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RESUMO  

Nos últimos anos a compra por impulso tem vindo a ser alvo de muitos estudos, 

principalmente em contexto online. A oportunidade de conhecer os seus fatores 

determinantes é crítico para as empresas, uma vez que quase a maioria das compras 

realizadas em contexto online correspondem a compras por impulso (Verhagen e Dolen, 

2011; Mulpuru et al., 2015).  

O desafio das empresas passa por adaptar e disponibilizar os seus produtos e/ou 

serviços de modo a serem capazes de incentivar maiores comportamentos de compra 

online por impulso. O entendimento constante do comportamento dos consumidores é 

algo preponderante no reforço da competitividade das empresas e no aumento dos seus 

lucros (Lo et al., 2016). 

Este estudo tem como objetivo compreender em que medida as promoções de venda 

e as características de design das lojas online determinam o estado de espírito do 

consumidor e, por sua vez, geram comportamentos de compra online por impulso, nos 

seus vários tipos.  

Para alcançar o objetivo proposto e testar o modelo desenvolvido realizou-se um 

estudo de natureza quantitativa. Os dados foram recolhidos através de um inquérito por 

questionário online de onde se obteve respostas de uma amostra de 277 respondentes.  

Os resultados obtidos revelaram que as promoções de venda e as características de 

design das lojas online são fatores determinantes na concretização de compras online 

por impulso. No entanto, não foi identificada uma relação positiva entre os estados de 

espírito positivos e as compras online por impulso.  

Este estudo vem enriquecer a literatura existente sobre compras online por impulso, 

resultando em importantes ilações para a área da gestão no que respeita ao 

desenvolvimento de estímulos mais adequados e eficazes considerados como 

determinantes na concretização das compras online por impulso.  

 

PALAVRAS-CHAVE: comportamento do consumidor, compra online por 

impulso, promoções de venda, design das lojas online, modelo Estímulo-Organismo-

Resposta. 
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ABSTRACT  

In recent years, impulse buying has been the target of many studies, especially in 

the online context. The opportunity to know its determinants is critical for companies, 

since almost all purchases made in the online context correspond to impulse purchases 

(Verhagen and Dolen, 2011; Mulpuru et al., 2015). 

The challenge for companies is to adapt and make available their products and/or 

services in order to be able to encourage greater online impulse purchase behavior. The 

constant understanding of consumer behavior is a preponderant factor in strengthening 

business competitiveness and in increasing your profits (Lo et al., 2016). 

This study aims to understand to what extent sales promotions and design 

characteristics of online stores determine the state of mind of consumer and in turn 

generate online impulse purchase behaviors on theirs various types. 

To reach the proposed objective and to test the developed model, a quantitative 

study was carried out. The data were collected through an online questionnaire survey 

where responses were obtained from a sample of 277 respondents. 

The results showed that sales promotions and the design characteristics of the online 

stores are decisive factors in achieving impulse online purchases. However, a positive 

relationship between positive states of mind and online impulse purchases was not 

identified. 

This study enriches the existing literature on impulse online purchases, resulting in 

important lessons for the management area, regarding the development of more 

adequate and effective stimuli considered as determinant in the execution of impulse 

online purchases.  
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Introdução 

Tema e relevância do estudo 

O número de utilizadores de Internet que faz compras online tem vindo a crescer 

continuamente. A Forrester Research afirma que as vendas do e-commerce nos EUA 

aumentarão de 334 mil milhões (de dólares) em 2015 para 480 mil milhões (de dólares) em 

2019 (Mulpuru et al., 2015). Em Portugal, a percentagem de portugueses que efetua 

compras online é de apenas 30%, embora tenha duplicado desde 2010. No entanto, um 

estudo da Associação da Economia Digital (2016) estima que esta percentagem duplique 

para 60% até 2025.  

As compras nem sempre ocorrem de forma planeada. Por vezes, o despoletar de 

interesse de compra apenas acontece de forma súbita e maioritariamente associada a um 

forte desejo e sentimentos de prazer e excitação. Este tipo de compra é geralmente 

conhecido como compra por impulso. 

Os estudos existentes na literatura têm demonstrado que quase 60% dos compradores 

online revelam-se impulsivos e aparentemente a compra por impulso ocorre em cerca de 

40% de todas as compras online (Dolliver, 2009; Verhagen e Dolen, 2011). De facto, a 

compra por impulso é cada vez mais predominante, principalmente no contexto online. De 

acordo com Jeffrey e Hodge (2007), a existência de fatores como o fácil acesso aos 

produtos e ao processo de compra, a falta de pressões sociais e a inexistência de esforços 

na entrega, resultam em compradores online mais impulsivos que os compradores offline.  

O rápido crescimento das compras nos canais online têm levado a um maior interesse 

das empresas em adaptar e disponibilizar a sua oferta de produtos e/ou serviços no 

mercado online, nomeadamente com a predominância de maiores comportamentos de 

compra online por impulso. O entendimento do comportamento dos consumidores é algo 

também preponderante para reforçar a competitividade das empresas ou aumentar os seus 

lucros (Lo et al., 2016).  

A análise das preferências dos consumidores e do seu comportamento de compra 

online permitem às empresas desenvolver “Behavioral Advertising” (publicidade online 

que é dirigida a um consumidor em particular, mediante o seu comportamento de compra 

ou mera busca anterior) ou campanhas mais eficazes, como o cross-selling (sugestão de 
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produtos relacionados com uma compra específica, que o consumidor poderá gostar de 

adquirir também) entre outras estratégias (Rodrigues et al., 2013). 

Assim, têm vindo a ser desenvolvidos vários estudos que procuram analisar os 

comportamentos de compra online do consumidor, de modo a perceber que determinantes 

estão na génese da sua intenção de compra. Por exemplo, o estudo desenvolvido por Xu e 

Huang (2014) procurou analisar dois estímulos específicos relacionados com promoções de 

venda. Os autores acima citados testaram junto dos consumidores o efeito de dois 

estímulos à compra online por impulso, o desconto no preço e a oferta de uma quantidade 

superior de produto.   

Relativamente às promoções de venda como determinante da compra online por 

impulso, é referida a lacuna ainda existente na literatura no que diz respeito a uma visão 

genérica sobre os seus efeitos no estado de espírito do consumidor, nomeadamente na 

perspetiva dos benefícios que oferece (Lo et al., 2016). No entanto, outros determinantes 

de influência são associados à compra online por impulso. Este tipo de compra resulta 

frequentemente como um comportamento reativo e em resposta a um estímulo específico 

durante as compras (Floh e Madlberger, 2013). Além dos estímulos relacionados com 

promoções de venda (Rook, 1987), este tipo de compra pode também derivar das 

manipulações do ambiente de compra (Kotler, 1974) e do espaço da loja dedicado a 

determinado bem/serviço.  

Relativamente às manipulações do ambiente de compra, diversos autores têm também 

vindo a debruçar-se sobre este tema por forma a validar a influência dos fatores 

relacionados com o design das lojas como estímulos externos à compra online por impulso 

(Lo et al.,2016). Contudo, poucos o fizeram numa perspetiva abrangente e que 

analisassem, conjuntamente, os efeitos desses estímulos no estado de espírito do 

consumidor.  

Apesar de vários estudos sugerirem um leque variado de fatores como preponderantes 

influenciadores do comportamento de compra por impulso, verifica-se que existe um 

demasiado enfoco na avaliação do desempenho específico de determinados estímulos. 

Desta forma, a literatura sugere a investigação de uma forma abrangente dos benefícios 

que poderão estar associados à compra online por impulso. Perante um mercado cada vez 

mais competitivo, importa analisar o comportamento impulsivo sob uma perspetiva dos 

benefícios gerados para os utilizadores por forma a cativa-los mais e não sendo apenas com 
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um intuito de venda a curto prazo, nomeadamente no que respeita à construção de uma 

relação de longo prazo por intermédio do efeito mediador das emoções.  

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de dois importantes determinantes 

na compra online por impulso, as promoções de venda online e o design das lojas online. 

Considerando uma perspetiva abrangente, pretende-se também avaliar o efeito das 

promoções de venda online e do design das lojas online sobre o estado de espírito do 

consumidor e de que forma este pode ser preponderante para a concretização da compra 

online por impulso.  

A articulação das variáveis em estudo baseia-se no modelo de Mehrabian e Russel 

(1974), isto é, o modelo E-O-R (Estímulo-Organismo-Resposta), que explica que um 

ambiente de loja agradável (E) causa um estado de espírito positivo no consumidor (O), 

que por sua vez, faz com que esta pretenda permanecer dentro da loja e explorar as ofertas 

existentes (R). Tendo por objetivo estudar os comportamentos dos consumidores no 

contexto online procedeu-se a uma adaptação do modelo à temática relacionada com a 

compra online por impulso onde se pretende investigar em que medida as promoções de 

venda online (E) e as características de design das lojas online (E) influenciam o estado de 

espírito do consumidor (O), que, por sua vez, influencia a compra online por impulso (R) 

sob os vários tipos de compra por impulso reconhecidos. 

Assim, espera-se que este estudo venha a contribuir para um conhecimento mais 

aprofundado sobre as promoções de venda e os fatores relacionados com o design como 

preponderantes influenciadores do comportamento de compra online por impulso.  

No âmbito da gestão, espera-se que este trabalho forneça orientações de relevo aos e-

marketers sobre a eficácia e influência de diferentes estímulos externos à impulsividade de 

compra do consumidor.  

 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo inicia-se 

com um enquadramento teórico, explorando a revisão da literatura mais relevante no que 

respeita aos conceitos de compras online por impulso, promoções de venda online e 

características de design de lojas online. Deste enquadramento teórico resultam um 

conjunto de fatores preponderantes na compra online por impulso que são essenciais ao 
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estudo que se pretende realizar. O segundo capítulo diz respeito ao estudo empírico, 

apresenta-se uma descrição detalhada das principais questões a investigar, as hipóteses a 

testar, bem como o processo de investigação utilizado, a amostra, as variáveis escolhidas e 

as técnicas de análise e estatísticas aplicadas. O terceiro capítulo é dedicado à 

apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos no estudo. Por último, no quarto 

capítulo são apresentadas as principais ilações do estudo, limitações e contribuições, bem 

como sugestões para projetos futuros de investigação.  
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Revisão de Literatura  

Neste capítulo apresenta-se a revisão de literatura realizada sobre a compra online por 

impulso, explorando a perspetiva de vários autores quanto à sua origem, conceito e os 

fatores que a influenciam.  

 

1. A compra online por impulso 

Na génese da compra online está o conceito psicológico de impulsividade, pelo que 

importa ser apresentado em primeira instância.  

A compra online por impulso é um resultado da impulsividade (Wells et al., 2011). A 

impulsividade ou, também denominada na literatura, a falta de controlo, é uma 

característica da personalidade que surge frequentemente associada à compra por impulso 

(Youn e Faber, 2000). 

A impulsividade tem vindo a ser estudada de diversas perspetivas como sendo a 

cognitiva, a comportamental e a caracterológica (Arce e Santisteban, 2006). De uma forma 

geral e na lógica de comportamento, a impulsividade refere-se a ações que são tidas 

espontaneamente sem uma pré-deliberação sobre as mesmas, sendo por vezes 

excessivamente arriscadas ou inapropriadas para a situação, e que originam resultados 

indesejados (Evenden, 1999).   

Segundo Goldenson (1984), a impulsividade pode ser encarada como um forte e 

irresistível desejo ou uma incontrolável inclinação para agir momentaneamente. Embora os 

impulsos se revelem mais difíceis de controlar em certas situações, isto não quer dizer que 

sejam impossíveis de controlar, visto que os indivíduos são dotados de uma certa 

capacidade de controlo pessoal perante as mais diversas situações (Baumeister, 2002). 

Mais recentemente, Sharma et al. (2010) consideraram que a compra por impulso se 

refere a uma elevada ativação emocional, um controlo cognitivo baixo e um 

comportamento espontâneo resultante da proximidade a um objeto que atrai a atenção 

Ao longo das últimas seis décadas, o conceito de compra por impulso tem vindo a 

evoluir (Lee e Johnson, 2010). Vários pesquisadores (Stern, 1962; Rook, 1987; Omar e 

Kent, 2001; Costa, 2002) têm sugerido diferentes definições de compra por impulso.  

No que diz respeito à definição de compra não planeada, Stern (1962) sustenta que 

deve ser considerada sinónimo de compra por impulso, ao contrário de Rook (1987), que 
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defende que deve haver uma distinção entre estes dois tipos de compra. Segundo este 

autor, a compra por impulso baseia-se numa urgência em comprar, numa resposta a um 

estímulo, enquanto a compra não planeada inclui uma decisão de compra efetuada na 

própria loja, e não antes. A falta de planeamento é um componente fundamental na 

identificação de uma compra por impulso, mas não é suficiente para a sua categorização 

(Rook, 1987). 

Omar e Kent (2001) descrevem a compra por impulso como sendo a tendência do 

consumidor em comprar espontaneamente, sem reflexão e imediatamente, ou seja, sem 

noção das consequências. Quando existe uma necessidade urgente e irresistível de comprar 

um produto, estamos perante a resposta a um determinado estímulo, em que o resultado 

será a compra por impulso (Rook, 1987).  

Com o passar dos anos, o conceito de compra por impulso, até então assumido como 

sinónimo de compra não planeada, foi redefinido, sendo consideradas impulsivas 

unicamente aquelas em que a necessidade de compra é reconhecida exclusivamente dentro 

da loja (Costa, 2002). 

Sintetizando todos estes conceitos expostos pelos autores referidos, a compra por 

impulso define-se como uma compra rápida, espontânea, comandada por um estímulo e 

com pouca ponderação das consequências.  

Segundo Stern (1962), existem quatro tipos de compra por impulso: 

Compra por impulso pura: é a verdadeira compra impulsiva que rompe com os hábitos 

normais de compra. Esta compra é totalmente imprevista, no sentido em que é motivada 

pela novidade ou pela necessidade de evasão, pois não havia qualquer tipo de intenção de 

compra antes de entrar na loja; 

Compra por impulso relembrada: esta ocorre quando, ao entrar numa loja, o 

consumidor relembra um anúncio ao produto, um desejo, uma necessidade ou uma decisão 

de compra já esquecida. A lembrança ocorre, portanto, dentro da loja;  

Compra por impulso sugerida: é caracterizada pela situação em que o consumidor se 

depara pela primeira vez com um produto e sente uma necessidade de o comprar, mesmo 

sem ter qualquer conhecimento prévio sobre este ao contrário do que acontece com a 

compra relembrada; 
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Compra por impulso planeada: o consumidor, para além dos produtos que tem em 

mente comprar, espera também adquirir outros dependendo de fatores como preços, 

promoções e ofertas.  

Rousseau (2008) acrescenta um quinto tipo de compra por impulso: compra por 

impulso por associação que se caracteriza pela aquisição de dois ou mais produtos que de 

alguma forma se relacionam. 

Assim, a compra por impulso é considerada um aspeto omnipresente (Parboteeah, 

2005) e que tem continuamente recebido grande atenção por parte dos pesquisadores (Lai, 

2010). 

Wood e Hayes (2012) referem que a compra por impulso tem um conjunto de 4 

características: 

 Baixo planeamento da compra; 

 Decisão rápida; 

 Presença de estados emocionais intensos; 

 Insatisfação e arrependimento da compra.  

Mais recentemente, Liu et al. (2013) definiram a compra por impulso como o 

momento em que um consumidor experimenta um impulso repentino, muitas vezes 

poderoso e persistente, para comprar algo imediatamente. 

Ao contrário das lojas físicas, as lojas online não podem fornecer estímulos físicos e, 

portanto, dependem de informações sensoriais aplicadas através de meios interativos e 

principalmente visuais. O conceito de compra online por impulso de Madhavaram e 

Laverie (2004:60) incorpora os estímulos das informações sensoriais das lojas online que 

se traduz no seguinte:  

“A compra por impulso é o resultado da reação imediata de um comprador a 

estímulos externos. Um episódio de compra por impulso significa uma mudança na 

intenção do comprador de comprar esse produto específico antes e depois da 

exposição aos estímulos. Os estímulos não se limitam apenas ao produto e a mudança 

na intenção do comprador não funciona apenas como um lembrete de compra de um 

produto que não tem stock em casa”. 
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Além do estabelecimento de um conceito universal de compra impulsa muitos foram 

os esforços no desenvolvimento de escalas para a medir (Weun e Beatty, 1993; Rook e 

Fisher, 1995; Burroughs, 1996, Puri 1996, Weun et al., 1997).  

Uma das primeiras escalas desenvolvidas para medir a impulsividade de compras foi 

construída por Martin, Weun e Beatty (1993:4) que definiram a tendência de compra por 

impulso como sendo o “grau no qual um indivíduo é mais propenso a realizar compras 

sem intenção prévia, de forma voluntária e não habitual”. A escala apresenta duas 

dimensões: a falta de intenção prévia de compras e a busca por novidades. As dimensões 

identificadas trazem consigo limitações de ordem teórica, pois a não existência de intenção 

de compras pode ser entendida como sinónima de compras não planeadas, o que remete à 

discussão preliminar sobre as diferenças entre compra por impulso e compra não planeada.  

Weun et al. (1997) desenvolveram e validaram, a partir da escala de Weun e Beatty 

(1993), uma nova medida para avaliar a tendência de compras por impulso. Os autores 

definiram a compra por impulso como sendo o grau em que um indivíduo é mais propenso 

do que os de mais a realizar aquisições não habituais, sem intenção prévia e de modo 

voluntário.  

Os estudos realizados até ao momento revelam que grande parte das decisões de 

compra dos consumidores são tomadas repentinamente e que, a maioria das pessoas, acaba 

por comprar mais do que o planeado, essencialmente devido aos estímulos que encontram 

e que os leva a comprar de forma impulsiva (Floh e Madlberger, 2013). Não obstante, a 

compra por impulso está associada a classes etárias mais jovens, o que representa cerca de 

80% das vendas totais em determinadas categorias de produtos (Luo, 2005). 

Zhou et al. (2007) afirmam que a proliferação mundial do comércio eletrónico tem 

estimulado um grande número de pesquisas com o intuito de descobrir o que atrai e retém 

consumidores, nomeadamente numa visão orientada para o consumidor. 

As compras online por impulso ocorrem em cerca de 40% de todas as compras online 

(Dolliver, 2009; Verhagen e Dolen, 2011) e os estudos mais recentes indicam que este 

comportamento impulsivo tem sido mais significativo (Chan et al., 2017). O motivo estará 

nos avanços das tecnologias de informação e no galopante crescimento do comércio 

eletrónico que proporciona um maior número de compras online por impulso (Chan et al., 

2017). 
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Em 2015 a SIBS apresentou em conjunto com a Datamonitor um estudo denominado 

“Online Consumer Payments Analytics” que revela que em Portugal o comércio eletrónico 

tem registado uma grande evolução, tendo as compras online registado, nos últimos cinco 

anos, um crescimento de 1,5 mil milhões de euros a uma média de 375 milhões de euros 

por ano. Só em 2014 foram realizadas 12,9 milhões de compras online, num valor superior 

a 922 milhões de euros, o que representa um aumento de 14,2% e 10,4%, respetivamente, 

em comparação com o ano anterior.  

 

2. Fatores determinantes da compra online por impulso 

A compra online por impulso é influenciada por um conjunto diverso de fatores que 

importa compreender. Segundo Piron (1991), a compra por impulso resulta de uma 

exposição a estímulos. Para Parboteeah (2005) os estímulos podem ser considerados os 

fatores que fazem com que o consumidor reaja de forma impulsiva e que, fundindo com 

fatores como os económicos, a personalidade do consumidor, o tempo, localização e até 

mesmo a cultura (Stern, 1962), podem gerar maiores probabilidades de o consumidor 

comprar por impulso. Rook (1987) vai mais longe e acrescenta que o uso de ferramentas 

do composto de marketing, como promoções, o design em volta do produto, ofertas de 

merchandising e a publicidades alusivas também facilitam a compra por impulso. 

Assim, pode-se afirmar que a compra impulsiva é influenciada por uma enorme 

variedade de fatores que podem ser divididos em duas categorias distintas: os externos e os 

internos. Por fatores externos, entendem-se aqui as variáveis situacionais ou ambientais, ou 

seja, aquelas que decorrem das características do meio envolvente (Almeida e Jolibert, 

1993). Relativamente aos fatores internos, estes são os que se focam diretamente no 

indivíduo, examinando as suas características e disposições internas (Karbasivar e 

Yarahmadi, 2011). Apesar de fatores externos e internos serem duas categorias distintas, 

há que ter em conta que os fatores externos, como por exemplo, a experiência 

proporcionada durante a compra ou os procedimentos necessários percorrer, possuem 

influência sobre os fatores internos ao indivíduo como é o caso dos estados de espírito. Por 

sua vez, isto irá influenciar a resposta do consumidor à compra (Gardner, 1985). Assim, é a 

combinação destes dois fatores que leva a que se despolete a compra impulsiva (Hoch e 

Loewenstein, 1991; Dittmar et al., 1995; Beatty e Farrel, 1998; Youn e Faber, 2002). De 
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seguida, são apresentados quer os fatores externos quer os internos considerados como 

influenciadores da compra online por impulso. 

  

2.1. Fatores externos 

O comportamento de compra tradicional numa loja física pode ser estimulado a partir 

dos cinco sentidos (isto é, visão, audição, tato, olfato e paladar) para estimular o desejo de 

fazer compras, enquanto numa loja online os estímulos são restritos a dois sentidos, a visão 

ou a audição. O design da loja online é explorado de forma a aumentar o desejo de compra 

dos consumidores ou enfraquecer a sua capacidade de autocontrolo, evocando 

consequentemente a compra online por impulso (Lo et al.,2016). Deste modo, o design da 

loja pode atuar como um estímulo externo, evocando ou fortalecendo as necessidades 

existentes das quais os indivíduos podem não ter consciência (Liang e Lai, 2002). A 

existência de lojas online com características como interfaces de website de fácil 

utilização, guias de navegação claros e de fácil percetividade, layouts coloridos, 

fornecimento ou indicação de espaços que permitam a partilha de ideias e recomendações 

entre consumidores são fatores decisivos no evoque à compra online por impulso pela 

preponderância e influência que os estímulos utilizados assumem.   

 A compra online por impulso está também frequentemente associada aos estímulos de 

promoções de venda utilizados em lojas online (Dawson e Kim, 2010), sendo este 

igualmente um importante fator de influência ao comportamento de compra. A associação 

entre os estímulos de promoções de venda e o aumento de impulsos de compra ou de uma 

redução da capacidade de autocontrolo é tema presente em muitos trabalhos atuais que 

procuram fundamentar esta associação sendo, igualmente, uma área com grande enfoco 

por parte também dos gestores de lojas online. De facto, é frequente assistir-se a 

implementações de táticas promocionais para promover, por exemplo, o up- e cross- 

selling através de produtos em destaque, descontos de preços, bónus de produtos e outras 

ofertas promocionais (Dawson e Kim, 2009).  

A compra online por impulso assume diferentes benefícios pois os consumidores não 

precisam de sair à procura de informações sobre o produto, a internet pode ajudá-los a 

descobrir o preço mais económico para a compra nos vários websites disponíveis 

(Crescitelli e Caceres, 2013). 
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As características dos produtos e serviços são também fatores que podem induzir à 

compra online, no entanto, estes são primariamente controlados pelos fabricantes em vez 

do fornecedor que gere a loja online. 

De acordo com os estudos anteriores, a existências de fatores como tempo disponível, 

recursos financeiros (Beatty e Ferrel, 1998), fatores situacionais (Dholakia, 2000), e 

normas sociais e pessoais (Taute e McQuitty, 2004) têm também demonstrado ser fatores 

de influência na compra online por impulso. 

 

2.2. Fatores internos 

A compra por impulso resulta frequentemente dos estímulos com que o consumidor se 

depara durante o tempo que visita uma loja online, sendo estes denominados fatores 

internos. O resultado de comportamento de compra é uma manifestação do efeito 

provocado sobre o consumidor, sendo este incapaz de controlar os impulsos comerciais e 

estrategicamente delineados nas lojas online e transformando-os em estímulos de consumo 

(Lo et al.,2016). Desta forma, os consumidores dividem-se entre os desejos evocados por 

estímulos de consumo e o seu autocontrolo (Baumeister, 2002). O autocontrolo representa 

a capacidade de resistir às tentações, especialmente aquelas relevantes para compras 

impulsivas. Se a capacidade de autocontrolo do comprador estiver esgotada, o mesmo 

acaba por demonstrar vários tipos de comportamento impulsivo, como a compra por 

impulso, e que levam o consumidor, eventualmente, a se lamentar mais tarde. Uma pessoa 

com baixa capacidade de autocontrolo poderá ser seduzida por estímulos externos, como as 

promoções de venda online e os fatores de design online (Lo et al.,2016). Esta capacidade 

depende dos fatores pessoais inerentes a cada indivíduo. Os fatores pessoais são 

características e atributos do indivíduo que influenciam as suas escolhas e os seus 

comportamentos (Sobal e Bisogni, 2009), e que estão envoltos dos seus traços de 

personalidade.  

Faber e Christenson (1996) afirmam ainda que os estados emocionais influenciam as 

reações e os comportamentos normais de um consumidor e Rook e Gardner (1993) 

acrescentam que certos estados de espírito, positivos ou negativos, podem resultar em 

comportamentos de compra impulsiva. Mais recentemente, Verplanken e Sato (2011) 
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vieram confirmar que a compra por impulso pode ser estimulada quer por estados de 

espírito positivos, quer por negativos.  

Apesar de, de acordo com a literatura, a compra impulsiva se relacionar com ambos os 

tipos de estado de espírito, a verdade é que, grande parte da mesma fomenta a ideia de que 

é necessário estimular no consumidor estados de espírito positivos pois são eles que 

aumentam a propensão para a compra por impulso (Costa, 2002; Lee e Yi, 2008). Isto 

porque são eles que aumentam a probabilidade de um desempenho positivo, de acordo com 

o que é esperado, ao mesmo tempo que reduzem a probabilidade de um comportamento 

negativo (Gardner, 1985). 

Os consumidores podem, no entanto, estar a experienciar estados de espírito negativos 

quando percorrem um website e a sua loja online. De acordo com a literatura certos estados 

de espírito levam a uma certa falta de ponderação e, por isso, consumidores depressivos ou 

em situação de fragilidade emocional estão mais propensos a comprar por impulso 

(Almeida e Jolibert, 1993). Outra das conclusões obtidas sobre os estados de espírito 

negativos é que eles também surgem após a compra por impulso em forma de sentimentos 

de culpa ou arrependimento (Dedeoğlu e Kazançoğlu, 2010). 

A compra por impulso é psicologicamente complexa e muitas vezes associada 

sensivelmente ao estado de espírito dos consumidores (Rook, 1987), que buscam na 

compra de um bem ou serviço sentimentos de emoção, novidade, excitação, moda, status, 

entretenimento ou uma forma de escapar da rotina (Wood, 2005).  
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3. Promoções de venda online 

As promoções de vendas online são um importante instrumento de marketing utilizado 

pelas empresas para influenciar os consumidores no processo de compra, quer no contexto 

online e offline, quer na agregação dos dois contextos. As empresas têm adotado cada vez 

mais ações de promoção capazes de persuadir os clientes a comprar os sues produtos ou 

serviços (Grewal et al., 2011). As empresas usam promoções orientadas para o preço, 

ofertas especiais, cupões e muitos outros tipos de estratégias de marketing com o objetivo 

de criar consumidores leais e atrair novos (Arce-Urriza et al., 2017). Na literatura são 

vários os estudos que explanam a importância das promoções de venda e os mecanismos 

que são adotados, como é o trabalho apresentado por Ailawadi et al. (2009).    

As promoções de venda podem ser consideradas estímulos para a compra por impulso. 

A existência de promoções como, “leve dois, pague um”, oferta de brindes ou descontos no 

preço de venda são estímulos de promoções de venda que podem induzir impulsos de 

compra (Dawson e Kim, 2010).O objetivo das promoções de venda é exercer influência 

imediata sobre o comportamento de compra dos consumidores (Blattberg e Neslin, 1990).  

Os consumidores estão expostos a centenas, senão a milhares, de ofertas promocionais 

todos os dias através da televisão, jornais, banners ou nas lojas (Kotler e Armstrong 2014). 

No entanto, o efeito das promoções sobre o comportamento do cliente depende da utilidade 

que os clientes lhes reconhece (Blattberg e Neslin, 1990).  

As promoções de venda offline foram amplamente estudadas ao longo das últimas 

décadas, no entanto, pouco é ainda conhecido sobre como o meio online afeta o impacto 

das promoções sobre o comportamento do consumidor (Arce-Urriza et al., 2017). Zhang e 

Wedel (2009) compararam uma amostra de compradores offline com uma de compradores 

online, tendo como objetivo medir o impacto das promoções entre os dois ambiente e 

como estas poderiam variar. Mediante alguns ajustes para minimizar o impacto das 

diferenças de preços e a diversidade das iniciativas de marketing nos dados de compra e 

para facilitar a comparação, a sua análise identificou comportamentos diferentes quando 

comparam as duas amostras distintas de consumidores. 

Chu et al. (2010) estudaram o comportamento de compras em ambientes online e 

offline e classificaram os consumidores como compradores online de peso, moderados ou 

leves, de acordo com a frequência com que eles fazem compras online. Os autores 
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identificaram que os compradores online são menos sensíveis aos preços em ambos os 

canais e que a sensibilidade ao preço é moderada pela intensidade do uso do canal online 

pelos consumidores.  

As promoções de venda online constituem uma ferramenta válida e eficaz para gerar 

vendas online, uma vez que facilita o processo de decisão de compra e também contribui 

para o aumento da satisfação do consumidor (Crespo-Almendros e Barrio-García, 2016). 

De acordo com um estudo da Forrester (2014), intitulado “O Estado dos Cupões Digitais”, 

68% dos entrevistados afirmaram que uma promoção online poderia ser decisiva quando 

ponderam a possibilidade de adquirir um produto ou não. Contudo, nem todas as 

promoções de vendas são igualmente eficazes, e nem todos os consumidores respondem da 

mesma maneira aos estímulos promocionais na Internet (Crespo-Almendros e Barrio-

García, 2016). A eficácia de uma promoção de vendas dependerá, entre outras variáveis, 

do tipo de promoção de vendas utilizado (Vecchio et al., 2006). 

De acordo com o trabalho desenvolvido por Raghubir e Corfman (1999), a Teoria da 

Atribuição propõe que as características das promoções de venda utilizadas irão afetar as 

atribuições estabelecidas pelo consumidor e, consequentemente, afetar o seu 

comportamento. Isto quer dizer que cada tipo de promoção de vendas é capaz de satisfazer 

diferentes necessidades, pois cada uma acarreta um benefício diferente (Buckinx et al., 

2004; Palazón e Delgado, 2009). Tais benefícios podem ser de natureza utilitária ou 

hedónica (Chandon et al., 2000; Liao, 2006). Enquanto o primeiro permite ao consumidor 

maximizar a utilidade, eficiência ou valor-preço da sua compra, este último fornece 

motivações intrínsecas, tais como diversão, entretenimento ou auto-estima (Hirschman e 

Holbrook, 1982). Cada tipo de promoção de vendas fornece um ou mais benefícios, 

embora normalmente aqueles que são de natureza monetária ou com base no preço tendem 

a proporcionar benefícios utilitários, enquanto as promoções não-monetárias tendem a 

fornecer benefícios utilitários ou hedónicos (Chandon et al., 2000; Hirschman e Holbrook, 

1982). 
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4. Design das lojas online 

Os fatores relacionados com o design das lojas online têm sido alvo de várias 

investigações ao longo de diversos estudos, nomeadamente nas analogias feitas 

comparativamente às lojas físicas e também na influência que estes cada vez mais 

assumem no contexto global das compras online (Floh e Madlberger, 2013). 

Após a análise de diversos trabalhos, Manganari et al. (2009) concluíram que, embora 

as pesquisas sobre a influência do design da loja online ainda sejam um campo de estudo 

relativamente novo, existe uma evidência empírica do seu impacto sob diferentes aspetos 

do comportamento do consumidor. As lojas em contexto online possuem notórias 

diferenças nos estímulos que conseguem proporcionar em relação às lojas físicas que 

podem dar ênfase ao layout, ao merchandising, a luzes, à sinalização, a cores, cheiros e 

atividades de marketing (Hoffman e Novak, 1996; Mummalaneni, 2005). 

A manipulação dos fatores relacionados com o design online é cada vez mais evidente 

como um importante influenciador da compra online por impulso. Perante o contexto 

online, Childers et al. (2001) propuseram um termo chamado "webmospherics" 

denominado para agregar um conjunto de atributos de design da página web que 

contribuem para o desencadeamento da compra online por impulso. Entre esses atributos 

podemos referir a existência de quadros, gráficos, texto, janelas pop-up, configuração dos 

menus de procura, procedimentos de check-out ou, por exemplo, diferentes dimensões de 

layout do website como a organização e o agrupamento de produtos/serviços pré-definido.  

Nessa mesma perspetiva, Chen et al. (2010) também desenvolveram um estudo com o 

objetivo de identificar atributos dos websites das lojas online que influenciam o 

comportamento do consumidor ao aumentar a sua intenção de compra. Os autores 

identificaram que características que se relacionam com detalhes de transação, segurança, 

privacidade, conveniências e políticas de devolução e trocas de produtos, eram fatores 

valorizados pelos consumidores e que aumentava a sua intenção de compra através de 

websites com essas características. Um outro estudo de Floh e Madlberger (2013) concluiu 

que estímulos relacionados com o design e uma navegação eficaz apresentavam efeitos 

mais significativos no comportamento do consumidor. Wu et al. (2014) também 

identificaram que o design do layout da loja online tem um impacto significativo nas 

emoções e atitudes dos consumidores em relação ao website de compra.  
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Da mesma forma, Moez (2013) revelou que os atributos do website (navegação, visual 

e pré-visualização personalizada) são importantes antecedentes de satisfação dos 

consumidores, afetando cada vez mais o seu compromisso com o website e, portanto, o seu 

impulso de compra. 

Hsu et al. (2013) afirmam que as características do website são importantes na 

qualidade do relacionamento e contribuem para a confiança, satisfação e fidelização do 

consumidor.  

Segundo Wu e Hsu (2015) a utilidade e usabilidade percebidas num website são 

importantes para a satisfação online. O grau em que cada utilizador acredita que o uso de 

um sistema em particular pode aumentar a sua performance de trabalho (utilidade) e o grau 

em que cada utilizador da tecnologia estará livre de esforços (usabilidade) são importantes 

no relacionamento com o consumidor. Um website bem desenhado pode construir 

confiança e transformar o seu detentor numa personalidade credível e integra (Hsu et al., 

2013). 

Quando os utilizadores acedem a um website para pesquisar produtos ou serviços, as 

suas perceções de qualidade do website podem encorajar ou desencorajar a compra online 

(Wu e Hsu, 2015). O conteúdo do website, a sua organização e a tecnologia são fatores que 

influenciam a confiança, satisfação e compromisso. As caraterísticas do design do website 

estão positivamente relacionadas com a confiança do utilizador e promovem o 

comportamento de compra do consumidor. Este é um dos mais importantes fatores que 

atraem utilizadores e que continuam a mantê-los fiéis à loja pois veem satisfeitas as suas 

necessidades no que diz respeito ao serviço a cliente (Hsu et al., 2013). Elliot e Fowell 

(2000) apontam investigações que estudaram a compra online e mostraram que os 

consumidores online estão frustrados com a qualidade dos websites de e-commerce, 

particularmente em atributos como a capacidade de resposta, serviço ao cliente, facilidade 

de navegação no website, simplicidade do processo de checkout e a segurança nas 

transações e da informação pessoal (Kim e Stoel, 2004). 

Em suma, quando nos referimos a atributos do website de uma loja online podemos 

identificar a existência de diferentes fatores influenciadores à predisposição de um 

consumidor para o ato impulsivo de compra. Estes fatores de design das lojas online 

podem ser desagregados em características funcionais e relacionais. Os primeiros dizem 
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respeito à utilidade do website e a sua facilidade de uso, enquanto os segundos estão 

relacionados com o grau de entretenimento gerado e a relação estabelecida com o cliente. 

É possível ainda de se afirmar que um website com este tipo de características (ou pelo 

menos algumas delas) num nível de alta qualidade será considerado como um website de 

alta qualidade. Dado que algumas destas características têm uma influência sobre a compra 

online por impulso, espera-se que a qualidade do website também tenha um efeito sobre a 

compra por impulso, pois a qualidade do website depende da presença dessas 

características (Wolfinbarger e Gilly, 2003). 

 

Neste primeiro capítulo da dissertação apresentou-se a revisão de literatura, 

nomeadamente as diferentes interpretações sobre a compra por impulso. Incluímos a 

origem do tema, a sua definição e identificámos um conjunto de fatores externos e internos 

que influenciam este tipo de comportamento. 

 

 

  



O DESIGN DAS LOJAS E AS PROMOÇÕES DE VENDA COMO 

DETERMINANTES DA COMPRA ONLINE POR IMPULSO 

19 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – ESTUDO 

EMPÍRICO  
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Estudo empírico 

No seguimento da revisão da literatura passamos a apresentar, neste capítulo, o 

problema de investigação, os objetivos deste trabalho e as hipóteses a serem testadas. 

Adicionalmente, será apresentado o modelo E-O-R (Estímulo-Organismo-Resposta) que 

servirá de base de enquadramento do problema de estudo. No final é apresentado o 

processo de investigação utilizado, bem como a amostra selecionada.  

 

1. Objetivo do estudo 

A revisão de literatura evidenciou, por um lado, a prevalência de compras por impulso 

no global das compras realizadas online. Por outro, a relevância que determinados fatores 

internos e externos assumem rapidamente na concretização de compras online por impulso. 

Os estudos existentes até ao momento revelaram algumas limitações que este trabalho 

pretende colmatar, nomeadamente no que respeita aos efeitos evocados de estímulos 

específicos da compra online por impulso. Por intermédio da avaliação do estado de 

espírito do consumidor, espera-se contribuir para uma melhor compreensão dos efeitos 

evocados por promoções de venda e pelas características de design das lojas online 

aquando do momento de compra do consumidor. 

Considera-se assim como principal objetivo de investigação a análise do efeito das 

promoções de venda e do design das lojas na compra online por impulso. De forma mais 

concreta, o presente estudo tem como objetivos específicos: 

 - Avaliar o efeito das promoções de venda online e das características de design das 

lojas online sobre a compra online por impulso; 

- Analisar os efeitos das promoções de venda online e das características de design das 

lojas online sobre o estado de espírito do consumidor; 

- Avaliar o efeito do estado de espírito do consumidor sobre a compra online por 

impulso.  

O Modelo E-O-R proposto por Mehrabian e Russel (1974) e adaptado por Lee e 

Johnson (2010) será utilizado para definir o modelo de estudo e estabelecer a relação entre 

as variáveis. O modelo de estudo proposto permitirá analisar e compreender de forma mais 

clara os comportamentos dos consumidores no que diz respeito às compras realizadas em 
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contexto online, e mais concretamente identificar em que medida os estímulos externos 

podem afetar diferenciadamente os vários tipos de compra por impulso. 

Assim, pretende-se questionar o público em geral que utilize o meio online para a 

realização de compras online, a fim de compreender os seus hábitos e comportamentos de 

compra online e que de forma estes podem ter sido influenciados pelo seu estado de 

espírito aquando do momento de compra que, por sua vez, pode ter sido influenciado por 

diferentes estímulos externos.  

 

2. Modelo E-O-R (Estímulo-Organismo-Resposta) 

O modelo E-O-R foi proposto e apresentado pela primeira vez por Mehrabian e 

Russell (1974), com o objetivo de estudar e compreender quais os efeitos de um espaço 

físico no comportamento do consumidor (Lee e Johnson, 2010). Mehrabian e Russell 

(1974) confirmaram que existem estados emocionais que funcionam como variáveis 

moderadoras entre estímulos ambientais e o comportamento do consumidor (Lee e 

Johnson, 2010). 

Donovan e Rossiter (1982) aplicaram este mesmo modelo para prever o 

comportamento do consumidor num ambiente de compra, definindo a loja como o estímulo 

(E), as respostas emocionais do consumidor como o organismo (O) e o comportamento do 

consumidor como a resposta (R) (Lee e Johnson, 2010). 

O modelo E-O-R adaptado por Donovan e Rossiter (1982) sugeria que a existência de 

um ambiente de loja agradável causaria ao consumidor estados emocionais positivos que, 

por sua vez, lhe iriam despertar o desejo de ficar dentro da loja e explorar as suas ofertas 

(Lee e Johnson, 2010). 

O modelo apresentado no Gráfico 1 é uma referência para a literatura relacionada com 

o comportamento do consumidor em ambiente de compra uma vez que confirma a relação 

entre variáveis ambientais e a resposta do consumidor (Lee e Johnson, 2010).  
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Gráfico 1: Modelo E-O-R (Estímulo-Organismo-Resposta) 

Fonte: adaptado de Lee e Johnson (2010) 

 

O modelo E-O-R tem servido de base a vários estudos de compras online por impulso, 

sendo inclusivamente uma das abordagens teóricas mais populares da última década (Floh 

e Madlberger, 2013; Liu et al., 2013; Parboteeah et al., 2009). Nos últimos anos este 

modelo foi utilizado em diferentes pesquisas de compras online como por exemplo, na 

medição da intenção de compra online (Jiang, et al., 2010) e da intenção de recompra 

online (Hsu e Tsou, 2011). 

 

3. Hipóteses e modelo de investigação  

No seguimento dos objetivos definidos no estudo foram desenvolvidas hipóteses que 

vão ao encontro com a teoria apresentada no capítulo anterior.  

O modelo apresentado no Gráfico 2 traduz o modelo da investigação que se pretende 

desenvolver com a análise da capacidade de influência das promoções de venda online (E) 

e das características de design das lojas online (E) sobre o estado de espírito do 

consumidor (O) que, por sua vez, podem influenciar a compra online por impulso (R) sob a 

forma dos vários tipos de compra por impulso. 
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Neste modelo, os estímulos, que correspondem às promoções de venda online e ao 

design das lojas online são caracterizadas paralelamente sob duas categorias: benefícios 

utilitários e hedónicos e características funcionais e relacionais, respetivamente. 

Adicionalmente, a variável relativa ao estado de espírito subdivide-se em duas categorias 

de estados: os positivos e os negativos. Assim, colocam-se as seguintes hipóteses: 

 

Promoções de venda online 

As promoções de venda online são estrategicamente delineadas para melhorar o estado 

de espírito do consumidor e romper com os comportamentos previamente típicos de cada 

consumidor (Raghubir e Corfman, 1999). A influência no estado de espírito permite que 

estímulos como as promoções de venda diminuam a capacidade de autocontrolo do 

consumidor (Lo et al., 2016). 

Hipótese 1: As promoções de venda online influenciam o estado de espírito do 

consumidor 

 

Características de design da loja online  

Segundo Wu et al. (2014), os fatores relacionados com o design da loja online têm um 

impacto significativo sobre o consumidor e o seu estado de espírito pelos benefícios que 

oferecem. Várias investigações confirmam a relação entre as características gerais de uma 

loja e o estado de espírito do consumidor, concluindo que um ambiente de loja agradável 

influencia o estado de espírito do consumidor (Lee e Johnson, 2010). 

Hipótese 2: As características de design da loja online influenciam o estado de 

espírito do consumidor 

 

Compra online por impulso  

A literatura revela que os fatores identificados como Estímulo no Modelo E-O-R, 

nomeadamente as promoções de venda e as características de design da loja online, 

possuem um alto grau de influência sobre o fator identificado como Resposta, sendo este a 

compra online por impulso nos seus vários tipos. Por um lado, pouco é ainda conhecido 

sobre como o meio online afeta o impacto das promoções sobre o comportamento do 

consumidor (Arce-Urriza et al., 2017). Por outro, a manipulação dos fatores relacionados 

com o design da loja online é cada vez mais evidente como um importante influenciador da 
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compra online por impulso (Childers et al., 2001). Assim, são formuladas hipóteses que 

relacionam diretamente os determinantes à compra online por impulso sob os diferentes 

tipos de compra online por impulso identificados pelos autores Stern (1962) e Rousseau 

(2008): compra por impulso pura, compra por impulso sugerida, compra por impulso 

relembrada, compra por impulso planeada e compra por impulso por associação. 

Hipótese 3: As promoções de venda online influenciam os diferentes tipos de 

compra online por impulso 

Hipótese 4: As características de design da loja online influenciam os diferentes 

tipos de compra online por impulso 

 

Estado de espírito do consumidor  

O estado de espírito do consumidor no momento da pré-compra tem uma elevada e 

complexa influência sobre a compra online por impulso (Rook; 1987; Beatty e Farrel, 

1998). Rook e Gardner (1993) afirmam que certos estados de espírito podem resultar em 

comportamentos de compra impulsiva. As hipóteses que se seguem subdividem-se pelos 

estados de espíritos positivos e negativos em conformidade com os diferentes tipos de 

compra online por impulso identificados por Stern (1962) e por Rousseau (2008). 

Hipótese 5: O estado de espírito do consumidor influencia os diferentes tipos de 

compra online por impulso 
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Gráfico 2: Modelo de investigação 

Fonte: Elaboração própria 

 

4. Metodologia  

4.1. Desenho da pesquisa 

Face aos objetivos do estudo acima referidos, foi adotada uma metodologia de 

investigação que permitisse evidenciar as relações entre as variáveis enunciadas por meio 

de verificação das hipóteses também já identificadas.  

Com o propósito de obter um estudo que procura evidenciar a existência de relações 

entre as variáveis, a investigação assume-se de natureza explicativa. Segundo Yin (2005) 

trata-se de um estudo de carácter explicativo quando os dados tratam de determinar 

relações de causa e efeito em situações reais, ou seja, de que forma os factos acontecem em 

função uns dos outros. Adicionalmente, utilizou-se uma abordagem identificada como 

dedutiva. Segundo Saunders et al. (2012), esta abordagem é utilizada na formulação de 

várias hipóteses que procuram a possibilidade de obter conclusões generalizadas.  

As informações necessárias para este estudo estão relacionadas com o comportamento 

do consumidor e foram recolhidas através de um inquérito por questionário online, no 

sentido de obter informações relevantes e em número significativo. A realização de 
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inquéritos por questionários permitiu recolher informação substancial acerca dos 

comportamentos dos consumidores no que diz respeito às compras realizadas em contexto 

online e de forma impulsiva. De referir que as vantagens de um questionário online 

consistem não só em recolher e tratar, de forma automatizada, rápida e com reduzidos 

custos, grandes quantidades de informação, como também em obter uma amostra 

geograficamente dispersa (Saunders et al., 2012). No entanto, a utilização de um inquérito 

por questionário online possui igualmente alguns inconvenientes, como impossibilitar o 

esclarecimento de dúvidas ou, no caso de perguntas sobre experiências passadas, não 

estarem os inquiridos totalmente conscientes das suas próprias motivações face a uma 

compra passada o que pode levar a respostas menos precisas (Malhota e Birks, 2006). Apesar 

destes inconvenientes, o inquérito é, de longe, a abordagem mais comum na recolha de dados 

primários em investigações de marketing (Malhota e Birks, 2006). 

A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística por conveniência e também 

com efeito bola de neve para aumentar a amplitude da amostra. A técnica selecionada 

permite selecionar indivíduos para o estudo que, posteriormente, convidam novos 

participantes da sua rede de amigos e conhecidos para participar no estudo (Marôco, 2014). 

A população definiu-se como o conjunto de consumidores que tenham efetuado compras 

online há menos de 2 meses.   

Através do Google Formulários foi possível construir, divulgar o questionário e 

recolher os dados. Esta opção do Google permitiu gerar uma hiperligação, que foi 

divulgada por e-mail e pela rede social Facebook, para que os participantes acedessem ao 

questionário e pudessem, eles próprios, encaminhar o questionário.  

 

4.2. Desenvolvimento do questionário 

O questionário desenvolvido apresenta 16 questões, conforme disposto no Anexo A.  

Após um texto introdutório, onde foi explicado o objetivo do estudo, bem como a 

confidencialidade dos dados obtidos, os inquiridos eram filtrados no início do questionário, 

através de uma pergunta sobre a data da sua última compra em contexto online. Dado ser 

necessário identificar alguns aspetos relacionados com a compra, apenas os indivíduos que 

tivessem efetuado compras online nos últimos dois meses respondiam ao inquérito. O 

tempo decorrido pós-compra não poderia ser muito longo, pois poderia comprometer a 
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fiabilidade da informação recolhida, na medida em que determinados aspetos poderiam já 

ter sido esquecidos.  

Na primeira questão era solicitado aos inquiridos que refletissem sobre a sua última 

compra realizada em contexto online e que a inserissem numa categoria de produtos ou 

serviço. Nas questões seguintes analisou-se o tipo de compra por impulso que tinham 

efetuado.  

Em seguida, era solicitado que caracterizassem o seu estado de espírito no momento da 

compra, bem como a caracterização do ambiente de loja online onde tinham efetuado essa 

mesma compra.  

Posteriormente, era solicitado que caracterizassem a sua compra com base nos 

benefícios associados à compra. Avaliou-se ainda a tendência de compra online dos 

consumidores. 

Por último, efetuou-se a caracterização dos inquiridos em termos de sexo, idade, 

habilitações literárias, situação profissional e rendimento líquido mensal.  

No processo de desenvolvimento do questionário foi realizado um pré-teste a um 

conjunto de 15 pessoas com as mesmas características da população, de forma a validar a 

sua compreensão. Deste pré-teste, foram recolhidas sugestões que permitiram a 

clarificação de algumas questões, de modo a melhorar a estrutura e a compreensão do 

questionário.  

O questionário foi aplicado entre os dias 2 e 16 de junho de 2017 e teve a duração de 

preenchimento de 5 minutos. Os dados foram analisados com recurso ao software IBM 

SPSS Statistics 21 e ao módulo AMOS direcionado para a modelação de equações 

estruturais. 

 

4.3. Medidas utilizadas  

O desenvolvimento do questionário teve por base a utilização de um conjunto de 

medidas previamente definidas e com base na revisão de literatura e o objetivo do estudo. 

O tipo de compra por impulso foi medido com base na classificação de compra por 

impulso desenvolvido por Stern (1962) e Rousseau (2008). O primeiro autor identificou 

quatro tipos de compra por impulso: compra por impulso pura, compra por impulso 

sugerida, compra por impulso relembrada e compra por impulso planeada. Adicionalmente 
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Rousseau (2008) acrescentou um quinto tipo de compra: compra por impulso por 

associação. Cada uma das opções de resposta apresentadas na caraterização do tipo de 

compra representam a definição destes cinco tipos de compra impulsiva, conforme a 

Tabela 1. 

Opções de resposta Tipo de compra por impulso 

Foi uma compra totalmente imprevista Compra por impulso pura 

Vi o produto/serviço pela primeira vez e senti uma 

grande necessidade de o ter 
Compra por impulso sugerida 

Lembrei-me que precisava do produto/serviço enquanto 

percorria a loja online 
Compra por impulso relembrada 

A compra foi em parte planeada, mas a decisão foi 

efetuada enquanto percorria a loja online 
Compra por impulso planeada 

Comprei o produto/serviço por associação a um outro 

produto/serviço que me agrada 
Compra por impulso por associação 

Tabela 1: Tipos de compra por impulso 

Fonte: Elaboração própria 

 No que diz respeito à decisão de compra, podemos considerar a compra pura a mais 

impulsiva, e a compra por impulso por associação, a menos impulsiva, pelo que foi 

solicitado aos inquiridos que para cada frase representativa de um tipo de compra por 

impulso indicassem o seu nível de concordância. Este nível foi medido segundo uma escala 

de Likert com níveis de medida que variam entre 1 e 5 em que 1 significa “discordo 

totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

Com o objetivo de avaliar o estado de espírito do consumidor no momento da sua 

compra, adaptou-se a escala de Faber e Christenson (1996), utilizando 9 itens medidos 

numa escala de Likert de 5 pontos em que 1 significa “discordo totalmente” e 5 “concordo 

totalmente”.  

Seguidamente, foi solicitado aos inquiridos que avaliassem a loja online onde 

efetuaram a compra online. Esta questão tinha como objetivo identificar as características 

de design presentes através de características funcionais e relacionais. Relativamente aos 

fatores funcionais procurou-se identificar a utilidade do website e a sua facilidade de uso, 

tendo sido utilizados os conceitos introduzidos por Chen et al. (2010), Parboteeah et al. 

(2009), Park e Gretzel (2010) e Liang e Lai (2002). No que diz respeito às características 

relacionais esta avaliação foi feita consoante o grau de entretenimento gerado e a relação 

estabelecida com o cliente, tendo sido utilizados os conceitos introduzidos por Loiacono 

(2000). Para medir as características de design presentes na loja online utilizou-se uma 
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escala de Likert de 5 pontos em que 1 significa “discordo totalmente” e 5 “concordo 

totalmente”. 

Foi ainda solicitado aos inquiridos que caracterizassem a compra realizada mediante 

um conjunto de benefícios possivelmente gerados em compras com promoções de venda. 

Segundo Chandon et al. (2000) os benefícios podem ser de natureza utilitária ou hedónica, 

estando o primeiro associação à maximização da utilidade, qualidade ou valor-preço da sua 

compra, e o segundo associado a momentos de diversão ou auto-estima (Hirschman e 

Holbrook, 1982). Para medir os benefícios de promoções de venda associados à compra 

foram utilizadas opções de resposta correspondentes aos conceitos introduzidos pelos 

autores Chandon et al. (2000) e Hirschman e Holbrook (1982) para os diferentes 

benefícios. Na avaliação da presença dos benefícios utilizou-se uma escala de Likert de 5 

pontos em que 1 significa “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”.  

Para medir a tendência de compra por impulso do inquirido utilizou-se os fatores 

apresentados por Weun et al. (1997), tais como o divertimento associado à compra, 

intenção prévia de compra e a consideração das consequências da compra. Na medição da 

tendência de compra utilizou-se uma escala de Likert de 5 pontos em que 1 significa 

“discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

 

No capítulo que agora se encerra foi apresentado as hipóteses e o modelo de 

investigação. Em concordância com a literatura foram selecionados os fatores 

determinantes para a compra por impulso e formuladas as hipóteses sobre os seus efeitos. 

Adicionalmente, apresentou-se o questionário a aplicar e as medidas utilizadas na sua 

construção, tendo em conta um conjunto de requisitos que contemplaram a problemática 

em questão. No presente capítulo foi ainda definida a amostra a utilizar, sendo esta não 

probabilística, por conveniência e de efeito bola de neve. De seguida serão analisados os 

resultados obtidos no estudo.  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS  
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Análise e discussão dos resultados 

Neste ponto da investigação iremos proceder à análise e discussão dos resultados 

obtidos. Primeiramente é efetuada a caracterização descritiva da amostra e, seguidamente, 

segue-se a análise do modelo e das hipóteses em estudo com base no modelo estatístico de 

equações estruturais. Por fim, serão discutidos os resultados obtidos considerando a revisão 

de literatura anteriormente efetuada, procurando-se relacionar o mais possível com a 

mesma para uma melhor compreensão.  

 

1. Caraterização da amostra 

Na recolha de dados que decorreu durante o mês de Junho de 2017 participaram 330 

respondentes. No entanto, apenas 277 respondentes tinham efetuado uma compra online 

nos últimos 2 meses, de onde resultaram 277 inquéritos completos e corretamente 

preenchidos. No total, 188 (67,87%) eram indivíduos do sexo feminino e 89 (32,13%) do 

sexo masculino, como podemos ver no Gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3: Caracterização da amostra - Género 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

No que refere à idade dos indivíduos, podemos observar, de acordo com o Gráfico 4, 

que a maioria dos indivíduos tem entre 21 e os 35 anos, num total de 142 indivíduos 

(51,26%), e apenas 27 (9,75%) tem 20 ou menos anos.  

89; 32,13%

188; 67,87%

Masculino

Feminino
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Gráfico 4: Caracterização da amostra - Idade 

Gráfico 5: Caracterização da amostra - Habilitações académicas 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

Relativamente às habilitações académicas a maioria dos indivíduos afirma ter o ensino 

superior com 57,40%, num total de 142 indivíduos, e apenas 11 (3,97%) tem habilitações 

mais elevadas ao nível de pós-graduação e doutoramento, como podemos ver no Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

No que respeita à situação profissional dos inquiridos é possível verificar, de acordo 

com o Gráfico 6, que a maioria afirma trabalhar por conta de outrem, num total de 170 
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Gráfico 6: Distribuição dos inquiridos por habilitações académicas 

13; 4,69%

66; 23,83%

171; 61,73%

27; 9,75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desempregado Estudante Trabalhador por
conta de Outrem

Trabalhador por
conta própria

70; 25,27%

148; 53,43%

34; 12,27%

10; 3,61% 8; 2,89% 7; 2,53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até 499 euros 500 a 999
euros

1000 a 1499
euros

1500 a 1999
euros

2000 a 2499
euros

2500 euros
ou mais

Gráfico 6: Caracterização da amostra - Situação profissional 

Gráfico 7: Caracterização da amostra - Rendimento líquido 

indivíduos (61,37%), enquanto por outro lado apenas 13 (4,69%) indivíduos se encontram 

em situação de desemprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

 Por fim, no que concerne aos rendimentos líquidos individuais auferidos pelos 

indivíduos, os resultados obtidos (Gráfico 7) permitem afirmar que um número mais 

elevado aufere entre 500 a 1000 euros, num total de 148 indivíduos (53,43%), e um 

número mais reduzido aufere salários superiores a 2000 euros (2000-2500 euros, com 

2,89% e 2500 euros ou mais com 2,53%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 
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Gráfico 8: Caracterização da amostra - Categoria de produto 

No que diz respeito às categorias de produto mais adquiridas por compras online, é 

possível observar do Gráfico 8, que um número mais elevado de indivíduos compra 

calçado, roupa ou bijutarias, num total de 98 indivíduos (35,38%), seguido de produtos 

tecnológicos, num total de 50 indivíduos (18,05%). A categoria menos adquirida pelos 

indivíduos deste estudo foram os suplementos desportivos (0,72%).  

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

2. Análise descritiva dos dados 

No que respeita à tendência de compra por impulso dos indivíduos podemos observar 

da Tabela 2 que a maioria afirmar concordar com o facto de ser divertido comprar 

espontaneamente (n=91, 32,85%) e fazer compras que não tinham intenção de comprar 

(n=69, 24,91%). No entanto também um elevado número de indivíduos afirmou evitar 

comprar produtos/serviços que não estão na lista de compra (n=131, 47,29%). Por outro 

lado, um número superior afirma que quando vê algo que realmente interessa compra sem 

considerar as consequências (n=101, 36,43%).  

  

n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

M* DP* 

DT* D* 
NC* 

ND 
C* CT* 

É divertido comprar espontaneamente 

27 

(9.75%) 

52 

(18.77%) 

67 

(24.19%) 
91 

(32.85%) 

40 

(14.44%) 
3.23 1.20 

Quando faço compras, compro coisas que não tinha 

intenção de comprar 

53 

(19.14%) 

70 

(25.27%) 

56 

(20.22%) 
69 

(24.91%) 

29 

(10.47%) 
2.82 1.29 

Quando vejo algo que realmente me interessa, eu 
compro sem considerar as consequências 

66 
(23.83%) 

101 

(36.43%) 

49 
(17.69%) 

43 
(15.52%) 

18 
(6.49%) 

2.44 1.20 

Evito comprar coisas que não estão na minha lista de 

compras 

12 

(4.33%) 

28 

(10.11%) 

54 

(19.49%) 
131 

(47.29%) 

52 

(18.78%) 
3.66 1.03 

* “DT” – Discordo totalmente; “D” – Discordo; “NC/NC” – Não discordo/Não concordo”; “C” – Concordo; “CT” – 

Concordo totalmente”; “M” – Média; “DP” – Desvio Padrão. 

Tabela 2: Tendência de compra por impulso 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 
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Quanto ao tipo de impulso que leva os inquiridos a fazer determinada compra 

online, é possível verificar da Tabela 3, que a maioria dos participantes concorda ter-se 

tratado de uma compra por impulso planeada, ou seja, que a compra foi em parte planeada 

embora a decisão concreta tenha sido tomada quando percorriam a loja online (n=95; 

34.30%). No entanto, a maioria discorda totalmente que a sua compra tenha sido feita de 

modo totalmente imprevisto (n=86; 31.05%), feita por ter visto o produto pela primeira vez 

e ter grande necessidade de o ter (n=94; 33.94%), de se terem lembrado do produto/serviço 

enquanto percorriam a loja online (n=101; 36.46%) e de terem comprado o produto/serviço 

por associação a um outro produto/serviço de interesse (n=99; 35.74%).  

  

n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

M* DP* 

DT* D* 
NC* 

ND 
C* CT* 

Foi uma compra totalmente imprevista 
86 

(31.05%) 

54 

(19.49%) 

70 

(25.28%) 

34 

(12.27%) 

33 

(11.91%) 
2.55 1.35 

Vi o produto/serviço pela primeira vez e senti uma 
grande necessidade de o ter 

94 

(33.94%) 

53 
(19.14%) 

59 
(21.29%) 

45 
(16.25%) 

26 
(9.39%) 

2.48 1.35 

Lembrei-me que precisava do produto/serviço enquanto 
percorria a loja online 

101 

(36.46%) 

45 
(16.25%) 

53 
(19.14%) 

55 
(19.86%) 

23 
(8.30%) 

2.47 1.37 

A compra foi em parte planeada, mas a decisão foi 

efetuada enquanto percorria a loja online 

39 

(14.08%) 

32 

(11.55%) 

61 

(22.02%) 
95 

(34.30%) 

50 

(18.05%) 
3.31 1.29 

Comprei o produto/serviço por associação a um outro 

produto/serviço que me agrada 
99 

(35.74%) 

52 

(18.77%) 

37 

(13.36%) 

53 

(19.14%) 

36 

(12.99%) 
2.55 1.46 

* “DT” – Discordo totalmente; “D” – Discordo; “NC/NC” – Não discordo/Não concordo”; “C” – Concordo; “CT” – 

Concordo totalmente”; “M” – Média; “DP” – Desvio Padrão. 

Tabela 3: Tipo de compra online por impulso 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

No que respeita ao estado de espírito dos inquiridos no momento da compra 

podemos observar na Tabela 4 que a maioria se sentia relaxado (N=113, 40,79%), 

confiante (N=120; 43.32%), dinâmico (N=88; 31.77%) e alegre (N=119; 42,96%), 

sentindo-se menos inseguros (N=106; 38.27%), cansados (N=106; 38.27%) e receosos 

(N=73; 26.36%).  

Estado de Espírito  

n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%)  

M* 

 

DP* 
DT* D* 

NC* 

ND 
C* CT* 

Relaxado 13 (4.69%) 27 (9.75%) 65 (23.47%) 113 (40.79%) 59 (21.29%) 3.64 1.07 

Confiante 8 (2.89%) 32 (11.55%) 61 (22.02%) 120 (43.32%) 56 (20.22%) 3.66 1.02 

Dinâmico 8 (2.89%) 13 (4.69%) 132 (47.65%) 88 (31.77%) 36 (12.99%) 3.47 0.88 

Alegre 4 (1.44%) 18 (6.50%) 81 (29.24%) 119 (42.96%) 55 (19.85%) 3.73 0.90 

Inseguro 106 (38.27%) 68 (24.55%) 39 (14.08%) 56 (20.22%) 8 (2.89%) 2.25 1.24 

Cansado 106 (38.27%) 62 (22.38%) 67 (24.19%) 35 (12.64%) 7 (2.53%) 2.19 1.15 
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Receoso 73 (26.36%) 57 (20.58%) 72 (25.99%) 58 (20.94%) 17 (6.14%) 2.60 1.25 

Indiferente 64 (23.10%) 64 (23.10%) 109 (39.35%)  23 (8.30%) 17 (6.14%) 2.51 1.12 

Enfadado 93 (33.57%) 70 (25.27%) 81 (29.24%) 25 (9.03%) 8 (2.89%) 2.22 1.10 

* “DT” – Discordo totalmente; “D” – Discordo; “NC/NC” – Não discordo/Não concordo”; “C” – Concordo; “CT” – 

Concordo totalmente”; “M” – Média; “DP” – Desvio Padrão. 

Tabela 4: Estado de espírito do consumidor 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS  

 

No que concerne aos resultados obtidos nas questões associadas ao design da loja 

online é possível constatar na Tabela 5 que a maioria dos inquiridos concorda (totalmente 

ou não) que a loja online apresenta um processo de compra simples (N=249; 89.90%), 

sendo também de acesso fácil à informação (N=237; 85.57%), organizada (N=219; 

79.06%), dinâmica (N=183; 66.06%) e com características amigáveis (N=194; 70.03%), de 

segurança (N=224; 80.86%) e de confiança (N=218; 78.7%). Por outro lado, existe uma 

menor concordância relativamente ao facto de loja apresentar um processo de devolução e 

troca simples (N=103; 37,18%).  

Design das lojas online 

n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

M* DP* 

DT* D* 
NC* 
ND 

C* CT* 

Processo de Compra Simples 4 (1.44%) 8 (2.89%) 16 (5.77%) 135 (48.74%) 114 (41.16%) 4.25 0.81 

Processo de Devolução e Troca Simples 9 (3.25%) 25 (9.03%) 103 (37.18%) 84 (30.32%) 56 (20.22%) 3.55 1.02 

Fácil acesso à informação 1 (0.36%) 19 (6.86%) 20 (7.22%) 152 (54.87%) 85 (30.7%) 4.09 0.83 

Organizada 2 (0.72%) 14 (5.05%) 42 (15.16%) 132 (47.65%) 87 (31.41%) 4.04 0.86 

Entusiástica 1 (0.36%) 12 (4.33%) 100 (36.11%) 108 (39.98%) 56 (20.22%) 3.74 0.84 

Dinâmica 0 (0-00%) 11 (3.97%) 83 (29.96%) 123 (44.40%) 60 (21.66%) 3.84 0.81 

Amigável 14 (0.36%) 9 (3.25%) 73 (26.36%) 132 (47.65%) 62 (22.38%) 3.88 0.80 

Segura 0 (0.00%) 7 (2.53%) 46 (16.61%) 123 (44.40%) 101 (36.46%) 4.15 0.78 

Confiável 1 (0.36%) 9 (3.25%) 49 (17.69%) 115 (41.52%) 103 (37.18%) 4.12 0.84 

* “DT” – Discordo totalmente; “D” – Discordo; “NC/NC” – Não discordo/Não concordo”; “C” – Concordo; “CT” – 

Concordo totalmente”; “M” – Média; “DP” – Desvio Padrão. 

Tabela 5: Design da loja online 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

Quanto aos benefícios de promoções de venda gerados nas compras online (Tabela 

6) notou-se uma maior concordância dos inquiridos em terem comprado determinado 

produto/serviço devido à sua utilidade (N=127; 45,85%) e de se terem sentido orgulhosos 

da sua própria compra (N=122; 44,04%). Por outro lado, houve uma menor tendência para 
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concordarem que na sua compra procuram um produto/serviço que estivesse em promoção 

e de melhor qualidade face ao que habitualmente compram (N=97; 35,02%) e que se 

divertiram durante a compra (N=96; 34,66%).    

Benefícios de Promoções de Venda 

n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

M* DP* 

DT* D* 
NC* 

ND 
C* CT* 

Comprei produto/serviço em promoção 

porque tinha um preço mais baixo 

34 

(12.27%) 

34 

(12.27%) 

36 

(12.99%) 
109 

(39.35%) 

64 

(23.10%) 
3.49  1.30 

Procurei um produto/serviço que estivesse 
em promoção e de melhor qualidade face 

ao que habitualmente compro 

34 

(12.27%) 

37 

(13.35%) 

47 

(16.97%) 
97 

(35.02%) 

62 

(22.38%) 
3.42 1.30 

Comprei o produto/serviço porque me era 
útil 

3 (1.08%) 7 (2.53%) 
28 

(10.09%) 
127 

(45.85%) 

112 
(40.43%) 

4.22 0.81 

Senti-me orgulhoso de mim próprio 

porque fiz uma boa compra 

12 

(4.33%) 

11 

(3.97%) 

63 

(22.74%) 
122 

(44.04%) 

69 

(24.91%) 
3.81 0.99 

Diverti-me durante a compra do 

produto/serviço 

15 

(5.42%) 

19 

(6.86%) 

106 

(38.27%) 
96 

(34.66%) 

41 

(14.80%) 
3.47 1.01 

* “DT” – Discordo totalmente; “D” – Discordo; “NC/NC” – Não discordo/Não concordo”; “C” – Concordo; “CT” – 

Concordo totalmente”; “M” – Média; “DP” – Desvio Padrão. 

Tabela 6: Promoções de venda online 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

No ponto seguinte vamos avançar com a análise dos dados através da análise fatorial 

que nos permitirá processar um conjunto de variáveis interrelacionadas que foram 

adaptadas de escalas existentes na literatura abordada e que correspondem a constructos 

não diretamente observáveis.  

 

3. Análise fatorial  

Neste ponto iremos utilizar a análise fatorial para transformar as variáveis que 

integram uma escala num menor número de fatores. A análise fatorial estuda a inter-

relação entre variáveis, por forma a conseguir criar um conjunto de fatores mais reduzidos 

capazes de exprimir aquilo que as variáveis originais não explicam (Ho, 2006). 

Numa primeira etapa desta análise é necessário observar os valores das comunidades 

que representam a “quantia total de variância que uma variável original compartilha com 

todas as outras variáveis incluídas na análise” (Hair, 2010). O autor refere que variáveis 

com comunalidades inferiores a 0,50 devem ser retiradas do estudo. Assim, foi realizada 

uma análise fatorial exploratória e posteriormente, nos casos em que foi necessário retirar 

itens, procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória para validação dos fatores obtidos.   

A análise preliminar para verificação dos fatores principais engloba a aplicação do 

teste KMO e do teste de Esfericidade de Bartlett (Marôco, 2014). 
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O teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) é aplicado a fim de determinar o número de 

variáveis a incluir na análise, no qual deve ser cumprido o critério de que os fatores devem 

explicar pelo menos perto de 60% da variação total observada nas variáveis originais. Em 

completo a esta análise foi ainda efetuado o teste de Esfericidade de Bartlett que coloca a 

hipótese nula de que as variáveis não estão correlacionadas entre si. Neste teste, p-value 

<0,05 é o valor de referência considerado para que existam correlações entre as variáveis 

em estudo (Marôco, 2014).    

Relativamente ao estado de espírito dos inquiridos aquando da realização da compra 

online observa-se que o resultado do teste KMO apresenta um valor entre 0,7 a 0,8, o que 

permite concluir a possibilidade de efetuar a análise fatorial com qualidade “Razoável” 

(Tabela 7). 

No teste da Esfericidade de Bartlett como o valor da significância do teste é inferior a 

0,05, valor de referência considerado, a análise permite rejeitar a hipótese de não existir 

correlação entre as variáveis, pelo que podemos prosseguir com a análise fatorial. 

Ainda na Tabela 7 é possível verificar que a primeira análise fatorial exploratória 

permitiu obter 2 fatores explicativos do estado de espírito dos inquiridos que explicam 

conjuntamente 59.19% deste aspeto.  

Porém uma vez que se verifica que o item “indiferente” apresenta uma comunalidade 

inferior a 0,50, optou-se por retirar este item realizando uma nova análise fatorial sem o 

mesmo.  

 

Itens  Comunalidades Loadings 

Fator 1 Fator 2 

Enfadado 0.66 0.81  

Cansado 0.61 0.78  

Receoso 0.62 0.76  

Inseguro 0.54 0.66  

Indiferente 0.47 0.64  

Alegre 0.64  0.80 

Dinâmico 0.60  0.77 

Confiante 0.62  0.75 

Relaxado 0.58  0.71 

% de Variância especifica           31.36% 22.80% 

% de variância total 59.19% 
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KMO 0.76  

Bartlett (p) 825.47 (0.00)  

Tabela 7: Estado de espírito do consumidor - Análise fatorial exploratória inicial 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Assim da nova análise fatorial realizada também foi possível obter dois fatores 

explicativos que explicam 62.56% da variância do estado de espírito e que apresentam 

comunalidades adequadas assim como loadings válidos com o respetivo fator (Tabela 8), 

sendo os fatores os seguintes:  

 Estado de espírito negativo – constituídos pelos estados “receoso”, “cansado”, 

“enfadado” e “inseguro”, explicando 32.94% da variância; 

 Estado de espírito positivo – constituído pelos estados “alegre”, “dinâmico”, 

“confiante” e “relaxado”, explicando 29.62% da variância.  

 

Itens  Comunalidades Loadings 

Negativo Positivo 

Receoso  0.67 0.81  

Cansado 0.61 0.78  

Enfadado 0.61 0.78  

Inseguro 0.60 0.74  

Alegre 0.70  0.83 

Dinâmico 0.63  0.79 

Confiante 0.62  0.74 

Relaxado 0.56  0.66 

% de Variância especifica 32.94 % 29.62 % 

% de variância total 62.56 % 

KMO 0.77 

Bartlett (p) 720.85 (0.00) 

Tabela 8: Estado de espírito do consumidor - Análise fatorial exploratória final 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Após a análise fatorial exploratória foi efetuada uma análise fatorial confirmatória no 

sentido de obter índices de ajustamento que permitam validar a estrutura fatorial obtida. 

Assim, como se pode constatar da Tabela 9, a estrutura fatorial inicial não se encontra 

válida, tendo em conta a inadequado dos índices de ajustamento obtidos. Desse modo 



O DESIGN DAS LOJAS E AS PROMOÇÕES DE VENDA COMO 

DETERMINANTES DA COMPRA ONLINE POR IMPULSO 

40 

 

realizou-se ajustes na respetiva estrutura através de correlações entre resíduos dos seus 

itens, tendo obtido uma estrutura fatorial que apresenta índices de ajustamento adequados.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

Com o objetivo de obter um fator de segunda ordem explicativo da variável de estado 

de espírito do consumidor em geral, incluindo os estados positivos e os negativos, foi 

realizada uma análise fatorial confirmatória de 2ª ordem cujos resultados se apresentam no 

Gráfico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SPSS - AMOS 

Numa fase inicial os índices de ajustamento obtidos não permitiram validar a estrutura 

obtida, sendo necessário efetuar modificações através de correlações entre os resíduos dos 

Índices de 

 ajustamento 

Modelo Inicial Modelo Final Ajustado  

Resultado Classificação Resultado Classificação  

X2/gl 4.37 Ajustamento razoável 2.34 Ajustamento Razoável  

RMSEA 0.11 Ajustamento Inadequado 0.07 Ajustamento Bom  

GFI 0.92 Ajustamento muito bom 0.96 Ajustamento muito bom  

NFI 0.76 Ajustamento razoável 0.90 Ajustamento muito bom  

CFI 0.80 Ajustamento razoável 0.94 Ajustamento muito bom  

Tabela 9: Estado de espírito do consumidor - Análise fatorial confirmatória e respetivos índices de ajustamento  

Gráfico 9: Estado de espírito do consumidor - Estrutura fatorial inicial 
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itens das variáveis do estado de espírito positivo e negativo, tendo-se obtido uma estrutura 

fatorial válida (Gráfico 10). De seguida, é apresentado a Tabela 10 onde constam os 

índices de ajustamento relativos à estrutura fatorial da variável do estado de espírito do 

consumidor no geral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SPSS-AMOS 

Índices de 

 ajustamento 

Modelo Inicial Modelo Final Ajustado  

Resultado Classificação Resultado Classificação  

X2/gl 4.53 Ajustamento razoável 2.47 Ajustamento Razoável  

RMSEA 0.11 Ajustamento Inadequado 0.07 Ajustamento Bom  

GFI 0.91 Ajustamento muito bom 0.96 Ajustamento muito bom  

NFI 0.76 Ajustamento razoável 0.89 Ajustamento bom  

CFI 0.80 Ajustamento razoável 0.93 Ajustamento muito bom  

Tabela 10: Estado de espírito do consumidor em geral - Análise fatorial confirmatória e respetivos índices de 
ajustamento  

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Quanto às variáveis de estudo relacionadas com o design das lojas online foi possível 

concluir da análise preliminar que o resultado do teste KMO apresenta um valor entre 0,8 a 

0,9, o que permite concluir a possibilidade de efetuar a análise fatorial com qualidade “Boa” 

(Tabela 11). 

Gráfico 10: Estado de espírito do consumidor - Estrutura fatorial final  
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No teste da Esfericidade de Bartlett como o valor da significância do teste é inferior a 

0,05, valor de referência considerado, a análise permite rejeitar a hipótese de não existir 

correlação entre as variáveis, pelo que podemos prosseguir com a análise fatorial. 

Os resultados obtidos da análise fatorial exploratória permitiram obter dois fatores 

explicativos de 71.16% da variância (Tabela 11). Contudo também se verifica que o item 

“organizada” saturam em mais que o fator e o item “processo de devolução e troca 

simples” apresenta uma comunalidade inferior a 0.05, o que implica a necessidade de 

remoção destes itens da estrutura fatorial e a realização de nova análise fatorial.  

 

Itens  Comunalidades Loadings 

Fator 1 Fator 2 

Fácil acesso à informação 0.74 0.82  

Segura 0.71 0.76  

Confiável 0.69 0.75  

Organizada 0.74 0.71 0.48 

Processo de compra simples 0.57 0.71  

Processo de devolução e troca simples  0.45 0.67  

Dinâmica 0.89  0.92 

Entusiástica 0.83  0.89 

Amigável 0.79  0.85 

% de Variância especifica 38.22 % 32.94 % 

% de variância total 71.16 % 

KMO 0.85  

Bartlett (p) 1763.39 (0.00)  

Tabela 11: Design da loja online - Análise fatorial exploratória inicial 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

A nova análise fatorial (Tabela 12) permitiu obter dois fatores que explicam 77.22% da 

variância e com cargas fatoriais (loadings) e comunalidades adequadas, sendo esses 

fatores:  

 Características funcionais – definidos pelos itens “segura”, “fácil acesso à 

informação” e “processo de compra simples” que explicam 40.48% da variância; 

 Características relacionais – constituídos pelos itens “confiável”, “entusiástica”, 

“dinâmica” e “amigável” que explicam 36.74% da variância.  
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Itens  Comunalidades Loadings 

Funcional Relacional 

Confiável  0.78  0.85 

Segura 0.79 0.84  

Fácil Acesso à informação 0.70 0.80  

Processo de compra simples 0.58 0.74  

Dinâmica 0.90  0.91 

Entusiástica 0.86  0.90 

Amigável 0.80  0.83 

% de Variância especifica 40.48 % 36.74 % 

% de variância total 77.22 % 

KMO 0.80  

Bartlett (p) 1389.61 (0.00)  

Tabela 12: Design da loja online - Análise fatorial exploratória final 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Para validar a estrutura fatorial obtida também foi realizada uma análise fatorial 

confirmatória calculando-se os índices de ajustamento necessários à sua validação. Assim, 

da Tabela 12, notamos que os índices obtidos numa primeira análise não se apresentavam 

adequados, pelo que tivemos de realizar correlações entre resíduos dos itens para obtenção 

de índices de ajustamento corretos que permitam a validação da presente escala (Tabela 

13). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

No sentido de validar o constructo geral (2ª ordem) relativa à variável geral de design 

das lojas online foi realizada uma análise fatorial confirmatória de segunda ordem, tendo-

Índices de 

 ajustamento 

Modelo Inicial Modelo Final Ajustado  

Resultado Classificação Resultado Classificação  

X2/gl 4.46 Ajustamento razoável 1.99 Ajustamento Razoável  

RMSEA 0.11 Ajustamento Inadequado 0.06 Ajustamento Bom  

GFI 0.88 Ajustamento bom 0.95 Ajustamento muito bom  

NFI 0.83 Ajustamento bom 0.93 Ajustamento muito bom  

CFI 0.86 Ajustamento bom 0.96 Ajustamento muito bom  

Tabela 13: Design da loja online - Análise fatorial confirmatória e respetivos índices de ajustamento  
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se obtidos os resultados expostos no Gráfico 11. De acordo com o gráfico ambos os fatores 

(funcional e relacional) apresentam um nível de saturação adequado (>0.40) com o fator 

que representam.  

 

Gráfico 11: Design da loja online em geral - Estrutura fatorial 

Fonte: SPSS - AMOS 

 

Na Tabela 14 encontram-se os índices de ajustamento relativos a estrutura fatorial do 

design da loja online em geral, sendo possível constatar que os mesmos de apresentam 

adequados o que permite confirmar a validade da presente escala.  

 

Índices de 

 ajustamento 

Modelo Inicial   

Resultado  Classificação  

X2/gl 2.49  Ajustamento razoável  

RMSEA 0.07  Ajustamento bom  

GFI 0.96  Ajustamento muito bom  

NFI 0.94  Ajustamento muito bom  

CFI 0.96  Ajustamento muito bom  

Tabela 14: Design da loja online no geral - Índices de ajustamento  

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 
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Relativamente às promoções de venda online é possível verificar que o resultado do 

teste KMO apresenta um valor entre 0,6 a 0,7, o que permite a possibilidade de efetuar a 

análise fatorial com qualidade “Fraca”. No entanto, como o resultado obtido se aproxima de 

0,7 e a partir deste valor a qualidade do resultado é “Razoável”, optou-se por prosseguir com a 

análise fatorial (Tabela 15). 

No teste da Esfericidade de Bartlett como o valor da significância do teste é inferior a 

0,05, valor de referência considerado, a análise permite rejeitar a hipótese de não existir 

correlação entre as variáveis, pelo que podemos prosseguir com a análise fatorial. 

Na Tabela 15 é possível ainda analisar que foram obtidos dois fatores que explicam no 

seu conjunto 66.68% dos benefícios de promoções de venda associados à compra online. 

Os dois fatores explicativos estão de acordo com a revisão de literatura efetuada, na 

medida em que explicam os benefícios utilitários e os benefícios hedónicos das compras 

online com promoções de venda.   

 

Itens  Comunalidades Loadings 

Fator 1 Fator 2 

Produto/Serviço em promoção e de melhor qualidade face ao habitual 0.76 0.86  

Produto/Serviço em promoção porque tinha preço mais baixo 0.74 0.85  

Comprei produto/serviço porque era útil 0.67  0.81 

Senti-me orgulhoso de mim porque fiz uma boa compra 0.67  0.74 

Diverti-me durante a compra do produto/serviço 0.50  0.62 

% de Variância especifica 34.55 % 32.13 % 

% de variância total 66.68 % 

KMO 0.67  

Bartlett (p) 263.81 (0.00)  

Tabela 15: Promoções de venda - Análise fatorial exploratória inicial 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Porém, como o item “Comprei o produto/serviço porque era útil” não se enquadra 

teoricamente no fator com que se enquadra, procedemos à exclusão do mesmo e 

realizamos uma nova análise fatorial com os itens restantes.  

 

Itens  Comunalidades Loadings 

Factor 1 Factor 2 

Produto/Serviço em promoção e de melhor qualidade face ao habitual 0.76 0.87  
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Produto/Serviço em promoção porque tinha preço mais baixo 0.74 0.87  

Senti-me orgulhoso de mim porque fiz uma boa compra 0.67  0.87 

Diverti-me durante a compra do produto/serviço 0.50  0.80 

% de Variância especifica 39.65 % 36.51 % 

% de variância total 76.16 % 

KMO 0.66  

Bartlett (p) 227.03 (0.00)  

Tabela 16: Promoções de venda - Análise fatorial exploratória final 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

A estrutura obtida na Tabela 16 apresenta comunalidades e loadings adequados. Desde 

modo a mesma estrutura é definida por:  

 Benefícios utilitários das promoções de venda – os benefícios foram definidos 

pelas questões “Comprei um produto/serviço em promoção e de melhor qualidade 

face ao habitual” e “Comprei um produto/serviço em promoção porque tinha um 

preço mais baixo”, explicando 39.65% da variância; 

 Benefícios hedónicos das promoções de venda – os benefícios foram definidos 

pelas questões “Senti-me orgulhoso de mim porque fiz uma boa compra” e 

“Diverti-me durante a compra do produto/serviço”, explicando 36,51% da 

variância. 

No que respeita à validação da presente estrutura foi realizada a análise fatorial 

confirmatória e calculados os índices de ajustamento do modelo, que se apresentaram 

inicialmente adequados, permitindo validar a presente solução fatorial (Tabela 17).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Índices de 

 Ajustamento 

Modelo 

Resultado Classificação  

X2/gl 0.39 Ajustamento muito bom  

RMSEA 0.00 Ajustamento muito bom  

GFI 0.99 Ajustamento muito bom  

NFI 0.99 Ajustamento muito bom  

CFI 1.00 Ajustamento muito bom  

Tabela 17: Promoções de venda - Análise fatorial confirmatória e respetivos índices de ajustamento 
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Com o objetivo de validar a escala relativa às promoções de venda online em geral foi 

realizada uma análise confirmatória de 2ª ordem cujos resultados se apresentam no Gráfico 

12. De acordo com os coeficientes estandardizados obtidos, é possível afirmar que os 

coeficientes de saturação dos dois fatores (benefícios utilitários e hedónicos) (>0.40) são 

adequados para representar validamente o fator que representam, nomeadamente as 

promoções de venda online. 

 

Gráfico 12: Promoções de venda em geral - Estrutura fatorial 

Fonte: SPSS - AMOS 

Os índices de ajustamento obtidos apresentam-se adequados o que permite 

confirmar a validade fatorial da escala relativa às promoções de venda online em geral 

(Tabela 18).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Índices de 

 Ajustamento 

Modelo 

Resultado Classificação  

X2/gl 0.39 Ajustamento muito bom  

RMSEA 0.00 Ajustamento muito bom  

GFI 0.99 Ajustamento muito bom  

NFI 0.99 Ajustamento muito bom  

CFI 1.00 Ajustamento muito bom  

Tabela 18: Promoções de venda em geral - Índices de ajustamento  
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Relativamente à compra online por impulso, procurou-se obter uma escala 

representativa da compra em geral, nomeadamente em função dos vários tipos de compra 

por impulso analisados (Tabela 19).  

O resultado do teste KMO apresenta um valor entre 0,7 a 0,8, o que permite a 

possibilidade de efetuar a análise fatorial com qualidade “Razoável”. 

No teste da Esfericidade de Bartlett como o valor da significância do teste é inferior a 

0,05, valor de referência considerado, a análise permite rejeitar a hipótese de não existir 

correlação entre as variáveis, pelo que podemos prosseguir com a análise fatorial. 

Na análise fatorial exploratória apresentada na Tabela 19 obtiveram-se resultados que 

permitiram obter uma estrutura fatorial unidimensional (um único fator). A análise das 

comunalidades dos vários itens não permite incluir os itens “Foi uma compra totalmente 

imprevista”, “Comprei o produto/serviço por associação a um outro produto/serviço que 

me agrada” e “A compra foi em parte planeada, mas a decisão concreta foi efetuada 

enquanto percorria a loja online” considerando a sua baixa comunalidade (<0.50). Porém 

uma vez que os mesmos itens apresentam um grau de saturação válido com o fator que 

representam (>0.40), e são importantes, em termos teóricos, para definir a compra por 

impulso, optamos por não os excluir, mantendo assim a estrutura fatorial definida por 5 

itens, que explicam 43.16% da variância da compra por impulso.  

 

 Comunalidades Fator 1 

Lembrei-me que precisava do produto/serviço enquanto percorria a loja online  0.61 0.78 

Vi o produto/serviço pela primeira vez e senti uma grande necessidade de o ter 0.57 0.75 

Foi uma compra totalmente imprevista 0.46 0.68 

Comprei o produto/serviço por associação a um outro produto/serviço que me agrada 0.28 0.53 

A compra foi em parte planeada, mas a decisão concreta foi efetuada enquanto 

percorria a loja online 

0.25 0.50 

% de variância total 
43.16% 

KMO 0.72 

Bartlett (p) 196.69 (0.00) 

Tabela 19: Tipos de compra por impulso - Análise fatorial exploratória  

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Ainda de acordo com a compra online por impulso, apresenta-se no Gráfico 13 a 

estrutura fatorial relativa às suas variáveis.    
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Gráfico 13: Tipos de compra por impulso - Estrutura fatorial 

Fonte: SPSS - AMOS 

Os índices de ajustamento obtidos apresentam-se adequados o que permite confirmar a 

validade fatorial da presente escala de compras online por impulso (Tabela 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

4. Análise da fiabilidade fatorial 

Por forma a estudar a consistência interna de um grupo de variáveis procedeu-se ao 

Alfa de Cronbach confirmando a fiabilidade dos resultados. O seu valor varia entre 0 e 1 e 

onde valores abaixo de 0,6 não devem ter sidos em conta (Pestana e Gageiro, 2003).  

Índices de 

 Ajustamento 

Modelo 

Resultado Classificação  

X2/gl 2.36 Ajustamento bom  

RMSEA 0.07 Ajustamento bom  

GFI 0.98 Ajustamento muito bom  

NFI 0.94 Ajustamento muito bom  

CFI 0.96 Ajustamento muito bom  

Tabela 20: Tipos de compra por impulso - Índices de ajustamento 
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Relativamente às variáveis de estado de espírito verificou-se na Tabela 21 que o valor 

de alfa obtido (0,80) é adequado, o que significa que a escala apresentada para os estados 

de espírito negativos apresenta adequada fiabilidade. O mesmo se pode dizer em relação à 

escala dos estados de espírito positivos que também apresentam fiabilidade adequada 

embora a sua consistência interna definida pelo valor de alfa (0.77) se apresente mais 

baixa.   

 

Estado Negativo 

Correlação de item total 

corrigida 
Alfa de Cronbach se o item for excluído Alfa de Cronbach 

Inseguro(a) 0,58 0,76 

0.80 
Cansado(a) 0,60 0,75 

Receoso(a) 0,66 0,72 

Enfadado(a) 0,60 0,75 

Estado Positivo 

Correlação de item total 

corrigida 
Alfa de Cronbach se o item for excluído Alfa de Cronbach 

Relaxado(a) 0,53 0,73 

0.77 
Confiante 0,60 0,70 

Dinâmico(a) 0,55 0,72 

Alegre 0,60 0,70 

Estado de espírito Geral - - 0.78 
 

Tabela 21: Estado de espírito do consumidor - Análise da consistência interna 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

No que diz respeito às características de design da loja online os resultados expostos na 

Tabela 22 permitem confirmar a sua adequada fiabilidade que ao nível da escala de 

características funcionais (alfa=0.86) quer da escala de características relacionais 

(alfa=0.91).  

Características funcionais 

Correlação de item total 

corrigida 

Alfa de Cronbach se o item for 

excluído 

Alfa de 

Cronbach 

Processo de compra 

simples 

0,61 0,87  

 

0.86 Fácil acesso à informação 0,71 0,83 

Segura 0,78 0,80 

Confiável 0,76 0,81 

Características Relacionais 

Correlação de item total 

corrigida 

Alfa de Cronbach se o item for 

excluído 

Alfa de 

Cronbach 
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Entusiástica 0,82 0,88  

0.91 Dinâmica 0,88 0,82 

Amigável 0,77 0,91 

Design da loja online geral - - 0.89 
 

Tabela 22: Design das lojas online - Análise da consistência interna 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Relativamente à escala relacionada com as promoções de venda online, os 

resultados obtidos na Tabela 23 apontam para uma adequada fiabilidade (alfa superior a 

0.60). 

 

Benefícios utilitários 

Correlação de item 

total corrigida 

Alfa de Cronbach se o 

item for excluído 

Alfa de 

Cronbach 

Comprei o produto/serviço em promoção porque tinha um 

preço mais baixo 

 

0,58 

.  

 

0.74 Procurei um produto/serviço que estivesse em promoção e 

de melhor qualidade face ao que habitualmente compro 

 

0,58 

. 

 

Benefícios Hedónicos 

Correlação de item 

total corrigida 

Alfa de Cronbach se o 

item for excluído 

Alfa de 

Cronbach 

Senti-me orgulhosa(o) de mim própria(o) porque fiz uma 

boa compra] 

0,46 -  

0.63 

Diverti-me durante a compra do produto/serviço] 0,46 - 

Promoções de venda online – Geral - - 0.71 

Tabela 23: Promoções de venda - Análise da consistência interna 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

De acordo com o valor de Alfa de Cronbach obtido na Tabela 24, a fiabilidade da 

escala de compra por impulso é adequada ainda que baixa (0.66).  

 

Compra por impulso 

Correlação de item 

total corrigida 

Alfa de Cronbach se o 

item for excluído 

Alfa de 

Cronbach 

Lembrei-me que precisava do produto/serviço enquanto 

percorria a loja online  

0.54 0.54  

 

 

 

0.66 

Vi o produto/serviço pela primeira vez e senti uma 

grande necessidade de o ter 

0.50 0.56 

Foi uma compra totalmente imprevista 0.41 0.61 
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Comprei o produto/serviço por associação a um outro 

produto/serviço que me agrada 

0.32 0.65 

A compra foi em parte planeada, mas a decisão concreta 

foi efetuada enquanto percorria a loja online 

0.30 0.66 

Tabela 24: Análise da consistência interna - Tipos de compra por impulso 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

5. Análise da sensibilidade das escalas de avaliação 

No sentido de analisar a sensibilidade das escalas de avaliação procedeu-se a um 

conjunto de análises, entre elas a verificação da normalidade da distribuição das variáveis, 

com o teste K-S (Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors). 

De acordo com a Tabela 25, podemos verificar que: 

 As variáveis relacionadas com o estado de espírito positivo apresentam valores 

elevados considerando uma escala de 1 a 5 pontos e que os mesmos se encontram 

superiores aos verificados para o estado de espírito negativo. O coeficiente de 

simetria negativo (-2.26) revela uma assimetria existindo uma tendência para 

valores mais elevados. Também o resultado significativo do teste K-S confirma a 

ausência de normalidade dos resultados; 

 Os benefícios das promoções de vendas obtidos das compras online são elevados, 

quer no que se refere aos benefícios utilitários, quer aos benefícios hedónicos. Os 

coeficientes de simetria apresentam-se negativos em ambas a escalas (-4.07) 

indicando uma maior predominância de resultados mais elevados. O valor do teste 

K-S também se apresenta significativo o que revela uma ausência de distribuição 

nos resultados. Os resultados relativos à presença de benefícios em geral das 

promoções de venda também são elevados; 

 Relativamente às características funcionais e relacionais de design das loja online 

notamos que existe uma tendência para resultados mais elevados, indicativos de 

bons índices a este nível. Os resultados obtidos no teste K-S revelam que a 

distribuição dos resultados não é normal. O mesmo se pode verificar no que se 

refere à variável design da loja online em geral. 
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Escalas de avaliação 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Coeficiente 

de simetria 

Coeficiente 

de Curtose 
K-S (p) 

Estado Positivo 3,63 0,74 1,00 5,00 -2.26 0,79 0.12 (0.00) 

Estado Negativo 2,31 0,94 1,00 5,00 2.47 -2.10 0.09 (0.00) 

Estado de Espírito Geral1 3.66 0.68 1.63 5.00 0.13 -1.97 0.98 (0.00) 

Benefícios Utilitários 3,45 1,16 1,00 5,00 -4.07 -1,48 0.18 (0.00) 

Benefícios Hedónicos 3,64 0,86 1,00 5,00 -4.47 3.55 0.14 (0.00) 

Benefícios Geral 3.64 0.78 1.00 5.00 -3.73 0.41 0.97 (0.00) 

Características Funcionais 4,16 0,69 2,00 5,00 -4.07 0.03 0.13 (0.00) 

Características Relacionais 3,82 0,75 2,00 5,00 -0,20 -1.62 0.17 (0.00) 

Design da loja online Geral 3.99 0.63 2.00 5.00 -0.87 -1.52 0.97 (0.00) 

Compra por Impulso Geral 2.67 0.89 1.00 5.00 2.13 -0.45 0.98 (0.00) 

Tabela 25: Análise da sensibilidade e normalidade das escalas de avaliação 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

De seguida é apresentada a análise de correlação e de regressão relativa aos testes de 

hipóteses (Tabela 26).  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 – CIP 1               

2 - CIS 0,42** 1              

3 - CIR 0,40** 0,45** 1             

4 -CIP 0,09 0,22** 0,31** 1            

5 - CIA 0,20** 0,24** 0,26** 0,21** 1           

6 - CIG 0.65** 0.71** 0.74** 0.55** 0.60** 1          

7 - EP -0,18** 0,01 -0,01 0,12* 0,07 0.00 1         

8 - EN 0,32** 0,23** 0,26** ,092 0,29** 0.37** -0,31** 1        

9 - EG -0.32** -0.15* -0.19** 0.00 -0.16 -0.25 0.76 -0.86 1       

 10 - BU 0,26** 0,24** 0,24** 0,17** 0,23** 0.35** -0,03 0,31** -0.23 1      

11 - BH 0,19** 0,30** 0,19** 0,29** 0,13* 0.33** 0,25** 0,11 0.06 0,40** 1     

12 - PG 0.24** 0.31** 0.23** 0.24** 0.21** 0.38** 0.11 0.27** -0.13* 0.91** 0.72 1    

13 - CF -0,02 0,11 0,05 0,12 0,06 0.10 0,47** -0,32** 0.47 0,04 0,20** 0.14* 1   

14 - CR 0,14* 0,19** 0,14* 0,17** 0,062 0.21** 0,33** -0,12* 0.26 0,13* 0,33** 0.25** 0,56** 1  

15 - DG 0.07 0.17** 0.11 0.16** 0.07 0.18** 0.44* -0.24 0.41 0.10 0.30 0.22 0.87 0.90 1 

1-CIP: Compra por impulso pura; 2-CIS: Compra por impulso sugerida; 3-CIR: Compra por impulso relembrada; 4-CIP: Compra por 

impulso planeada; 5-CIA: Compra por impulso por associação; 6-CIG: Compra por impulso geral; 7-EP: Estado de espírito positivo; 8-
EN: Estado de espírito negativo; 9-EG: Estado de espírito geral; 10-BU: Benefícios utilitários; 11-BH: Benefícios hedónicos; 12-BG: 

Promoções de venda geral; 13-CF: Características funcionais; 14-CF: Características relacionais; 15- Design de loja geral. 

*p<0.05; **p<0.01 

Tabela 26: Análise de correlação e de regressão - teste de hipóteses 
Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

                                           
1 No cálculo da variável “Estado de Espírito Geral” invertemos os itens da escala do estado de espírito negativo sendo 

que o valor 1 – Discordo passa a ser 5- Discordo, de modo a definir o estado espírito geral como uma variável que segue 

apenas uma orientação positiva, no sentido de quanto maior o valor obtido maior será o estado de espírito. Recorde-se 

que o estado de espírito geral é formado pela média do estado de espírito positivo e estado de espírito negativo.  
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De acordo com a tabela 27 verificamos a existência de correlações entre as variáveis 

em estudo, nomeadamente compra por impulso, promoções de venda, design das lojas 

online e o estado de espírito do consumidor. É verificado que a variável do estado de 

espírito geral se encontra correlacionada negativamente com a compra por impulso no 

geral (r=-0.25, p<0.01) e com as promoções de venda (r=-0.13, p<0.01). Contudo, 

encontra-se correlacionada positivamente com a variável do design das lojas online no 

geral (r=0.41, p<0.01). Já a variável de compra por impulso no geral está correlacionada 

positivamente com as promoções de venda no geral (r=0.38) e com a de design das lojas 

online (r=0.18).  

 

 

Compra por 

impulso 

Promoções de 

venda online 

Design da loja 

online 

Estado  

de espírito 

Compra por impulso 1 0,38**   

Promoções de venda online 0,38** 1   

Design da loja online 0,18** 0,22** 1  

Estado de Espírito -0,25** -0,13* 0,41** 1 

*p<0.05; **p<0.01 

Tabela 27: Análise de correlação -variáveis gerais 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

6. Modelo de equações estruturais 

De modo a analisar as relações entre as várias variáveis e a testar as hipóteses do 

estudo foi selecionado um modelo teórico que permitisse analisar os dados recolhidos no 

questionário online. 

O modelo de equações estruturais permite representar a interpretação de uma série de 

relações hipotéticas de causa-efeito entre variáveis para uma composição de hipóteses, que 

considera os padrões de dependência estatística (Hershberger et al., 2003). Esta é uma 

técnica muito mais confirmatória do que exploratória, na medida em que permite 

determinar se dado modelo teórico é válido, perante os dados recolhidos. O modelo de 

equações estruturais permite, assim, a análise de caminhos (Path Analysis) (Hox e 

Berchger, 1998).  
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Tendo em conta o exposto, foi elaborado um modelo de análise de caminhos (Path 

Analysis) no contexto de um modelo de equações estruturais que permite analisar as 

relações entre as várias variáveis (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14: Modelo de equações estruturais (Path Analysis) – Variáveis gerais 

Fonte: SPSS - AMOS 

De acordo com os índices de ajustamento obtidos é possível validar o presente modelo 

de equações estruturais. Os índices de ajustamento considerados no modelo anterior são 

apresentados de seguida (Tabela 28).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

De seguida são apresentados os coeficientes não estandardizados considerados na 

Tabela 29, indo de encontro com as relações entre as variáveis apresentadas anteriormente 

no Gráfico 14. Assim, podemos constatar que:  

Índices de 

 ajustamento 

Modelo 

Resultado Classificação  

X2/gl - Ajustamento perfeito  

RMSEA - Ajustamento perfeito  

GFI 1.00 Ajustamento perfeito  

NFI 1.00 Ajustamento perfeito  

CFI 1.00 Ajustamento perfeito  

Tabela 28: Modelo de equações estruturais - Análise da consistência interna 
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 As promoções de venda permitem predizer significativamente uma diminuição de -

0.20 pontos médios no estado de espírito (b=-0.20, p<0.001); 

 O design da loja online contribui para o aumento significativo de 0.49 pontos na 

média do estado de espírito (b=0.49, p<0.001); 

 As promoções de venda contribuem para uma melhoria significativa de 0.32 pontos 

da compra por impulso (b=0.32, p<0.001); 

 O design da loja online permite um aumento significativo de 0.40 pontos na média 

da compra por impulso (b=0.40, p<0.001); 

 Um estado de espírito positivo contribui para uma diminuição significativa da 

compra por impulso em 0.41 pontos em média (b=-0.41, p<0.001).  

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

Na Tabela 29 também se verifica a existência de uma relação positiva entre o 

design da loja e as promoções de venda online relativamente ao estado de espírito do 

consumidor (r2=0.22). Também se observa a existência de uma relação positiva entre o 

design da loja online, as promoções com a compra por impulso (r2ch=0.15). Perante uma 

relação negativa, podemos constatar que o estado de espírito influencia negativamente a 

compra por impulso, contribuindo com uma diminuição de 8% (r2ch=0.08) na sua 

concretização. Mais especificamente, podemos também observar que o design da loja 

online é o que contribui mais para a variação do estado de espírito, contribuindo em 17% 

Variável  

Independente 

Variável 

Dependente 

Beta não 

Estandartizado 

Beta 

Estandatizado 
t p 

R2 R2ch 

Promoções de 

Venda 
Estado de 

espírito 

-0.20 -0.23 -4.19 <0.001 
 0.05 

Design da loja 

online 

 

0.49 0.46 8.38 <0.001 

0.17 

Promoções de 

Venda 

Compra por 

impulso 

0.32 0.28 4.15 <0.001 
 0.12 

Design da loja 

online 

 

0.34 0.24 3.86 <0.001 

0.03 

Estado de Espírito -0.41 -0.32 -5.73 <0.001 0.08 

        

Tabela 29: Variáveis gerais em estudo - Verificação de relações 
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(r2ch=0.17) para a mesma, e que as promoções de venda contribuem mais para a compra 

por impulso, fazendo variar a mesma em 12% (r2ch=0.12).  

No sentido de analisarmos os resultados de modo mais específico foi estruturado 

um modelo de equações estruturais (Path Analysis) com as variáveis específicas relativas 

aos determinantes de design das lojas online e das promoções de venda, assim como os 

vários tipos de compra por impulso anteriormente identificados (Gráfico 15). Por uma 

questão de simplificação, optou-se por apresentar a variável do estado de espirito no geral 

em vez de a desagregar nas variáveis específicas de estados de espíritos positivos e 

negativos. Esta decisão também deve em conta os valores residuais obtidos para a variável 

do estado de espírito positivo quando comparados aos negativos, que se assumem com 

graus de influência significativos.  

O modelo apresentado não contém os índices de ajustamento adequados, pelo que 

se teve de proceder a alguns ajustes ao modelo inicial.  
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 Gráfico 15: Modelo inicial de equações estruturais (Path Analysis) - Variáveis específicas 

Fonte: SPSS-AMOS  

De seguida, é apresentado um novo modelo de equações estruturais (Path Analysis) 

com os devidos ajustes no que respeita à correlação entre resíduos das variáveis. O modelo 

que se segue apresenta os índices de ajustamento, o que permite confirmar a sua validade.  
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                 Gráfico 16: Modelo final de equações estruturais (Path Analysis) – Variáveis específicas 

Fonte: SPSS - AMOS 

De seguida são apresentados os coeficientes não estandardizados considerados na 

Tabela 30, indo de encontro com as relações entre as variáveis apresentadas anteriormente 

no Gráfico 16. Assim, podemos constatar que:  

 Os benefícios utilitários influenciam significativamente o estado de espirito, 

contribuindo para a sua diminuição em 0.17 pontos (b=-0.17, p<0.001). Por sua 

vez, as características funcionais contribuem para o aumento do estado de espirito 

em 0.46 pontos (b=0.46, p<0.001); 

 Os benefícios hedónicos contribuem para o aumento significativo da compra por 

impulso sugerida em 0.36 pontos (b=0.36, p<0.001) e para o aumento de 0.35 

pontos (b=0.35, p<0.001) da compra por impulso planeada; 
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 Os benefícios utilitários contribuem para o aumento significativo de 0.15 pontos na 

compra por impulso relembrada (b=0.15, p<0.001) e em 0.21 pontos na compra por 

impulso por associação (b=0.21, p<0.001); 

 As características relacionais presentes nas lojas online apenas influenciam de 

modo significativo as compras por impulso pura (b=0.31, p<0.001);  

 Não se verifica a existência de uma relação significativa entre as características 

funcionais presentes nas lojas online e os vários tipos de compra por impulso 

considerados; 

 O estado espirito, como variável positiva, contribui de modo significativo para a 

diminuição da compra por impulso puro em 0.71 pontos (b=-0.71, p<0.001), em 

0.44  pontos (b=-0.44, p<0.001) na compra por impulso sugerida, em 0.45 pontos 

(b=-0.45, p<0.001) e em 0.40 pontos na compra por impulso por associação (b=-

0.40, p<0.001).  

Variável  

Independente 

Variável 

Dependente 

Beta não 

Estandartizado 

Beta 

Estandatizado 
t p 

R2 R2ch 

Benefícios Utilitários 

Estado de espirito 

-0.17 -0.28 5.08 <0.001  0.05 

Benefícios Hedónicos 0.06 0.08 1.31 0.19 0.29 0.03 

Características Funcionais 0.46 0.46 7.51 <0.001  0.21 

Características Relacionais 0.01 0.01 0.14 0.89  0.01 

Benefícios Utilitários 

Compra por impulso pura 

0.13 0.11 1.72 0.09  

 

0.05 

0.01 

Benefícios Hedónicos 0.17 0.11 1.75 0.08 0.01 

Características Funcionais 0.05 0.02 0.33 0.75 0.00 

Características Relacionais 0.31 0.17 2.52 0.01 0.03 

Benefícios Utilitários 

Compra por impulso 

sugerida 

0.09 0.08 1.24 0.22  
 

0.07 

0.00 

Benefícios Hedónicos 0.36 0.23 0.86 <0.001 0.06 

Características Funcionais 0.22 0.11 1.55 0.12 0.01 

Características Relacionais 0.17 0.09 1.33 0.18 0.00 

Benefícios Utilitários 

Compra por impulso 

relembrada 

0.15 0.13 2.00 0.05  

 
0.04 

0.02 

Benefícios Hedónicos 0.16 0.10 1.75 0.13 0.01 

Características Funcionais 0.13 0.07 0.86 0.39 0.00 

Características Relacionais 0.21 0.12 1.65 0.10 0.01 

Benefícios Utilitários 

Compra por impulso 

planeada 

0.06 0.06 0.88 0.38  

 
0.05 

0.00 

Benefícios Hedónicos 0.35 0.23 3.61 <0.001 0.05 

Características Funcionais 0.09 0.05 0.64 0.52 0.00 

Características Relacionais 0.12 0.07 0.93 0.35 0.00 

Benefícios Utilitários 

Compra por impulso por 

associação 

0.21 0.17 2.53 0.01  

 

0.05 

0.03 

Benefícios Hedónicos 0.08 0.05 1.53 0.49 0.00 

Características Funcionais 0.28 0.13 1.74 0.08 0.02 

Características Relacionais 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 

Estado de espirito 

Compra por impulso 

pura 
-0.71 -0.36 -5.53 <0.001 

0.13 0.13 

Compra por impulso 

sugerida 
-0.44 -0.22 -3.41 <0.001 

0.05 0.05 

Compra por impulso 

relembrada 
-0.45 -0.23 -3.37 <0.001 

0.05 0.05 

Compra por impulso 
planeada 

-0.07 -0.04 -0.53 0.60 
0.00 0.00 
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Variável  
Independente 

Variável 
Dependente 

Beta não 
Estandartizado 

Beta 
Estandatizado 

t p 
R2 R2ch 

Compra por impulso 

por associação 
-0.40 -0.19 -2.76 0.01 

0.04 0.04 

Tabela 30: Variáveis específicas em estudo - Verificação de relações 

Fonte: Elaboração própria com recurso ao SPSS 

Da Tabela 30 também é possível verificar que:  

 Os benefícios utilitários e hedónicos e as características funcionais e relacionais 

explicam 29% (r2=0.29) do estado de espirito, sendo os fatores relacionais a variável 

que melhor caracteriza o estado de espirito com 21% (r2ch=0,21) de influência;  

 Os benefícios utilitários e hedónicos e as características relacionais explicam 5% 

(r2=0.05) da compra por impulso pura, sendo as características relacionais as que mais 

explicam com 3% de influência (r2ch=0.03); 

 Os benefícios hedónicos e as características funcionais explicam 7% (r2=0.07) da 

compra por impulso sugerida. Os benefícios hedónicos são o fator que melhor explica 

este tipo de compra por impulso com 6% de influência (r2ch=0.06);  

 Os benefícios utilitários e hedónicos e as características relacionais explicam 4% 

(r2=0.04) da compra por impulso relembrada. Os benefícios utilitários são o que mais 

contribui para este tipo de compra com 2% (r2ch=0.02) de influência; 

 Os benefícios hedónicos são os únicos explicam a compra por impulso planeada, 

contribuindo com 5% de influência (r2ch=0.05);   

 Os benefícios utilitários e as características funcionais explicam 5% (r2=0.05) da 

compra por associação. Os benefícios utilitários são o aspeto que melhor explica este 

tipo de compra por impulso com uma influência de 3% (r2ch=0.03) na mesma; 

 O estado de espirito, como variável positiva, explica 13% da compra por impulso pura, 

5% da compra por impulso sugerida, 5% da compra por impulso relembrada e 4% da 

compra por impulso por associação.  

 

De acordo com os dados obtidos, a confirmação ou rejeição das hipóteses em estudo é 

apresentada na seguinte tabela: 
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Hipóteses Decisão 

H1: As promoções de venda online 

influenciam o estado de espírito do consumidor 
Confirmada (parcialmente) * 

H2: As características de design da loja 

online influenciam o estado de espírito do 

consumidor 

Confirmada 

H3: As promoções de venda online 

influenciam os diferentes tipos de compra 

online por impulso 

Confirmada 

H4: As características de design da loja 

online influenciam os diferentes tipos de 

compra online por impulso 

Confirmada 

H5: O estado de espírito do consumidor 

influencia os diferentes tipos de compra online 

por impulso 

Rejeitada* 

*Estas duas hipóteses foram rejeitadas (uma apenas parcialmente), ainda que se tenham verificado resultados 

significativos de uma relação negativa, contrariamente ao que é colocado em hipótese. 

Tabela 31: Hipóteses em estudo – Confirmação/Rejeição 

Fonte: Elaboração própria  

 

7. Discussão dos resultados 

No que respeita ao tipo de consumos realizados online, o estudo revelou que 35,38% 

compra calçado, roupa ou bijutarias, seguido de produtos tecnológicos, correspondendo a 

18,05% das compras. Podemos verificar um número superior de consumidores de calçado, 

roupa e bijutarias e também de produtos tecnológicos como telemóveis, computadores e 

tablets, o que revela uma forte predominância para consumir produtos mais relacionados 

com o dia-a-dia e utilitários. Os resultados obtidos vão de encontro aos dados obtidos do 

Online Consumer Payments Analytics, um estudo realizado pela SIBS e pela Datamonitor, 

em 2015, que identificou os produtos/serviços mais comprados online, em que o calçado, 

roupa, bijutarias e produtos tecnológicos assumiram a liderança com um maior número de 

compras realizadas.  

Quanto à tendência assumida pelos consumidores no que respeita à realização de 

compras por impulso nota-se uma maior tendência para evitar comprar produtos/serviços 

que não estão na lista de compras e sem considerar as consequências, o que parece denotar 

um maior auto-controlo durante as compras online, o que de certa forma parece não 

confirmar autores como Floh e Madberger (2013) que referem estudos que confirmam a 

tendência crescente para um maior número de compras mais impulsivas e sem 
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planeamento prévio. Embora a compra por impulso ocorra em cerca de 40% de todas as 

despesas online (Dolliver, 2009; Verhagen e Dolen, 2011), a amostra utilizada parece não 

corroborar, ou pelo menos não consciente ou publicamente, que as suas compras se tratam 

de compras por impulso pura, compra por impulso sugerida, compra por impulso 

relembrada e compra por impulso por associação. 

Porém, é importante referir que também existe uma tendência assinalável para os 

inquiridos da amostra considerarem ser divertido comprar espontaneamente. Existe assim 

alguma ambivalência nos resultados relativos aos hábitos de consumo, uma vez que apesar 

de parecer existir uma tendência para um maior auto-controlo no ato da tomada de decisão 

para efetuar compras online, também se nota uma certa concordância sobre o facto de ser 

interessante e divertido fazer compras de modo espontâneo e não planeada. Esta situação 

pode derivar do facto dos inquiridos não quererem admitir que compram por impulso, 

confirmando a contradição existente entre o que os consumidores dizem e o que realmente 

fazem (Gutierrez, 2004). 

A compra online realizada pelos consumidores nos últimos 2 meses também foi 

referida pela maioria dos inquiridos como tendo sido planeada embora a decisão tenha sido 

efetuada durante a visita online (34.30% dos inquiridos), ainda que não exista forte 

tendência para se comprar algo que foi lembrado enquanto se percorria a loja online 

(36.46% dos inquiridos), remetendo assim maioritariamente para a realização de compras 

por impulso planeadas ao invés de compras por impulso sugeridas. Porém, este facto 

parece definir em parte a tendência que existe para os consumidores se sentirem atraídos 

pelas características da loja online. De acordo com Jeffrey e Hodge (2007), a existência de 

fatores como o fácil acesso aos produtos e ao processo de compra, a falta de pressões 

sociais e a inexistência de esforços na entrega poderão ser fatores que contribuam para o 

aumento de compras por impulso durante a visita online, ainda que não esteja relacionado 

com a visualização do produto em si a comprar.  

No que se refere à identificação do estado de espírito dos consumidores online 

aquando do momento da compra, o mesmo tendeu a ser considerado como positivo. Os 

inquiridos referiram sentir-se alegres (referido por 42.96% dos inquiridos), confiantes 

(43.32%), relaxados (40.79%) e dinâmicos. Por outro lado, predominaram menos 

sentimentos negativos como o estado de espírito receoso, indiferente, inseguro, enfadado e 

cansado, em que a maioria dos inquiridos discordou com a sua presença. Tal facto parece 



O DESIGN DAS LOJAS E AS PROMOÇÕES DE VENDA COMO 

DETERMINANTES DA COMPRA ONLINE POR IMPULSO 

64 

 

sugerir que os inquiridos encaram as compras online de modo mais positivo retirando 

maior prazer e satisfação das mesmas.  

 Quanto às características de design das lojas que mais agradam aos consumidores 

online, as mesmas parecem estar mais relacionadas com os denominados aspetos 

funcionais da loja online, destacando-se o facto de as mesmas permitirem um processo de 

compra simples (referido por 48.74% dos inquiridos), serem seguras (44.40%), confiáveis 

(41.52%), de fácil acesso a informação (54.87%) e organizadas (47.65%). As 

características mais relacionais como o ambiente amigável da loja, assim como a sua 

dinâmica e entusiasmo envolvente são consideradas menos relevantes, na medida em que 

os níveis de concordância foram inferiores. Os presentes resultados apresentam-se 

satisfatórios e positivos uma vez que, de acordo com autores como Wu et al. (2014) e 

Moez (2013), o design da loja online assim como a sua fácil navegação tem um importante 

impacto na satisfação, emoções e atitudes dos consumidores.  

No que respeita aos benefícios de promoções de venda que os inquiridos retiram das 

compras online, podemos observar que a maioria refere que efetua compras online devido 

à utilidade de determinado produto/serviço. Também se nota que a maioria sente uma 

grande satisfação e orgulho quando faz uma boa compra online. Por outro lado, tendem 

menos a concordar que se divirtam enquanto compram produtos/serviços online. Estes 

resultados apresentam-se satisfatórios considerando a importância das compras online para 

a satisfação dos consumidores, conforme afirmaram anteriormente autores como Buckinx 

et al. (2004), Palazón e Delgado (2009) e Crespo-Almendros e Barrio-García (2016). 

Assim, é possível constatarmos que, de um modo geral, os inquiridos concordam com a 

existência de benefícios utilitários e hedónicos de promoções nas suas compras online.  

 No sentido de verificar se as variáveis relacionadas com o estado de espírito, design 

da loja online e principais benefícios de compra online de produtos/serviços com promoção 

se relacionam, de alguma forma, com a variável compra por impulso, procurou-se obter 

índices ou fatores explicativos das variáveis. Foram realizadas diversas análises fatoriais 

no sentido de agrupar itens num ou mais fatores que expliquem resumidamente os mesmos. 

Assim os resultados obtidos revelam que no caso dos vários estados de espírito é possível 

reduzir os mesmos em estados de espírito positivos e estados de espírito negativos; em 

características funcionais e relacionais, tendo em conta os vários aspetos associados ao 
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design de uma loja online; e por fim em benefícios utilitários e benefícios hedónicos que se 

encontram associados às promoções de venda.  

 

Os resultados verificados nos modelos de equações estruturais apresentados 

permitiram assim retirar as seguintes conclusões das hipóteses formuladas: 

 

Hipótese 1 

No que respeita à primeira hipótese levantada “As promoções de venda online 

influenciam o estado de espírito do consumidor” esta é apenas confirmada parcialmente. 

Ao analisarmos o modelo de equações estruturais apresentado para as variáveis em 

geral, verificamos a existência de uma relação negativa, o que levaria à rejeição da 

hipótese apresentada. Contudo, ao analisarmos o modelo de equações estruturais dos 

determinantes da compra online por impulso em específico, verificamos que apenas um 

dos itens da variável é rejeitado.  

Na presença dos benefícios utilitários das promoções de venda em compras online 

verifica-se uma diminuição do estado de espírito, o que significa a existência de uma 

relação negativa. No entanto, na presença dos benefícios hedónicos verifica-se uma 

melhoria do estado de espírito do consumidor, o que vai ao encontro da literatura existente.  

Os resultados obtidos não permitem confirmar no seu global a relação proposta pelo 

modelo E-O- R de Lee e Johnson (2010) e de estudos anteriores (Gardner, 1985; Dawson e 

Kim, 2010; Lo et al., 2016), que referem que os consumidores tendem a sentir-se melhor e 

em presença de estados de espíritos positivos quanto maior forem os benefícios das 

promoções de venda em compras online. Tal facto parece levantar a possibilidade de que 

nem todos os aspetos relacionados com as promoções online podem ser considerados 

positivos por parte dos consumidores e desencadeados em melhorias no seu estado de 

espírito.  

Chu et al. (2010) afirmam que os compradores online são menos sensíveis aos preços 

online e que a sensibilidade ao preço é moderada pela intensidade do uso do canal online 

pelos consumidores. Tal pode ter sido verificado na medida em que os inquiridos da 

amostra possam não utilizar de modo muito intenso as lojas online, não dando como tal 

muita importância aos benefícios utilitários das promoções existentes. Também é 
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importante relembrar que nem todas as promoções de vendas são igualmente eficazes, e 

nem todos os consumidores respondem da mesma maneira aos estímulos promocionais na 

internet conforme nos referem Crespo-Almendros e Barrio-García (2016).  

 

Hipótese 2 

No que respeita à segunda hipótese levantada “As características de design da loja 

online influenciam o estado de espírito do consumidor” esta é confirmada pelo resultado 

estatisticamente significativo obtido quer no modelo de equações estruturais nas variáveis 

em geral, quer no modelo que analisa os itens das variáveis em específico. O último 

modelo referido permitiu verificar que as características funcionais influenciam o estado de 

espirito do consumidor num nível muito superior quando comparados com as 

características relacionais (21% contra 1% de influência, respetivamente). 

O estudo confirma a relação entre as características gerais de uma loja online e o 

estado de espírito do consumidor, concluindo que um ambiente de loja agradável 

influencia o estado de espírito do consumidor. A presença de aspetos como o fácil acesso à 

informação, a simplicidade do website, a segurança e a fiabilidade no processo de compra, 

para além da existência de fatores de proporcionem uma relação amigável, entusiástica e 

dinâmica, são preponderantes para melhorar o estado de espírito dos utilizadores de 

websites com lojas online, conforme já referido anteriormente pelos autores Lee e Johnson 

(2010) e Wu et al. (2014).  

 

Hipótese 3  

A terceira hipótese “As promoções de venda online influenciam os diferentes tipos de 

compra online por impulso” também foi confirmada pelo resultado estatisticamente 

significativo obtido quer no modelo de equações estruturais nas variáveis em geral, quer no 

modelo que analisa os itens das variáveis em específico. 

De um modo geral é possível observar que os diferentes benefícios (utilitários e 

hedónicos) das promoções de venda tendem a aumentar de modo significativo a 

concretização da compra por impulso, o que confirma as afirmações de diversos autores 

sobre o efeito das promoções online no aumento da compra por impulso (Dawson e Kim, 
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2010; Crescitelli e Caceres, 2013; Dholakia, 2000; Crespo-Almendros e Barrio-García, 

2016; Forrester, 2014).  

Os resultados obtidos permitiram observar a influência das promoções de venda sobre 

os vários tipos de compra online por impulso de forma muito similar em termos de valor. 

A compra por impulso sugerida é a que apresenta um valor superior em termos de 

influência, com 6%, sendo a compra por impulso pura a que apresenta um menor valor 

2%).  

Foi ainda observado que os benefícios hedónicos presentes nas promoções de venda 

online apresentam uma maior influência quando comparados com os benefícios utilitários.   

 

Hipótese 4 

A quarta hipótese “As características de design da loja online influenciam os diferentes 

tipos de compra online por impulso” é confirmada pelo resultado estatisticamente 

significativo obtido quer no modelo de equações estruturais nas variáveis em geral, quer no 

modelo que analisa os itens das variáveis em específico. 

De acordo com os resultados obtidos, é possível observar que as características de 

design da loja online, de um modo geral, apresentam um grau de influência sob a compra 

por impulso, embora o valor obtido seja consideravelmente baixo. As características 

funcionais e as relacionais apresentam, no seu global, níveis de influência residuais e 

muitos similares sob os diferentes tipos de compra online por impulso. A relação mais 

significativa corresponde às características relacionais sobre a compra por impulso pura 

(3%). 

Tal facto poderá sugerir que as características analisadas no estudo não reúnam os 

argumentos necessários para influenciar os consumidores a comprar de modo mais 

impulsivo. Considerando a relação já referida anteriormente como significativa entre as 

promoções de venda online e a compra por impulso, pode também ser possível que os 

inquiridos da amostra se mostrem mais suscetíveis às promoções de venda online que 

propriamente às características relacionadas com os websites que integram as lojas online.  

De qualquer modo, os resultados permite confirmar o modelo E-O- R de Lee e 

Johnson (2010), bem como a investigação realizada anteriormente (Liang et al., 2006; Lo 

et al., 2016). 
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Hipótese 5 

A quinta hipótese “O estado de espírito do consumidor influencia os diferentes tipos de 

compra online por impulso” é rejeitada uma vez que a relação verificada é negativa, quer 

no modelo de equações estruturais nas variáveis em geral, quer no modelo que analisa os 

itens das variáveis em específico.  

Os resultados obtidos indicam que a presença de um estado de espírito positivo 

contribui para uma menor concretização de compras online por impulso, qualquer que seja 

o tipo de compra por impulso. Recorda-se que a variável independente em questão, o 

estado de espírito, é uma variável geral e que segue uma orientação positiva, no sentido de 

quanto maior o valor obtido maior será o estado de espírito.  

A existência de uma relação negativa entre o estado de espirito do consumidor, numa 

ótica de variável positiva, com os diferentes tipos de compra por impulso podem predizer 

que o consumidor se apresenta com maior capacidade de ponderação em detrimento de 

uma menor suscetibilidade para compras online por impulso (Almeida e Jolibert, 1993). A 

presença de estados de espírito positivos também poderão indiciar um maior mecanismo de 

auto-controlo no processo de compra online. (Baumeister, 2002). 

A análise feita dos dados, nomeadamente a análise de correlação e de regressão, parece 

sugerir que os estados de espirito negativos proporcionam uma maior eficácia em compras 

online por impulso.  

Tal facto não permite confirmar a hipótese apresentada e, como tal, o modelo E-O-R 

(Donovan e Rossiter, 1982; Lee e Johnson, 2010), que sugere que estados de espíritos 

positivos levam o consumidor a explorar de forma mais intensiva e prolongada a loja onde 

se encontra. Os resultados do estudo corroboram com a literatura existente sobre a 

temática, na medida em que esta não é convergente. O ponto de vista exposto pelos autores 

Verplanken e Sato (2011) é divergente de outros autores pois argumentam que a compra 

por impulso pode ser provocada quer por estados de espírito positivos quer negativos. 

Os autores Dawson e Kim (2009) apresentaram uma relação positiva entre o estado de 

espírito do consumidor e a compra por impulso em ambientes online, o que sugeria, que 

quando um consumidor é mais sensível ao seu estado de espírito, ele está mais propenso a 

se envolver em um comportamento de compra por impulso. O estudo apresentado pode ir 
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ao encontro do exposto pelos autores Dawson e Kim (2009) na medida em que o 

consumidor poderá estar na presença de um estado de espírito mais sensível, 

nomeadamente os estados de espíritos negativos. Os consumidores podem estar a 

experienciar estados de espírito negativos quando visitam a loja online e, por este motivo, 

existir uma certa falta de ponderação, nomeadamente no caso de consumidores depressivos 

ou em situação de fragilidade emocional (Almeida e Jolibert, 1993). 

Importa ainda referir que o resultado obtido poderá justificar-se por o estado de 

espirito do consumidor, enquanto variável moderadora, ter sido influenciado 

significativamente pelos resultados obtidos nas variáveis de promoções de venda online e 

características de design das lojas online.  

 

No capítulo que agora cessa foi apresentada uma análise detalhada dos resultados 

obtidos dos questionários. Primeiramente foi efetuada uma caracterização descritiva da 

amostra e quais os aspetos que melhor a caracterizam e, posteriormente, seguiu-se a 

apresentação do modelo de equações estruturais formulado para o estudo.  

Por fim, foram discutidos os principais resultados descritivos, procedendo à análise das 

hipóteses formuladas do modelo de equações estruturais apresentados.  

De seguida, segue-se no capítulo IV as principais conclusões obtidas do estudo.  
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES 
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Conclusões  
Neste capítulo são expostas as conclusões da investigação através de uma análise 

crítica aos resultados obtidos. Com base nestas conclusões são enunciados os contributos 

para a gestão, bem como as limitações desta investigação. Por último, são sugeridas 

algumas temáticas relacionadas com a compra por impulso para investigações futuras. 

 

1. Conclusões da investigação 

Os estudos referenciados na literatura têm demonstrado uma maior predominância de 

compras por impulso no global das compras realizadas online (Dolliver, 2009; Verhagen e 

Dolen, 2011; Mulpuru et al., 2015). A constante modificação do ambiente de compra tem 

dado provas da sua influência no momento de decisão de compra, o que tem levado vários 

autores a se debruçarem sobre os fatores determinantes com maior capacidade de 

influência sobre o consumidor. Por um lado, assistimos a consumidores cada vez mais 

exigentes, informados e com maior poder de escolha, por outro, ao crescente investimento 

das empresas em mais e melhores estratégias que reforcem a sua competitividade 

(Rodrigues et al., 2013; Zhang et al., 2006). Foi assim que surgiu o grande objetivo desta 

investigação: compreender dois fatores determinantes da compra online por impulso e os 

efeitos evocados por si no consumidor. Adicionalmente, pretendeu-se analisar o efeito 

destes determinantes por intermédio do estado de espírito do consumidor aquando do 

momento de compra. Os determinantes da compra online por impulso analisados na 

presente investigação foram os identificados por outros autores como os de maior 

capacidade de influência no consumidor, nomeadamente as promoções de venda e as 

características de design das lojas online (Ailawadi et al., 2009; Dawson e Kim; 2010; Xu 

e Huang, 2014; Lo et al., 2016).  

Tendo sido identificado os determinantes da compra online por impulso a analisar foi 

construído e testado um modelo que procurava perceber quais os efeitos das promoções de 

venda online e das características de design das lojas online sobre a compra online por 

impulso, bem como sobre o estado de espírito do consumidor, e a relação entre estes. O 

modelo desenvolvido foi testado através de um estudo de natureza quantitativa e tendo os 

dados sido recolhidos através de um questionário online, de onde se obteve respostas de 

uma amostra de 277 respondentes.  
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Pela análise dos dados através do modelo de equações estruturais às hipóteses de 

investigação apresentadas conseguimos inferir estatisticamente que efetivamente os 

determinantes da compra online por impulso são influentes e têm um poder decisivo no 

momento da compra. A existência de características de design das lojas online foram 

considerados pelos consumidores como determinantes na concretização das suas compras 

online por impulso, bem como no que respeita à existência de benefícios gerados pelas 

promoções de venda. De um modo geral, é possível afirmar os determinantes da compra 

online se verificam em todos os tipos de compra por impulso, embora na maioria dos casos 

a significância estatística seja reduzida. 

Adicionalmente, não se verifica a existência de um estado de espírito positivo no 

momento da compra online. O estado de espírito do consumidor demonstrou ser um 

determinante surpresa na concretização de compras online por impulso, uma vez que 

prevalece significativamente a presença de estados de espíritos negativos. Ou seja, no 

estudo realizado foram identificados maioritariamente estados de espíritos negativos para 

descrever a sua compra online, pelo que na presença de estados de espíritos positivos estes 

irão contribuir para uma diminuição da compra online por impulso. Tal facto parece 

demonstrar que quando os inquiridos da amostra estão a experienciar estados de espírito 

negativos e visitam a loja online existe, consequentemente, uma certa falta de ponderação, 

nomeadamente no caso de consumidores depressivos ou em situação de fragilidade 

emocional, e concretizam compras online por impulso (Almeida e Jolibert, 1993). 

No que concerne ao estado de espírito do consumidor enquanto variável dependente, 

verificou-se que as características de design das lojas online são justificativos para a 

propensão de alterações ao estado de espírito do consumidor. Quer as características 

funcionais de design, quer as relacionais apresentaram relações positivas de influência no 

estado de espírito, contudo, apenas as características funcionais se destacaram 

significativamente.  

No que diz respeito aos benefícios das promoções de venda apenas os benefícios 

hedónicos apresentaram uma relação positiva com o estado de espírito do consumidor. Os 

benefícios utilitários, por sua vez, apresentaram uma variação negativa do estado de 

espírito do consumidor.   
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No que respeita às tendências de compra por impulso dos consumidores foi possível 

observar que uma larga maioria admite realizar compras que não tinha intenção de o fazer 

previamente e que o faz também por divertimento, pois associada à concretização da 

compra poderão advir benefícios hedónicos, como também são exemplos a propensão de 

um momento de entretenimento ou do aumento da auto-estima do consumidor (Hirschman 

e Holbrook, 1982). Embora um elevado número de inquiridos também tenha afirmado 

evitar comprar produtos/serviços que não estejam na sua lista de compras, esta situação 

pode derivar do facto de uma parte dos inquiridos não quererem admitir que compram por 

impulso, confirmando a contradição existente entre o que os consumidores dizem e o que 

realmente fazem (Gutierrez, 2004). 

Os resultados obtidos, corroboram parte da literatura anteriormente abordada sobre a 

temática da compra por impulso e a sua relação com promoções de venda online, 

características de design das lojas online e o estado de espírito do consumidor.  

 

2. Contributo para a área da gestão 

Os resultados e as conclusões retiradas do estudo são, sobretudo, relevantes para a 

gestão, nomeadamente fornecendo orientações de relevo aos e-marketers sobre a eficácia e 

capacidade de influência de preponderantes determinantes ao comportamento de compra 

online por impulso. A compreensão dos determinantes da compra online por impulso é 

para as empresas fulcral no alcance dos seus objetivos, nomeadamente no aumento da sua 

competitividade e na concretização rápida de um maior volume de vendas.  

Esta investigação aprofunda o conhecimento sobre as promoções de venda e as 

características relacionadas com o design das lojas online enquanto preponderantes 

determinantes do comportamento de compra online por impulso, por intermédio da análise 

do estado de espírito do consumidor no momento da compra. Relativamente aos 

determinantes, é agora possível analisar quais os específicos que apresentam uma maior 

influência na compra online por impulso. No que respeita ao design das lojas online as 

características relacionais e funcionais apresentam níveis de influência próximos, pelo que 

deverão abordados pelas empresas em conjunto ou com ações intercaladas. Contudo, no 

que concerne aos benefícios derivados das promoções de venda, apenas os benefícios 

hedónicos se relevam significativos, pelos que a gestão se deverá focar maioritariamente 
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nesses. Além da construção e teste de um modelo foi ainda possível analisar os hábitos do 

consumidor no que respeita à sua tendência impulsivas em compras online.  

No estudo foi verificado a influência específica de estímulos determinantes na compra, 

tendo-se em adicional constatado a existência de uma tendência geral na concretização de 

compras online por impulso, o que vai de encontro com a literatura existente que 

demonstram que quase a maioria das compras realizadas online ocorrem de forma 

impulsiva (Dolliver, 2009; Verhagen e Dolen, 2011). A verificação desta tendência geral 

revela-se preponderante para as empresas na medida em que lhes permite confirmar a 

aceitação das suas atuais estratégias de manipulação de estímulos à compra, funcionando 

simultaneamente como um imput ao desenvolvimento de novos estímulos determinantes.  

Adicionalmente, os resultados obtidos assumem relevante importância na identificação 

do tipo de compra por impulso associado a cada categoria de produto/serviço, no sentido 

em que a gestão poderá adaptar as suas estratégias e estímulos ao tipo de compra por 

impulso mais eficaz na categoria de produto/serviço que se insere. O desenvolvimento de 

diferentes estímulos representam investimentos diferentes, por isso importa garantir a 

adoção das estratégias e estímulos mais eficazes.   

Neste sentido, considera-se que foi alcançado o objetivo e que as conclusões do estudo 

serão úteis às empresas que procuram desenvolver estímulos mais adequados e eficazes e 

que, consequentemente, irão gerar maiores níveis de compra por impulso, nomeadamente 

no contexto online. De facto, os e-marketers têm cada vez mais procurado implementar 

campanhas promocionais que possibilitem desencadear no consumidor o comportamento 

de compra por impulso (Zhang et al., 2006). 

   

3. Limitações do estudo e sugestões para investigações futuras  

A presente investigação apresenta limitações que, naturalmente, devem ser assinaladas 

por forma a serem tidas em conta em futuras investigações. Devido às limitações de tempo, 

a amostra em análise carateriza-se por ser uma amostra de conveniência e com efeito bola 

de neve o que dificulta a generalizações das conclusões do estudo, dado não ser uma 

amostra representativa da população dado que apresenta caraterísticas semelhantes quanto 

à idade e habilitações dos inquiridos. Em relação a esta dimensão, seria interessante 

aumentar o seu tamanho em futuras investigações sendo que este poderia ser uma das 
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questões de partida para uma nova investigação sendo possível perceber de que forma as 

caraterísticas do consumidor, por exemplo a situação profissional, o nível de habilitações 

ou o rendimento indivíduo líquido mensal, afetam a concretização de compras online por 

impulso. 

Acresce ainda que este estudo foi desenvolvido através de um inquérito online e que as 

escalas utilizadas para analisar os constructos, apesar de apresentarem adequada validade e 

fiabilidade, podem não ser as mais adequadas, considerando a baixa fiabilidade de algumas 

delas assim como a existência de poucos itens representativos. Em futuras investigações, e 

com um horizonte temporal maior, deverão ser testadas outras escalas e com um maior 

número de itens representativos. Adicionalmente, o desenvolvimento de um estudo em 

situações reais poderá ser de grande valor acrescentado para a literatura (Garnefeld et al., 

2010; Tsai e Lee, 2007). Poderá ser também acrescentado outro tipo de cenário hipotético, 

com diferentes tipos de promoções de venda ou através da variação das características de 

design das lojas online.  

Diversos autores sugerem que a presença de determinados estados de espíritos 

(positivos e negativos) podem ser mais preponderantes para aumentar o grau de 

concretização de compras online por impulso (Almeida e Jolibert, 1993; Costa, 2002; Lee 

e Yi, 2008; Verplanken e Sato, 2011). O estudo realizado não permitiu apurar em 

específico o papel de cada um dos estados de espírito no aumento das compras online por 

impulso, pelo que se sugere que em investigações futuras seja estudado.   
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Anexo A – Questionário 

A COMPRA ONLINE 

Este questionário realiza-se no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços da 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto.  

O questionário demora aproximadamente 5 minutos a responder, estando garantido o anonimato 

da sua identidade.  

Não existem respostas certas ou erradas. Queremos apenas que partilhe connosco a sua 

experiência.   

Obrigada pela sua colaboração! 

 

Efetuou alguma compra online nos últimos dois meses? 

○ Sim 

○ Não 

 

Recorde a sua última compra online. Insira-a numa categoria de produto/serviço: 

○ Calçado/roupa/bijuteria 

○ Livros 

○ Viagens 

○ Acessórios de veículos 

○ Perfumes/produtos de cosmética (creme, maquilhagem, exfoliante, …) 

○ Produtos tecnológicos (telemóvel, computador, tablet, playstation, …) 

○ Serviços de lazer/bem-estar (espetáculo, concerto, aventura, spa, tratamento corporal, …) 

○ Outra: ____________ 

 

Classifique a seguinte frase: "Foi uma compra totalmente imprevista” 

 

Discordo totalmente ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

Classifique a seguinte frase: "Vi o produto/serviço pela primeira vez e senti uma grande 

necessidade de o ter" 

 

Discordo totalmente ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

Classifique a seguinte frase: "Lembrei-me que precisava do produto/serviço enquanto percorria 

a loja online" 

 

Discordo totalmente ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

Classifique a seguinte frase: "A compra foi em parte planeada, mas a decisão concreta foi 

efetuada enquanto percorria a loja online" 
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Discordo totalmente ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

 

Classifique a seguinte frase: "Comprei o produto/serviço por associação a um outro 

produto/serviço que me agrada" 

 

Discordo totalmente ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

 

Caracterize o seu estado de espírito no momento da compra: 

 
 Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Insegura(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

Relaxada(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

Cansada(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

Confiante ○ ○ ○ ○ ○ 

Receosa(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

Dinâmica(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

Indiferente ○ ○ ○ ○ ○ 

Alegre ○ ○ ○ ○ ○ 

Enfadada(o) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

Caracterize a loja online onde efetuou a compra: 

 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

Processo de compra 

simples 
○ ○ ○ ○ ○ 

Processo de 

devolução e troca 

simples 

○ ○ ○ ○ ○ 

Fácil acesso à 

informação 
○ ○ ○ ○ ○ 

Organizada ○ ○ ○ ○ ○ 

Entusiástica ○ ○ ○ ○ ○ 

Dinâmica ○ ○ ○ ○ ○ 

Amigável ○ ○ ○ ○ ○ 

Segura ○ ○ ○ ○ ○ 

Confiável ○ ○ ○ ○ ○ 
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Caracterize a sua compra online mediante as seguintes frases: 

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

Comprei o 

produto/serviço em 

promoção porque tinha 

um preço mais baixo 

○ ○ ○ ○ ○ 

Comprei o 

produto/serviço em 

promoção porque tinha 

um preço mais baixo 

○ ○ ○ ○ ○ 

Comprei o 

produto/serviço porque 

me era útil 

○ ○ ○ ○ ○ 

Senti-me orgulhosa(o) 

de mim própria(o) 

porque fiz uma boa 

compra 

○ ○ ○ ○ ○ 

Diverti-me durante a 

compra do 

produto/serviço 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

     

Relativamente à sua tendência de compra online, classifique as seguintes frases: 

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

É divertido comprar 

espontaneamente 
○ ○ ○ ○ ○ 

Quando faço compras, 

compro coisas que não 

tinha intenção de 

comprar 

○ ○ ○ ○ ○ 

Quando vejo algo que 

realmente me interessa, 

eu compro sem 

considerar as 

consequências 

○ ○ ○ ○ ○ 

Evito comprar coisas que 

não estão na minha lista 

de compras 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Sexo:  

○ Feminino 

○ Masculino 

 

Idade:  

○ Até 20 anos 

○ 21 – 30 anos 

○ 31 – 40 anos 

○ 41 anos ou mais  

 

Educação: 

○ Ensino básico (9º ano) ou inferior 

○ Ensino secundário (12º ano) 

○ Ensino superior (licenciatura ou mestrado) 

○ Pós-graduação ou doutoramento 

 

Situação profissional: 

○ Estudante 

○ Trabalhador por conta própria  

○ Trabalhador por conta de outrem 

○ Desempregado 

○ Outra: __________ 

 

Rendimento indivíduo líquido mensal: 

○ Até 499€ 

○ 500€ - 999€ 

○ 1000€ - 1499€ 

○ 1500€ - 1999€ 

○ 1999€ - 2499€ 

○ 2500€ ou mais 

 


