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Resumo 

A Internet é um canal de comunicação importantíssimo para todos, porque cada vez 

mais os consumidores sentem a necessidade de se sentirem informados. Neste sentido 

os motores de busca apresentam-se como os sítios por excelência para saciar esta 

necessidade. 

Este trabalho de investigação visa perceber os comportamentos existentes, por parte 

de anunciantes e consumidores, nos principais motores de busca, tendo em consideração 

dois grupos previamente classificados como de nicho e não-nicho. 

Para tal é proposta realização de dois diferentes estudos empíricos. Um deles a 

incidir sobre os comportamentos dos anunciantes, sendo que se optou por comparar 

diferentes categorias de artigos e dentro destas diferentes classificações, isto é, produtos 

mais genéricos e produtos classificados como de nicho, e que teve por base a 

observação diária dos resultados das zonas pagas dos motores de busca; um outro 

estudo, que teve por base a realização de um inquérito complementada pela observação 

dos comportamentos de pesquisa dos participantes, que serviu para inferir 

estatisticamente quais as variáveis que podem explicar o tipo de pesquisa dos 

consumidores. 

Dos dados recolhidos por observação direta, ou seja, dum total de 5400 pesquisas 

efetuadas, cerca de 74% tiveram a correspondência de pelo menos um anúncio na 

primeira página de resultados.  

No final da análise dos dados é possível afirmar que os anunciantes têm uma 

tendência para colocar mais anúncios em pesquisas mais genéricas, relativamente a 

pesquisas de nicho.  

Num outro campo de análise, o estudo estatístico efetuado aos dados recolhidos 

relativos aos comportamentos dos consumidores mostra que a posição do anúncio é uma 

variável independente que ajuda a explicar a previsão do tipo de pesquisa – de não-

nicho ou de nicho – que o consumidor efetua. 

Palavras-chave 

Marketing digital, Search Engine Marketing, Marketing de nicho 
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Abstract 

The Internet is a crucial communication channel for everyone, moreover because 

consumers increasingly feel the need to feel informed. Therefore, search engines appear 

as the places of excellence to indulge that necessity. 

This research aims to understand the existent behaviors of both advertisers and 

consumers in major search engines. 

For this purpose, the realization of two different empirical studies is proposed. The 

first concerning the advertisers’ behavior, choosing to compare different article 

categories and, within these, different classifications, specifically, more generic 

products and niche-classified products, that were based on the daily observation of the 

results inside the paid zones of the search engines. The other based on a survey 

complemented by the observation of the search methods of the participants, that served 

to statistically infer which variables might explain the consumers type of research. 

Out of a total of 5400 performed searches collected by direct observation, about 

74% were matched by at least one ad on the first results page. 

At the end of analyzing the data it is possible to state that advertisers tend to place 

more ads in more generical searches when compared to niche searches. 

In another field of analysis, the statistical study done to the gathered data referred to 

the consumers behaviors shows the ad position is an independent variable that helps 

explaining the prediction of the type of research – niche or non-niche – that the 

consumer performs. 
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1. Introdução 

O aumento do número de utilizadores e o crescimento da utilização da Internet, nos 

últimos anos, fez dela um dos mais importantes ou mesmo o mais importante canal de 

comunicação (Kinder, 2012).  

A Internet parece ter vindo contrariar a primeira lei da geografia de Tobler (1970), 

(que afirmava que “todas as coisas estão relacionadas, mas que as coisas mais próximas 

estão mais relacionadas que as coisas mais distantes”), porque o aparecimento e 

crescimento da Internet representou o fim da distância entre consumidores e empresas. 

A diminuição da distância representa uma diminuição do esforço e dos custos na 

recolha de informação. Para além disso, a Internet representa a redução do isolamento 

geográfico para as empresas mais pequenas. A aproximação das empresas e dos 

utilizadores, via contexto online, gerou, consequentemente, o aumento da competição 

entre as empresas (Ghose et al., 2012). 

A constatação de que custos de pesquisa são mais baixos no ambiente online (Baye 

et al., 2009) associada à necessidade dos consumidores se sentirem informados (Court 

et al., 2009) mostram que os motores de busca são dos sítios mais importantes e mais 

utilizados na Internet. 

Os motores de busca (search engines) permitem aos consumidores adquirir 

informações de produtos e serviços de forma tendencialmente gratuita e ainda, 

identificar as empresas e as marcas que correspondem aos critérios da procura (Kannan 

e Li, 2016). Estes dividem-se em duas partes: parte orgânica e parte paga. É aqui que 

surge o conceito de Search Engine Marketing (SEM), isto é, o aproveitamento dos 

motores de busca para se anunciar empresas e marcas que traduzam informações 

pertinentes consoante a nossa pesquisa. O SEM é, nos dias de hoje, a forma de 

marketing predominante na Internet (Haans et al., 2013). 

Os motores de busca, como sítios por excelência para a procura de informações, 

aproveitam essa vantagem para venderem publicidades em zonas da página de 

resultados destinadas ao efeito. Este fenómeno faz com que estes anúncios surjam 
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conjuntamente com os resultados orgânicos (Ghose e Yang, 2009). Na verdade, existem 

dois tipos de resultados decorrentes de uma pesquisa num motor de busca: os resultados 

orgânicos (que se baseiam na relevância de uma palavra-chave numa página de um 

website) e os anunciantes, que resultam de publicidade. 

Uma das vantagens que o mundo digital trouxe para o Marketing é a capacidade de 

orientação para as necessidades individuais (Kinder, 2012). Desta forma, torna-se 

possível entender comportamentos padrão e desenvolver estratégias de nicho. De acordo 

com Hammervoll (2013), quando falamos em nicho falamos de uma parte limitada do 

mercado que apresenta necessidades específicas. Conforme o mesmo autor, é de 

salientar ainda que o marketing de nicho tem-se revelado uma opção bastante válida nas 

mais variadas indústrias. 

Não existe literatura que relacione o Search Engine Maketing com o Marketing de 

nicho. Por conseguinte, este trabalho focar-se-á nesta ligação, quer na perspetiva dos 

anunciantes (B2B), quer na perspetiva dos consumidores (B2C).   

1.1. Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivos: 

• Avaliar se o comportamento dos anunciantes é diferente quando se trata de 

anunciar um bem ou serviço de nicho face a um mesmo bem ou serviço que seja mais 

genérico, isto é, não seja de nicho. 

• Inferir os comportamentos dos consumidores quando estes têm de efetuar 

pesquisas nos motores de busca. 

Por forma a atingir os objetivos anteriormente mencionados foram efetuados dois 

diferentes estudos empíricos. Um deles recaiu sobre o comportamento dos anunciantes e 

outro sobre o comportamento dos consumidores. 

O estudo respeitante aos anunciantes incidiu sobre a observação diária, durante um 

período de tempo de cem dias, dos resultados das páginas dos três maiores motores de 

busca em Portugal, leia-se, Google, Bing e Yahoo, para determinadas keywords 

definidas antes do início do estudo. Esses termos foram enquadrados em três diferentes 
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categorias e em cada uma das categorias foram pesquisados termos de não-nicho e de 

nicho. No final da observação pretende-se que com os dados recolhidos seja possível 

avaliar a forma de atuação dos anunciantes face aos diferentes contextos. 

No que diz respeito aos consumidores, foi efetuado um inquérito com perguntas 

sobre os seus hábitos na utilização dos motores de busca e foi efetuada a recolha por 

observação direta de dados respeitantes à forma como esses mesmos participantes 

efetuam pesquisas nos motores de busca. 

Por último, importa mencionar que este trabalho de investigação se encontra 

estruturado da seguinte forma: no ponto 2. é apresentada a revisão da literatura e dos 

conceitos mais sonantes sobre o tema em estudo; no ponto 3. é explorado todo o 

trabalho empírico de investigação efetuado, isto é, as questões às quais queremos dar 

resposta, a forma como foi efetuada a recolha dos dados, análise e a discussão desses 

mesmos dados; no ponto 4. são apresentadas as conclusões do trabalho. Os seguintes 

pontos 5. e 6. destinam-se às referências bibliográficas utilizadas na dissertação e aos 

anexos que devem figurar no trabalho, respetivamente.      
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1. A Internet e a pesquisa de produtos/serviços 

A Internet trouxe-nos mudanças fundamentais e estruturais na maneira com se 

geram e obtêm informações, o que facilitou a mudança de paradigma na forma como os 

consumidores procuram e compram produtos e/ou serviços (Ghose e Yang, 2009). Por 

este motivo, desde há alguns anos a esta parte que se assiste a um aumento do interesse 

sobre a compreensão dos efeitos das compras através dos ambientes computacionais 

(Hoffman e Novak, 1996). 

 

Num dos primeiros estudos sobre as diferenças do comportamento do consumidor 

no ambiente online comparado com o ambiente offline, Alba et al. (1997) apontam 

como a diferença-chave entre as compras online e offline, a capacidade dos 

consumidores online em obterem mais informações sobre os atributos preço e não-preço 

do produto e/ou serviço que pretendem comprar. Alicerçados nesta premissa, Degeratu 

et al. (2000) sugerem que o facto de existirem mais informações sobre os preços nos 

consumdiores online, aumenta a sensibilidade ao preço por parte dos mesmos, sendo 

isto válido para os produtos indiferenciados. Em termos de produtos diferenciados, 

verifica-se precisamente o contrário, ou seja, o facto de existirem mais informações 

sobre os atributos não-preço, traduz-se numa diminuição da sensibilidade ao preço por 

parte do consumidor online. 

Um dos pontos fundamentais para que os consumidores online sejam mais 

informados que os consumidores offline são os custos de procura da informação. 

Segundo Bakos (1997), o facto de os custos de procura de informação dos atributos dos 

produtos serem, normalmente, mais baixos no contexto online constitui uma importante 

diferença entre os dois ambientes. Completando a ideia do autor anterior, Degeratu et al. 

(2000) acrescenta que a maior diferença em relação aos custos de procura de 

informação se observa quando a procura recai sobre atributos de não-preço, isto porque, 
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enquanto no ambiente offline a comparação de preços não é difícil, a comparação de 

atributos não-preço é mais custosa. 

A existência de mais informação total disponível online pode tornar o nome da 

marca menos valioso. Se por um lado, isto é verdade para produtos funcionais (como 

por exemplo, computadores) em que as lojas online detalham os seus atributos 

tornando-os passíveis de comparação; por outro lado, não será inteiramente verdade 

para categorias de produtos em que as lojas online não especificam os atributos dos 

mesmos (como por exemplo, artigos de moda) (Degeratu et al., 2000). 

Concluímos assim que a “informação” é a palavra-chave neste novo paradigma em 

que vivemos (Kinder, 2012). Existem vários indícios que nos permitem confirmar isto 

mesmo. O ato de pesquisar representa uma das mais importantes atividades para os 

utilizadores da Internet (Pavlou e Fygenson, 2006). Para além disso, a grande maioria 

dos utilizadores procuram informações sobre bens e serviços de forma regular e mais de 

metade do tráfego da Internet começa num motor de busca (Nielsen, 2006). De entre 

estas pesquisas, a procura de produtos duráveis está a crescer substancial e rapidamente. 

(Kim et al., 2010). Consequentemente, vários retalhistas com lojas físicas optaram por 

abrir lojas em contexto online e observaram que as vendas aumentaram 

substancialmente (Dinner et al., 2014). Este aumento é traduzido por Granados et al. 

(2012) como uma consequência do facto dos retalhistas com presença online estarem 

mais preparados para a medição da procura existente por parte dos consumidores e 

agirem mais rapidamente na comparação e no ajuste dos preços face aos praticados pela 

concorrência, em comparação com os retalhistas sem presença online. 

 

Percebemos então que os motores de busca ocupam uma posição principal no 

contexto online. Por esta via chegam mais de metade dos visitantes dos websites a esses 

mesmos sítios (Dou et al., 2010). 

Paralelamente ao crescimento da procura de informação no contexto online e 

consequentemente, do aumento das vendas via este mesmo contexto, assistimos ao 

crescimento dos gastos com publicidade na Internet. Constata-se ainda que estes gastos 
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estão a crescer mais rapidamente que os outros tipos de publicidade, mais “tradicionais” 

(Hallerman, 2009). 

 

 

2.2. Marketing Digital  

O termo “marketing” pode ter três diferentes significados. Pode ser uma filosofia da 

gestão centrada no consumidor, pode referir-se a um departamento específico de uma 

empresa ou ainda, a um conjunto de atividades ou programas de promoção da marca. 

Apesar disso, o objetivo final das três assunções que o termo tem é o mesmo: aumentar 

a procura por parte do consumidor, de modo a gerar mais vendas, o que leva ao 

aumento do lucro por parte da empresa e que, em ultima instância, amplifica a posição 

da empresa no mercado e também a sua posição financeira (Hanssens e Pauwels, 2016). 

Kannan e Li (2016) partem da definição de Marketing da AMA “Marketing is the 

activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at 

large. (Approved July 2013)” e definem o marketing digital como “an adaptive, 

technology-enabled process by which firms collaborate with customers and partners to 

jointly create, communicate, deliver, and sustain value for all stakeholders”. 

Para Kinder (2012) a diferença do Marketing mais tradicional e do Marketing 

Digital reside na orientação para o qual os dois tipos de marketing se viram. Se o 

marketing tradicional estava orientado para a comunicação em massa, o marketing 

digital por seu lado, orienta-se para o individual – pois existem múltiplas novas formas 

de medirmos os comportamentos e as necessidades dos consumidores. 

Concluindo, o marketing digital não trata de compreender a tecnologia, mas antes de 

compreender as pessoas e de como elas usam as tecnologias e ainda, de como 

rentabilizar essa informação para interagir com os indivíduos de uma forma mais eficaz 

(Ryan e Jones, 2009). 
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Todos os dias, as pessoas formam impressões sobre as marcas, através dos anúncios, 

notícias, uma conversa entre familiares ou amigos ou através da experiência da 

utilização do produto. A menos que os consumidores estejam sempre proativamente a 

fazer compras, muita desta exposição parece ser desnecessária. Mas o que acontece 

quando algo nos ativa o impulso da compra? Essas impressões acumuladas tornam-se 

cruciais porque elas formam o nosso grupo inicial de marcas a considerar para comprar 

(Court et al., 2009). 

Atualmente, o fator-chave para a realização de uma compra por parte dos 

consumidores é a informação. Neste sentido e perante o aumento do “consumidor bem 

informado”, surge uma nova abordagem sobre o comportamento da decisão de compra 

por parte do consumidor denominada “consumer decision journey” que visa ajudar os 

marketeers no ambiente online (Court et al., 2009). 

A “consumer decision journey” é um processo de tomada de decisão composto por 

quatro fases distintas: a primeira denominada de “considerações iniciais”. Nesta fase, o 

consumidor perfila um grupo de marcas sobre as quais irá recair a compra. O “brand 

awareness” é preponderante e as marcas aí consideradas têm três vezes mais 

probabilidade de serem compradas face às marcas não consideradas; a segunda fase, 

fase de “avaliação ativa”, é possivelmente uma das fases mais importantes do processo. 

Como já vimos anteriormente, a informação é o fator-chave para a realização duma 

compra. Como tal, os consumidores vão procurar informação sobre o produto. 

Contrariamente à abordagem do funil (que era a abordagem usada antigamente pelos 

markeeters para o estudo do processo de tomada de decisão do consumidor), durante 

esta fase o número de marcas a considerar pode aumentar (depois de os consumidores 

se sentirem completamente informados); a terceira fase é a fase de compra efetiva do 

produto; sendo a quarta e última fase, fase de pós-compra, onde o consumidor 

experimenta o produto, também ela vital do ponto de vista do Marketing, isto porque, o 

consumidor molda a sua opinião para decisões futuras (tornando assim o processo 

circular!) (Court et al., 2009). 

A mudança de paradigma já mencionada anteriormente verificou-se também ao 

nível da tomada de decisão do consumidor e isto significa um novo desafio aos 

marketeers. Nesta nova realidade o objetivo passa por estar no lugar certo à hora certa, 
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mas munindo os consumidores de informação e do suporte que eles considerem 

necessário para tomarem decisões corretas (Court et al., 2009). Os esforços no sentido 

de dar resposta a estes novos desafios estão a ser feitos através dos motores de busca 

onde a publicidade que se faz é mais eficaz que a publicidade mais tradicional (Dinner 

et al., 2014). Assim sendo, a publicidade nos motores de busca é já a mais dominante 

forma de publicidade online (Greene, 2008). 

O valor despendido pelas empresas em marketing nos motores de busca está a 

crescer mais rapidamente do que os outros tipos de publicidade online (Dou et al., 

2010). Para além disso, o mesmo autor indica que os analistas estimam que o valor 

gasto em Search Engine Marketing constituirá, em breve, a maior parte dos gastos totais 

em publicidade online. Com base nestes dados, e por tudo o que envolve, facilmente 

percebemos que estamos perante o setor chave de crescimento das atividades de 

comércio eletrónico (McCoy et al., 2007). 

Se os motores de busca podem ajudar os utilizadores na perceção da marca, pelo 

simples facto de expor o consumidor aos resultados, então estes têm implicações 

profundas para as empresas (Dou et al., 2010) que estão ansiosas por exposição através 

da chamada “gate to the Internet” (Laffey, 2007). 

 

Apesar de, em regra, subsistir a ideia preconcebida que uma campanha de marketing 

é dirigida para o aumento das vendas no canal em que está a ser implementada, 

devemos considerar que numa campanha de marketing existem dois tipos de impacto 

nos canais de venda, isto é, um impacto no próprio canal em que é implementada a 

campanha (por exemplo, se efetuarmos uma campanha online, vamos esperar um 

impacto positivo nas vendas online), mas também no outro canal (ou seja, se efetuarmos 

uma campanha online, vamos também esperar um impacto positivo nas vendas offline) 

– a este fenómeno denomina-se de “cross channel effect” (Dinner et al., 2014). O estudo 

de Wiesel et al. (2011) ajudou a levantar o véu sobre este impacto verificado entre 

diferentes canais (canal online e offline). O estudo refere que 73% do impacto dos 

proveitos da campanha levada a cabo no Google Adwords foram obtidos através de 

encomendas offline. Contudo, as empresas continuam a ignorar os “cross-channel 

effects”, o que não lhes permite julgar da melhor maneira a eficácia da publicidade nos 

motores de busca (Dinner et al., 2014). 
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O estudo empírico de Dinner et al. (2014), mostra que os “cross-channel effects” 

têm um impacto positivo, ou seja, a publicidade online ajuda a aumentar as vendas pelo 

canal offline. No mesmo sentido, Chan et al. (2011) realçam que o uso cada vez maior 

da Internet, tornou o fenómeno do “cross-channel effect” mais relevante. Salientando 

que uma parte considerável dos consumidores acabam por fazer as compras em 

contexto offline, mas que tomaram o conhecimento da empresa e dos seus produtos 

através das ferramentas de publicidade nos motores de busca. 

Para Dinner et al. (2014), uma das razões mais evidentes para justificar a existência 

deste tipo de efeito é o facto de os consumidores terem a preferência de comprar por um 

canal em específico. Para além da preferência de canal, existem também atributos de 

alguns produtos que os podem levar a ir à loja efetivar a compra. Em 1999, Lal and 

Sarvary (1999) distinguiram os atributos dos produtos em digital e não-digital. Podemos 

definir como atributos digitais aqueles que são facilmente descritos na Internet e como 

atributos não-digitais os que requerem uma presença física para serem avistados. 

Mediante esta distinção temos razões para crer que, em muitos casos a publicidade dos 

motores de busca até pode direcionar os utilizadores para o website, mas depois a 

compra só se faz no contexto offline. Estes são casos do efeito entre canais e que podem 

levar-nos a subvalorizar o valor da publicidade nos motores de busca (Dinner et al., 

2014). 

 

Os estudos de Verhoef et al. (2007) sobre o comportamento de compra dos 

consumidores revela que é comum os consumidores utilizarem a Internet para 

procurarem informações sobre os produtos, mas depois utilizarem as lojas físicas para 

efetivarem a compra. Desta forma, percebemos que os contextos offline e online não 

devem ser geridos de forma independente. Os impactos que a publicidade nos motores 

de busca gera devem ser aproveitados para incrementar tanto as vendas online com as 

vendas offline (Dinner et al., 2014). 

Aliado ao problema descrito anteriormente, levanta-se outro problema que enviesa o 

cálculo real do lucro das campanhas de marketing através dos motores de busca. Ao 

considerarmos apenas as compras efetivas que vêm dos links, não entramos em 

consideração - no cálculo do lucro - com as futuras compras realizadas por aquele 
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mesmo consumidor, que já não fará a compra via pesquisa do motor de busca (Chan et 

al., 2011). 

 

2.2.1. Search Engine Marketing 

Os motores de busca, como o são o Bing, o Google e o Yahoo!, descobriram que por 

serem os intermediários entre os utilizadores/consumidores/clientes e as empresas, estão 

numa posição única que lhes permitem vender novas formas de publicidade (Ghose e 

Yang, 2009). 

Os motores de busca funcionam através da intervenção de três atores principais (Pan 

et al., 2011): 1. O motor de busca, que permite aos “utilizadores” acederem às 

informações que procuram; 2. O domínio da pesquisa, que pode ser definido como a 

coletânea de toda a informação sobre um determinado assunto; 3. Os utilizadores, ou 

seja, as pessoas que têm interesse em pesquisar sobre determinado tema e usam os 

motores de busca no sentido de satisfazerem esse interesse. Estes três conceitos e as 

ligações existentes entre cada um deles são a base para a definição de um search engine. 

Ainda de acordo com o mesmo estudo, os três atores criam uma tríade de 

comportamentos em que o comportamento de um dos intervenientes tem influência 

direta sobre os outros, e no final das diferentes interações é esperado que o utilizador 

retire uma experiência positiva da utilização do motor de busca, ou seja, que tenha 

acedido a informação relevante sobre o tema pesquisado. Todos os atores desta relação 

são importantes para que todo este sistema funcione o melhor possível. Neste sentido 

não é difícil de prever que os motores de busca têm evoluído no sentido de oferecerem 

resultados mais relevantes às pesquisas dos utilizadores e, por consequência, tráfego de 

maior qualidade para os websites das empresas (Ghose e Yang, 2009). 

Os motores de busca, como sítios por excelência para a procura de informações, 

aproveitam essa vantagem para venderem publicidades em zonas da página de 

resultados destinadas ao efeito. Este fenómeno faz com que estes anúncios surjam 

conjuntamente com os resultados orgânicos (Ghose e Yang, 2009). 
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A primeira questão que devemos desmistificar é o que é afinal o Search Engine 

Marketing. O SEM é uma ferramenta que aproxima as empresas dos consumidores 

através de anúncios publicitários (Boughton, 2005). Assim e de acordo com Oliveira 

(2016), o Search Engine Marketing é o uso dos motores de busca para se fazer 

publicidade. 

O SEM é normalmente usado na literatura para nos referirmos à pesquisa paga. 

Porém, podemos decompor o SEM em dois tipos de atividades de marketing: Search 

Engine Advertising (SEA), onde as empresas pagam para ter links para os seus websites 

– em diante referido como Search Engine Marketing; Search Engine Optimization 

(SEO), onde as empresas “lutam” pelos lugares mais altos na lista orgânica, utilizando 

para o efeito várias técnicas que permitam que o site figure nos lugares cimeiros ou 

então através da contratação de consultores externos que desenvolvem essas técnicas 

específicas – em diante referido como S.E.O. (Delaney, 2006). O search advertising já é 

mais eficaz que todas as tradicionais formas de publicidade. A razão na origem para isto 

acontecer prende-se com o potencial de impacto nas vendas que tem no contexto offline 

(Dinner et al., 2014). 

 

É importante realçar que o SEM tem de ser encarado como uma poderosa ferramenta 

de comércio eletrónico (Dou et al., 2010). É ainda destacado pelo mesmo autor que a 

ferramenta atua a quatro diferentes níveis, sendo eles, as funções de relações públicas, o 

facto de ajudar as empresas a venderem para uma audiência global, promoção de 

empresas sem expressão no mercado e ainda, como ferramenta para a construção de 

uma marca. 

Devemos ter em consideração como funcionam as campanhas de SEM. Assim, em 

primeiro lugar é especificado o orçamento disponível para a campanha; depois, as 

impressões são geradas e a clickthrough rate (ou taxa de cliques, que serve como 

indicador de desempenho e que se traduz pela frequência com que as pessoas que vêem 

o anúncio acabam por clicar no mesmo, ou seja, é o quociente entre o número de cliques 

efetuado e o total das impressões do anúncio)1 é determinada; por último, os cliques 

podem traduzir-se em vendas. De realçar que ao especificarmos o orçamento à partida, 

                                                 

1 https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=pt – acedido a 25/08/2017 
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impede a empresa de incorrer em despesas para além das projetadas (Dinner et al., 

2014). 

O fenómeno da publicidade nos motores de busca está a ganhar terreno como a fonte 

de maiores receitas para os motores de busca (Ghose e Yang, 2009). 

Segundo Moran e Hut (2005) a forma de organização na página de resultados dos 

anúncios pagos consiste num algoritmo que tem em consideração vários fatores de 

categorização das empresas e não só o fator monetário, ou seja, o montante que cada 

empresa paga para anunciar. Os motores de busca usam assim uma combinação que tem 

em consideração o fator monetário e a performance passada para listar os anúncios 

(Agarwal et al., 2011). Porém, é importante perceber como funciona este fator 

monetário porque nesta parte entre anunciantes, B2B, não-orgânica, tudo funciona por 

leilões. De acordo com Agarwal et al. (2011) e também Oliveira (2016), o sistema 

usado para leiloar os sítios pagos do motor de busca Google é uma variação do leilão 

Vickrey designado por Generalized Second Price Auction e o que muito sucintamente 

acontece é que em cada vez que uma palavra-chave é introduzida no motor de busca, 

instantaneamente, é criado um leilão. As licitações estão já definidas por parte das 

empresas que estão no leilão. O preço por clique a pagar pela empresa não será, 

efetivamente, aquele que licitou, mas sim o preço licitado pela empresa imediatamente 

posicionada no lugar a seguir do ranking. 

 

Além disso, na Google, o valor monetário de um clique não é uniforme a todas as 

posições da página de resultados, sendo a principal razão o facto de as taxas de 

conversão (que definem o número médio de conversões, isto é, de um clique se tornar 

numa venda, por clique no anúncio, o qual se apresenta em percentagem)2 serem 

maiores no topo da página e vão diminuindo conforme o pagerank aumenta dentro da 

página de resultados do motor de busca (Ghose e Yang, 2009). 

 

O estudo das keywords introduzidas no motor de busca dizem-nos muito sobre as 

intenções de compra dos utilizadores. Os utilizadores que introduzem keywords mais 

                                                 

2 https://support.google.com/adwords/answer/2684489?hl=pt – acedido a 25/08/2017 
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específicas refletem uma maior percentagem de utilizadores que irão efetuar a compra. 

Para além disso, estes mesmo utilizadores estão mais dispostos a procurar em posições 

mais baixas (White e Morris, 2007) (White et al., 2009). As conclusões de Rutz e 

Bucklin (2011) corroboram a ideia anterior evidenciando que uma das razões para que 

tal aconteça seja o facto dos consumidores começarem as suas pesquisas com keywords 

mais genéricas para procurarem informação sobre o produto, mas que muitas vezes 

estes mesmos consumidores fazem uma nova pesquisa pelo nome da marca para 

completarem a transação.  

A publicidade nos motores de busca é bastante lucrativa porque o custo de levar o 

consumidor a visitar o website da empresa é relativamente baixo quando comparado 

com o benefício que daí pode advir, isto é, dessa visita se transformar numa 

“conversão” (Yao e Mela, 2011). 

O SEM tem duas vantagens especialmente importantes no contexto das pequenas e 

médias empresas (PME’s) que, normalmente, têm o orçamento para campanhas de 

marketing restrito. Uma das vantagens é o facto de conseguir atingir uma audiência 

muito grande, sendo que para além de atingir os consumidores já existentes, podem 

também adquirir novos consumidores que lhe permitam fazer crescer o negócio. A 

segunda vantagem tem a ver com o modelo de pagamento ser por clique, que é crível 

que seja de mais fácil de controlo financeiro. Porém, alicerçado ao rápido crescimento 

do setor, a intensificação da procura de keywords mais populares levou ao aumento do 

custo da publicidade nos motores de busca (Chan et al., 2011). 

Por vezes, assistem-se a guerras de licitações pelas primeiras posições. A razão para 

que isso aconteça prende-se com o facto de a maioria dos cliques serem efetuados nas 

posições de topo e de as clickthrough rates diminuírem de posição em posição (Agarwal 

et al., 2011). Um estudo efetuado por Ruby (2010) vem, de alguma forma, alimentar 

esta ideia, pois é dito que a primeira posição recebe tantos cliques como o total das 

quatro seguintes posições. 

O método convencional de medição do lucro da publicidade nos motores de busca 

conta com duas grandes falhas estruturais e que não podem deixar de ser consideradas: 

as potenciais vendas em canais offline, mas em que a intenção de compra surge por 

causa do anúncio no motor de busca; e em segundo lugar, a não-consideração das 
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subsequentes compras por parte dos novos consumidores que fizeram a primeira compra 

via motor de busca (Chan et al., 2011). 

Uma conclusão interessante sobre o assunto, prende-se com o facto de o valor 

estimado do cliente adquirido por intermédio dos motores de busca poderá diminuir no 

futuro, em consequência do aumento da competição. Contudo, e neste momento, este 

aumento do valor do custo do clique não deve impedir as empresas de investir em 

publicidade nos motores de busca (Chan et al., 2011). 

Existem dois pontos de vista que geram alguma controvérsia às empresas em relação 

às taxas de conversão. Por um lado, nas listas pagas a empresa controla o conteúdo da 

mensagem a passar, o que deverá ter um impacto positivo nas taxas de conversão destas 

mesmas listas; por outro lado, defende-se que a taxa de conversão é maior nas listas 

orgânicas porque os utilizadores valorizam a chamada “integridade editorial” percebida 

por estas mesmas listas (Yang e Ghose, 2010). Esta controvérsia não deixa de ser um 

fator importante para o decisor pois terá de coordenar da melhor maneira a estratégia de 

SEM e de SEO. 

A comunidade crê no princípio de que quanto mais elevada for a posição do anúncio 

na lista de resultados, melhor será a sua performance. Contudo e segundo Agarwal et al. 

(2011) o princípio poderá não ser inteiramente correto. Os mesmos autores defendem 

que a taxa de conversão aumenta com a posição. Mais do que isso, concluiram que, 

contrariamente ao que é vaticinado, o lucro na posição de topo (ou nas posições mais de 

topo) é menor do que em posições mais baixas, isto porque, os custos nas posições de 

topo são desproporcionalmente mais altos do que nas outras posições. Agarwal et al. 

(2011), reforçam ainda as suas conclusões afirmando que um anúncio numa posição 

mais de topo poderá ter uma receita mais baixa do que o previsto quando comparado 

com o mesmo anúncio numa posição mais baixa, assumindo assim que as posições de 

topo não maximizam, necessariamente, as receitas nem os lucros do anunciante. 

Olhando em termos de maximização das receitas e do lucro, o estudo empírico dos 

autores demonstra que as taxas de conversão aumentam com a posição, ao contrário da 

clickthrough rate que diminui porque nas posições de topo os cliques advêm tanto de 

compradores como de utilizadores que procuram informação e nas posições mais abaixo 

os cliques advêm apenas dos compradores. Como consequência, infere-se que às 
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posições mais baixas correspondem taxas de conversão mais elevadas (Agarwal et al., 

2011) e ainda, para keywords mais específicas as receitas também aumentam com a 

posição. Para além destas variáveis, devemos dar a devida atenção ao facto de os custos 

diminuírem rapidamente conforme as posições vão sendo mais baixas. Não nos 

podemos esquecer que isto é válido apenas em termos financeiros, e que o objetivo das 

campanhas de marketing poderá avaliar a sua performance também tendo em 

consideração, por exemplo, a divulgação da marca (Agarwal et al., 2011).  

O estudo levado a cabo por Yang e Ghose (2010) mostra-nos que o facto de uma 

empresa estar presente na lista orgânica aumenta a probabilidade de cliques no anúncio 

– pago - dessa mesma empresa (e vice-versa). Ou seja, o facto de a empresa aparecer na 

lista das duas formas aumenta o tráfego para o site, porque é criado o fenómeno 

denominado pelos autores de “efeito de segunda opinião”. Para além disso, o mesmo 

estudo sugere que quanto mais elevada for a posição na lista orgânica, maior é a 

probabilidade de beneficiar dos anúncios pagos. Esta interdependência positiva reforça 

e sustenta a posição do SEM e do SEO nas campanhas de marketing. Os mesmos 

autores levantam o véu sobre o problema moral que estas descobertas acarretam 

consigo. Este problema consiste em que os motores de busca têm um incentivo para 

manipular os rankings orgânicos, selecionando as empresas que estão listadas na parte 

dos anúncios para posições mais elevadas na lista orgânica, de forma a obterem mais 

cliques na zona dos anúncios, o que permite ao motor de busca aumentar as suas 

receitas. Conclui-se então que, face a este problema, a idoneidade das listas orgânicas 

poderá estar/ser comprometida. 

Concluindo, uma maneira eficaz de investir nos motores de busca poderá ser 

anunciando em posições não de topo da página de resultados e também investir em 

SEO; por um lado, ao mesmo tempo que pagamos menos pelos anúncios, também 

garantimos que os utilizadores que clicam têm intenção de comprar (Agarwal et al., 

2011) e por outro lado, a presença nas duas listas melhora a probabilidade de cliques 

para o site (Yang e Ghose, 2010). 

Noutra perspetiva de análise, o estudo do comportamento dos utilizadores é de 

grande utilidade para as empresas saberem quem são e quais os hábitos das pessoas que 

utilizam este tipo de serviço. Alguns estudos deste tipo já têm sido efetuados, 

direcionados sobretudo para o mercado americano. Em 2002, a PewResearchCenter 
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(2012) levou a cabo um estudo deste tipo que permitiu perceber que à data do mesmo, 

52% de todos os americanos já tinham usado um motor de busca. Um dado que neste 

momento será bem mais elevado, mas que já na altura era de grande peso e que 

demonstra a importância desta ferramenta. Outra das conclusões interessantes deste 

mesmo estudo é que para uma grande parte dos utilizadores a maior parte da informação 

obtida é confiável. Segundo Shankar et al. (2002) a confiança é uma característica 

fundamental para os utilizadores quando estes fazem pesquisas de informação. Para 

além do mais, os utilizadores ficam mais propensos a fazer novas pesquisas se tiverem 

sucesso com as anteriores. Um outro estudo mais recente efetuado pela empresa 

iProspect (2006) também revela algumas descobertas interessantes ao nível do 

comportamento dos utilizadores apesar da abordagem ser de um ponto de vista mais 

“prático”. Foi investigada, por exemplo, a quantidade de resultados que um utilizador 

visualiza antes de efetivar um clique num dos resultados e onde se encontram esses 

mesmos resultados. Conclui-se então que os utilizadores, normalmente, não vão além da 

primeira página de resultados (Sherman, 2006), o que torna muito importante para uma 

empresa ter o seu anúncio divulgado na primeira página de resultados de modo a gerar o 

maior número de tráfego possível na sua página. A importância dos resultados por 

página (na literatura também descritos como SERP – Search Engine Results per Page) 

foi também estudada mais recentemente por Kelly et al. (2015) que concluíram que, 

mesmo depois da alteração do layout de apresentação para menos resultados por página 

(três e seis) por contraste com os dez normalmente utilizados, o número médio de 

resultados por procura que os utilizadores vêem é dez, mesmo que isso implique 

avançar para páginas seguintes, como é o caso dos layouts de 3 resultados por página e 

de 6 resultados por página. 

Outras conclusões como a de Johnson et al. (2004) que constataram que os 

consumidores procuram informações sobre apenas duas lojas durante uma sessão 

normal de pesquisa, também não devem ser ignoradas no estudo da compreensão dos 

comportamentos dos utilizadores. 

A literatura apresenta-nos dois factos contraditórios em relação às posições de topo 

das páginas de resultados (Ghose e Yang, 2009). Se por um lado, é defendido por 

Brooks (2004) que a perceção dos consumidores os induz a associar altas posições na 

página de resultados a alta qualidade do produto – e por consequência a efetivarem a 
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compra; por outro lado Agarwal et al. (2011) aponta a real possibilidade de que o facto 

de estarem em posições de topo levam os consumidores “não-sérios” a clicar mais 

frequentemente nos slots do topo mas que estes não efetivam a compra, enquanto os 

compradores sérios tendem a efetivar a compra em posições intermédias. 

A existência de um “schema”, ou seja, os conhecimentos implícitos dos utilizadores, 

sobre os resultados por página nos motores de busca, indicam que a forma como estes 

resultados surgem expostos revelam a força da marca, isto é, as marcas mais no topo são 

conotadas como mais fortes (Dou et al., 2010). O estudo da iProspect (2006) parece 

corroborar esta evidência, indicando que uma parte substancial dos utilizadores da 

Internet acreditam que as empresas cujos websites aparecem no topo dos resultados por 

página são as empresas de topo nesse campo. 

 Porém, é defendido por alguns autores que os utilizadores que têm a intenção de 

comprar estão disponíveis a visitar os links situados mais abaixo na página de resultados 

(Agarwal et al., 2011). Contudo, a ordem com que aparecem os resultados nos motores 

de busca podem ajudar a moldar as perceções dos consumidores sobre as marcas (Dréze 

e Zulryden, 2004). De acordo com Fusco (2006), o SEM poderá ter um impacto 

significativo nas PME’s que têm marcas mais desconhecidas. Com um SEM eficaz estas 

marcas podem aparecer à frente de marcas mais conhecidas na lista de resultados da 

página. Se uma marca desconhecida se encontrar à frente das marcas mais conhecidas 

para um determinado atributo (o qual distingue essas marcas mais conhecidas), os 

utilizadores vão estabelecer uma conotação positiva entre a marca desconhecida e o 

atributo. Este acontecimento será mais previsível entre os utilizadores menos 

sofisticados (Dou et al., 2010). Ainda assim, e apesar de todas as experiências positivas 

que possam advir de se estar mais no topo que uma empresa mais conhecida, o estudo 

de Jerath et al. (2009) mostra que uma empresa maior pode estar numa posição mais 

abaixo na página de resultados em relação a uma empresa não tão grande e ainda assim 

ter mais cliques. 

Todavia, não se deve menosprezar a posição na página de resultados. É sabido que a 

boa exposição das marcas desconhecidas leva a que a informação sobre esta marca 

esteja mais acessível, o que se traduz numa maior probabilidade de escolha por parte do 

consumidor (Nedungadi, 1990). Segundo Dou et al. (2010), muitas empresas acreditam 

que mesmo que um utilizador não clique no seu link, o utilizador retira uma experiência 
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positiva em relação à marca. Este efeito será assim, mais evidente em resultados de topo 

de página, isto porque, alguns utilizadores acreditam que pelo facto de uma empresa 

estar no topo dos maiores motores de busca (como o Google ou o Yahoo!) então essa 

empresa deve ser excecional e confiável (Thurow, 2006). 

O estudo empírico levado a cabo por Dou et al. (2010) confirma que uma marca 

desconhecida terá um melhor reconhecimento se aparecer nos resultados antes das 

marcas conhecidas. Também os webdesigners reconhecem que os resultados e a forma 

como estes se organizam podem ter implicações para as marcas, porque estes resultados 

oferecem aos utilizadores uma forma natural destes procurarem a informação (Dou et 

al., 2010). 

De acordo com a sua investigação, Yang e Ghose (2010) vaticinam ainda que os 

utilizadores que estão mais perto de se tornarem consumidores (neste caso, efetuar a 

compra) estão mais predispostos a entrar em links da lista paga. Por outro lado, os 

utilizadores que ainda não estejam perto de realizar a compra (estado inicial da compra, 

procura de informação, procura não-comercial) são mais predispostos a clicar na lista 

orgânica. 

O facto de a lista orgânica ser ordenada na base da relevância dos resultados, induz 

os consumidores a pensarem que o mesmo acontece nas listas pagas. Baseados nesta 

premissa, os consumidores criam a expectativa que os anúncios de topo são mais 

relevantes ou de mais qualidade (Agarwal et al., 2011). 

 

 

2.2.2. Outras ferramentas de Marketing Digital 

São várias as ferramentas de marketing digital destacadas na literatura. Muito já foi 

escrito sobres estas ferramentas, muito se escreverá. De entre as existentes faz sentido 

destacar mais três, para além da já esmiuçada – Search Engine Marketing, pela sua 

importância passada, presente e futuro. Estas três ferramentas que iremos abordar agora, 

de uma forma mais ténue, são o E-mail Marketing (Ryan e Jones, 2009), o Mobile 

Marketing (Ghose et al., 2012) e o Social Media Marketing (Ryan e Jones, 2009). 
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2.2.2.1.  E-mail Marketing 

O e-mail marketing é uma ferramenta que permite às empresas comunicar 

facilmente com os seus consumidores ou prospetos. De forma simples, o e-mail 

marketing não é mais do que o envio de um e-mail a um consumidor com informação 

sobre os produtos/serviços da empresa (Ryan e Jones, 2009). O facto de nos dias de 

hoje, o correio eletrónico ser usado por um grande número de pessoas tanto a nível 

pessoal como empresarial levou a que Hsi-Pen et al. (2007) considera-se este canal uma 

das mais importantes inovações nos canais de comunicação, principalmente, porque as 

pessoas investem muito tempo nele e o seu custo é reduzido. Porém, e apesar de ser 

uma ferramenta digital, o e-mail marketing é considerado por muitos a ferramenta 

digital mais próxima da abordagem tradicional (Chaffey et al. 2009) porque é possível 

fazer comunicação em massa por esta via. 

Apesar da sua ampla aceitação, esta ferramenta é menos eficaz nos dias de hoje, 

muito devido ao aumento da quantidade de SPAM (Sending and Posting Advertisement 

in Mass) (Silva, 2015). Por causa disto, o e-mail marketing ao ser confundido com o 

SPAM pode ter o efeito contrário ao pretendido, isto é, em vez de aproximarmos o 

utilizador podemos afastá-lo da marca. (Torres, 2009).  

 

2.2.2.2. Mobile Marketing 

A Internet móvel é um caso especial no contexto online. O crescimento verificado neste 

contexto é de tal ordem que a denominada geração Y (ou Millennials) usa cada vez mais 

a Internet móvel como única via de comunicação com o mercado (Sultan et al., 2009). 

Devido a este aumento, é importante percebermos como funciona este “novo” contexto. 

No que diz respeito à experiência de utilização são referidas na literatura três razões que 

diferenciam o uso da Internet através dos computadores e dos telemóveis. A primeira 

razão é que os ecrãs dos telemóveis são mais pequenos que os dos computadores; a 

segunda razão é que os telemóveis são mais portáteis que os computadores; e em 

terceiro lugar, e por causa da portabilidade referida no ponto anterior, a Internet móvel 

fornece-nos informação mais oportuna relativamente ao sítio onde estamos (Ghose et 

al., 2012). 
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 No caso do SEM dois motivos surgem como constatação dessa diferente realidade. 

Por um lado, os efeitos do ranking da lista de resultados são mais visíveis porque os 

resultados no topo são ainda mais prováveis de serem clicados; para além disso, a 

internet nos telemóveis é mais suscetível de nos listar os resultados por geografia 

(Ghose et al., 2012). 

Como resultado do estudo empírico realizado por Ghose et al. (2012), as empresas 

que tencionem anunciar na Internet móvel através das listas pagas dos motores de busca 

deverão pagar mais por clique pelas posições de topo quando comparado com a Internet 

no computador. Até porque os utilizadores exercem mais esforço cognitivo enquanto 

arrastam a lista para baixo, o que se traduz num aumento dos custos relacionados com 

as pesquisas nos telemóveis em comparação com os computadores (Ghose et al., 2012). 

Dadas estas evidências, especula-se que a Internet móvel é, de alguma forma, 

contraditória com os princípios que estão na base da Internet, ou seja, se a Internet se 

define por ser um espaço de diminuição do isolamento geográfico para as empresas e de 

diminuição dos custos de recolha de informação para os utilizadores, no caso particular 

da Internet móvel isto não se verifica porque, por um lado, a Internet móvel reproduz 

informação mais geográfica e por outro, o esforço requerido pelos utilizadores na 

procura de informação é maior, isto é, os custos de procura são maiores (Ghose et al., 

2012). 

 

2.2.2.3. Social Media Marketing 

O contexto das redes sociais é cada vez mais importante no dia-a-dia das empresas 

em geral e dos marketeers em particular. 

Uma rede social não é mais do que um serviço presente na Internet que permite aos 

seus utilizadores interagirem com outros utilizadores. Estas interação vão desde simples 

mensagens de texto à partilha de qualquer tipo de documentos ou de informações (Ryan 

e Jones, 2009). É, especialmente, esta partilha de informações que tornam as redes 

sociais um meio tão apetecível para o marketing. Como já vimos anteriormente, uma 

das formas como podemos influenciar os consumidores é através de um simples post. 

Para além do mais, as redes sociais são o espaço por excelência para assistirmos ao 
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fenómeno do e-WOM (e-word of mouth), isto é, a partilha de experiências sobre 

produtos sob a forma de recomendações ou reclamações, a qual no meio digital pode 

alcançar um alargado numero de pessoas. (Kannan e Li, 2016). Um estudo de Huang e 

Chen (2006) sobre o comportamento dos utilizadores reporta que as recomendações 

dadas pelos outros consumidores são mais eficazes do que quando as mesmas 

recomendações são dadas por alguém com um maior conhecimento sobre o produto, o 

que constitui um ponto a favor do social media marketing. 

Outro ponto de grande relevo apontado por Di Grande et al. (2013) reside no facto 

das redes sociais terem custos de utilização bastantes reduzidos. As mais famosas como 

o Facebook, Linkedin e Twitter chegam a ser gratuitas e constituem uma ferramenta 

mais eficaz e eficiente que o e-mail marketing. É importante reforçar que na base desta 

mais valia está o caráter influenciável das redes sociais, que interferem na decisão dos 

potenciais compradores durante a fase de pré-compra e pós-compra (Court et al., 2009). 

 

2.3. Marketing de Nicho 

Para cumprimento dos objetivos da presente dissertação, além do entendimento 

sobre o que é o SEM, surge também a necessidade de desmistificar o que são nichos. O 

conceito de nicho é, comummente, utilizado na literatura. Contudo, não existe consenso 

entre os demais investigadores sobre qual é a definição precisa do nicho. De entre os 

mais variados estudos sobre o tema é de particular interesse referenciar o de 

Hammervoll (2013). No seu trabalho, o autor faz uma revisão clara do assunto, 

apresentando as várias perspetivas que foram estudadas ao longo dos tempos. Assim e 

de acordo com Hammervoll (2013), quando falamos em nicho falamos de uma parte 

limitada do mercado que apresenta necessidades específicas. Alicerçado ao conceito de 

nicho, Hammervoll (2013), sugere que existem vários critérios tais como, o caráter 

diferenciador do produto ou então a sua alta qualidade. Conforme o mesmo autor, é de 

salientar ainda que o marketing de nicho tem-se revelado uma opção bastante válida nas 

mais variadas indústrias. 
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A ideia apresentada pelo autor anterior não pode ser dissociada das primeiras 

definições que existiam sobre este assunto. Mais concretamente, a ideia de Dalgic e 

Leeuw (1994), que já abordaram este mesmo assunto há mais de vinte anos. Naquela 

altura estes dois autores definiram o marketing de nicho como um “small market 

consisting of an individual customer or a small group of costumers with similar 

characteristics or needs”. Esta definição sofreu pequenas alterações com o decorrer do 

tempo, sendo as variações mais sonantes a inclusão da ideia da necessidade ser muito 

específica e a introdução dos critérios que os produtos devem ter para serem 

considerados como de nicho.   
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3. Definição do problema e Estudo Empírico 

 

3.1. Definição do problema e questões de 

investigação 

Como ponto prévio neste capítulo, a investigação vai desdobrar-se em dois 

diferentes estudos. Um primeiro sobre os anunciantes nos motores de busca e um outro 

sobre os utilizadores dos motores de busca. 

Assim, vamos ter dois grupos de questões de investigação às quais iremos tentar dar 

resposta no final da investigação. 

Por um lado, iremos desde logo tentar perceber em que ponto está a utilização da 

ferramenta Search Engine Marketing nos contextos observados. Para além disso iremos 

estudar também onde, presumivelmente, os anunciantes pensam que este tipo de 

ferramenta pode ser mais relevante, se em contextos mais genéricos ou se, em vez disso, 

esta é uma ferramenta mais utilizada para o marketing de nicho. 

Por outro lado, dentro dos anunciantes observados, vamos estudar qual o estado da 

competição nos diferentes contextos da observação, isto é, tentar entender se existe 

algum predomínio de uma empresa para alguma das categorias estudadas ou nalgum 

dos motores estudados ou se em todos os diferentes ambientes estudados a 

competitividade entre as empresas não deixa azo a que alguma se destaque. 

Por fim, é importante perceber também de que forma os anunciantes se comportam 

em relação à posição de topo da página, sendo que é esta a posição que mais cliques 

obtém. 

Neste sentido, no final da análise e da discussão dos dados queremos estar em 

condições de responder às seguintes questões: 

1. A percentagem de ocupação das zonas de publicidade é semelhante ou díspar 

nos diferentes contextos observados, ou seja, nas diferentes categorias de 

produtos e entre as classificações de não-nicho e nicho? 
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2. Atendendo à taxa de ocupação das zonas pagas, o SEM é mais visível nos 

contextos de não-nicho ou nicho? 

3. Qual o comportamento dos anunciantes nos diferentes contextos: existe 

domínio de uma empresa face às demais ou, por outro lado, a competição 

entre empresas é visível? 

4. Em relação à posição do topo de página, o contexto observado reflete o 

domínio ao longo da janela temporal de alguma empresa, ou o anunciante 

vai variando com o dia? 

Num segundo momento de investigação, o foco serão os utilizadores dos motores de 

busca e o modo como estes se relacionam com os motores de busca. 

Assim sendo, iremos utilizar os dados recolhidos sobre os participantes e avaliar se 

o tipo de pesquisa efetuada pelos mesmos pode ser explicado por alguma das outras 

variáveis. Para além disso, iremos também tentar perceber se alguma das outras 

variáveis tem influência no tipo de pesquisa que o participante efetua. 

Com os mesmos dados tentaremos agregar o total das 104 pesquisas efetuadas afim 

de perceber que variáveis tendem a ser determinantes para a segmentação das pesquisas 

nos motores de busca. 

Posto isto, a análise e a discussão destes resultados servirão para nos deixar 

informados sobre as seguintes questões: 

 

5. Os dois tipos de pesquisa estudados, ou seja, as pesquisas de nicho e de não-

nicho podem ser explicadas por mais alguma variável de entre as recolhidas 

no estudo? 

6. Pode alguma das variáveis do estudo influenciar a decisão do consumidor na 

escolha do tipo de pesquisa que vai efetuar? 

7. Quais as informações dos consumidores melhor poderão servir para a 

segmentação das pesquisas?    

 



 

25 

 

3.2. Metodologia e definição das amostras 

A investigação vai desdobrar-se em dois diferentes estudos: um que analisa 

eventuais comportamentos diferentes entre anunciantes de não-nicho e de nicho; e um 

outro sobre eventuais comportamentos diferentes nos consumidores quando fazem 

pesquisas de não-nicho e de nicho.   

As análises dos resultados obtidos nos estudos foram feitas por recurso ao software 

MS Excel (2016) – no estudo relacionado com os anunciantes – e o software de análise 

estatística de dados para as ciências sociais IBM SPSS Statistics para Windows, versão 

24 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA) – no estudo dirigido aos consumidores. Neste 

último programa foram usados os métodos de inferência estatística: regressão logística, 

árvores de classificação, análise de clusters e ainda o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. Utilizou-se como nível de significância estatística um p-value<0,05. A 

utilização destes métodos será explicada durante a aplicação dos mesmos. 

O primeiro estudo sobre o qual nos vamos debruçar é o estudo sobre os anunciantes 

nos motores de busca. Para este estudo, foram recolhidos através da observação direta 

dos três motores de busca mais utilizados, ou seja, Google, Bing e Yahoo, os dados 

gerados relativamente aos links nas zonas pagas. Numa primeira fase, foram 

selecionadas as keywords (ou seja, as palavras chave a introduzir nos motores de busca) 

apropriadas para o estudo. Para efetuar esta seleção foi tido em consideração o relatório 

“SIBS MARKET REPORT, Comércio Digital, 2015” disponibilizado online pela 

própria entidade SIBS e que tem por base um estudo encomendado por esta empresa, o 

qual analisa o estado do comércio digital no nosso país à data do estudo. Da análise 

deste relatório concluiu-se que as categorias de compras online em que os portugueses 

mais gastam o seu dinheiro são: “Hotéis e Bilhetes de avião” e “Roupa e Sapatos”. A 

terceira categoria em que os portugueses mais gastam o seu dinheiro é 

“CD/DVD/Jogos/Livros”, porém optou-se pela utilização de uma categoria diferente 

das apresentadas no estudo, a qual denominámos de “Automóveis”, com base nos 

seguintes motivos: os dados dos pré-testes realizados com termos relacionados a esta 

categoria resultaram em variados resultados que incluíam publicidade nas pesquisas, o 
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que sugere uma competição feroz entre as diferentes marcas e ainda, a possibilidade real 

de neste estudo terem sido ignorados os já revistos “cross-channel effects”.  

Dentro destas categorias foram escolhidas então, seis keywords para cada uma delas. 

Três destas palavras e/ou termos são mais genéricas e visam representar o mercado de 

não-nicho e as outras três palavras-chave serão termos associados aos mercados de 

nicho. 

Para a seleção das keywords foi utilizada a ferramenta online Spyfu3 que permite 

perceber, entre outras opções, dados relativos ao número de vezes que os termos são 

procurados, termos de pesquisas relacionados e as click-through rates. De entre várias 

opções pesquisadas, decidiu-se que as palavras-chave a utilizar no decorrer do estudo 

são: “hoteis”, “viagens”, “bilhetes de avião”, “viagem finalistas”, “turismo religioso”, 

férias neve” – na categoria de “Hotéis e Bilhetes de avião”; “roupa”, “sapatos online”, 

“jeans”, “roupa de marca”, “sapatos luxo”, “roupa bebe” – na categoria “Roupa e 

Sapatos”; “carros usados”, “autos usados”, “carros baratos”, “carros luxo”, “carros 

descapotaveis”, “carros elétricos” – na categoria “Automóveis”. De entre os termos 

selecionados, foram classificados como não-nicho as palavras chave: 

“hoteis” “roupa” “carros usados” 

“viagens” “sapatos online” “autos usados” 

“bilhetes de avião” “jeans” “carros baratos” 

 

As restantes palavras chave escolhidas foram, naturalmente, classificadas com 

palavras de nicho: 

“viagem finalistas” “roupa de marca” “carros luxo” 

“turismo religioso” “sapatos luxo” “carros descapotaveis” 

“férias neve” “roupa bebe” “carros elétricos” 

 

                                                 

3
 https://www.spyfu.com/ 
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Depois de concluída a parte da seleção, iniciou-se a fase de observação. Todo o 

processo de observação foi efetuado no modo de navegação anónima. Este modo foi 

usado, essencialmente, para que o browser não guardasse informações relativas ao 

histórico das navegações anteriores e também relativamente a cookies e dados de sites 

que pudessem influenciar a forma como os anunciantes se listavam no motor de busca.4  

Para cada um dos três motores de busca foi efetuada uma pesquisa diária das 

keywords selecionadas e foram registados os dados das seguintes variáveis:  

✓ Dia – registo do dia da observação;  

✓ Keyword – palavra-chave introduzida;  

✓ Anunciante – o nome da empresa do anúncio observado;  

✓ Rank – posição na lista de resultados em que surge o Anunciante;  

✓ Nicho – se a keyword é de nicho ou não.  

A posição registada na variável Rank foi definida pelo autor do estudo. No caso do 

Google, Figura 1, foram utilizados os números do 1 ao 7, sendo o número 1 o anúncio 

no topo da página de resultados. Como podemos ver na Figura 1, os números 5, 6 e 7 

são os anúncios de final de página. No Bing, foi utilizado o mesmo princípio anterior 

com a ressalva de que o Bing não apresenta anúncios no final da página, contudo utiliza 

uma coluna ao lado dos resultados dedicada, exclusivamente, aos anúncios publicitários, 

como podemos ver na Figura 2. O Yahoo aparece no seio dos motores de busca como 

retirando o melhor dos dois motores vistos anteriormente. Para além dos resultados de 

topo de página, num máximo de cinco posições, área comum aos três motores de busca, 

também encontramos uma área no final da página onde podemos visualizar até três 

anúncios, como o Google faz, e ainda temos uma terceira área para os anunciantes 

localizada na parte lateral direita da página de resultados, prática idêntica ao Bing – 

Figura 3. A visualização das Figuras 1 a 3, permite-nos ter uma ideia clara das zonas 

pagas dos motores de busca estudados, bem como perceber a posição de cada anúncio 

na página de resultados, sendo que os números irão ser usados na recolha da variável 

Rank. 

                                                 

4 https://www.google.com/chrome/browser/privacy/ 
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Figura 1 - Posição dos anúncios na página de resultados no Google (acedida a 17/01/2017) 

 

Figura 2 - Posição dos anúncios na página de resultados no Bing (acedida a 17/01/2017) 
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Figura 3 - Posição dos anúncios na página de resultados no Yahoo (acedida a 17/01/2017 e 19/07/2017) 
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Os dados foram registados conforme podemos ver na Tabela 1, e neste caso 

resultam da observação da Figura 1 e traduzem os resultados observados nas zonas 

pagas do Google no dia 17/01/2017 para a keyword “roupa de marca”. Nas situações de 

pesquisa em que não se observaram anúncios a entrada foi assinalada como podemos 

ver na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Exemplo do registo de observação da keyword “roupa de marca” do dia 17/01/2017 

Este tipo de observação e recolha de dados foi efetuada diariamente durante um 

período de 100 dias, período compreendido entre os dias 03/02/2017 até 13/05/2017. No 

final da recolha dos dados, foram geradas 8146 entradas para o motor de busca Google; 

3350 entradas para no Bing; e ainda, 9004 entradas no Yahoo!. 

No final da recolha dos dados foi recolhida informação sobre as empresas que foram 

sendo registadas, destacando-se entre as demais, as informações relativas ao intuito do 

site, no fundo, perceber se o site serve para a venda dos produtos da empresa ou se 

apenas serve para promover a empresa, a sua marca e/ou os seus produtos/serviços. 

Os dados recolhidos neste estudo foram analisados recorrendo ao software MS 

Excel (2016). Dentro deste software destaque para as ferramentas Tabelas Dinâmicas e 

Gráficos Dinâmicos que foram largamente utilizados para a perceção e compreensão 

dos dados recolhidos. 

 

Tabela 2 - Entradas sem registo no dia 03/02/2017 no Google 

Dia Keyword Anunciante Rank Nicho

17/01/2017 roupa de marca Adil 1 Sim

17/01/2017 roupa de marca LUC 2 Sim

17/01/2017 roupa de marca Ali Express 3 Sim

17/01/2017 roupa de marca Raffaello Network 4 Sim

17/01/2017 roupa de marca Pro Trabalho 5 Sim

17/01/2017 roupa de marca LinhaChic 6 Sim

17/01/2017 roupa de marca ZapMeta 7 Sim

Observação direta dos Anunciantes

Dia Keyword Anunciante Rank Nicho

03/02/2017 turismo religioso s/ registo s/ registo Sim

03/02/2017 roupa de marca s/ registo s/ registo Sim

03/02/2017 carros luxo s/ registo s/ registo Sim

Observação direta dos Anunciantes
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No segundo estudo desta investigação as atenções centraram-se nos 

utilizadores/consumidores, ou seja, as pessoas que efetuam pesquisas nos motores de 

busca. Para este estudo efetuamos a recolha de dados através de inquéritos. Estes 

inquéritos foram acompanhados pela observação dos comportamentos de pesquisa do 

consumidor enquanto este efetua um conjunto de pesquisas solicitadas, ou seja, foi 

proposto que os participantes nos mostrassem como realizam as suas pesquisas na 

Internet utilizando um motor de busca. Este estudo contou com um total de 71 

participantes. Uma cópia do inquérito efetuado pode ser vista no capítulo 6. Anexos 

desta dissertação. 

Como é percetível, este estudo acarreta a vivência duma experiência. Assim, parece 

relevante efetuar uma descrição da mesma. Em primeiro lugar, era efetuada uma breve 

descrição do que se ia suceder, ou seja, era dito ao participante que iria realizar um 

inquérito e também era informado de que teria de efetuar uma pesquisa, via motor de 

busca, de um artigo do seu interesse dentro de uma das categorias dadas (as categorias 

usadas neste estudo são as mesmas que no estudo anterior). Numa das perguntas do 

inquérito, era questionado se o participante se considerava um consumidor de nicho, e 

por este termo poder não ser familiar a algumas pessoas, este era explicado, caso 

necessário, à luz do que foi estudado e escrito nesta dissertação. 

Independentemente de se considerar ou não de nicho, era sempre pedido ao 

participante para efetuar uma pesquisa de um artigo. Para a pesquisa era facultado ao 

participante um computador com o browser em modo anónimo. O participante podia 

escolher o motor de busca em que queria efetuar a pesquisa, de entre o Bing, o Google e 

o Yahoo!. Esta pesquisa era observada pelo investigador, o qual registava a observação 

na folha de observação que também consta no capítulo 6. Anexos.     

Durante as pesquisas efetuadas, foram recolhidos os dados para seguintes variáveis 

(ver Tabela 3):  

Variáveis Definição da variável 

ID Atribuição de uma identificação ao participante 

Sexo Género do participante (0=F; 1=M) 

FrCompraOnline Frequência com que o participante realiza 
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compras online (Escala ordinal de 1 a 5, em que 

1=nunca e 5=sempre) 

TipoPesquisa Identificação do tipo de pesquisa efetuada pelo 

participante (0=não-nicho ; 1 =nicho) 

Area_Interesse Categoria de interesse de pesquisa por parte do 

participante (1=Hotéis e Bilhetes de avião; 

2=Roupa e sapatos; 3=Automóveis)  

Segmento_Interesse Segmento de interesse dos participantes dentro da 

categoria previamente escolhida 

MotorBusca Escolha do motor de busca a utilizar (1=Bing, 

2=Google; 3=Yahoo!); 

Keyword Palavra-chave introduzida 

TemAnunciante Perceber se para a palavra introduzida existiam 

anúncios na página de resultados (0=não tem 

anunciantes; 1=tem anunciantes) 

ZonaEntrada Zona em que se encontra o link clicado (0=não 

clica em nenhum link; 1=o link clicado situa-se 

na zona orgânica; 2=o link clicado situa-se na 

zona paga) 

Empresa Empresa em que foi efetuado o clique 

Rank Posição em que se encontrava na página de 

resultados (número da posição registada 

conforme o rank do estudo anterior)  

Tempo_Pesquisa Tempo gasto na pesquisa e consulta da empresa; 

Ordem Ordem pela qual os links da página de resultados 

foram sendo clicados 

Escolaridade Escolaridade do participante (Escala ordinal 1 a 

6, em que 1=ensino básico; 2=ensino secundário; 

3=licenciatura; 4=mestrado; 5=doutoramento; 

6=frequenta o ensino superior) 

Idade Idade do participante 

Rend_Familiar Rendimento familiar do participante (Escala 

ordinal 1 a 4, em que 1=0 a 500€; 2=500€ a 

1000€; 3=1000€ a 2000€; 4=mais de 2000€) 

 

Tabela 3 - Variáveis do estudo sobre os consumidores 
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Os participantes não tinham nenhum tipo de limite (número de pesquisas ou tempo), 

ou seja, a pesquisa acabava por iniciativa deste quando ele atingia o objetivo da 

pesquisa, isto é, quando o participante encontrava um artigo do seu interesse.  

No total foram recolhidas 104 diferentes pesquisas. Depois da fase de recolha de 

inquéritos e observações, os dados foram agrupados de acordo com as variáveis da 

Tabela 3. 

 

3.3. Análise e Discussão de Resultados 

3.3.1. Análise aos anunciantes 

O primeiro aspeto que devemos analisar é o peso total de impressões “positivas” e 

impressões sem anúncios no total das observações efetuadas. Assim no total dos 100 

dias, foram feitas 5400 pesquisas (3 motores de busca * 18 keywords * 100 dias). No 

Gráfico 1 podemos ver que do total das pesquisas efetuadas cerca de 74% se traduziram 

em páginas de resultados com pelos menos um anúncio. 

 

Gráfico 1 - Divisão do total das pesquisas efetuadas 

Importa então perceber como se distribuem o total de anúncios observados nos três 

diferentes motores de busca considerados. No Gráfico 2 temos representado o peso 

percentual de cada motor de busca no total dos registos recolhidos das pesquisas em que 

existia pelo menos um anúncio. Assim temos que no total das 19094 entradas de 

anúncios observadas tanto o Google como o Yahoo apresentam um registo similar - 

73,96%

26,04%

Total das pesquisas efetuadas

Com anúncio Sem anúncio
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41,70% do total das observações registadas foram do Google e 43,72% do Yahoo. Já o 

motor de busca Bing representa cerca de 14,58% do total dos anúncios observados. 

Estes dados levam-nos a assumir que enquanto a aposta nos primeiros dois motores de 

busca é semelhante, o motor de busca Bing não é tão procurado pelos anunciantes para 

este tipo de publicidade. Olhando do ponto de vista de cada motor de busca, podemos 

reparar que o Google se destaca em relação aos outros dois motores de busca em termos 

de resultados pagos nas pesquisas nele efetuadas pois cerca de 90% das pesquisas 

efetuadas indicaram anúncios no motor de busca. Estes números baixam para cerca de 

70% e de 60% no Bing e no Yahoo, respetivamente. 

 

Gráfico 2 - Peso de cada motor de busca no total das observações de anúncios 

 

Gráfico 3 – Número de pesquisas com e sem anúncios por motor de busca 
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Como é de esperar em relação ao número de entradas registadas, estas percentagens 

vão aumentar, porque a cada pesquisa que não gera anúncio corresponde uma entrada e 

às pesquisas que nos proporcionam resultados ao nível dos anúncios corresponde 

sempre uma ou mais entradas.  

 

Tabela 4 – Entradas registadas pelas pesquisas efetuadas no Google 

De acordo com a Tabela 4, é possível inferir que das 8146 entradas recolhidas, 

97,75% são respeitantes a páginas onde foram encontrados anúncios. Para o Bing 

(Tabela 5) e para o Yahoo (Tabela 6) estas percentagens já não são tão elevadas. Porém 

podemos constatar aqui uma inversão em relação aos dados do Gráfico 3, em que o 

Bing registava mais pesquisas que se traduziam em anúncios. A percentagem do Yahoo 

em relação às entradas totais de anúncios é superior à do Bing, o que nos indica que as 

pesquisas do Yahoo, em média, resultam em mais anúncios por pesquisa do que as 

pesquisas do Bing. 

 

Tabela 5 – Entradas registadas pelas pesquisas efetuadas no Bing 

 

Tabela 6 – Entradas registadas pelas pesquisas efetuadas no Yahoo 

Como foi levantada a questão no parágrafo anterior, é oportuno tirar conclusões 

sobre o número de anúncios por pesquisa. Assim, e em média, cada pesquisa efetuada 

no Google traduz cerca de 4,53 anúncios, no Bing cerca de 1,86 e no Yahoo, 

aproximadamente, 5 anúncios. Neste contexto dos anúncios médios por pesquisas, 

podemos ainda abordar os dados recolhidos por outro ponto de vista, ou seja, qual o 

número médio de anúncios nas pesquisas que, efetivamente, resultaram em listas pagas. 

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 1661 613 2274 1049 1396 2445 1944 1300 3244 7963 4654 3309

Sem Registo 0 106 106 35 22 57 1 19 20 183 36 147

Total 1661 719 2380 1084 1418 2502 1945 1319 3264 8146 4690 3456

Entradas
Hoteis e Bilhetes de avião Roupa e Sapatos Automóveis

TotalSubtotal "Não-Nicho"Subtotal "Nicho"

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 1186 571 1757 213 25 238 393 396 789 2784 1792 992

Sem Registo 10 1 11 175 276 451 101 3 104 566 286 280

Total 1196 572 1768 388 301 689 494 399 893 3350 2078 1272

Total Subtotal "Não-Nicho" Subtotal "Nicho"Entradas
Hoteis e Bilhetes de avião Roupa e Sapatos Automoveis

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 1805 62 1867 2128 308 2436 3207 837 4044 8347 7140 1207

Sem Registo 95 269 364 7 186 193 0 100 100 657 102 555

Total 1900 331 2231 2135 494 2629 3207 937 4144 9004 7242 1762

Subtotal "Não-Nicho"
Hóteis e Bilhetes de avião Roupa e Sapatos Automóveis

Total Subtotal "Nicho"Entradas



 

36 

 

Facilmente com os dados que já exploramos percebemos que a diferença no Google não 

vai ser significativa (porque o peso das pesquisas sem nenhum anúncio é de apenas 

aproximadamente 10%). Portanto, no caso do Google a média de anúncios por página 

aumenta de 4,53 para 4,92. No Bing a média de anúncios por pesquisa aumenta para 

2,26. Porém, onde se encontra a diferença mais relevante é no Yahoo, que passamos de 

uma média de 5 anúncios para uma média de 7,30 anúncios por pesquisa. No 

prosseguimento da análise vamos tentar explicar os fatores que estão na base desta 

diferença. Numa primeira impressão, a explicação passará pela resposta dada por cada 

área de interesse pesquisada. Não esquecendo que o Yahoo é um motor de pesquisa que 

não tem domínio português e que algumas das keywords podem não funcionar tão bem 

num motor de busca deste tipo. Do outro lado da balança, e como já vimos no capítulo 

passado, o Yahoo permite até 14 anúncios por página de resultados. Sendo que em 

termos de taxa de ocupação das zonas de publicidade, o Google tem uma maior taxa de 

ocupação maior que qualquer um dos outros dois motores de busca em análise. 

Ainda antes de se aprofundar a análise para as áreas estudadas deve ser feita uma 

reflexão em relação ao que se sucede no não-nicho e no nicho. Para os 3 motores de 

busca estudados constata-se que no Google (Tabela 7) das 900 pesquisas de não-nicho 

realizadas apenas 36 delas, ou sejas, 4% não nos apresentaram anúncios na página de 

resultados. Extrapolando, é altamente provável que para pesquisas com palavras-chave 

mais genéricas se obtenha uma página de resultados com links que sejam de anúncios. 

Nas situações consideradas de não-nicho a probabilidade de termos anúncios na página 

de resultados desce para os 83,67%.  

 

Tabela 7 – Pesquisas efetuadas no Google 

Os resultados verificados no Yahoo (Tabela 8) acompanham esta tendência, isto é, 

as palavras-chave classificadas como não-nicho apresentam mais probabilidade de gerar 

anúncios que as keywords nicho, contudo as probabilidades não são tão generosas como 

no Google, assim sendo no Yahoo para a classificação não-nicho obtém-se uma 

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 300 194 494 265 278 543 299 281 580 1617 864 753

Sem Registo 0 106 106 35 22 57 1 19 20 183 36 147

Total 300 300 600 300 300 600 300 300 600 1800 900 900

Subtotal "Nicho"Dias
Hoteis e Bilhetes de avião Roupa e Sapatos Automoveis

Total Subtotal "Não-Nicho"



 

37 

 

probabilidade de aparecer pelo menos um anúncio a rondar os 89% e para a 

classificação de nicho essa probabilidade desce drasticamente para, aproximadamente, 

38%.  

Tabela 8 – Pesquisas efetuadas no Yahoo 

No Bing (Tabela 9), é diferente, pois, neste motor de busca as probabilidades de ser 

gerado pelo menos um anúncio na página de resultados são semelhantes nas 

classificações de não-nicho e de nicho, dando-se mesmo o caso de na classificação de 

não-nicho a probabilidade ser superior, algo que não se verificava nos motores de busca 

anteriormente analisados. Neste caso, as probabilidades referidas rondam os 68,22% 

para o não-nicho e 68,89% para o nicho. 

Tabela 9 – Pesquisas efetuadas no Bing 

Levantado o véu sobre as áreas de interesse estudadas, é nessas mesmas áreas que 

nos vamos focar a partir de agora. 

Como já referido no capítulo anterior, foram recolhidos dados sobre três diferentes 

áreas de interesse, sendo elas “Hotéis e Bilhetes de avião”, “Roupa e Sapatos” e 

“Automóveis”. Iremos então efetuar uma análise para cada uma destas áreas e comparar 

o que acontece em cada uma dessas áreas nos três diferentes motores de busca. 

 

3.3.1.1. “Hotéis e Bilhetes de avião” 

A primeira a ser estudada é a área “Hotéis e Bilhetes de avião”. Das pesquisas 

efetuadas para esta área, que correspondem a 1800 (600 por motor de busca) podemos 

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 205 31 236 293 114 407 300 200 500 1143 798 345

Sem Registo 95 269 364 7 186 193 0 100 100 657 102 555

Total 300 300 600 300 300 600 300 300 600 1800 900 900

Automoveis
Total Subtotal "Não-Nicho" Subtotal "Nicho"Dias

Hoteis e Bilhetes de avião Roupa e Sapatos

Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal Não-Nicho Nicho Subtotal

Anúncio 290 299 589 125 24 149 199 297 496 1234 614 620

Sem Registo 10 1 11 175 276 451 101 3 104 566 286 280

Total 300 300 600 300 300 600 300 300 600 1800 900 900

Total Subtotal "Não-Nicho" Subtotal "Nicho"Dias
Hoteis e Bilhetes de avião AutomoveisRoupa e Sapatos
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perceber que do total das entradas recolhidas a maior parte corresponde ao Google, mas 

que a diferença entre os três motores de busca é relativamente pequena. 

Gráfico 4 – Número de entradas na categoria “Hotéis e Bilhetes de avião” por motor de busca 

Dentro desta categoria verifica-se que em 73,28% dos casos traduziram-se em 

pesquisas com pelo menos um anúncio sendo que se avaliarmos na perspetiva de cada 

motor de busca temos que no Google temos correspondência em 82,33% dos casos, no 

Bing em 98,11% dos casos e no Yahoo em, apenas, 39,33% dos casos estudados. 

Apesar de termos correspondência de cerca de 98% para o Bing, como podemos ver no 

Gráfico 4, o número de entradas registadas para este motor de busca é menor que nos 

outros dois, o que desde logo sugere que o número de anúncios por página de resultados 

vai ser menor no Bing, comparativamente aos outros dois motores de busca observados. 

O número médio de anúncios por pesquisa é, então, outro ponto que merece atenção. 

No caso do Google, para esta categoria, temos que esse número é de 3,79 anúncios. O 

que se verifica no Bing é que por pesquisa é possível observarmos na primeira página 

de resultados uma média de 2,93 anúncios. Já no motor de busca Yahoo esse valor 

médio é de 3,11. Estes valores associados aos valores das percentagens vistas 

anteriormente sugerem que, principalmente no caso do Yahoo, quando temos uma 

página de resultados com anúncios, essa página tem um número grande de anúncios. Já 

no caso do Bing o valor será aproximadamente o mesmo. Por forma a comprovar esta 

mesma ideia podemos abordar a análise dos dados retirando os casos em que a pesquisa 

3264; 44,94%

1768; 24,34%

2231; 30,72%

Total das entradas recolhidas para "Hotéis 

e Bilhetes de avião"

Google Bing Yahoo
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não teve correspondência na parte paga. Retirando estes casos, temos que em média o 

Google apresenta cerca de 4,60 anúncios; o Bing apresenta, aproximadamente, 2,98; e o 

Yahoo mostra uma média de 7,91 anúncios por página de resultados. Como podemos 

apreciar no caso do Bing a diferença é quase irrelevante, no caso do Google apesar de já 

se apreciar uma diferença ainda não é substancial, porém no caso do Yahoo a questão 

tem de ser abordada com mais cautela porque a diferença entre as duas médias é 

substancial. O que estes parecem indicar é que algumas das palavras-chave utilizadas 

parecem não resultar para este motor de busca. 

Antes mesmo de passarmos ao contexto mais micro, ou seja, a análise individual de 

cada uma das keywords utilizadas, será feita uma análise da categoria “Hotéis e Bilhetes 

de avião” para as classificações não-nicho e nicho. Como podemos visualizar nas 

Tabelas 4 a 9 facilmente percebemos que no motor de busca Google no não-nicho não 

se verificou nenhuma situação em que a pesquisa não tivesse pelos menos um anúncio, 

ou seja, sempre que as palavras mais genéricas foram introduzidas foi obtido sempre 

pelo menos uma correspondência na zona paga e em média, cada pesquisa traduziu-se 

em 5,54 anúncios (num máximo de sete – como vimos na parte da metodologia), sendo 

que assistimos a uma categoria altamente competitiva. Estes valores são, contudo, já 

esperados pois o Google é o motor de busca usado pela esmagadora maioria dos 

utilizadores e esta categoria é, segundo o relatório da SIBS, a preferida dos portugueses 

para o comércio eletrónico. Já no caso das pesquisas ditas de nicho somente em 64,67% 

se avistaram anúncios sendo que, dentro dessas 194 pesquisas a média de anúncios por 

página se cifra nos 3,16. Contudo, no total das 300 pesquisas esta média cai para os 2,04 

anúncios por pesquisa. Fazendo a mesma análise para o Bing e o Yahoo constata-se 

que, no Bing nesta categoria as situações de nicho traduzem mais vezes páginas com 

anúncios. Apenas numa das 300 pesquisas de nicho não se verificou algum anúncio, 

comparativamente com as keywords de não-nicho em que se verificou que 10 das 300 

pesquisas não nos trouxeram resultados ao nível da publicidade. Em termos de média de 

anúncios por página os valores médios do Bing indicam que para as palavras-chave de 

não-nicho resultam em cerca de 3,95 para o total das pesquisas efetuadas. Os valores 

serão semelhantes caso se olhe da perspetiva em que se consideram apenas as pesquisas 

que espelharam anúncios dado que o número de casos sem registo de anúncios é 

pequeno. Não situações de nicho estes valores são mais baixos porque foram registados 
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menos de metade dos anúncios, quando comparado com a classificação não-nicho, para 

o mesmo número total de pesquisas. O caso do Yahoo é em tudo diferente dos casos 

analisados anteriormente. Se para a classificação de não-nicho tanto o Google como o 

Bing apresentavam valores elevados na percentagem de pesquisas com pelo menos um 

anúncio, no motor de busca Yahoo essa percentagem situa-se nos 68,33%. Apesar disso, 

nos casos em que se verificam anúncios a média de anúncios por página é de 8,80. O 

Yahoo é também peculiar no que diz respeito aos valores recolhidos para a classificação 

de nicho na categoria “Hotéis e Bilhetes de avião”, pois só foram registados 62 anúncios 

em 300 pesquisas, e desse número total de pesquisas somente em 31 delas é que se 

recolheram dados, ou seja, uma média de 2 anúncios por página quando a página de 

resultados traduzia resultados. 

Todos estes valores que foram interpretados para a categoria “Hotéis e Bilhetes de 

avião” serão desmistificados depois de efetuada a análise mais micro a cada uma das 

keywords em estudo. 

Para cada uma das keywords pesquisadas será agora analisada a percentagem das 

pesquisas em que foi registado pelo menos um anúncio, bem como a média de anúncios 

por pesquisa. 

A Tabela 10 espelha esses mesmo resultados. Podemos verificar que no Bing todas 

as palavras-chave do estudo resultaram bem em termos de resultados de anúncios, mas 

que as três classificadas com não-nicho resultam em mais anúncios por pesquisa. No 

Google, duas das palavras-chave nem sempres tiveram listas pagas no motor de busca, 

mas que as outras quatro tiveram sempre e com médias de anúncios por página altas 

valores entre os 4,79 e os 5,81 num máximo de 7. Como vimos anteriormente, os dados 

das palavras-chave no Yahoo ajudam a explicar a discrepância vista entre não-nicho e 

nicho para a categoria ainda em análise. Se as keywords “hoteis” e “viagens” 

apresentam sempre resultados com anúncios, o mesmo não se pode dizer das outras 

quatro palavras, que apresentam níveis de 15% e abaixo de pesquisas com anúncios. 

Para complementar resta ressalvar o facto de em média para “hoteis” existem uma 

média de 11,90 anúncios o que se traduz numa taxa de ocupação de 85% das zonas 

pagas do motor de busca. 
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Tabela 10 – Número de dias e de entradas para cada uma das keywords da categoria “Hotéis e Bilhetes de avião” 

Será feita agora uma análise relativa às empresas que foram observadas durante os 

cem dias de observação. No Google, foram observadas, ao todo para a categoria “Hotéis 

e Bilhetes de avião”, 43 empresas sendo que as três empresas com maior número de 

presenças foram Momondo, trivago e eDreams, como podemos ver pelo Gráfico 5. 

Cerca de um em cada três anúncios que apareceram eram de uma destas três empresas, o 

que demonstra o peso destas três empresas em relação às outras quarenta. 

Gráfico 5 – Número de anúncios de cada anunciante na categoria “Hotéis e Bilhetes de avião” no Google 

Estas três empresas são intermediárias entre o consumidor e os operadores turísticos, 

sejam eles as agências de viagens, as companhias aéreas, os hotéis, etc. No fundo estas 

Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo

"hoteis" 100 100 100 "hoteis" 502 496 1190 "hoteis"

Dias COM anúncio 100 90 100 Anúncios 502 486 1190

Dias SEM anúncio 0 10 0 Sem Registo 0 10 0

"viagens" 100 100 100 "viagens" 578 400 604 "viagens"

Dias COM anúncio 100 100 99 Anúncios 578 400 603

Dias SEM anúncio 0 0 1 Sem Registo 0 0 1

"bilhetes de avião" 100 100 100 "bilhetes de avião" 581 300 106 "bilhetes de avião"

Dias COM anúncio 100 100 6 Anúncios 581 300 12

Dias SEM anúncio 0 0 94 Sem Registo 0 0 94

"viagem finalistas" 100 100 100 "viagem finalistas" 134 100 105 "viagem finalistas"

Dias COM anúncio 44 100 1 Anúncios 78 100 6

Dias SEM anúncio 56 0 99 Sem Registo 56 0 99

"turismo religioso" 100 100 100 "turismo religioso" 105 197 114 "turismo religioso"

Dias COM anúncio 59 99 15 Anúncios 56 196 29

Dias SEM anúncio 41 1 85 Sem Registo 49 1 85

"férias neve" 100 100 100 "férias neve" 480 275 112 "férias neve"

Dias COM anúncio 99 100 15 Anúncios 479 275 27

Dias SEM anúncio 1 0 85 Sem Registo 1 0 85

Total 600 600 600 Total 2380 1768 2231

0,272,754,79
Anúncios médios por 

página

11,94,865,02

6,0345,78

0,1235,81

0,0610,78

0,291,960,56

Anúncios médios por 

página

Anúncios médios por 

página

Anúncios médios por 

página

Anúncios médios por 

página

Anúncios médios por 

página
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três empresas têm o mesmo conceito base, porém operam a níveis diferentes e de 

formas diferentes. Se por um lado, a Momondo e a eDreams são plataformas de 

comparação mais centradas na viagem completa - bilhetes de avião e hotéis – por outro 

lado a trivago centra-se na comparação dos preços dos hotéis praticados por diferentes 

agências e na avaliação dos consumidores como forma de recomendação de hotéis e 

restaurantes. Relativamente ao conjunto de palavras que constituem a classificação de 

não-nicho também são estas as três empresas que mais se destacam em relação às 

demais empresas. Na classificação de nicho não existe uma empresa que se tenha 

destacado verdadeiramente em quantidade absoluta de anúncios. Assim quando 

observamos keyword a keyword, encontramos nas três palavras de não-nicho as 

empresas referidas em cima (e mais uma ou outra que se vão destacando dentro duma 

palavra em particular), mas quando a observação passa para o domínio de nicho temos 

diferentes empresas dominantes por palavra-chave. Para “viagem finalistas” destaca-se 

com mais de 25% a empresa Campo Aventura Júnior Resort; para “turismo religioso” 

mais de 75% dos anúncios observados são da empresa Luna Hotels & Resorts; por 

último, para “férias neve” a competitividade já é maior sendo que tanto a HomeAway 

como a ClubMed têm cerca de 16% cada um dos anúncios recolhidos. 

A primeira posição dos resultados por página é sempre uma zona apetecível para 

qualquer empresa. Assim, no Google verifica-se que essa posição foi ocupada sempre 

(ou quase sempre) pela empresa eDreams para os casos “viagens” e “bilhetes de avião” 

e no caso “hoteis” a primeira posição foi dividida entre a eDreams (36%) e a 

Hotels.com (64%). Já em relação às outras três keywords os intervenientes são 

diferentes, nos casos “viagem finalistas” e “turismo religioso” essa posição muito 

raramente foi ocupada – os anúncios verificados encontram-se no final da página – e no 

caso “férias neve” nove empresas foram avistadas no topo da página, sendo que a 

Traventia (34,07%) e a Sporski (29,67%) foram as empresas que mais vezes estiveram 

na primeira posição. 

No Bing, foram registadas apenas 4 diferentes empresas na categoria “Hotéis e 

Bilhetes de avião” (Gráfico 6), sendo que a esmagadora maioria dos anúncios faziam 

alusão à empresa Booking.com. Para a keyword “hoteis” nas 100 pesquisas efetuadas 

obtém-se uma média de 4,86 anúncios desta empresa por cada pesquisa. A Booking.com 
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Gráfico 6 – Número de anúncios de cada anunciante na categoria “Hotéis e Bilhetes de avião” no Bing 

É uma empresa que comercializa viagens através da Internet, fazendo parte do The 

Priceline Group, um dos maiores grupos de venda de viagens online e serviços 

relacionados. Não é, portanto, de estranhar que tanto para a classificação de não-nicho 

como a de nicho o número de anúncios da Booking.com seja superior a 65% do total dos 

anúncios. No total das seis palavras-chave a empresa só não se encontra presente para 

“viagem de finalistas” onde apenas a Momondo se faz representar. 

Em relação à presença na posição de topo da página a Booking.com faz o pleno dos 

dias para as pesquisas “hoteis”, “turismo religioso” e “férias neve”; a eDreams faz o 

pleno para “viagens” e “bilhetes de avião”; e a Momondo faz o pleno na pesquisa 

“viagem finalistas”. Para concluir, o contexto neste motor de busca é muito estável não 

se observando grandes diferenças de investimento durante o período observado. 

Por fim, mas não menos importante, vamos agora perceber o que se sucedeu no 

Yahoo durante o período em análise para a categoria ainda em estudo. Neste motor de 

busca foram observadas 79 empresas, um valor completamente diferente quando 

comparado com os outros motores de busca; contudo, vale a pena relembrar que o 

Yahoo não tem domínio português e por esse motivo existem muito mais empresas que 

entram na competição pelas zonas pagas dos motores de busca. Destas empresas, duas 

tiveram algum destaque em relação às demais, a Booking.com com 13,87% do total dos 

anúncios dentro da categoria e a Jetcost – uma empresa que compara preços de vários 

sites de reserva de viagens de modo a selecionar as ofertas mais relevantes para o 
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utilizador – com 9,59% do total dos anúncios. As mesmas duas empresas aparecem 

como as que mais contribuem para o total dos anúncios da classificação não-nicho, o 

que não surpreende pois como vimos anteriormente no Yahoo esta classificação 

representava quase a totalidade dos anúncios da categoria. Ainda assim, dos 62 

anúncios observados nas 300 pesquisas efetuadas para a classificação nicho, destaque 

para o eBay – empresa de venda de artigos online – que detém 53,22% dos anúncios 

desta classificação. 

Por palavra-chave, importa destacar principalmente as palavras “hoteis” e “viagens” 

(percetível pela Tabela 10) pois é onde se encontram a maioria dos anúncios 

observados. Por um lado, em “hoteis” a empresa Booking.com com 16,64% sobressai 

em relação às outras 57 empresas. Por outro lado, em “viagens” a empresa Jetcost com 

29,02% do total dos anúncios sobressai em relação às outras 18 empresas. Estas duas 

situações ajudam a explicar a análise feita anteriormente para a categoria neste motor de 

busca. No que diz respeito à primeira posição, os resultados obtidos explanam que para 

“hoteis” a Booking.com é o anunciante em 98 das 99 pesquisas que traduziram 

resultados com rank 1 e que para “viagens” em 64 páginas de resultados com rank 1, 

em metade delas foi a Jetcost a número 1. 

Concluída a análise da primeira categoria, será feita agora um estudo semelhante 

para cada uma das outras categorias em falta. Em seguida vamos tratar os dados 

recolhidos da categoria “Roupa e Sapatos”. 

 

3.3.1.2. “Roupa e sapatos” 

Mais uma vez estaremos a estudar dados relativos a 1800 pesquisas. No Gráfico 7, 

são percetíveis as diferenças entre esta e a categoria anteriormente estudada. Se no caso 

anterior a divisão era mais equitativa e o Google era quem recolhia mais entradas, o que 

agora se verifica é que o Bing tem apenas pouco mais de 10% do total das entradas e 

que foi no Yahoo onde se registaram mais dados. 
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Gráfico 7 – Número de entradas na categoria “Roupa e Sapatos” por motor de busca 

Dentro desta categoria verifica-se que 61,06% dos casos se traduziram em pesquisas 

com pelo menos um anúncio, uma realidade um pouco mais baixa que na categoria 

anterior. Porém, para o Google, temos que essa correspondência é de 90,50%, valor que 

é superior ao verificado na categoria anterior. Logo, justificação para a diminuição 

anteriormente referida é dada pelas correspondências no Bing que nesta categoria é de 

apenas 24,83% muito distante dos cerca de 98% verificados na categoria “Hotéis e 

Bilhetes de avião”. Para completar, falta ainda mencionar que das pesquisas efetuadas 

no Yahoo, 67,83% se traduziram em pelo menos um anúncio na página de resultados, 

um valor superior à categoria anteriormente estudada. 

O número médio de anúncios por pesquisa no Google cifra-se nos 4,08, um número 

um pouco superior ao verificado na categoria anterior. Já nos outros dois motores 

estudados temos que os valores médios de anúncios por pesquisa são de 0,40 e de 4,06 

para o Bing e o Yahoo, respetivamente. Contudo, e como já referenciado anteriormente, 

dados os consideráveis valores de pesquisas sem correspondência devemos também 

perceber que por página de resultados em que se visualizaram, efetivamente, anúncios, 

os valores médios de anúncios por página são de 4,50, 1,60 e 5,99 para Google, Bing e 

Yahoo, respetivamente. 
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Vamos abordar também o comportamento em virtude das classificações nicho e 

não-nicho. Recorrendo às Tabelas 4 a 9, verificamos no Google que em 265 das 300 

pesquisas não-nicho efetuadas se observou pelo menos um anúncio e que nas pesquisas 

ditas de nicho esse número é superior. Para além disso, se considerarmos somente os 

casos em que obtivemos dados na zona paga do motor de busca, verificamos que para a 

classificação nicho se observam 5,02 anúncios por página de resultados, valor superior 

ao da outra classificação onde somente se verifica uma média de 3,96 anúncios por 

página. Em sentido contrário aos valores observados para o Google surge o Bing que 

como já vimos apresenta baixos valores no que diz respeito a páginas com anúncios 

para esta categoria, sendo que estes valores em grande parte se explicam pela péssima 

adesão ao mercado de nicho onde em apenas 8% das pesquisas efetuadas se verificaram 

anúncios, ou seja, algumas das keywords não funcionaram de todo neste motor de 

busca, algo que será analisado mais à frente em detalhe. Adicionalmente, o que verifica 

para esta classificação de nicho é que cada uma das pesquisas que se traduziram em 

anúncios só se traduziram em um e um só anúncio por página. O contexto não-nicho 

apesar de não ser tão catastrófico também não é animador. Das pesquisas efetuadas, em 

apenas 41,67% se observaram anúncios, sendo que para estes casos se verificou uma 

média de 1,70 anúncios por página. O caso do Yahoo é estruturalmente diferente dos 

dois anteriores. Se num tínhamos um bom número de anúncios visualizados nas duas 

classificações referenciadas e no outro caso tínhamos um mau número nas duas 

classificações, neste terceiro caso temos que na classificação de não-nicho em, 

aproximadamente, 98% das pesquisas efetuadas surgiram anúncios, e que dentro deste 

valor se verificou uma média de 7,26 anúncios por página de resultados. Já para as 

pesquisas definidas como nicho a resposta do motor de busca não foi tão boa, cifrando-

se em 38%. Também a média de anúncios não é de perto a verificada para a outra 

classificação nas 114 pesquisas em que apareceram anúncios, sendo que neste caso a 

média de anúncios por página é de 2,70. Em resumo, na categoria “Roupa e Sapatos” 

verificamos que para cada um dos diferentes motores de busca os anunciantes reagem 

de maneira diferente, sendo que existe uma aposta mais evidente na utilização do 

Google e um desinvestimento no Bing. No que concerne ao Yahoo, a aposta é diferente 

entre classificações, o que em parte poderá ser explicado pelas keywords utilizadas – o 



 

47 

 

facto de ter sido selecionada uma keyword com o termo online e uma keyword 

constituída por a palavra inglesa jeans. 

De seguida, será feita a abordagem ao comportamento de cada uma das palavras-

chave escolhidas para a categoria “Roupa e Sapatos”. Iremos utilizar uma tabela similar 

à Tabela 10, neste caso, a Tabela 11 com dados que servem de base para a nossa 

análise. 

Tabela 11 – Número de dias e de entradas para cada uma das keywords da categoria “Roupa e Sapatos” 

É relevante constatar que a palavra-chave com mais adesão é a mesma em todos os 

motores de busca. Para além disso, essa mesma keyword, que é “sapatos online” tem no 

Google uma média de 6,49 anúncios por página de resultados, o que traduz uma taxa de 

ocupação da zona paga de 92,71%.  

As palavras-chave pesquisadas resultaram, em geral, para o Google, tal como a 

análise da categoria, em termos globais, já o tinha demonstrado. No Bing, três das 

palavras nunca tiveram nenhuma correspondência e apenas no caso “sapatos online” 

obtiveram-se resultados apreciáveis. Uma das razões para este “sucesso” poderá ser o 

termo online, pois a pesquisa poderá ter traduzido resultados relacionados. No Yahoo, já 

foi feito o devido destaque às três palavras-chave que compõem a classificação de não-

nicho, mas para além dessas deve destacar-se pela positiva a keyword “roupa bebe” que 

teve resultados em 81% das pesquisas, contrariamente às más prestações das outras duas 

palavras-chave de âmbito mais específico. 

Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo

"roupa" 100 100 100 "roupa" 231 100 340 "roupa"

Dias COM anúncio 89 25 93 Anúncios 220 25 333

Dias SEM anúncio 11 75 7 Sem Registo 11 75 7

"sapatos online" 100 100 100 "sapatos online" 650 188 951 "sapatos online"

Dias COM anúncio 99 100 100 Anúncios 649 188 951

Dias SEM anúncio 1 0 0 Sem Registo 1 0 0

"jeans" 100 100 100 "jeans" 203 100 844 "jeans"

Dias COM anúncio 77 0 100 Anúncios 180 0 844

Dias SEM anúncio 23 100 0 Sem Registo 23 100 0

"roupa de marca" 100 100 100 "roupa de marca" 528 100 146 "roupa de marca"

Dias COM anúncio 90 0 22 Anúncios 518 0 68

Dias SEM anúncio 10 100 78 Sem Registo 10 100 78

"sapatos luxo" 100 100 100 "sapatos luxo" 285 100 112 "sapatos luxo"

Dias COM anúncio 88 0 11 Anúncios 273 0 23

Dias SEM anúncio 12 100 89 Sem Registo 12 100 89

"roupa bebe" 100 100 100 "roupa bebe" 605 101 236 "roupa bebe"

Dias COM anúncio 100 24 81 Anúncios 605 25 217

Dias SEM anúncio 0 76 19 Sem Registo 0 76 19

Total 600 600 600 Total 2502 689 2629

Anúncios médios por 

página
2,73 0 0,23

Anúncios médios por 

página
6,05 0,25 2,17

Anúncios médios por 

página
1,8 0 8,44

Anúncios médios por 

página
5,18 0 0,68

Anúncios médios por 

página
2,2 0,25 3,33

Anúncios médios por 

página
6,49 1,88 9,51
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Passaremos agora um olhar mais atento sobre os anunciantes que foram sendo 

observados nesta categoria “Roupa e Sapatos”. No motor de busca Google foram 

observadas 86 empresas durante os cem dias do estudo, sendo que, em primeiro lugar, 

importa dar o devido destaque ao anunciante La Redoute que reuniu um total de 15,58% 

do total dos anúncios observados para a categoria. Depois deste anunciante, com menos 

destaque, mas também com um peso significativo em relação às outras empresas 

surgem as empresas Linha Chic, ZapMeta e Deichmann com 7,44%, 6,99% e 6,91% do 

total dos anúncios, respetivamente. Num enquadramento generalizado, o anunciante La 

Redoute devolve-nos para uma loja online de vestuário e acessórios; a Linha Chic é 

também uma loja online de vestuário e acessórios que tem como público alvo o género 

feminino; o ZapMeta é um motor de busca que agrega informação dos mais variados 

motores de busca; e a Deichmann é uma loja online especializada na comercialização de 

calçado. 

Em termos de classificações não-nicho e nicho, o que se verifica é que são estas 

quatro empresas que se destacam tanto numa como noutra classificação. Para a 

classificação mais genérica este conjunto de empresas apresenta um total de 46,52% dos 

anúncios que apareceram enquanto a restante parte é dividida por 33 empresas. Na 

classificação nicho para além do anunciante La Redoute, existe um outro que se destaca 

– a Zippy uma empresa de venda de artigos para bebés e crianças. Apesar destas duas se 

destacarem, juntas apenas reúnem cerca de 20% da totalidade dos anúncios visualizados 

para a classificação nesta categoria, ou seja, dentro desta classificação existe uma 

competitividade pelas keywords alta. Apesar disso, 16 das 67 empresas observadas só 

por uma única vez foram avistadas. 

Quando se mitiga o sucedido em cada palavra-chave percebe-se que apesar de a La 

Redoute ser no cômputo geral a empresa que mais se destaca, em termos mais micro 

outras empresas se revelam. Assim sendo, e excluindo “roupa”, “sapatos online” e 

“roupa de marca” onde a empresa referida se destacou das demais, nas outras pesquisas 

da categoria destacaram-se as empresas SALSA – loja online de vestuário especializada 

em calças de ganga – em “jeans”; Deichmann em “sapatos luxo”; Zippy em “roupa 

bebe”. 
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Relativamente aos dados recolhidos para o topo da página, na palavra-chave “roupa” 

quando se verificou essa posição, ela foi sempre ocupada pela La Redoute, a mesma 

empresa que domina, com cerca de 72% das vezes, o topo da página para as pesquisas 

“sapatos online”. Já para o termo “jeans” verifica-se um domínio da empresa SALSA. 

No que concerne às três restantes keywords a primeira posição é ocupada em 65,43% 

das vezes observadas pela La Redoute para “roupa de marca”; 53,85% das vezes 

observadas pela Raffaelo Network, uma boutique online multimarca, para “sapatos 

luxo” e em 67,68% pela Zippy para “roupa bebe”. 

Iremos agora focar-nos no que nos dizem os dados para a categoria “Roupa e 

Sapatos” no motor de busca Bing. Antes de mais importa perceber que no total das seis 

palavras-chave pesquisadas para esta categoria, apenas sete empresas (ver Gráfico 8) 

tiveram interesse durante os dias de observação em anunciar neste motor de busca. Mais 

relevante ainda, apenas uma dessas sete comercializa roupa e/ou sapatos, a Bridal’s 

Boudoir – empresa que vende, nomeadamente, vestidos de noiva. 

Gráfico 8 – Número de anúncios de cada anunciante na categoria “Roupa e Sapatos” no Bing 

Como podemos visualizar no Gráfico 8, as pesquisas neste motor de busca não 

foram profícuas, o que limita a nossa análise. Contudo, podemos observar que a 

empresa que mais anúncios proporcionou durante o período de recolha foi a PokerStars, 

que é uma empresa virada para o jogo online, nomeadamente, o póquer. 



 

50 

 

Anteriormente, já tínhamos visto que três das palavras-chave não tinham tido 

qualquer número de resultados. Sendo que para as que tiveram “roupa”, “sapatos 

online” e “roupa bebe” podemos constatar que no primeiro caso quem mais se destacou 

foi a AUDILAR com 22 dos 25 anúncios observados, os quais foram sempre registados 

na primeira posição da página de resultados. Também em “roupa bebe” foi este mesmo 

anunciante que se destacou, com os mesmos 22 num total de 25 anúncios observados. 

Ambas as keywords têm em comum o termo “roupa”, o que não parece ser mera 

coincidência, antes o anunciante optou por anunciar em pesquisas relacionadas. Já para 

“sapatos online” foi a PokerStars que se destacou das outras três empresas que também 

foram observadas neste contexto com cerca de 53% do total dos anúncios, ou seja, 100 

de 188. Tal dado também influencia o facto de esta empresa ter sido mais vezes avistada 

no topo da página de resultados. 

Novamente, para o final da análise à categoria “Roupa e Sapatos”, ficou o Yahoo. 

Durante o tempo de observação registaram-se 92 empresas para esta categoria. De entre 

estas empresas, apenas o eBay conta com mais de 10% dos anúncios observados (283 

num total de 2436 anúncios registados). Apesar disso, não é na classificação não-nicho 

que esta empresa mais se destaca. Nesta classificação são as lojas online Nordstrom e 

Zappos que contam com o maior número absoluto de anúncios. Contudo, e como 

oportunamente já dito anteriormente, na classificação de nicho os registos tiveram longe 

de ser impressionantes. Porém, contaram com o anunciante eBay com 46,75% do total 

dos anúncios observados, que viram nestas palavras-chave uma oportunidade, para que 

os resultados não fossem piores. 

De referir ainda que numa observação a cada uma das palavra-chave, 

individualmente, para “roupa” temos um domínio bicéfalo dos anunciantes La Redoute 

e eBay; para “sapatos online” foram visualizados 49 diferentes anunciantes durante o 

período de observação e com, aproximadamente, 17% do total de anúncios registados 

nesta palavra, foi o anunciante Zappos quem mais se destacou; em “jeans” também um 

espectro grande de empresas foram avistadas, sendo que o anunciante Levi’s foi com 

um média de 1,39 anúncios por dia, o mais observado; das outras três palavras-chave e 

como podemos ver pela Tabela 8, importa apenas destacar os dados para “roupa bebe” 

na qual o eBay com 134 de um total de 217 anúncios se superiorizou à concorrência. 
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Relativamente ao topo da página, importa realçar o domínio de três empresas em 

três diferentes keywords. O da La Redoute para “roupa” com 35 das 36 vezes em que 

existiram resultados no topo da página; o da Zappos em “sapatos online” com 65 das 85 

vezes em que se verificaram resultados para o rank 1 e o da Levi’s para “jeans” com 36 

das 72 vezes em que se observaram resultados no topo da página. De fazer notar que nas 

outras três palavras se verificaram muito poucas vezes anúncios no topo pelo que não 

faz grande sentido tirar ilações sobre esses dados. 

 

3.3.1.3. “Automóveis” 

Para concluir a análise deste estudo sobre os anunciantes falta ainda verificar o 

sucedido para a categoria “Automóveis”. Como já mencionado, esta categoria foi 

escolhida pelo autor do estudo e não recorrendo a nenhum estudo de base, tal como 

sucedeu com as outras duas categorias. É, portanto, expectável que os resultados sejam 

minimamente bons. Como já aconteceu nas outras categorias, tomando atenção ao 

Gráfico 9, percebe-se que para esta categoria, sensivelmente metade das entradas 

registadas dizem respeito ao motor de busca Yahoo. 

Gráfico 9 – Número de entradas na categoria “Automóveis” por motor de busca 
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Em termos percentuais, o Bing apresenta nesta categoria os valores mais baixos. 

Porém, como veremos mais à frente isto não quer dizer que seja a categoria com piores 

registos. Apenas quer isto dizer que para esta categoria os outros motores de busca têm 

performances melhores que nas duas categorias anteriormente analisadas. Olhando para 

os valores absolutos dos Gráficos 4, 7 e 9 rapidamente constatamos isso mesmo. 

Para esta categoria observa-se que 87,56% dos casos se traduziram em pesquisas 

com pelo menos um anúncio. Especificamente para o Google, verificou-se que 96,67% 

das pesquisas resultaram em pelo menos um anúncio na página de resultados, sendo que 

o número médio de anúncios por pesquisa cifra-se nos 5,41. Para o Bing, 82,67% das 

pesquisas feitas resultaram em correspondência, com uma média de 1,59 anúncios por 

pesquisa. No que diz respeito ao motor de busca Yahoo, 500 das 600 pesquisas 

resultaram em anúncios e a média dos anúncios por pesquisa cifrou-se nos 6,74. 

Do ponto de vista das classificações nicho e não-nicho, voltando a usar como base 

de análise as Tabelas 4 a 9, rapidamente se constata que no Google e no Yahoo esta foi 

a categoria que menos pesquisas resultaram em entradas sem nenhum registo. Na 

classificação não-nicho o Yahoo goza mesmo do facto de todas as pesquisas que foram 

efetuadas terem sempre correspondência, isto é, apresentarem sempre pelo menos um 

anúncio; já no Google apenas numa pesquisa isso não sucedeu. Já no caso do Bing, uma 

das três palavras-chave usadas – “autos usados” – nunca teve anúncios na página de 

resultados. Resumindo, dentro da categoria “Automóveis” a classificação não-nicho 

teve resultados médios observados de 6,48 anúncios por pesquisa para o motor de busca 

Google sendo que a taxa de ocupação da zona de publicidade registou-se nos 92,57%; o 

Bing obteve uma média de 1,31 anúncios por pesquisa – mas como já vimos, foi 

negativamente afetado por uma das keywords escolhidas; e o Yahoo registou uma média 

de 10,69 anúncios por pesquisa, o que representa uma taxa de ocupação da zona 

destinada a publicidade de 76,36%. Comparativamente, na classificação de nicho os 

resultados observados são mais baixos no Google e no Yahoo, e semelhantes no Bing. 

No Bing apenas 1% das pesquisas não tiveram páginas de resultados com anúncios. No 

caso do Google esta percentagem sobe para os 6,33% e no Yahoo este resultado ganha 

ainda mais expressão, pois 100 das 300 pesquisas não obtiveram nenhuma 

correspondência. Aliado à diminuição das pesquisas “úteis”, é expectável a diminuição 
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dos anúncios por pesquisa. Contudo, a diminuição para valores médios de 4,33 para o 

Google e 2,79 para o Yahoo (anúncios por pesquisa) não é só justificada pelo aumento 

do número de pesquisas sem anúncios. Atentando à parte dos casos em que se verificou 

anúncios temos médias idênticas na classificação de não-nicho, porque os casos com 

pelo menos um anúncio são os mesmos que os casos totais (no Google temos 299 em 

300, a média passa de 6,48 para 6,50), já na classificação de nicho no Google o valor 

médio passa para os 4,63 anúncios por página e no Yahoo aumenta para os 4,19, valores 

ainda assim distantes dos observados na classificação de não-nicho. Para o Bing o caso 

é diferente, a totalidade dos anúncios observados é superior na classificação de nicho 

(396 > 393) mas o número de pesquisas com pelo menos um anúncio é também superior 

(297 > 199). Tais dados sugerem que apesar da classificação de nicho ter um maior 

valor absoluto de anúncios, se se atentar apenas aos casos em que existiram anúncios na 

página de resultados, a média de anúncios nessa mesma página de resultados é superior 

no não-nicho. 

A Tabela 12 resume por palavra-chave da categoria “Automóveis” os dados 

recolhidos para cada um dos motores de busca. Num olhar mais superficial aos dados da 

tabela, temos valores médios elevados no Google, exceto em “carros luxo”. No Yahoo, 

e como se acabou de verificar no parágrafo anterior, existe uma clara distinção entre os 

valores médios de anúncios por pesquisa nas keywords de não-nicho e de nicho. No 

Bing, e um pouco em linha com o que foi sucedendo, com a devida exceção da 

classificação não-nicho da primeira categoria analisada, os resultados são pouco 

satisfatórios. 
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Tabela 12 – Número de dias e de entradas para cada uma das keywords da categoria “Automóveis” 

Na grande generalidade das situações e por comparação das Tabelas 10, 11 e 12 

verificamos que esta categoria “Automóveis” teve melhores desempenhos que as outras 

analisadas, algo em que se acreditava antes do estudo e daí a introdução desta categoria, 

agora comprovado pelos resultados obtidos. 

Das 64 empresas observadas no Google, destacaram-se em número de anúncios a 

marca de automóveis Opel, o anunciante Standvirtual, uma plataforma de venda de 

carros usados, e ainda o Auto SAPO também este uma plataforma para a venda de 

carros. Refira-se que estes mesmos anunciantes compõe o top 3 para a classificação 

não-nicho, mas que à luz desta classificação o Standvirtual é o anunciante com o maior 

valor absoluto de anúncios. Para a classificação de nicho destaque para três marcas de 

automóveis Volkswagen, Nissan e Audi que foram as marcas que mais anúncios geraram 

no Google durante o período de observação. 

Individualmente, destaque para a competição existente em cinco das palavras-chave. 

Somente, para “carros luxo” existe um anunciante que se destaca largamente de entre os 

restantes com 63,78% do númerro total de anúncios visualizados para esse termo, sendo 

este a Lexus. Nas restantes keywords, dada a grande competitividade, nenhum dos 

anunciantes consegue ter mais de 20% do total dos anúncios dentro da palavra-chave. 

No Bing, a ação dos anunciantes é em tudo oposta ao verificado no Google. O total 

dos 789 anúncios registados é distribuído por apenas 3 empresas. No Gráfico 10, 

Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo Pesquisas Google Bing Yahoo

"carros usados" 100 100 100 "carros usados" 639 100 1201 "carros usados"

Dias COM anúncio 99 99 100 Anúncios 638 99 1201

Dias SEM anúncio 1 1 0 Sem Registo 1 1 0

"autos usados" 100 100 100 "autos usados" 668 100 899 "autos usados"

Dias COM anúncio 100 0 100 Anúncios 668 0 899

Dias SEM anúncio 0 100 0 Sem Registo 0 100 0

"carros baratos" 100 100 100 "carros baratos" 638 294 1107 "carros baratos"

Dias COM anúncio 100 100 100 Anúncios 638 294 1107

Dias SEM anúncio 0 0 0 Sem Registo 0 0 0

"carros luxo" 100 100 100 "carros luxo" 146 100 305 "carros luxo"

Dias COM anúncio 81 99 73 Anúncios 127 99 278

Dias SEM anúncio 19 1 27 Sem Registo 19 1 27

"carros descapotaveis" 100 100 100 "carros descapotaveis" 538 100 352 "carros descapotaveis"

Dias COM anúncio 100 98 74 Anúncios 538 98 326

Dias SEM anúncio 0 2 26 Sem Registo 0 2 26

"carros elétricos" 100 100 100 "carros elétricos" 635 199 280 "carros elétricos"

Dias COM anúncio 100 100 53 Anúncios 635 199 233

Dias SEM anúncio 0 0 47 Sem Registo 0 0 47

Total 600 600 600 Total 3264 893 4144

Anúncios médios por 

página
6,38 0,99 12,01

Anúncios médios por 

página
6,68 0 8,99

Anúncios médios por 

página
5,38 0,98 3,26

Anúncios médios por 

página
6,35 1,99 2,33

Anúncios médios por 

página
6,38 2,94 11,07

Anúncios médios por 

página
1,27 0,99 2,78
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Gráfico 10 – Número de anúncios de cada anunciante na categoria “Automóveis” no Bing 

observa-se, exatamente, essa realidade bem como o número de anúncios total de cada 

uma dessas empresas. O anunciante N Seguros surge destacado dos outros com 

aproximadamente 62% do total dos anúncios visualizados. De realçar que as outras duas 

empresas fazem parte do mesmo grupo económico o The Priceline Group, grupo que 

pelo estudo levado a cabo, destina uma parte substancial do seu orçamento em search 

engine marketing, diversificando esse investimento por vários motores de busca. 

Individualmente, destaque para a presença da N Seguros em todas as palavras-chave 

que contêm o termo “carros”, sendo que nas keywords “carros usados”, “carros luxo” e 

“carros descapotáveis” é mesmo o único anunciante. Sendo que em “carros baratos” a 

divisão de anúncios é quase equitativa pelas três empresas e em “carros elétricos” temos 

cerca de 50% para cada uma das empresas N Seguros e Rentalcars.com. 

Falta ainda perceber o que se passa no contexto Yahoo. Muito mais parecido com o 

que acontece no Google do que com o sucedido no Bing, no Yahoo foram observadas 

nesta categoria 103 diferentes empresas, sendo que numa avaliação ao número geral de 

anúncios observados três dessas empresas com mais de 10% se distanciam das outras 

100. Falamos da empresa Depositphotos (13,92%), da TrueCar (11,03%) e da Ford 

(10,39%). Não é de admirar que estas três empresas sejam também as que mais se 

destacam no não-nicho, pois já vimos anteriormente, que o peso desta classificação 

neste motor de busca é elevado quando comparado com a classificação nicho. Nesta, no 

total dos 837 anúncios observados, são relevantes os anunciantes intoautos e Edmunds 
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que com 188 e 134 anúncios observados são os dois únicos anunciantes que superam a 

barreira dos 100 anúncios. 

Palavra a palavra, não existe para nenhuma das keywords nenhuma grande surpresa 

em termos de anunciante em relação ao que já se verificava nas classificações de não-

nicho e nicho, sendo que as empresas já faladas são as principais em termos de total de 

números de anúncios observados. 

Para terminar, falta ainda verificar em termos de posição de topo da página de 

resultados quem são os anunciantes que ocupam essa mesma posição. Para “carros 

usados” observou-se que no total das cem pesquisas efetuadas, em 61 delas foi a 

Depositphotos a ocupar o rank 1. Também para “autos usados” o mesmo anunciante 

com, sensivelmente, 61% dos primeiros lugares se destacou em relação às demais 

empresas. Este mesmo anunciante foi rank 1 em 75% dos casos da keyword “carros 

baratos” e apesar de não ser uma percentagem tao significativa, nem o número de vezes 

ser tão expressivo – 54,76%, ou seja, 23 dos 42 rank 1 observados – também se 

destacou em “carros descapotáveis”. As outras duas keywords registaram menos de 30 

resultados de topo de página sendo que não se pode falar em domínio por parte de uma 

empresa dessa mesma posição. 

 

3.3.2. Análise aos consumidores 

Finda a análise do primeiro estudo empírico, centrar-se-ão agora as atenções para o 

segundo estudo efetuado e que incidiu sobre os comportamentos de pesquisa dos 

consumidores. Os dados recolhidos foram agrupados numa tabela (a ser disponibilizada 

se necessário) e a análise dos resultados obtidos foi efetuada com recurso ao software de 

análise estatística de dados IBM SPSS Statistics para Windows, versão 24 (IBM Corp., 

Armonk, N.Y., USA). 
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3.3.2.1. Regressão Logística 

De acordo com os dados recolhidos, optou-se por estudar de que forma o tipo de 

pesquisa efetuada pelos participantes se relaciona com as outras variáveis recolhidas. 

Neste sentido percebe-se que a variável TipoPesquisa será a variável dependente do 

modelo. Como esta variável é binária (1= consumidores nicho e 0= consumidores não- 

nicho), teremos que efetuar uma regressão logística para analisar a probabilidade de 

uma das duas situações acontecer (Maroco, 2007). Segundo Maroco (2007), neste tipo 

de regressão as variáveis independentes podem ser qualitativas/quantitativas. Assim, 

foram escolhidas para o modelo: FrCompraOnline, Area_Interesse, Rank, 

Tempo_Pesquisa, Ordem, Escolaridade, Idade, Rend_Familiar. 

Em seguida, apresenta-se o código para a obtenção da regressão logística referida: 

 

GET DATA /TYPE=XLSX 

  /FILE='F:\Rui 

Caprichoso\consumidores_resultados_inquérito_posreuniao.xlsx' 

  /SHEET=name 'Resultados_inquéritos' 

  /CELLRANGE=full 

  /READNAMES=on 

  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 

EXECUTE. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES TipoPesquisa 

  /METHOD=ENTER FrCompraOnline Area_Interesse Rank Tempo_Pesquisa 

Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5). 

 

 

Donde se obtém o output da Figura 4 que pode ser vislumbrado em 6. Anexos. 

Este output permite verificar que numa fase inicial, quando só a variável dependente 

se encontra no modelo, ou seja, o campo “Bloco 0: Bloco Inicial”, a percentagem de a 

pesquisa ser de não-nicho é de 81,7%. Porém, é na etapa 0 que analisamos se alguma 

das variáveis independentes escolhidas podem ser explicativas do modelo. Donde temos 

que na Figura 4, no campo “Variáveis não presentes na equação” estão listadas as 

pontuações dos testes para essas mesmas variáveis e segundo esta mesma tabela 

percebemos que a variável TipoPesquisa está significativamente relacionada com a 

variável independente Rank, isto porque, p<0,05. 

A Figura 4 apresenta ainda o campo “Bloco 1: Método=Enter”, o qual já nos oferece 

detalhes sobre o modelo de regressão logístico obtido, isto é, como modelo vai ser 
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completado pela introdução das variáveis independentes. Na sequência do “Bloco 1: 

Método=Enter” aparece-nos os “Testes de coeficientes de modelo Omnibus”. Os 

resultados desta tabela (ver Tabela 13) explanam o valor do teste de verosimilhança, 

que nos permite avaliar o efeito das variáveis independentes na nossa variável 

dependente. Da interpretação dos valores obtidos verifica-se que p<0,05, ou seja, há um 

efeito significativo das variáveis independentes na variável dependente TipoPesquisa. 

Testes de coeficientes de modelo Omnibus 

 Chi-quadrado df Sig. 

Etapa 1 

Etapa 20,472 8 ,009 

Bloco 20,472 8 ,009 

Modelo 20,472 8 ,009 

Tabela 13 – “Testes de coeficientes de modelo Omnibus” da Regressão Logística 

Na tabela “Tabela de classificação” da etapa 1 (ver Figura 4), assistimos a um 

ligeiro aumento da percentagem de se verificar uma pesquisa de não-nicho, depois de 

introduzidas as variáveis independentes do nosso modelo. Este aumento é justificado 

pela variável independente Rank. Atendendo à tabela “Variáveis na equação” do Bloco 

1 da Figura 4, podemos verificar que o p-value da variável Rank é menor que 0,05, ou 

seja, podemos afirmar que esta variável contribui de modo significativo para a previsão 

da nossa variável dependente TipoPesquisa. Para além disso, vemos que na coluna 

denominada “B” e que retrata o coeficiente da variável no modelo, este valor é negativo. 

Por outras palavras, isto quer dizer que esta variável independente contribui 

significativamente para a explicação do modelo e a relação entre esta variável e a 

variável independente é inversa. 

Por fim, é de realçar que apenas esta variável independente é explicativa do modelo. 

As outras variáveis introduzidas não se traduziram em contributos significativos para a 

variável dependente em estudo. 

 

 

3.3.2.2. Árvore de classificação 

Na tentativa de se perceber que variáveis poderiam influenciar a decisão do tipo de 

pesquisa por parte do participante decidiu-se efetuar também uma análise através de 

árvores de classificação, também conhecidas por árvores de decisão e que na sua 
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essência nos permitem identificar que variáveis independentes podem influenciar a 

tomada de uma decisão. 

Decidiu-se utilizar como variáveis independentes as variáveis MotorBusca, 

TemAnunciante e FrCompraOnline pois no entender do autor são estas variáveis que 

melhor podem ajudar a decidir o tipo de pesquisa. Neste sentido e recorrendo ao output 

fornecido pelo software SPSS (Figura 5, em anexo) temos que, apesar da inserção de 

três distintas variáveis independentes, apenas uma delas FrCompraOnline ajuda à 

tomada de decisão do tipo de pesquisa efetuada. Atentando à árvore de classificação 

presente na Figura 5, vemos que para participantes que responderam que fazem algumas 

compras via canal online, a probabilidade de estes efetuarem pesquisas de nicho 

aumenta de 18,3% para 29,6%. Já no caso em que a questão das compras online tem 

uma resposta mais extrema, ou seja, ou compram muito ou não compram, a árvore 

sugere que esses participantes têm poucas probabilidades de efetuarem pesquisas de 

nicho.   

 
 

 

3.3.2.3. Análise de clusters 

Em seguida, vamos usar o nosso conjunto de pesquisas e averiguar como é que as 

mesmas se organizam em conjuntos relativamente homogéneos, isto é, faremos agora 

uma análise de clusters. A relevância deste tipo de análise reside no facto de 

conseguirmos agrupar o nosso conjunto total de pesquisas em conjuntos de pesquisas 

mais pequenos, mas homogéneos relativamente a uma ou mais caraterísticas comuns, 

isto é, as pesquisas pertencentes a um determinado cluster são semelhantes entre si e são 

diferentes das pesquisas pertencentes aos outros clusters. Desta forma poderemos 

conseguir detetar padrões homogéneos nessas pesquisas (Maroco, 2007). Para esta 

análise foram incluídas as variáveis: Rank, Ordem, Escolaridade, Idade, Rend_Familiar, 

time.   

Utilizando o SPSS: 

  
CLUSTER   Rank Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar time 

  /METHOD COMPLETE 

  /MEASURE=SEUCLID 

  /PRINT SCHEDULE 

  /PLOT VICICLE 
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  /SAVE CLUSTER(4). 

 

 
 

CLUSTER   Rank Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar time 

  /METHOD COMPLETE 

  /MEASURE=SEUCLID 

  /PRINT SCHEDULE 

  /PLOT DENDROGRAM VICICLE 

  /SAVE CLUSTER(4).   

 

Obtemos então, o output da Figura 6. O dendograma presente na Figura 6 (em 

anexo) apresenta o conjunto das pesquisas divididas em grupos, tendo sido definidos 

quatro diferentes clusters. Estas pesquisas foram agrupadas recorrendo ao quadrado da 

distância euclidiana, que é uma medida que avalia a similaridade dos objetos por via da 

soma dos quadrados das diferenças entre os valores para cada uma das variáveis. 

 

 

3.3.2.4. Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

Por forma a comparar as diferentes variáveis face aos diferentes clusters obtidos na 

análise anterior, iremos efetuar um teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Este teste é 

usado para verificar as diferenças em duas ou mais amostras de uma população. O teste 

pressupõe que para cada uma das variáveis os diferentes clusters provêm de populações 

com a mesma distribuição. As variáveis com nível de significância estatística menor que 

5% indicam que os clusters têm diferentes distribuições (Maroco, 2007). 

Para obtenção do output do teste introduziu-se no software: 

 

 

NPAR TESTS 

  /K-W=Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar time BY CLU4_2(1 4) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 Pela análise da Figura 7 (em anexo) – mais concretamente da tabela “Test 

Statistics” (Tabela 14) - constata-se que as variáveis Ordem, Escolaridade, Idade e time, 

apresentam p<0,05. Assim, conclui-se que para pelo menos um dos clusters a variável 

Ordem é diferente dos demais clusters; para pelo menos um dos clusters a variável 

Escolaridade é diferente dos demais clusters; para pelo menos um dos clusters a 
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variável Idade é diferente dos demais clusters; e para pelo menos um dos clusters a 

variável time é diferente dos demais clusters. 

Em suma, estas variáveis estarão na base do agrupamento do total das pesquisas em 

quatro diferentes clusters. 

Test Statisticsa,b 

 Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar time 

Chi-Square 8,696 9,785 51,242 6,235 9,966 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,034 ,020 ,000 ,101 ,019 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Complete Linkage 

Tabela 14 – Tabela “Test Statistics” do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
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4. Conclusão  

Existem vários motores de busca disponíveis na Internet. Como pudemos observar 

ao longo deste trabalho, os motores de busca têm o intuito de oferecer a melhor 

informação possível ao utilizador mediante a sua procura. Contudo, é visível neste 

trabalho que os motores de busca são diferentes entre si. Apesar de não ser o propósito 

desta investigação, ficam patentes durante a dissertação essas diferenças entre os 

motores de busca. Atendendo aos dados sobre as zonas pagas dos motores de busca e 

aos próprios anunciantes, percebemos que o Google dirige a sua política do motor de 

busca de uma maneira que permite melhor qualidade da informação prestada ao 

utilizador do que os outros dois motores de busca analisados. Por um lado, a qualidade 

da informação no Bing decai pelo facto de apenas parte da keyword introduzida servir 

para que o anúncio surja, levando a situações como a vista para “sapatos online” em que 

o anunciante como a Pokerstars que nada tem a ver com a categoria “Roupa e Sapatos” 

apareça frequentemente; por outro lado, também o Yahoo!, pelo facto de não ter 

domínio em Portugal, permite a que vários anunciantes locais de outros sítios do mundo 

anunciem em pesquisas de termos portugueses. Perante estes motivos, não é de 

estranhar que a totalidade das pesquisas efetuadas pelos participantes do estudo presente 

nesta dissertação tenha ocorrido no motor de busca Google.   

Posto isto, podemos começar por concluir que de um modo geral existe uma maior 

prevalência do SEM no motor de busca Google comparativamente ao Bing e ao Yahoo. 

Apesar disso, é visível que estas práticas variam conforme a categoria dos artigos 

pesquisados, bem como o tipo de artigo.  

De um modo global, a taxa de ocupação da primeira página de resultados é maior no 

Google. Importa ainda mencionar que tanto no Google como no Yahoo as pesquisas de 

classificação de não-nicho traduzem mais vezes resultados com anúncios do que as de 

classificação nicho. Porém, no Bing isso não se verifica, sendo que apesar de terem 

valores semelhantes, as pesquisas de nicho traduziram-se mais vezes em resultados com 

anúncios. 

Individualmente, podemos concluir que para a primeira categoria analisada, leia-se, 

“Hotéis e Bilhetes de avião”, a tendência das pesquisas com e sem resultados de 

anúncios pagos é ligeiramente diferente do que a visão macro da situação demonstra. 
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Assim, para esta categoria, o Bing foi o motor de busca em que mais vezes as pesquisas 

trouxeram pelo menos um resultado. Tal se sucedeu porque no motor de busca Google 

as keywords de nicho – “viagem finalistas” e “turismo religioso” – nem sempre 

apresentaram resultados. Relativamente ao Yahoo, os valores de pesquisas sem 

resultados foram mais de metade das situações, devido em grande parte à falta de 

anúncios nas keywords de nicho. É de realçar ainda que no caso específico das palavras-

chave “viagens” e “bilhetes de avião”, no motor de busca Google, onde as médias de 

anúncios por página são elevadas, existe uma empresa que se destacou das demais em 

relação à primeira posição. Conseguimos assim antever que essa empresa tem como 

estratégia de SEM colocar-se no topo da página de resultados, o local que para a maioria 

dos investigadores se reveste como o mais importante. Ainda nesta categoria, é 

importante destacar o grande número de anúncios que o anunciante Booking.com expôs, 

em relação às demais empresas, no motor de busca Bing. Apesar dos destaques 

negativos em relação a certas keywords no motor de busca Yahoo! este é o que teve 

durante o período de observação um maior número de empresas diferentes em anúncio. 

Também neste motor de busca o anunciante Booking.com emerge como o anunciante 

com mais anúncios totais nesta categoria, que apoia a conceção criada de que este 

anunciante reconhece a importância das práticas de SEM. 

A categoria “Roupa e Sapatos” ajuda a perceber a ideia de que o número total de 

registos é mais baixo no Bing que nos outros dois motores de busca estudados, devido 

ao facto dos dados recolhidos serem escassos, isto porque, muitas das pesquisas não 

trouxeram nenhum anúncio na primeira página de resultados. A conclusão mais 

particular inferida nesta categoria é que a dimensão da classificação nicho no Google é 

maior que a classificação não-nicho. Apesar de não ser o único caso em que se verifica 

(podemos ver isso mesmo nas Tabelas 4 a 6), é neste caso que temos mais dados para 

concluir isto mesmo. Estes dados sugerem que nesta categoria em particular, os 

anunciantes estão cientes que podem existir necessidades muito específicas da parte dos 

consumidores.  

Podemos concluir ainda que esta categoria é muito diferente consoante o motor de 

busca analisado. Por um lado, a resposta do Google para as palavras-chave inseridas é 

muito boa; no Bing a resposta dada, em termos, da existência de anúncios é fraca; e no 
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Yahoo, a resposta é muito boa na classificação não-nicho e muito fraca na classificação 

nicho. 

Dentro desta categoria, realce ainda para duas situações em termos do 

comportamento dos anunciantes. No Bing, os anunciantes mais vistos não 

comercializam, necessariamente, artigos condizentes com os termos procurados, o que 

pode prejudicar a longo prazo este motor de busca, porque os utilizadores podem deixar 

de procurar neste motor de busca devido à qualidade da informação disponibilizada. No 

Google e Yahoo destaque claro para a aposta da empresa La Redoute em práticas de 

SEM. 

Por fim, mas não menos relevante, iremos tirar algumas conclusões sobre os dados 

analisados para a categoria “Automóveis”. A primeira conclusão importante é que nesta 

categoria o número de pesquisas sem resultados é inferior às outras duas. Para além 

disso, as classificações de não-nicho no Google e no Yahoo apresentam taxas de 

ocupação das zonas de publicidade elevadas. Apesar de não constar como uma das 

categorias em que os consumidores portugueses mais gastam o seu dinheiro em 

comércio eletrónico, os anunciantes relacionados com a categoria não descartam a 

oportunidade de se mostrarem nos motores de busca. Como estudado, as excelentes 

taxas de ocupação das zonas pagas para palavras-chave relacionadas com a categoria 

“Automóveis”, estão relacionadas com os chamados cross-channel efects. 

 

Em termos dos comportamentos dos consumidores, a inferência estatística permite-

nos concluir que, a posição do anúncio ajuda a prever o tipo de pesquisa que o utilizador 

efetua. Ou seja, um clique num anúncio mais de topo de página prevê como mais 

provável que o tipo de pesquisa efetuado pelo participante seja de não-nicho. 

Também por inferência estatística, os dados recolhidos sugerem que a frequência 

com que um consumidor efetua compras online, tem influência na decisão do tipo de 

pesquisa que este efetua.        
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6. Anexos 

Inquérito ao Consumidor 

1. Sexo? 

 Homem 

 Mulher 

2. Costuma efetuar compras online? 

 Não, nunca comprei nada. 

 Não, mas já fiz uma (ou outra) compra. 

 Às vezes. 

 Sim, compro frequentemente produtos pela internet. 

 Sim, compro tudo pela internet. 

3. Das seguintes áreas de interesse… 

 Hotéis e Bilhetes de avião (Viagens) 

 Roupa e sapatos (Vestuário) 

 Automóveis (Carros) 

…Sente que em alguma delas, se considera um consumidor 

de nicho (ou seja, sente que dentro de alguma delas tem alguma que 

tenha um segmento de mercado que seja do seu particular interesse)? 

 Sim. Área ________________________________________________ 

 Não. 

4. Gostaria de realizar uma pequena experiência consigo. Imagine que, 

neste momento, tinha interesse em efetuar uma compra (relativa ao nicho 

escolhido). De entre os seguintes motores de busca: Bing, Google ou 

Yahoo, escolha um deles para efetuar uma pesquisa sobre o assunto. 

5. Gostaria agora de realizar uma outra experiência dentro do mesmo 

género. Isto é, imagine que tem interesse  numa das seguintes áreas… 

 Hotéis e Bilhetes de avião (Viagens): “hoteis”; “viagens”; “bilhetes de avião”. 

 Roupa e Sapatos (Vestuário): “roupa”; “sapatos online”; “jeans”. 

 Automóveis (Carros): “carros usados”; “autos usados”; “carros baratos”. 
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Das palavas-chave indicadas, escolha uma para fazer a pesquisa sobre o 

assunto. Escolha também qual o motor de busca que vai utilizar entre os 

seguintes três: Bing, Google e Yahoo. 

 

6. Escolaridade: 

 Básico 

 Secundário 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Último ano que frequentou ou ano que está a frequentar: 

_______________________ 

7. Idade?  

8. Rendimento Familiar: 

 0€ - 500€ 

 500€ - 1000€ 

 1000€ - 2000€ 

 Mais de 2000€ 

 

Folha de Observação: 
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Regressão logística 

 

Observações 

Saída criada 11-SEP-2017 10:59:50 

Comentários  

Entrada 

Conjunto de dados ativo DataSet1 

Filtro <none> 

Peso <none> 

Arquivo dividido <none> 

N de linhas em arquivo de dados 

de trabalho 
104 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente 

Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como 

ausentes 

Sintaxe 

LOGISTIC REGRESSION 

VARIABLES TipoPesquisa 

  /METHOD=ENTER 

FrCompraOnline Area_Interesse 

Rank Tempo_Pesquisa Ordem 

Escolaridade Idade Rend_Familiar 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

ITERATE(20) CUT(.5). 

Recursos 
Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,02 

 
 

[DataSet1]  

 

Resumo do processamento de caso 

Casos não ponderadosa N Porcentagem 

Casos selecionados 

Incluído na análise 104 100,0 

Casos ausentes 0 ,0 

Total 104 100,0 

Casos não selecionados 0 ,0 

Total 104 100,0 

a. Se o peso estiver em vigor, veja a tabela de classificação para o número total de casos. 

 

Codificação de variável dependente 

Valor original Valor interno 

0 0 
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1 1 

 

 
Bloco 0: Bloco inicial 

 

Tabela de classificaçãoa,b 

 Observado Previsto 

 TipoPesquisa Porcentagem 

correta  0 1 

Etapa 0 
TipoPesquisa 

0 85 0 100,0 

1 19 0 ,0 

Porcentagem global   81,7 

a. A constante está incluída no modelo. 

b. O valor de corte é ,500 

 

 

Variáveis na equação 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Etapa 0 Constante -1,498 ,254 34,857 1 ,000 ,224 

 

 

Variáveis não presentes na equação 

 Pontuação df Sig. 

Etapa 0 
Variáveis 

FrCompraOnline ,846 1 ,358 

Area_Interesse 1,086 1 ,297 

Rank 8,604 1 ,003 

Tempo_Pesquisa ,100 1 ,752 

Ordem 2,150 1 ,143 

Escolaridade 3,509 1 ,061 

Idade 1,343 1 ,246 

Rend_Familiar ,014 1 ,905 

Estatísticas globais 14,441 8 ,071 

 

 

 
Bloco 1: Método = Enter 
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Testes de coeficientes de modelo Omnibus 

 Chi-quadrado df Sig. 

Etapa 1 

Etapa 20,472 8 ,009 

Bloco 20,472 8 ,009 

Modelo 20,472 8 ,009 

 

 

Resumo do modelo 

Etapa Probabilidade de 

log -2 

R quadrado Cox & 

Snell 

R quadrado 

Nagelkerke 

1 78,421a ,179 ,291 

a. Estimativa encerrada no número de iteração 7 porque as estimativas de 

parâmetro mudaram em menos de ,001. 

 

 

 

 

 

Tabela de classificaçãoa 

 Observado Previsto 

 TipoPesquisa Porcentagem 

correta  0 1 

Etapa 1 
TipoPesquisa 

0 82 3 96,5 

1 13 6 31,6 

Porcentagem global   84,6 

a. O valor de corte é ,500 

 

 

Variáveis na equação 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Etapa 1a 

FrCompraOnline ,616 ,463 1,773 1 ,183 1,851 

Area_Interesse -,026 ,508 ,003 1 ,959 ,974 

Rank -,656 ,277 5,604 1 ,018 ,519 

Tempo_Pesquisa ,000 ,000 ,917 1 ,338 1,000 
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Ordem -,050 ,596 ,007 1 ,933 ,951 

Escolaridade ,147 ,187 ,617 1 ,432 1,158 

Idade -,062 ,082 ,562 1 ,453 ,940 

Rend_Familiar ,103 ,314 ,107 1 ,743 1,108 

Constante -1,631 3,167 ,265 1 ,607 ,196 

a. Variáveis inseridas na etapa 1: FrCompraOnline, Area_Interesse, Rank, Tempo_Pesquisa, Ordem, Escolaridade, Idade, 

Rend_Familiar. 

 

Figura 4 – Output da regressão logística da variável dependente TipoPesquisa 
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Árvore de classificação 
 

 

 

Observações 

Saída criada 11-SEP-2017 13:05:23 

Comentários  

Entrada 

Conjunto de dados ativo DataSet1 

Filtro <none> 

Peso <none> 

Arquivo dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
104 

Tratamento de valor ausente 

Definição de ausente 

O tratamento de valores 

ausentes definidos pelo usuário 

de variáveis independentes 

nominais depende do método 

de crescimento. 

Casos utilizados 

Apenas os casos com dados 

válidos para a variável 

dependente e algumas ou todas 

as variáveis independentes são 

usados no cálculo de qualquer 

estatística. 



 

78 

 

Sintaxe 

TREE TipoPesquisa [n] BY 

MotorBusca [n] TemAnunciante 

[n] FrCompraOnline [n] 

  /TREE DISPLAY=TOPDOWN 

NODES=STATISTICS 

BRANCHSTATISTICS=YES 

NODEDEFS=YES 

SCALE=AUTO 

  /DEPCATEGORIES 

USEVALUES=[VALID] 

  /PRINT MODELSUMMARY 

CLASSIFICATION RISK 

  /METHOD TYPE=CHAID 

  /GROWTHLIMIT 

MAXDEPTH=AUTO 

MINPARENTSIZE=100 

MINCHILDSIZE=50 

  /VALIDATION TYPE=NONE 

OUTPUT=BOTHSAMPLES 

  /CHAID ALPHASPLIT=0.05 

ALPHAMERGE=0.05 

SPLITMERGED=NO 

CHISQUARE=PEARSON 

CONVERGE=0.001 

MAXITERATIONS=100 

ADJUST=BONFERRONI 

  /COSTS EQUAL 

  /MISSING 

NOMINALMISSING=MISSING. 

Recursos 
Tempo do processador 00:00:00,06 

Tempo decorrido 00:00:00,28 

Arquivos salvos Arquivo de regras  

 
 

[DataSet1]  

 

 

 

Avisos 

As tabelas de resumo de ganhos não são exibidas porque os lucros não 

estão definidos. 
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As tabelas de ganhos da categoria de destino não são exibidas porque as 

categorias de destino não estão definidas. 

 

 

Resumo do modelo 

Especificações 

Método de crescimento CHAID 

Variável dependente TipoPesquisa 

Variáveis independentes 
MotorBusca, TemAnunciante, 

FrCompraOnline 

Validação Nenhum 

Profundidade de árvore máxima 3 

Casos mínimos em nó pai 100 

Casos mínimos em nó filho 50 

Resultados 

Variáveis independentes 

incluídas 
FrCompraOnline 

Número de nós 3 

Número de nós de terminal 2 

Profundidade 1 
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Risco 

Estimativa Erro padrão 

,183 ,038 

Método de crescimento: CHAID 

Variável dependente: 

TipoPesquisa 

 

 

Classificação 

Observado Previsto 

0 1 Porcentagem 

Correta 

0 85 0 100,0% 

1 19 0 0,0% 

Porcentagem global 100,0% 0,0% 81,7% 

Método de crescimento: CHAID 

Variável dependente: TipoPesquisa 
 

Figura 5 – Output da árvore de classificação para a variável dependente TipoPesquisa 

 
 

Cluster 
 

 

 

Notes 

Output Created 14-SEP-2017 13:02:48 

Comments 
 

Input Data E:\Rui Caprichoso\Rui.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 104 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 



 

81 

 

Syntax CLUSTER   Rank Ordem Escolaridade 

Idade Rend_Familiar time 

  /METHOD COMPLETE 

  /MEASURE=SEUCLID 

  /PRINT SCHEDULE 

  /PLOT DENDROGRAM VICICLE 

  /SAVE CLUSTER(4). 

Resources Processor Time 00:00:00,98 

Elapsed Time 00:00:01,87 

Variables Created or Modified Cluster Membership CLU4_5 Complete Linkage 

 

 

Case Processing Summarya,b 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

104 100,0 0 ,0 104 100,0 

a.  Squared Euclidean Distance used 

b. Complete Linkage 

 
 
Complete Linkage 
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Figura 6 – Output da análise de clusters 
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NPar Tests 
 

 

 

Notes 

Output Created 14-SEP-2017 13:16:57 

Comments 
 

Input Data E:\Rui Caprichoso\Rui.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 104 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 

cases with valid data for the variable(s) 

used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /K-W=Ordem Escolaridade Idade 

Rend_Familiar time BY CLU4_2(1 4) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,04 

Number of Cases Alloweda 142987 

a. Based on availability of workspace memory. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 
 

 

 

Ranks 

 
Complete Linkage N Mean Rank 

Ordem 1 37 57,20 

2 58 48,05 

3 3 46,00 

4 6 69,75 

Total 104  

Escolaridade 1 37 53,64 



 

84 

 

2 58 55,47 

3 3 5,33 

4 6 40,42 

Total 104  

Idade 1 37 27,93 

2 58 60,92 

3 3 103,00 

4 6 97,33 

Total 104  

Rend_Familiar 1 37 58,74 

2 58 46,72 

3 3 54,83 

4 6 68,67 

Total 104  

time 1 37 51,30 

2 58 48,97 

3 3 62,50 

4 6 89,00 

Total 104  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Ordem Escolaridade Idade Rend_Familiar time 

Chi-Square 8,696 9,785 51,242 6,235 9,966 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,034 ,020 ,000 ,101 ,019 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Complete Linkage 

Figura 7 – Output Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

 


