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Resumo 

Objetivo - A presente investigação tem como objetivo compreender se as características do 

conteúdo (originalidade percebida; singularidade percebida; qualidade percebida e quantidade 

percebida) criado por uma marca no Instagram têm impacto nas atitudes dos consumidores 

em relação à marca e, consequentemente, na sua intenção de compra.  

Metodologia – Este estudo recorreu a uma metodologia quantitativa. Inicialmente foi 

realizado um estudo exploratório de forma a definir as marcas sobre as quais o estudo 

principal iria incidir, resultando na escolha da Nike e McDonald’s como objetos de análise. 

Ambos os estudos recorreram à aplicação de um questionário online, através da plataforma 

Survey Monkey. Do primeiro estudo resultaram 101 respostas e do estudo principal 687 

respostas, das quais 637 eram válidas. Posteriormente, os dados foram analisados através dos 

softwares IBM SPSS 24 e IBM AMOS 24. 

Resultados – A investigação demonstrou que a quantidade percebida de publicações não 

contribui para uma atitude mais positiva em relação ao conteúdo e em relação à marca. No 

entanto, concluiu-se que a originalidade percebida, singularidade percebida e qualidade 

percebida das publicações da marca estão relacionadas entre si e que, quanto mais positivas 

forem estas características, mais positiva é a atitude do consumidor em relação ao conteúdo 

e à marca. Adicionalmente, aferiu-se que as características do conteúdo afetam a intenção de 

compra do consumidor, através da atitude em relação à marca. Isto significa que a relação 

entre as características do conteúdo e a intenção de compra do consumidor é mediada pela 

atitude em relação ao mesmo e à marca.  

Contribuições da pesquisa – Este estudo acrescenta conhecimento valioso sobre o 

Instagram, o conteúdo veiculado pelas marcas nesta plataforma e a sua influência na intenção 

de compra, fenómenos que se processam de forma consideravelmente diferente, quando 

comparados a outras redes sociais mais estabelecidas no mercado (e.g. Facebook). 

Originalidade/valor – Esta pesquisa estende a investigação académica relacionada com o 

Instagram, até ao momento focada na indústria da moda, a dois novos setores com diferentes 

níveis de envolvimento: a restauração e os bens desportivos. Além disso, nesta rede ainda 

não tinha sido analisado o impacto das características do conteúdo na atitude em relação à 

marca nem a sua influência na intenção de compra, um gap a que esta dissertação dá resposta. 

Palavras-chave - Comunidades da Marca Online; Instagram; Marketing de Conteúdo; 

Características do Conteúdo; Atitude em Relação à Marca; Intenção de Compra 
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Abstract 

Purpose – This research aims to understand if the content characteristics of a brand’s 

Instagram account (perceived originality, perceived singularity, perceived quality and perceived 

quantity) have any sort of impact in consumer’s atittudes towards the brand and consequently 

in their purchase intention.  

Methodology – This investigation used a quantative approach. Initially, an exploratory study 

was carried out in order to define which brands the main study would focus on, resulting in 

the choice of Nike and McDonald’s as objects of analysis. Data was collected through an 

online survey using Survey Monkey. The first study resulted in 101 responses and the main 

study resulted in 687 responses, of which 637 were valid. The data was analyzed using the 

IBM SPSS 24 software and the IBM AMOS 24.  

Findings - Research showed that the perceived quantity of a brand’s content does not 

contribute to a more positive attitude towards the content and the brand. However, it was 

concluded that perceived originality, perceived singularity, and perceived quality were related 

to each other and that the more positive these characteristics are, the more positive the 

consumer's attitude towards the content and brand are. In addition, it was verified that the 

relationship between content characteristics and consumer’s purchase intention was 

mediated by the consumer’s attitude towards the content itself and towards the brand.  

Research Contributions – This study adds valuable knowledge regarding Instagram, the 

content conveyed by brands in this platform and its influence on consumer’s purchase 

intention, a phenomenon that occurs in a considerably different way, when comparing to 

more established social networks (e.g Facebook). 

Originality / Value - This investigation expands the academic research related to Instagram 

(which has been too focused on the fashion industy) to two different sectors, with distinct 

levels of involvement: restaurants and sports goods. Moreover, in this network the impact 

of a brand’s content characteristics on the attitude towards the brand and its influence on 

the purchase intention were yet to be analyzed, a gap to which this dissertation responds. 

Keywords - Online Brand Communities; Instagram; Content Marketing; Content 

Characteristics; Attitude Towards The Brand; Purchase Intention  
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1. Introdução 

A forma como a comunicação se processa sofreu profundas alterações nos últimos anos, 

fruto sobretudo da evolução da World Wide Web. As marcas sentem agora uma necessidade 

de criar uma relação digital com os consumidores para se adaptarem ao novo ambiente e 

comportamento do consumidor, cada vez mais marcado por interações online e mobile. Os 

consumidores já não são apenas meros recetores passivos, mas são também participantes e 

co-criadores, adotando um papel progressivamente mais ativo e crítico face ao conteúdo 

apresentado pelas marcas (Maslowska et al., 2016). 

A vulgarização das redes sociais foi, então, um marco importante na revolução da 

comunicação, pois veio permitir aos consumidores ter acesso a uma quantidade de 

informação muito maior e uma liberdade de expressão no mundo digital que nunca teriam 

de outra forma (Saavedra et al., 2011). Nesse sentido, a sua gestão torna-se essencial, já que 

estas são uma fonte de criatividade, conhecimento e partilha e desempenham um papel 

fundamental no envolvimento de todos os stakeholders desde os empregados até aos clientes 

e parceiros (Granata & Scozzese, 2017). 

Nos últimos anos, a criação de comunidades virtuais tem sido alvo de investigação 

académica, uma vez que as comunidades têm o poder de influenciar não só os negócios mas 

também a sociedade em geral (Hung & Liu, 2015). Em última instância, estas comunidades 

podem mesmo ser consideradas como uma parte fundamental do legado da marca (Ulusu et 

al., 2017). 

Com uma crescente presença no mundo digital, as marcas apostam não só na gestão das suas 

redes sociais, mas também na criação de comunidades online da marca, que podem ser 

encaradas como o passo seguinte no que toca ao Marketing Relacional. As comunidades 

online da marca permitem estabelecer uma relação favorável, de confiança e duradoura com 

os seus consumidores, resultando num maior envolvimento (Saavedra et al., 2011). 

Esta crescente preocupação em estabelecer uma relação próxima com o consumidor, fez 

com que o conteúdo tenha visto a sua importância aumentar, uma vez que permite a 

diferenciação e a criação de associações positivas na mente do consumidor. Assim, o 

Marketing de Conteúdo tem sido uma estratégia na qual as marcas têm vindo a apostar. Este 

tem ganho ainda mais preponderância a partir dos anos 2000, fruto também da revolução 

digital (Spinuzzi & Wall, 2018). 
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Atualmente, os consumidores são ainda mais exigentes e têm tendência a preferir marcas que 

lhes apresentam conteúdo personalizado e de qualidade, capaz de despertar emoções (Kee 

& Yazdanifard, 2015). O grande objetivo do Marketing de Conteúdo é, assim, levar o 

consumidor a adotar um comportamento lucrativo, ainda que a sua mensagem não vise a 

compra diretamente, mas sim como consequência de uma experiência positiva deste com a 

marca.  

É neste contexto extremamente competitivo que o Instagram se destaca e tem visto a sua 

importância consolidada no mundo das marcas e dos Negócios, sendo a rede com a qual os 

utilizadores mais interagem com as marcas e que, como tal, apresenta maiores níveis de 

engagement (Elliot, 2014, Casaló, 2017). Predominantemente composta por imagens, esta 

máquina visual (Carah & Shaul, 2016) permite vários tipos de utilização nomeadamente 

gostar, comentar, partilhar, fazer “swipe”, localizar e filtrar.  

Esta rede social funciona de forma distinta de redes mais estabelecidas no mercado, como é 

o caso do Facebook. Até então, a literatura relativa a esta plataforma divide-se essencialmente 

em 5 grandes tópicos de pesquisa: (1) o tipo de conteúdo publicado pelos utilizadores 

(Bakhshi et al., 2014; Hu et al., 2014); (2) a relação entre o Instagram e os sentimentos que a 

participação na rede desencadeia (Pittman & Reich, 2016; Sheldon & Bryant, 2016); (3) as 

principais motivações e gratificações do uso desta rede (Lee et al., 2015); (4) os tipos de 

interação dos utilizadores com a rede (Casaló et al., 2016, 2017a, 2017b) e (5) a utilização de 

influencers no Instagram como uma estratégia de Marketing (Casaló et al., 2018; Cauberghe & 

Hudders, 2017; Evans et al., 2017). De realçar que o conteúdo orgânico publicado pelas 

marcas, isto é, os brand posts não foram ainda alvo de grande investigação, ainda que a sua 

importância seja crescentemente reconhecida pela academia. Pelo contrário, o grande alvo 

de análise tem sido o conteúdo publicado pelos utilizadores da rede. 

Assim, esta dissertação procura endereçar esse gap da literatura e analisar a forma como as 

características do conteúdo das marcas (singularidade percebida, originalidade percebida, 

qualidade percebida e quantidade percebia) influenciam a intenção de compra, através da 

atitude em relação ao conteúdo e à marca. Esta conceptualização resulta da conjugação de 

estudos de Casaló et al. (2017b, 2018) e Spears e Singh (2004).  

As grandes questões que se colocam e às quais esta investigação procurará dar resposta são: 

Qual o impacto do conteúdo criado por uma marca no Instagram na atitude em relação à 

mesma? Em que medida é que a atitude em relação à marca influencia a intenção de compra?  
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Estes estudos demonstraram que a inclusão das redes sociais nas estratégias de negócio 

apresenta, a longo prazo, vantagens competitivas significativas (Rezaei et al., 2014) (Lee, 2013; 

Rezaei and Ismail, 2014) e que resultam numa intenção e motivação de compra mais fortes 

(Hutter et al., 2013; Kshetri & Jha, 2016; Permatasari & Kuswadi, 2017; Singh & Cullinane, 

2010). Sendo a intenção de compra um forte indicador de comportamento futuro (Ajzen, 

1985), espera-se que, caso efetivamente o conteúdo contribua de forma positiva para a 

mesma, este traga resultados favoráveis para as marcas, impulsionando o padrão de consumo 

online (Permatasari & Kuswadi, 2017) 

 

Relativamente à sua estrutura e organização, este estudo divide-se em seis secções, 

começando pela presente introdução. Seguidamente, é feito um enquadramento teórico do 

tema, no qual se explícita o estado de arte da temática e os principais conceitos. A terceira 

parte diz respeito ao estudo empírico que se inicia com a metodologia - de cariz quantitativo. 

Esta começa pela elaboração de um modelo conceptual e respetivas hipóteses de investigação 

e continua com a realização de um estudo preliminar, conduzido de forma a definir as marcas 

sobre a qual o estudo principal irá incidir. A quarta parte enuncia os resultados que derivaram 

dos dados recolhidos e na quinta procede-se à discussão dos mesmos à luz da literatura 

analisada anteriormente. A sexta e última parte diz respeito à conclusão, na qual é feita uma 

síntese de toda a investigação e são apresentadas as limitações do estudo, assim como as 

sugestões de futuros caminhos de investigação.  
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2. Revisão da Literatura 

Esta secção começará por fazer um enquadramento teórico da temática e apresentará a 

definição dos principais conceitos relevantes para a investigação. Assim, inicia-se com a 

questão das comunidades da marca e do Marketing de Conteúdo. Seguidamente, faz uma 

breve contextualização do Instagram e das características do seu conteúdo, fazendo 

posteriormente a ligação com a atitude em relação à marca e a intenção de compra.  

2.1. As comunidades online da marca 

A noção inicial de comunidade, cujo conceito tinha sido largamente discutido do ponto de 

vista sociológico pela literatura, estava ligada não só a um espaço geograficamente definido, 

mas particularmente a um espaço rural e mais pequeno e próximo (Muñiz & O'Guinn, 2001). 

Todavia, a sociedade moderna veio alterar esta concepção, que começou a estar 

indubitavelmente mais ligada à ideia de consumo. Os desejos e a personalidade consumista 

do indivíduo passaram a desempenhar um papel cada vez mais central na definição de 

comunidade, em parte graças à comunicação de massas e à evolução do marketing, que 

transcendia qualquer limite geográfico (Muñiz & O'guinn, 2001). 

Fruto destas alterações, uma comunidade da marca pode atualmente ser vista como uma 

comunidade especializada, que não está sujeita a um espaço geográfico, e tem como base as 

relações sociais de indivíduos, que partilham o mesmo interesse e admiração por uma marca. 

Está, portanto, assente em três princípios fundamentais: (1) uma consciência partilhada; (2) 

a partilha de rituais e tradições e (3) uma noção de responsabilidade moral (Muñiz & O'guinn, 

2001). 

No entanto, como mencionado, as alterações no mundo digital vieram revolucionar a atuação 

das organizações “afetando a competitividade e transformando as tecnologias relacionadas 

com a produção, promoção e venda de produtos, e melhorando também a retenção dos 

clientes” (Granata & Scozzese, 2017, p. 192). Começou a existir uma maior preocupação em 

responder à forma como os consumidores se relacionavam, já que esta comunicação 

começou a estabelecer-se, em grande parte, não num mundo físico, mas sim num mundo 

digital (Saavedra et al., 2011).    

Toda esta revolução digital potenciou, então, o aparecimento das comunidades online. Estas 

deixaram de funcionar no mundo físico e passaram para o digital. Assim, uma comunidade 

online da marca é uma comunidade da marca criada no ambiente digital, na qual os utilizadores 
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com um interesse específico pela marca interagem (Breitsohl et al., 2015; Jang et al., 2008; 

Muñiz & O'guinn, 2001; Wirtz et al., 2013). Tendo em conta que as comunidades online têm 

o poder de potenciar "a lealdade da marca, aumentar a quota de mercado, aumentar as 

receitas e criar um word-of-mouth (WOM) positivo" (Saavedra et al., 2011, p. 173), torna-se  

fundamental compreender a sua construção e proliferação. 

Wirtz et al. (2013, p. 225) consideram que as comunidades online das marcas possuem três 

dimensões que as distinguem e moldam: "(1) orientação da marca; (2) utilização da internet; 

(3) financiamento e administração". A orientação da marca diz respeito ao foco da 

comunidade, que pode ser na marca em si ou nas experiências relacionadas com a marca. No 

que se refere à utilização da internet, estas comunidades podem existir exclusivamente online 

ou podem ter também um caráter offline, funcionando como uma espécie de híbrido, na qual 

a comunidade online surgiu antes ou após a criação de uma comunidade tradicional offline. 

Relativamente ao financiamento e administração, a comunidade pode ser totalmente 

financiada e administrada pela organização, tanto como pode ser completamente financiada 

e administrada pelos fãs/apoiantes da marca. 

Desta forma, a propagação das comunidades da marca pode ser vista como um ponto-chave 

do Marketing Relacional, já que são compostas por membros que têm um forte interesse em 

comum e que veem a marca como algo pessoal e central nas suas vidas, muito além das 

questões lógicas e de utilidade (Saavedra et al., 2011). Estas proporcionam ao utilizador a 

possibilidade de expressar a sua individualidade, geralmente com base nas suas circunstâncias 

pessoais e profissionais. 

Apesar de constituírem um grupo relativamente estável, estes utilizadores têm diferentes 

níveis de compromisso (Muñiz & O'guinn, 2001). Existem dois tipos de membros dentro de 

uma comunidade online da marca: os posters e os lurkers. Os posters, como o próprio nome 

indica, são os indivíduos que publicam material na comunidade, ou seja, são aqueles que 

participam ativamente (Mousavi et al., 2017). No entanto, não se pode considerar a produção 

de conteúdo como a única forma de participação (Hartmann et al., 2015). Os lurkers são 

elementos passivos da comunidade que observam o que os outros membros da comunidade 

fazem (Hartmann et al., 2015) e, apesar disso, não deixam de acrescentar valor à comunidade 

apenas por não interagirem no sentido tradicional. 
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2.2. O Content Marketing como estratégia digital 

A noção de Marketing de Conteúdo não é algo novo (Kee & Yazdanifard, 2015), ainda que 

o termo só tenha começado a ganhar importância a partir dos anos 2000, sendo alvo de maior 

análise por parte do mundo dos negócios (Spinuzzi & Wall, 2018). O crescimento deste tipo 

de estratégia tem ocorrido devido às alterações no comportamento dos consumidores e à 

evolução do mundo digital e das novas tecnologias (Alagöz & Ekici, 2016; Baltes, 2015; Kee 

& Yazdanifard, 2015). 

Os consumidores exigem cada vez mais informação antes de fazer a sua escolha. Estes 

querem sentir que as marcas os ouvem e conhecem e que, no fundo, se importam. Por esse 

motivo, favorecem e formam relações mais próximas com as marcas que lhes dão informação 

personalizada e lhes despertam emoções fortes (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Baltes (2015, p. 111) chega mesmo a afirmar que o Marketing de Conteúdo é “a ferramenta 

mais importante no mundo do marketing digital”, daí que a sua utilização tenha aumentado 

não só junto das grandes empresas globais, mas também das pequenas e médias empresas. 

O Content Marketing Institute (2015) define Marketing de Conteúdo como “o processo de 

marketing e Negócios capaz de criar e distribuir conteúdo relevante e valioso capaz de atrair, 

adquirir e envolver uma determinada audiência – com o objetivo de gerar um 

comportamento do consumidor lucrativo”.   

No entanto, Marketing de Conteúdo é diferente de copywriting ou de publicidade (Alagöz & 

Ekici, 2016; Baltes, 2015), uma vez que o seu foco não é convencer o público-alvo a comprar 

um determinado produto ou serviço, mas sim ganhar a confiança dos consumidores e 

potenciais clientes ao oferecer-lhes conteúdo útil que informe, eduque ou entretenha sem ser 

diretamente relacionado com a venda de algo (Baltes, 2015; Spinuzzi & Wall, 2018).  

Ainda assim, apesar de parecer uma conceção simples, muitas empresas continuam a tentar 

perceber o que faz de um conteúdo bom conteúdo, capaz de envolver a audiência e 

apresentar retorno para a empresa (Pulizzi, 2012).  

O conteúdo é um termo bastante genérico (Alagöz & Ekici, 2016) e Marketing de Conteúdo, 

como referido, pode ser qualquer tipo de conteúdo que seja útil (Spinuzzi & Wall, 2018). O 

conteúdo disponibilizado tem diferentes objetivos e, como tal, é apresentado em formatos 

muito distintos, oferecendo inúmeras possibilidades. Marketing de Conteúdo engloba desde 

publicações escritas em blogues; informação do website; revistas personalizadas; newsletters, e-
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books, relatórios, webinars e eventos live, até publicações nas redes sociais como imagens, 

vídeos, gráficos, infografias, listas, conteúdos áudio, podcasts, etc. (Alagöz & Ekici, 2016; 

Spinuzzi & Wall, 2018).  

Em suma, o Marketing de Conteúdo permite chamar e reter a atenção da audiência, 

geralmente no contexto online, que por sua vez se lembrará mais facilmente da marca e estará 

mais predisposta a comprá-la, contribuindo desta forma para a lealdade da marca (Baltes, 

2015). Este é o instrumento que vai proporcionar e estimular interações dos utilizadores com 

a marca.   

O impacto desta estratégia é considerável, pelo que a sua crescente relevância e utilização 

justifica uma análise mais aprofundada. Aliás, os canais online são cada vez mais fáceis de 

monitorizar, graças às métricas das próprias plataformas de redes sociais, que permitem 

avaliar comentários, gostos, visualizações e partilhas (Alagöz & Ekici, 2016). Alagöz e Ekici 

(2016) já em 2016 particularizavam o caso do Instagram, como uma das redes com mais 

potencial de crescimento. Nesse sentido, a próxima secção será dedicada ao caso específico 

do Instagram e do seu conteúdo. 

2.3. O Instagram: breve contextualização da rede social 

Nos últimos anos tem-se verificado uma crescente adoção das redes sociais não só como 

uma forma de interagir com outros utilizadores com interesses semelhantes, mas também 

como instrumento de aproximação entre os consumidores e as marcas.  

Uma das redes que merece maior destaque, uma vez que tem beneficiado de um crescimento 

estável, sobretudo a partir de 2017, é o Instagram. Lançado a seis de outubro de 2010 por 

Kevin Systrom e Mike Krieger, a rede rapidamente começou a angariar fãs, tendo sido 

considerada pela Apple em 2011 a aplicação do ano na App Store. No ano seguinte, o Instagram 

foi comprado pelo Facebook, num investimento de um bilião de dólares.  

Devido ao aumento do número de seguidores, que em julho de 2018 passou a ter mais de 

mil milhões de utilizadores ativos, de acordo com o Sprout Social (2019), tem-se verificado 

uma migração das grandes marcas para esta rede. Constantemente a inovar, a plataforma foi 

introduzindo novas configurações, destacando-se a introdução das Stories em 2016, as Live 

Stories em 2017 e a Instagram TV (IGTV) em 2018. Nesta rede, segundo dados do Statista, 

62% dos utilizadores são jovens e jovens adultos entre os 18 e os 34 anos, apresentando uma 

distribuição igualitária entre homens e mulheres (ver Anexo 1). 
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Aliás, no contexto português, é de realçar que, um estudo realizado em 2016 pela Marktest 

Consulting sobre os portugueses e a forma como estes se relacionam com as redes sociais e as 

marcas nelas presentes, concluiu que o Instagram foi a rede social que mais cresceu em 

Portugal e é a terceira rede no que toca à notoriedade espontânea.  

Mais recentemente, um relatório apresentado pelo Socialbakers relativo às tendências para 

2019, refere que o Instagram é a rede social de excelência no que toca ao engagement com as 

marcas. Em relação às marcas presentes na rede, também de acordo com o mesmo relatório, 

é possível aferir que as marcas de moda e beleza são das indústrias mais significativas nesta 

plataforma. Além disso, é especialmente relevante no que toca a pequenas comunidades. A 

mesma análise é suportada pela literatura, com vários autores (Casaló et al., 2017a; Che et al., 

2017) a referirem o mesmo. 

Uma vez que se trata de uma rede com grande potencial a nível visual e interativo, que 

permite a partilha de fotografias e vídeos (Sheldon & Bryant, 2016), há cada vez mais marcas 

presentes no Instagram, o que tem resultado na proliferação de comunidades online (Casaló, 

Flávian & Ibáñez-Sánchez, 2017b). Diferentemente do Facebook, que é uma rede mais 

tradicional, na qual o texto continua a ser um formato relevante, o Instagram é assumidamente 

uma rede assente na estética e no formato visual. 

Apesar de já terem passado quase nove anos desde o seu lançamento, até à data, o Instagram 

não foi alvo de grande investigação por parte da academia, que se tem focado em redes mais 

tradicionais como o Facebook, o Twitter ou o Youtube, daí a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre esta rede e compreender as interações que nela se processam (Casaló et 

al., 2017). 

Estudos anteriores relacionados com a rede podem ser agrupados maioritariamente em cinco 

linhas de investigação: (1) o tipo de conteúdo publicado; (2) a relação entre o Instagram e os 

sentimentos que a participação na rede desencadeia; (3) as principais motivações e 

gratificações do uso desta rede; (4) os tipos de interação dos utilizadores com a rede e 

finalmente (5) a utilização de influencers no Instagram como uma estratégia de Marketing (ver 

Tabela 1). 
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Estudo Autor(es) Tema / Conclusão 

(1) What we Instagram: a first 

analysis of Instagram photo 

content and user types. 

Hu et al. (2014) Analisa o conteúdo publicado na rede, 

divide-o em 8 categorias diferentes e 

apresenta 5 tipos de utilizadores desta rede 

(e.g. “selfie lovers”). 

(1) Faces engage us: photos with 

faces attract more likes and 

comments on Instagram. 

Bakhshi et al. 

(2014) 

Conclui que fotos em que o rosto aparece 

têm 38% mais de probabilidades de receber 

likes e 32% mais probabilidades de receber 

comentários. Ou seja, fotos em que o rosto 

do utilizador aparece geram maior engagement. 

(2) Social media and loneliness: Why 

an Instagram picture may be 

worth more than a thousand 

Twitter words. 

Pittman e Reich 

(2016) 

Conclui que utilizadores que usam 

maioritariamente plataformas com foco na 

imagem em vez de no texto são mais 

satisfeitos e felizes com a vida e menos 

solitários.  

(3) Instagram: motives for its use and 

relationship to narcissism and 

contextual age. 

Sheldon e Bryant 

(2016) 

Permite aferir que os principais motivos para 

utilizar esta rede são a 

“vigilância/conhecimento sobre os outros”, 

a “documentação”, a “coolness” e a 

“criatividade”. 

(3) Pictures speak louder than 

words: motivations for using 

Instagram. 

 

 

Lee et al. (2015) Explica que os utilizadores têm cinco 

motivos sociais e psicológicos para usar o 

Instagram: interação social, arquivo, expressão 

pessoal; fuga do quotidiano; “espiar” [os 

outros]. 

(4) Consumer interaction in 

Instagram: the role of perceived 

hedonism and satisfaction. 

Casaló et al. (2016) Constata que o hedonismo e a satisfação são 

aspetos fundamentais para promover a 

interação (likes, comentários e partilhas) dos 

utilizadores com uma marca no Instagram. A 

análise é relativa à indústria da moda.  

(4) Understanding Consumer 

Interaction on Instagram: The 

Role of Satisfaction, Hedonism, 

and Content Characteristics. 

Casaló et al. 

(2017b) 

 

Demonstra que o hedonismo percebido afeta 

a satisfação dos utilizadores e a sua intenção 

de interagir no Instagram. A originalidade é a 

característica do conteúdo mais relevante no 

desenvolvimento do hedonismo. 

(5) Marketing through Instagram 

influencers: the impact of number 

of followers and product 

divergence on brand attitude 

Cauberghe e 

Hudders (2017) 

Conclui que influencers com muitos seguidores 

são considerados mais simpáticos devido à 

sua popularidade. No entanto, recorrer a este 

tipo de influencers para produtos mais 

“divergentes” não é uma boa estratégia de 
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marketing, uma vez que diminui a perceção 

de singularidade da marca. 

(5) Disclosing Instagram Influencer 

Advertising: The Effects of 

Disclosure Language on 

Advertising Recognition, 

Attitudes, and Behavioral Intent 

Evans et al. (2017) Constata que divulgar abertamente que o 

conteúdo promovido pelo influencer é um 

“Paid Ad” influencia positivamente o 

reconhecimento do anúncio. Contudo, ao 

perceberem que se trata de um anúncio, 

existe um impacto negativo nas atitudes do 

consumidor e na sua intenção de 

recomendar.  

(5) Influencers on Instagram: 

Antecedents and consequences 

of opinion leadership 

Casaló et al. (2018) Demonstra que a originalidade e 

singularidade são cruciais para um opinion 

leader no Instagram ser percecionado como 

tal.  

Tabela 1 - Temáticas abordadas nos estudos sobre o Instagram 

 

2.3.1. Principais motivações para utilizar o Instagram 

Como analisado anteriormente, existem várias motivações para participar em comunidades 

de marca. Embora o Instagram apresente características significativamente diferentes de 

outras redes, este partilha algumas das mesmas motivações de participação. Ou seja, também 

é utilizado como uma distração e como um escape em relação aos problemas do quotidiano; 

como instrumento para construir relações e encontrar pessoas com gostos e interesses 

semelhantes; ou como reforço da identidade pessoal (Sheldon & Bryant, 2016; Wirtz et al., 

2013). Todavia, as principais motivações para os utilizadores fazerem parte desta rede e 

interagirem com as diferentes contas não são essas. 

Sheldon e Bryant (2016, p. 89) concluíram que a “vigilância e conhecimento sobre os outros”, 

a “documentação”, a “coolness” e a “criatividade” são as principais razões pelas quais os 

utilizadores estão presentes nesta rede. Ou seja, segundo os autores, a necessidade de estar a 

par do que se passa na vida dos amigos (sendo este o principal motivo para fazer parte da 

rede); a partilha de momentos especiais do utilizador como forma de mostrar o que está a 

acontecer ou de relembrar eventos passados; a ideia de auto promoção e de popularidade e 

a criatividade no sentido de mostrar skills e fazer arte são muito mais importantes que as 

outras motivações.  

Fonte: Elaboração própria 



11 

 

Em suma, a utilização do Instagram pode ser equiparada à construção de um álbum 

fotográfico (Sheldon & Bryant, 2016). Sendo o grande objetivo documentar a vida do 

utilizador, possibilitando que este guarde as suas memórias e possa revisita-las quando assim 

o entender. Contrariamente ao Facebook, que é utilizado sobretudo como uma forma de 

estabelecer relações, o Instagram tem um caráter muito mais individualista e narcisista 

(Sheldon & Bryant, 2016). 

2.3.2. O conteúdo publicado no Instagram 

O Instagram é uma rede maioritariamente visual e, como tal, o seu conteúdo difere 

significativamente do conteúdo publicado em redes como o Facebook e o Twitter, em que o 

texto continua a desempenhar um papel relevante no caso do primeiro e fundamental no 

caso do segundo. Trata-se de uma rede sobretudo mobile de partilha de fotografias e vídeos, 

sujeitos a inúmeros filtros de edição e hashtags, que permite que os seus utilizadores partilhem 

momentos da sua vida com os seus seguidores (Hu et al., 2014). Assim sendo, torna-se 

pertinente compreender o tipo de conteúdo presente na rede e analisar as suas características 

e particularidades. Dentro da própria conta de Instagram, o conteúdo pode ser veiculado 

através de diferentes meios, nomeadamente no feed pessoal, nas Stories e, mais recentemente, 

na IGTV.  

Hu et al. (2014) identificam oito categorias de conteúdo partilhado (1) imagens do utilizador 

da conta (consideram-se selfies ou outro tipo de fotografia em que o foco seja o utilizador); 

(2) imagens do utilizador com os seus amigos; (3) imagens de comida (seja do prato em si, 

receitas, bebidas, etc.); (4) gadgets (e.g. produtos eletrónicos, carros, etc.); (5) imagens com 

texto na própria imagem (e.g. memes, citações, etc.); (6) imagens de animais (sendo que o 

utilizador pode estar presente na imagem mas o foco, percetível também através da descrição, 

é o animal) ; (7) imagens de atividades (e.g. concertos, locais visitados, viagens, edifícios, etc.) 

e moda (e.g. roupa, maquilhagem, etc.). 

No entanto, para o presente estudo, importa analisar o conteúdo criado pelas marcas e não 

pelos utilizadores, ou seja, em consideração estão as publicações da marca. 

2.3.3. Brand Posts 

O conteúdo publicado no Instagram pode ser classificado em duas grandes categorias: os 

consumer ou user posts e os brand posts (Chen et al., 2015). Enquanto os posts do utilizador se 

encaixam dentro da definição de User Generated Content (UCG) e podem ser relativos às 
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temáticas analisadas na secção anterior, os posts da marca são criados, geridos e controlados 

pela própria marca ou empresa e o seu departamento de Marketing (Chen et al., 2015; 

Gutiérrez-Cillán et al., 2017; Luarn et al., 2015). 

As publicações da marca são um meio de criar experiências e influenciar a vida do 

consumidor, visando a geração de valor (Gutiérrez-Cillán et al., 2017). Este tipo de posts segue 

vários formatos e tem diferentes objetivos. Segundo Luarn et al. (2015) estes dividem-se em 

(1) posts informativos; (2) posts de remuneração; (3) posts sociais; e (4) posts de entretenimento. 

Os posts informativos são conteúdos que dão a conhecer a marca, a empresa, um produto ou 

outras atividades de marketing. Os de remuneração apresentam oportunidades limitadas a 

um período de tempo específico, tais como cupões, amostras ou campanhas especiais de 

descontos ou ofertas. Os sociais são posts que procuram incentivar a participação e feedback 

do utilizador, nomeadamente através de sondagens e perguntas. No caso do Instagram, algum 

tempo depois da criação Stories, foi adicionado o recurso de fazer perguntas e criar sondagens 

às quais os seguidores podem responder. Por fim, os posts de entretenimento pretendem 

proporcionar ao utilizador um escape da sua rotina e diverti-lo.  

2.3.4. Características do conteúdo das marcas no Instagram 

Estudos anteriores (Casaló et al., 2017b, 2018) sugerem que as características do conteúdo 

publicado nas redes sociais contribuem positivamente para as perceções e associações dos 

consumidores relativamente à marca. De entre as características das publicações online de 

uma marca, tem-se verificado que a originalidade percebida, a singularidade percebida, a 

qualidade percebida e a quantidade percebida dos conteúdos são extremamente relevantes 

para promover o diálogo e a interação da marca com o seu público (Casaló et al., 2017b, 

2018).  

Segundo Casaló et al. (2018), a originalidade relaciona-se com o nível de novidade e 

diferenciação relativamente aos conteúdos ou ações da marca, que são percecionados como 

únicos, pouco convencionais e inovadores, sendo por esse motivo surpreendentes para o 

utilizador. A singularidade relaciona-se com a diferenciação em relação às outras contas, à 

capacidade de ser único e de se destacar por esse motivo. Por sua vez, a qualidade do 

conteúdo, nomeadamente a qualidade estética da imagem, a capacidade de escrita, a utilização 

de uma linguagem e estilo visual próprios e a utilização de logótipos também têm impacto 

no sucesso ou não de uma conta de marca oficial e influenciam a disposição do utilizador em 

seguir ou não a comunidade. Finalmente, a quantidade de atividade na comunidade, 
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especificamente o número de publicações e respostas, também transmite a ideia de maior 

conhecimento e expertise na área, contribuindo para a construção da reputação da marca.  

Casaló et al. (2017b) também demonstram a relação entre as características do conteúdo e a 

intenção de seguir ou recomendar outras marcas, concluindo que estas características, com 

especial destaque para a originalidade, contribuem de forma positiva para este tipo de 

comportamentos. Contudo, como a literatura existente sobre o conteúdo no Instagram é 

bastante escassa, os autores são dos poucos académicos a debruçarem-se sobre o tema, e 

referem a necessidade de se continuar a tentar compreender as interações dos utilizadores 

com as marcas nesta rede social. 

Nesse seguimento, os autores sugerem possíveis caminhos, nomeadamente a análise das 

características do conteúdo e a sua relação com outro tipo de comportamentos, dando o 

exemplo do impacto na lealdade da marca ou no word of mouth (WOM). Tendo em conta que 

a lealdade dos consumidores em relação às marcas é muito diferente do que foi no passado, 

pois tem apresentado um decréscimo significativo, devido à maior semelhança entre as 

características dos produtos, tem-se discutido no mundo dos empresarial que já não existe 

lealdade à marca (Miller, 2017). Relativamente ao WOM, Casaló et al. (2017a) já analisaram o 

impacto das características do conteúdo na intenção de seguir e recomendar uma marca, pelo 

que analisar este construto não teria um impacto tão significativo na literatura, ainda que 

contribuísse para acrescentar informação sobre o tema.  

Dessa forma, uma vez que o grande objetivo do Marketing de Conteúdo é conquistar os 

consumidores, com o objetivo de levá-los a adotar um comportamento lucrativo, será 

analisada a relação do conteúdo com a intenção de compra.  

 

2.4. A Intenção de Compra 

Ao compreender os fatores que de alguma forma influenciam a intenção e decisão de compra 

do consumidor, os marketeers vão poder implementar estratégias mais competentes e 

direcionadas, capazes de satisfazer as necessidades dos mesmos (Escobar-Rodríguez & 

Bonsón-Fernández, 2017). 

Em última instância, o grande objetivo de todos os esforços de Marketing é levar o 

consumidor a comprar algo, seja um produto ou serviço. Assim, a intenção de compra pode 
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ser considerada como a probabilidade de um consumidor comprar um produto/serviço (ou 

marca) e voltar a escolhê-lo e comprá-lo quando necessitar novamente de satisfazer a mesma 

necessidade. Aliás, se o consumidor ficar satisfeito com a qualidade do produto, após a 

primeira compra, terá mais probabilidades de repetir a compra no futuro, ou seja, a sua 

intenção de compra relativamente à marca em questão será maior (Hsu, 2017). Em 

concordância com Hsu (2017), também Balakrishnan et al. (2014) referem que este conceito 

engloba três fatores ou fases: a vontade ou predisposição do consumidor em considerar 

comprar determinada marca, a intenção de compra e finalmente a decisão de voltar a comprar 

a mesma marca no futuro. 

No caso específico das comunidades da marca, a intenção de compra diz respeito à 

“probabilidade dos fãs ou membros da comunidade em comprar um produto da marca” 

(Hsu, 2017, p. 779). Trata-se, portanto, de um esforço consciente em que o indivíduo planeia 

comprar determinada marca (Spears & Singh, 2004). 

2.4.1. A Atitude em relação à marca como moderador da Intenção de Compra 

São vários os antecedentes da intenção de compra e, enquanto que alguns fatores aparentam 

maior consensualidade a  nível académico (e.g. imagem de marca; preço; qualidade percebida; 

demografia; valor percebido; confiança: atitude; etc.), outros são considerados não 

consensuais (e.g. promoção e publicidade; conveniência; motivação; satisfação do 

consumidor, etc.), como foi referido por Pandey e Srivastava (2016) num estudo que fazia 

uma espécie de mapeamento geral da literatura sobre a intenção de compra. 

A atitude é um dos antecedentes considerado e reconhecido pela academia. Spears e Singh 

(2004) analisam a atitude em relação à marca como uma avaliação interna relativamente 

duradoura, que provavelmente no futuro resultará num comportamento específico. Neste 

caso, a atitude é centrada na marca (Giner-Sorolla, 1999) e caracteriza-se por ser um estado 

evolutivo, uma vez que a avaliação interna que o consumidor faz da marca pode ser positiva 

ou negativa e não é estanque no tempo (Eagly & Chaiken, 1993). No entanto, esta avaliação 

mantém-se sempre durante algum tempo (Spears & Singh, 2004). 

De realçar que a atitude em relação à marca é diferente dos sentimentos do consumidor em 

relação à mesma, uma vez que os sentimentos são passageiros, enquanto que as atitudes 

permanecem iguais durante um determinado período de tempo, por muito pequeno que esse 

seja (Spears & Singh, 2004). Além disso, os sentimentos são distintos de processos cognitivos 
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e de avaliação  e a intenção de compra resulta de uma avaliação geral e subjetiva do produto 

ou serviço (Balakrishnan et al., 2014). 

Nos últimos anos, foram realizados inúmeros estudos sobre a intenção de compra nas redes 

sociais e os seus antecedentes (ver Tabela 2). Porém, como visto antes, a informação sobre 

o caso específico do Instagram continua a ser extremamente escassa, mais ainda se for relativa 

ao conteúdo orgânico. Ainda assim, destaca-se neste contexto um estudo de Che et al. (2017) 

sobre a intenção de compra do consumidor em lojas baseadas no Instagram, que avalia o papel 

da confiança como moderador.  

Estudo Autor(es) Tema / Conclusão 

The Impact of Social Network 

Marketing on Consumer Purchase 

Intention in Pakistan: Consumer 

Engagement as a Mediator. 

Husnain e Toor 

(2017) 

Analisa a forma como o marketing nas 

redes sociais afeta consideravelmente a 

intenção de compra do consumidor e o 

engagement tem um papel moderador na 

intenção de compra. 

Consumer Attitudes Toward Social 

Network Advertising. 

Luna-Nevarez e 

Torres (2015) 

Conclui que a atitude perante a 

publicidade nas redes sociais tem um 

impacto positivo na intenção de 

compra.  

The Value of Marketer-Generated 

Content on Social Network Sites: 

Media Antecedents and Behavioral 

Responses. 

Martínez-

Navarro e Bigné 

(2017) 

Estuda a publicidade nas redes sociais e 

o impacto positivo desta no eWOM e 

na intenção de visitar o website da marca, 

que acaba por impactar positivamente 

a intenção de compra.  

Online Experiences and Virtual 

Goods Purchase Intention. 

Huang (2012) Conclui que a identidade social tem 

mais influência na intenção de compra 

do que o flow e a envolvência cognitiva. 

The Impact of User Interactions in 

Social Media on Brand Awareness 

and Purchase Intention: The Case 

of MINI on Facebook. 

Hutter et al. 

(2013) 

Constata que o engagement dos fãs numa 

página de Facebook influencia 

positivamente a intenção de compra. 

Facebook: Investigating the 

Influence on Consumer Purchase 

Intention. 

Richard e Guppy 

(2014) 

Comprova que as aplicações e 

atividades no Facebook, como o botão 

de “like” e o de partilha têm um 

impacto positivo na intenção de 

compra. 
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Relationship Between Social 

Network Credibility and Online 

Purchase Intention for Automobile 

Market in Egypt. 

El Mansoury 

(2016) 

Considera o papel da confiança na nas 

redes sociais como um moderador que 

contribui de forma positiva na compra 

online no setor automóvel no Egito. 

Consumer Purchase Decision in 

Instagram Stores: The Role of 

Consumer Trust 

Che et al. (2017) Analisa a confiança como um 

moderador da intenção de compra em 

lojas estabelecidas no Instagram e 

conclui que a confiança é fundamental 

para reduzir o risco percebido pelo 

consumidor e uma forma de construir 

essa confiança é através dos KOL – Key 

Opinion Leader. 

Tabela 2 – Evolução dos estudos sobre intenção de compra 

 

 

2.5. O Conteúdo e a Intenção de Compra 

Uma gestão estratégica do Instagram e do seu conteúdo é capaz de melhorar a perceção dos 

consumidores em relação às marcas (Akar & Dalgic, 2018). Imagens e vídeos com um 

impacto visual e criativo ajudam as marcas não só a chamar a atenção dos consumidores, 

mas também a criar-lhes uma sensação de prazer e diversão. Isto significa que as marcas se 

devem esforçar para criar conteúdos que transmitam não só estas sensações mas que também 

sejam úteis para os seus seguidores (Casaló et al., 2017b).  

Todavia, o que falta analisar é o impacto que o conteúdo tem nos consumidores e se este, 

efetivamente, tem alguma relação com a predisposição do consumidor para escolher comprar 

determinada marca. É essa resposta que a presente dissertação pretende dar.  

Concluindo, a pesquisa incidirá sobre as características do conteúdo orgânico das 

comunidades da marca no Instagram (Casaló et al., 2017b, 2018) e irá relacioná-las com 

intenção de compra, seguindo como base o modelo de Spears e Singh (2004). Desta forma, 

irá contribuir não só para a investigação relativa ao Instagram e às comunidades de marca 

nesta rede, mas irá também complementar a lacuna de falta de informação relativa à intenção 

de compra nesta rede.  

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Akar & Dalgic (2018) 
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3. Metodologia 

A presente secção começará pela definição da questão de investigação, seguida pela 

apresentação do modelo conceptual e da explicação da metodologia a utilizar. 

Posteriormente, será realizado um pequeno estudo exploratório que ajudará a guiar o estudo 

principal, do qual surgirão os dados a analisar. 

3.1. Objetivos do estudo e questões de investigação 

 

Através da revisão da literatura foi possível compreender a necessidade de conduzir mais 

estudos sobre o Instagram e sobre o conteúdo partilhado nesta rede e o seu impacto no 

comportamento dos consumidores. 

A análise de estudos anteriores permitiu também aferir que uma das grandes limitações dos 

mesmos é o facto de considerarem sempre seguidores de apenas uma conta de Instagram. 

Além disso, esse perfil da marca tende a estar associado à indústria da moda, pelo que este 

estudo analisará as características do conteúdo em marcas de outros setores. 

Outro fator limitativo é o facto de a amostra analisada ser maioritariamente feminina, uma 

vez que esses estudos se concentram na relação com marcas da indústria da moda, sendo o 

género feminino o principal consumidor do conteúdo destas marcas (Casaló et al., 2017a).  

Verifica-se, portanto, um gap na literatura não só relativamente à análise do conteúdo de 

marcas de outras indústrias, mas também relativamente à intenção de compra no Instagram. 

A presente investigação destacar-se-á nesse sentido e acrescentará informação valiosa do 

ponto de vista da academia e da gestão de marketing. 

O principal objetivo deste estudo é, então, contribuir para a literatura sobre o Instagram e 

analisar o conteúdo de marcas de outros setores de maneira a possibilitar a generalização de 

resultados. Pretende-se, assim, dar resposta às seguintes questões: Qual o impacto do conteúdo 

criado por uma marca no Instagram na atitude em relação à mesma? Em que medida é que a atitude em 

relação à marca influencia a intenção de compra?  
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3.2. Tipo de pesquisa 

 

O estudo em questão terá por base uma metodologia quantitativa, de forma a testar de forma 

objetiva as hipóteses e compreender a relação entre as diferentes variáveis (Creswell, 2014). 

Uma abordagem quantitativa, nomeadamente através da aplicação de um questionário, 

justifica-se como a melhor hipótese, uma vez que o objetivo é identificar os fatores que 

influenciam um determinado resultado (Creswell, 2014). O questionário é composto por um 

conjunto de questões, sejam escritas ou verbais, às quais o entrevistado tem de responder 

(Malhotra et al., 2006). O objetivo deste é, portanto,  retirar conclusões ao comportamento 

de uma população, com base numa amostra que permita fazer generalizações (Creswell, 

2014). 

 

3.3. Hipóteses de Pesquisa e Modelo Conceptual 

 

A literatura anterior evidencia que as características do conteúdo são antecedentes da 

liderança de opinião e influenciam determinados comportamentos, nomeadamente a 

intenção de interagir, recomendar e seguir conselhos por parte do influenciador (Casaló et al., 

2018). Considerando que o conteúdo de uma marca segue a mesma lógica do conteúdo por 

um influencer, já que os objetivos são os mesmos – promover a marca e os seus produtos e 

potenciar o engagement com a sua audiência – será plausível aferir que estas características, se 

presentes nas diferentes publicações, resultarão numa atitude positiva em relação ao 

conteúdo. Desta forma, formula-se a seguinte hipótese de investigação: 

 

H1: As características do conteúdo da marca no Instagram afetam positivamente a 

atitude em relação ao conteúdo. 

H1a: Quanto mais original for o conteúdo da marca, mais positiva será a atitude em relação 

ao conteúdo. 

H1b: Quanto mais singular for o conteúdo da marca, mais positiva será a atitude em relação 

ao conteúdo. 

H1c: Quanto maior for a qualidade do conteúdo da marca, mais positiva será a atitude em 

relação ao conteúdo. 

H1d: Quanto maior for a quantidade de publicações da marca, mais positiva será a atitude 

em relação ao conteúdo. 
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Além disso, considera-se também que quando um indivíduo aprecia o conteúdo promovido 

pela marca, a considera uma especialista na temática e faz uma avaliação positiva da mesma 

(Casaló et al., 2018).  

 

H2: As características do conteúdo da marca no Instagram afetam positivamente a 

atitude em relação à marca. 

H2a: Quanto mais original for o conteúdo da marca, mais positiva será a atitude em relação 

à marca. 

H2b: Quanto mais singular for o conteúdo da marca, mais positiva será a atitude em relação 

à marca. 

H2c: Quanto maior for a qualidade do conteúdo da marca, mais positiva será a atitude a 

atitude em relação à marca. 

H2d: Quanto maior for a quantidade de publicações da marca, mais positiva será a atitude 

em relação à marca. 

 

Como visto anteriormente, marcas que apresentam informação de qualidade e personalizada, 

e despertam emoções nos consumidores, são favorecidas por estes (Kee & Yazdanifard, 

2015). Nesse sentido, apresentar regularmente conteúdo original, singular e de qualidade, fará 

com que estes tenham uma atitude positiva não só em relação ao conteúdo em si mas também 

em relação à própria marca. 

 

H3: A atitude em relação ao conteúdo da marca afeta positivamente a atitude em 

relação à marca. 

A literatura já demonstrou que conteúdo útil, relevante e diferenciador, fará com que os 

seguidores se lembrem mais facilmente de uma marca e estejam mais predispostos a comprá-

la, contribuindo para uma lealdade da marca superior (Baltes, 2015). Assim, é expectável que 

quanto mais positiva for a atitude em relação à marca maior será a intenção de compra. 

H4: A atitude em relação à marca afeta positivamente a intenção de compra. 

Com base nas hipóteses estabelecidas, formula-se o seguinte modelo conceptual, que traduz 

as relações entre as diferentes variáveis consideradas: 
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3.4. Estudo Exploratório  

 

Uma vez que o presente estudo tem como objetivo analisar mais do que uma conta/marca 

no Instagram, contrariamente aos estudos realizados anteriormente, é necessário efetuar a 

seleção das marcas sobre as quais a pesquisa irá incidir. Até então, os estudos relacionados 

com o Instagram analisavam quase exclusivamente marcas de moda ou de beleza, pelo que a 

amostra era quase inteiramente feminina. De forma a combater essa limitação, este tipo de 

marcas foi excluído à partida. 

De maneira a escolher as marcas a analisar foi realizado um estudo exploratório com duas 

categorias de produto e cinco marcas. Esta escolha começou através da análise do ranking 

das 100 Melhores Marcas Globais de 2018 elaborado pela Interbrand em 2019. A lista em 

questão apresentava marcas de vários setores, nomeadamente Álcool, Automóvel, Serviços 

Business, Eletrónica, FMCG, Logística, Media, Retail, Tecnologia, Vestuário, Bebidas, 

Diversos, Energia, Serviços Financeiros, Luxo, Restaurantes e Bens Desportivos. A partir 

dessa lista, cada marca foi analisada individualmente, verificando-se manualmente, uma a 

uma, o número de seguidores atuais. Após essa primeira análise (ver Anexo 2), foram 

retiradas de consideração as marcas de moda e beleza pelos motivos já referidos, assim como 

H
1
b

 

H4 

H2 H1 

H
2
c 

Características do conteúdo da marca no Instagram 

 

 

 

Atitude em relação 

à marca (AM) 

Intenção de 

Compra (IC) 

Atitude em relação 

ao conteúdo (AC) 

Originalidade 

percebida (O) 

Singularidade 

percebida (S) 

Qualidade 

percebida (QL) 

Quantidade 

percebida (QT) 

H3 

Figura 1 - Modelo Conceptual proposto 
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as marcas da indústria automóvel por se tratar de um setor tipicamente associado ao género 

masculino. 

Assim, optou-se por analisar a categoria da restauração e dos bens desportivos (as categorias 

foram assumidas com base na diferenciação feita pela Interbrand na sua análise), ou seja, duas 

indústrias de bens de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

Na restauração, as três marcas com mais seguidores eram o McDonald's em 10º lugar no 

ranking (com 3,3m seguidores), o Starbucks em 57º lugar (com 17,3m seguidores) e o KFC 

em 86º lugar (com 1,3m seguidores). Nos bens desportivos as únicas duas marcas 

consideradas pelo ranking eram a Nike em 17º lugar (com 85,2m seguidores) e a Adidas em 

50º lugar (com 23,2m seguidores). Aliás, segundo dados do Statista (2017) estas duas marcas 

estavam no top de marcas com mais seguidores no Instagram. O número de seguidores das 

marcas foi analisado a 27 de fevereiro de 2019, de forma manual. 

Em suma, estas duas categorias são relevantes, pois englobam marcas altamente reconhecidas 

pelo público, mas também porque representam diferentes níveis de envolvimento por parte 

do consumidor. Enquanto se presume que produtos de restauração são produtos com baixo 

envolvimento por parte do consumidor, não só pelo seu preço, mas também pela sua duração 

de utilização/consumo, os bens desportivos são produtos de alto envolvimento, cuja decisão 

de compra é mais ponderada (Kotler et al., 2014).  

Posteriormente, elaborou-se um pequeno questionário de três perguntas (ver Anexo 3), cujo 

objetivo foi determinar as duas marcas com mais seguidores dentro da restauração e dos bens 

desportivos, a fim de definir aquelas sobre as quais o questionário final iria incidir. O 

questionário foi aplicado através da plataforma online Survey Monkey e foi conduzido em 

Figura 2 - Marcas consideradas no Rankind da Interbrand nas categorias de Restauração e 
Bens Desportivos, respetivamente 

Fonte: Interbrand (2019) 
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Inglês, uma vez que se tratam de marcas globais e, em última instância,  pretendia-se alcançar 

uma amostra internacional. Este foi distribuído através do perfil pessoal de Facebook da autora 

e esteve disponível entre os dias 1 e 5 de março de 2019. Foram recolhidas 101 respostas, 

que levaram à escolha da Nike e do McDonald’s como marcas representativas do estudo 

principal, como se pode verificar na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Estudo principal 

 

Após a definição das duas marcas sobre as quais o estudo se iria focar, foi elaborado um 

segundo questionário. Tal como o estudo exploratório, este questionário foi aplicado em 

Inglês, de forma a possibilitar respostas de uma amostra internacional e, como tal, mais 

variada, que permitisse retirar conclusões mais generalizadas e não apenas relativamente ao 

contexto português.  

O questionário foi aplicado através da plataforma Survey Monkey. Inicialmente pretendia-se 

implementar uma randomização da atribuição das duas marcas aos respondentes de forma 

igualitária, recurso esse que não estava disponível nem na versão gratuita nem no plano 

mensal da plataforma. Ou seja, pretendia-se que aleatoriamente 50% da amostra respondesse 

Figura 3 - Resultados do estudo exploratório 
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a questões relacionadas com a Nike e outros 50% respondesse a questões relacionadas com 

o McDonald’s. Como tal seria demasiado oneroso, os inquiridos puderam escolher a marca 

e responder relativamente aquela que seguiam ou estavam mais familiarizados. 

O link para o questionário foi disponibilizado e partilhado nas redes sociais da autora 

(Facebook e Instagram) e amigos e em grupos de Erasmus. Este também foi partilhado com 

recurso ao e-mail dinâmico dos alunos da Faculdade de Economia e de outras faculdades da 

Universidade do Porto. 

 

3.5.1. Escolha do estímulo 

 

Qualquer tipo de material utilizado numa pesquisa, seja algo físico (e.g. produto), visual e/ou 

auditivo (e.g. vídeo, anúncio, imagem) constitui um estímulo (Denscombe, 2014). Os 

estímulos são variados e estão sempre relacionados com o tema da pesquisa em si. Estes 

permitem guiar a discussão, ao funcionarem como um exemplo sobre o qual esta deverá 

incidir.  

Neste caso, uma vez que o foco é o Instagram, foram escolhidos como estímulos um post 

estático, ou seja, uma imagem, para cada marca (ver Figuras 4 e 5). Apesar de o vídeo ser 

uma tendência crescente no Instagram, a imagem estática continua a ser o principal formato 

utilizado nesta rede social, além de que, do ponto de vista do respondente, é também o 

formato mais fácil de analisar. 

Primeiramente, foi feita uma análise dos posts publicados entre 2018 e 2019, uma vez que 

atendendo ao número de publicações realizadas em 2019 até à data de análise, a limitação a 

esse ano produziria conteúdo insuficiente. Nessa mesma análise, verificou-se que os posts 

utilizam frequentemente o formato de galeria, ou seja, posts com mais do que uma imagem. 

Esta situação é especialmente notória no caso da McDonald’s, observando-se na maioria das 

publicações do período em questão. Nesse sentido, considerou-se apenas a primeira imagem 

de cada galeria, desde que a legenda fizesse sentido na mesma e não fosse necessário 

visualizar as restantes imagens para compreender o post.   

Seguidamente, após uma análise das duas marcas, foi escolhido um estímulo para cada uma. 

Além do formato imagem, foram utilizados outros critérios que justificaram a escolha. Os 

posts teriam de ser representativos da conta não só a nível visual, mas também a nível de 

interação, com um elevado número de likes (mais de 300.000 no caso da Nike e mais de 
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10.000 no caso da McDonald’s). Ambos teriam obrigatoriamente de apresentar uma legenda 

e, pelo menos, um hashtag da marca. Além disso, a imagem teria que apresentar um produto 

da marca a ser utilizado ou consumido e a marca deveria ser claramente identificável, 

ocupando uma posição central e de destaque. Por fim, os posts deveriam ser similares entre 

si, ou seja, não serem muito díspares entre as duas marcas. Os posts escolhidos, 

correspondentes aos critérios definidos, encontram-se representados de seguida. 

 

Figura 4 - Estímulo da marca Nike 

Fonte: Print recolhido do Instagram da Nike a 21 de março de 2019 

 

 

 

Figura 5 - Estímulo da marca McDonald's 
Fonte: Print recolhido do Instagram da McDonald’s a 21 de março de 2019 
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3.5.2. Medidas e Amostra 

Como mencionado, de forma a aferir a relação entre os diferentes construtos, foi elaborado 

um questionário online, com base na literatura existente (ver Anexo 4). Esse questionário 

recorreu a escalas já utilizadas e testadas por outros autores (Casaló et al., 2018; Spears & 

Singh, 2004), o que lhe confere um maior grau de credibilidade e consistência. As escalas das 

características do conteúdo foram utilizadas por Casaló et al. (2018) em estudos sobre o 

Instagram, no entanto, a escalas de Spears e Singh (2004) não foram elaboradas para o 

contexto online, mas sim tendo por alvo publicações tradicionais escritas, embora se considere 

plausível a sua aplicação neste novo contexto. 

Ao iniciar o questionário é explicado o objetivo do mesmo e assegurado aos inquiridos o 

facto de não existirem respostas certas ou erradas. De seguida, na primeira secção são 

apresentadas questões de escolha múltipla relacionadas com o nível de utilização do Instagram, 

tal como a frequência de utilização da rede.  

Posteriormente, o inquirido escolhe a marca com que se sente mais familiarizado (Nike ou 

McDonald’s), sendo as questões seguintes relacionadas com a mesma. Foram colocadas 

questões metodológicas de forma a testar o envolvimento do inquirido sobre a marca e 

depois questões sobre as características do conteúdo, a atitude em relação à marca e a 

intenção de compra. Recorreu-se à utilização de Escalas de Likert de 7 pontos (ver Tabela 3). 

Isto significa que os respondentes atribuíam pontuações de acordo com o seu nível de 

concordância (Malhotra et al., 2006), sendo o número 1 equivalente a “Stongly Disagree” e o 7 

a “Strongly Agree”. Embora, muitas vezes as Escalas de Likert sejam construídas através de 

um sistema de 5 pontos, os dois autores que estudaram fenómenos semelhantes utilizaram 7 

pontos, pelo que faz mais sentido para a pesquisa em questão utilizar o mesmo sistema.  

Finalmente, na última secção do questionário pediu-se aos inquiridos que respondessem a 

perguntas de cariz demográfico, nomeadamente o género, idade, grau académico concluído, 

ocupação atual e a sua nacionalidade. A nacionalidade é a única questão que possibilitava 

resposta aberta.  

Escalas/Itens de Medida Fonte 

Consumer Involvement 

 

Item 1: This brand is very important to me. 

Item 2: When I get a product from this brand, it’s not a big deal if I 

make a mistake. (R) 

Adaptado de Laurent e 

Kapferer (1985) 
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Perceived Uniqueness 

 

Item 1: This Instagram account is highly unique. 

Item 2: This Instagram account is one of a kind. 

Item 3: This Instagram account is really special and different to others. 

 

Casaló et al. (2018) 

adaptado de Franke & 

Schnreier (2008) 

Perceived Originality 

 

Item 1: Publications on this Instagram account are original. 

Item 2: Publications on this Instagram account are novel. 

Item 3: Publications on this Instagram account are unusual. 

Item 4: Publications on this Instagram account are innovative. 

Item 5: Publications on this Instagram account are sophisticated. 

Item 6: Publications on this Instagram account are creative. 

Casaló et al. (2018) 

adaptado de Moldovan 

et al. (2011) 

Account Characteristics 

 

Item 1: The quantity of publications on this Instagram account is very 

high. 

Item 2: The quality of publications on this Instagram account is very 

high. 

 

Casaló et al. (2018) 

Attitude towards the content 

 

Item 1: The post was pleasant. 

Item 2: The post was likable. 

Item 3: The post was interesting. 

Item 4: The post was tasteful. 

Item 5: The post was artful. 

Item 6: The post was good. 

 

Spears e Singh (2004) 

Attitude towards the brand 

Item 1: The brand is appealing. 

Item 2: The brand is good. 

Item 3: The brand is pleasant. 

Item 4: The brand is favorable. 

Item 5: The brand is likeable. 

Spears e Singh (2004) 

Puchase Intentions 

Item 1: I would never buy products of this brand. (R)  

Item 2: I definitely intend to buy products of this brand. 

Item 3: I am very interested in buying products of this brand. 

Item 4: I will definitely not buy products of this brand. (R) 

Item 5: I will probably buy products of this brand. 

Spears e Singh (2004) 

Tabela 3 - Construtos e itens de medida analisados no questionário. 
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3.5.3. Teste Piloto 

 

Segundo Malhotra et al. (2006), um questionário tem sempre três objetivos específicos: 

traduzir a necessidade de informação em questões específicas; motivar e incentivar os 

indivíduos a responderem; e minimizar ao máximo a possibilidade de erro nas respostas.  

Assim, de forma a garantir a compreensão das perguntas e "identificar e eliminar potenciais 

problemas" (Malhotra et al., 2006, p. 319), foi realizado um teste-piloto a uma pequena 

amostra de três jovens adultos portugueses, com um perfil semelhante ao dos indivíduos que 

se pretende que respondam ao questionário final. Após o teste piloto não foram efetuadas 

alterações significativas, uma vez que todos os indivíduos afirmaram compreender 

perfeitamente as perguntas e não apresentaram dúvidas. Apenas foram feitas pequenas 

correções ortográficas. 
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4. Resultados 

O capítulo atual apresentará os resultados obtidos a partir do questionário. Primeiramente, é 

feita uma descrição da amostra, seguida de um conjunto de análises preliminares - realizadas 

através do software IBM SPSS 24 - com o objetivo de aferir os pressupostos de normalidade 

e a homogeneidade das subamostras (Nike e McDonald’s). Posteriormente, é executada uma 

Análise de Trajetórias, com recurso ao software IBM AMOS 24, de forma a testar a validade 

do modelo conceptual e as hipóteses de investigação. 

4.1 Caracterização da Amostra 

O questionário esteve online entre o dia 24 de março e 09 de abril de 2019. No total, foram 

recolhidas 687 respostas, sendo que 50 destas pertenciam a indivíduos que afirmaram não 

ter Instagram (uma das condições essenciais) e, como tal, encerraram o questionário logo após 

a primeira questão. Assim, declaram-se apenas 637 respostas completas e válidas. Considera-

se que o tamanho da amostra é adequado, tendo seguido a regra de 10-15 sujeitos por cada 

variável, de forma a garantir precisão estatística (Kline, 2011; Marôco, 2018). As 

características demográficas são apresentadas de forma resumida no Anexo 5. 

Em termos percentuais, a amostra é composta por 72.8% de indivíduos do sexo feminino, 

26.7% do sexo masculino e 0.5% que não se identificam em nenhuma das duas categorias. 

Em ambas as marcas, o número de respondentes do sexo feminino foi maior. No caso da 

Nike 68.2% eram mulheres e 31.5% homens (ver Anexo 5.1.), no caso da McDonald’s 79% 

eram do género feminino e 20.2% do género masculino (ver Anexo 5.2.).  

Relativamente à idade, a grande maioria dos respondentes (69.9%) tem entre 18 e 24 anos. 

Ainda sobre a idade, um número relevante de inquiridos (26.1%) encontra-se entre os 25 e 

os 34 anos. De forma a analisar se a idade dos inquiridos afetava a escolha da marca, foi 

conduzido um teste do Qui-Quadrado. Este atesta que não existem diferenças na idade dos 

participantes relativamente à marca escolhida: χ2(4, N= 632) = 5.07, p = .281. 

No que diz respeito às suas habilitações literárias, uma quantidade significativa tem educação 

superior, sendo que 47.4% concluiu a licenciatura e 28.9% tem um mestrado ou pós-

graduação. Novamente, foi realizado um teste do Qui-Quadrado que afere que não existem 

diferenças relativamente às habilitações literárias dos participantes e à marca escolhida:   χ2(6, 

N= 632) = 5.74, p = .333. Em referência à situação profissional, mais de metade da amostra 

(57.8%) são estudantes e 22.4% encontram-se a trabalhar no momento.  
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No que toca à sua origem, os respondentes provêm de 32 países diferentes. No entanto, a 

larga maioria (82.3%) são portugueses e apenas 17.7% são de outros países, dos quais se 

destacam o Reino Unido, os EUA e o Brasil. 

Quando questionados sobre a sua presença no Instagram, é possível verificar que 2014 foi o 

ano de maior adesão à plataforma, com 22.3% a juntarem-se à rede social nesse ano. Mais 

ainda, 45.5% aderiu à mesma após esse ano.  

Além disso, 87% afirmou utilizar esta rede social todos os dias. De realçar que, desses 

indivíduos, 39.6% passa entre 1 a 2 horas na plataforma e 24.2% passa menos de 1 hora.  

A nível de conhecimento das duas marcas – Nike e McDonald’s -, 24.8% dos inquiridos 

seguia pelo menos uma das marcas e 75.2% não seguia nenhuma das duas. Dos que seguiam, 

16.1% responderam sobre a Nike e 8.6% sobre o McDonald’s.  

Considerando o total de respostas, 57.3% são referentes à Nike, com quem os indivíduos 

afirmaram estar mais familiarizados (mesmo quando não seguiam nenhuma das duas marcas) 

e 42.7% relativamente ao McDonald’s.  

 

4.2 Análises Preliminares 

4.2.1. Estatísticas Descritivas 

Antes de se proceder ao teste do modelo conceptual, foram realizadas várias análises 

preliminares com recurso ao software IBM SPSS Statistics 24. De seguida, na Tabela 4 são 

apresentadas as estatísticas descritivas, nomeadamente a média e desvio padrão e os valores 

de confiabilidade e normalidade. 

 

4.2.2. Análise da Normalidade 

De forma a analisar a normalidade da distribuição, foi realizada uma análise da assimetria 

(sk) e da curtose (ku). Segundo Kline (2011), considera-se que valores de assimetria entre 

|3| e valores da curtose entre |10| não apresentam desvios à normalidade dos itens. Como 

se verifica na Tabela 4, a assimetria está entre |0.01| > sk < |1.21| e a curtose |0.04| > ku 

< |2.50|, o que significa que a amostra não apresenta desvios à distribuição normal.  
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Tabela 4 - Estatísticas Descritivas das Variáveis em Análise 

 

4.2.3. Análise de Confiabilidade das Escalas 

Para garantir a fiabilidade dos resultados, foi realizada uma análise da consistência interna 

das escalas e da amostra. O alfa de Cronbach é a medida de confiabilidade mais utilizada pelos 

investigadores (Marôco, 2018) e, como tal, foi utilizado neste caso nas escalas em que tal era 

possível.  

Na Tabela 4 é possível aferir que relativamente às características do conteúdo, a singularidade 

(3 itens) e a originalidade (6 itens) reportaram valores superiores a 0.90, considerados como 

excelentes. Tanto a escala da atitude em relação ao conteúdo (6 itens) como a da atitude em 

relação à marca (5 itens) apresentaram também valores superiores 0.90. A escala da intenção 

de compra (5 itens), cuja recodificação foi necessária, apresentou um alfa de .86, considerado 

um bom valor. Diferentemente dos outros construtos, a escala do envolvimento apresentava 

apenas 2 itens, daí ter sido utilizado o coeficiente de correlação de Pearson como medida, já 

que este é frequentemente utilizado neste tipo de escalas. Este apresentou um valor de r = 

.14, ou seja, demonstrou a existência de uma correlação positiva, mas muito baixa. A 

quantidade e a qualidade não foram alvo de teste uma vez que a escala apresentava apenas 

um item.  

 

4.2.4 Análise das Correlações entre Variáveis 

Posteriormente, foi realizada uma análise das correlações entre variáveis, através da 

correlação de Pearson (ver Tabela 5). A tabela de referência cruzada permite compreender 

 Média Desvio 

Padrão 

r p α Assimetria Curtose 

Envolvimento  4.24 1.24 .136 .001 N/A -.012 -.160 

Singularidade 3.97 1.49   .903 -.160 -.978 

Originalidade 4.38 4.38   .903 -.433 -.133 

Quantidade 4.58 4.58   N/A .203 .163 

Qualidade 5.03 5.03   N/A -.441 -.037 

Atitude/Conteúdo 4.84 4.84   .900 -.543 .697 

Atitude/Marca 5.36 1.07   .931 -1.21 2.50 

Int. de Compra 4.61 0.75   .855 -.276 -.112 
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como é que as diferentes variáveis se relacionam entre si e se evoluem de forma positiva ou 

negativa, isto é, se evoluem no mesmo sentido ou em sentidos opostos.  

Verificou-se que as correlações são significativas ao nível de p < .01, à exceção da relação da 

intenção de compra com a quantidade percebida que é significativa ao nível p < .05. Além 

disso, pode-se concluir, através da análise da Tabela 5, que existem fortes correlações entre 

as variáveis originalidade – singularidade (.789), originalidade – qualidade (.641) e 

singularidade – qualidade (.562). No entanto, a variável quantidade apresenta baixa correlação 

com todas as outras variáveis. Há também uma correlação significativa entre a originalidade 

e a atitude em relação ao conteúdo (.558) e entre a originalidade e a atitude em relação à 

marca (.528). De salientar também a correlação positiva entre a atitude em relação ao 

conteúdo e a atitude em relação à marca (.599). Relativamente à intenção de compra, destaca-

se a correlação com a atitude em relação à marca (.562). 

 

4.3. Análise de Trajetórias 

 

Com recurso ao software IBM SPSS Amos 24, testou-se o modelo conceptual proposto 

anteriormente. A Análise de Trajetórias é uma extensão do modelo de regressão linear 

múltipla, cujo objetivo é “decompor a associação entre variáveis em diferentes efeitos, diretos 

e indiretos, como aqueles que seriam observáveis num conjunto de relações causais” 

(Marôco, 2018, p. 755). Isto significa que a Análise de Trajetórias considera o modelo como 

um todo e permite analisar as relações entre as diferentes variáveis e as suas regressões 

simultaneamente, de forma a compreender se os dados obtidos suportam a questão de 

 *p < .05, ** p < .01, ***p < .001  

Tabela 5 – Análise das Correlações entre Variáveis 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Envolvimento        

2. Singularidade -.164**       

3. Originalidade -.193** .789**      

4. Quantidade -.121** .222** .221**     

5. Qualidade -.144** .562** .641** .303**    

6. Atitude/Conteúdo -.165** .491** .558** .155** .520**   

7. Atitude/Marca -.271** .473** .528** .189** .474** .599**  

8. Intenção de Compra -.404** .243** .274** .090* .252** .263** .562** 
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análise. No entanto, é de realçar que, neste tipo de análise, causalidade não significa 

necessariamente causa, mas sim, correlação que, por sua vez, explica a associação entre as 

variáveis (Marôco, 2018). 

Esta análise considera variáveis independentes ou exógenas (e.g. características do conteúdo), 

variáveis mediadoras ou endógenas (e.g. atitude em relação ao conteúdo e atitude em relação 

à marca) e variáveis dependentes ou endógenas (e.g. intenção de compra).  

Considera ainda quatro tipos de efeitos, nomeadamente os efeitos diretos, os efeitos indiretos 

ou mediadores, os efeitos não analisados e os efeitos espúrios. Os efeitos diretos representam 

uma “relação direta entre duas variáveis, estimada pelo coeficiente de trajetória de uma 

variável para a outra e indicado por uma seta reta” (Marôco, 2018, p. 757). Os efeitos 

indiretos ou mediadores refletem os efeitos que uma variável sente através de outra variável, 

daí que seja representado visualmente através de setas de entrada e saída  e funcionam como 

um transmissor da relação causal (Kline, 2011). Os efeitos não analisados são efeitos 

representados por uma curva com setas nas duas extremidades e traduzem correlações em 

que não é “explicitada uma direção causal entre as duas variáveis” (Marôco, 2018, p. 757). 

Os efeitos espúrios retratam relações em que a “a associação entre duas variáveis é, em parte, 

responsável pela associação de cada uma delas com uma terceira variável” (Marôco, 2018, p. 

757). Considera-se ainda que a soma dos efeitos diretos e indiretos resulta nos efeitos totais. 

O modelo inicialmente proposto (ver Figura 1) trata-se de um modelo recursivo, uma vez 

que todas as relações causais são unidirecionais, não existindo efeitos de feedback, nos quais 

uma variável é ao mesmo tempo causa e efeito de outra variável (Marôco, 2018). 

De acordo com Kline (2011) e com Marôco (2018) o teste do Qui-Quadrado é o método 

mais comum para se avaliar o ajustamento do modelo. Este compara a matriz de covariância 

predita (∑) e a matriz de covariância observada (S), no entanto, é sensível à dimensão da 

amostra e não é particularmente adequando para grandes amostras (n > 200), como é o caso 

da amostra deste estudo.  

Outra forma de analisar o ajustamento, é o Root Mean Square Residual (RMSR), que “estima a 

diferença entre as covariâncias estimadas pelo modelo e as covariâncias observadas” ou “se 

a análise for feita nas variáveis estandardizadas, as diferenças entre as correlações estimadas 

pelo modelo e as correlações observadas” (Marôco, 2018, p. 760). Se RMSR for < 0.1, o 

ajustamento do modelo é bom, se RMSR for < 0.05, o ajustamento é muito bom e se RMSR 

for = 0, o ajustamento é perfeito. Caso seja > 0.1, o ajustamento é inaceitável. 
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Além destes dois testes, pode-se ainda calcular o Goodness of Fit Index (GFI) de Jöreskog–

Sörbom (Jöreskog & Sörbom, 1992) que varia entre 0 e 1 ainda que, excecionalmente possa 

assumir valores negativos. Se GFI > 0.9, o ajustamento é razoável e se GFI > 0.95, o 

ajustamento do modelo aos dados é considerado muito bom. Uma vez que é comum este 

sobrestimar o valor da qualidade do ajustamento, é necessário proceder-se ao ajustamento 

dos graus de liberdade (gl) no que toca ao número de variâncias-covariâncias não redundantes 

(k) do modelo fatorial ajustado (Marôco, 2018). 

Além do Goodness of Fit Index pode-se analisar também o Comparative Fit Index (CFI) de Bentler 

(Bentler, 1990), que varia entre os valores 1 e 0, sendo que o 1 representa o melhor 

ajustamento, ainda que valores acima de 0.9 já sejam aceitáveis. Enquanto que o GFI é um 

índice absoluto e apresenta o ajustamento do modelo como um todo, sem comparar com 

nenhum outro, o CFI é um índice incremental que mede “a melhoria relativa no ajustamento 

do modelo do investigador comparativamente ao modelo base” (Kline, 2011, p. 208). Isto 

significa que este índice analisa as discrepâncias entre o modelo proposto e os dados 

analisados. Além disto, é menos sensível ao tamanho da amostra, funcionando relativamente 

bem mesmo em amostras pequenas. 

Ainda de acordo com Kline (2011), outro índice relevante é o Root Mean Square Error of 

Aproximation (RMSEA) de Steiger-Lind (Steiger, 1990). Este índice é considerado um 

“badness-of-fit index” (Kline, 2011, p. 205), uma vez que são valores perto de 0 que indicam 

o melhor ajustamento, ainda que o valor 0 não signifique necessariamente que o ajustamento 

é perfeito. Assim, os valores devem ser < 0.05, ainda que sejam aceitáveis valores até 0.08. 

O valor de RMSEA diminui consoante os graus de liberdade e o tamanho da amostra, sendo 

que quantos mais graus de liberdade (maior parcimónia) e quanto maior a amostra, menor 

será este valor. Apresenta um intervalo de confiança de 90%.  

Juntamente com estes índices, pode-se analisar ainda os Modification Indexes (MI) ou Índices 

de Modificação, que não devem ser > 11  (Kline, 2011) e são utilizados como forma de 

adicionar mais setas ao modelo, ajudando desta forma a melhorar o ajustamento do mesmo.  

Tendo em conta  os valores considerados anteriormente em cada índice, procedeu-se ao teste 

do modelo conceptual e concluiu-se que o ajustamento do mesmo era fraco, uma vez que 

apresentava os seguintes valores: χ2(11, N = 637) = 1023.2;  p = < .001; GFI = .693; CFI = 

.470; RMSEA = .382, p (RMSEA ≤ .05) < .001; 90% IC [0.362, 0.402]; RMSR = .256; AIC 

= 1057.19; BCC = 1057.63.  
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Nesse sentido, foi feita uma análise pormenorizada dos outliers e com base na Distância de 

Mahalanobis foram removidos cinco outliers. Seguidamente, analisaram-se os Índices de 

Modificação e concluiu-se a necessidade de correlacionar os preditores (IM > 201.50) bem 

como de eliminar a variável “quantidade percebida” por não predizer significativamente 

nenhuma das variáveis endógenas (todos os b < .04 e p > .203). A decisão de eliminar esta 

variável foi suportada também através da análise da tabela de correlações elaborada 

anteriormente, que demonstrou que a “quantidade percebida”, apresentava uma correlação 

extremamente baixa com as outras variáveis, ainda que fossem relativamente significativas. 

Além disso, a análise inicial também confirmou a forte correlação entre as outras três 

variáveis das características do conteúdo (originalidade, singularidade e qualidade; r > .57) 

fazendo com que o próprio software sugerisse criar ligações entre as mesmas, algo que não 

estava considerado no modelo inicial. Assim, além de se eliminar a variável quantidade, foram 

criadas correlações entre as restantes três características.  

Feitas essas alterações, os resultados mostram que o novo modelo apresenta um ajustamento 

ótimo, com os seguintes valores: χ2(4, N = 632) = 8.54, p = .074; GFI = .996; CFI = .998, 

RMSEA = .042, p (RMSEA ≤ .05) = .562; 90% IC [0.000, 0.082]; RMSR = .023; AIC = 

42.54; BCC = 42.92. 

Após a confirmação da validade do modelo, foram analisados os efeitos diretos, considerados 

nas hipóteses propostas anteriormente, assim como os efeitos indiretos e os efeitos totais. 

Os efeitos indiretos envolvem variáveis mediadoras que, de alguma forma, funcionam como 

um transmissor da relação causal das variáveis anteriores relativamente às variáveis 

subsequentes (Kline, 2011). Os efeitos totais consideram a relação causal como um todo. 

As estimativas dos parâmetros, discriminadas na Tabela 6, mostram que, relativamente aos 

efeitos diretos (que correspondem às hipóteses de investigação), todos os efeitos são 

significativos A única exceção é o efeito da singularidade percebida na atitude da marca (B = 

0.56, b = .081, p = .101). 

No que diz respeito aos efeitos indiretos, o único que não é significativo é o da singularidade 

percebida na intenção de compra, via atitude em relação à marca (B = 0.23, b = .071, p = 

.084). Por fim, os efeitos totais são todos significativos, uma vez que todos apresentam 

valores de p <.050. 
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 B 

(unstandardized) 

SE p B 

(standardized) 

90% IC 

Efeitos Diretos      

O -> AC (H1a) .328 .052 < .001 .348  

S -> AC (H1b) .082 .038 .033 .108  

QL-> AC (H1c) .0216 .037 < .001 .239  

O -> AM (H2a) .151 .047 .001 .175  

S -> AM (H2b) .056 .034 .101 .081  

QL -> AM (H2c) .094 .034 .005 .114  

AC -> AM (H3) .360 .035 <.001 .393  

AM -> IC (H4) .411 .023 <.001 .573  

Efeitos Indiretos 
     

O -> AM (via AC) .118  .004 .137 [0.078,0.176] 

O -> IC (via AM) .089  .007  [0.064,0.122] 

O -> IC (via AC e AM) .049  .005  [0.032,0.071] 

S -> AM (via AC) .029  .023 .043 [0.009,0.056] 

S -> IC (via AM) .023  .084 .071 [0.001,0.044] 

S –> IC (via AC e AM) .012  .020  [0.004,0.024] 

QL -> AM (via AC) .078  .004 .094 [0.056,0.111] 

QL -> IC (via AM) .039  .020 .119 [0.012,0.060] 

QL –> IC (via AC e AM) .022  .007  [0.010,0.035] 

AC -> IC (via AM) .148  .009 .225 [0.118,0.176] 

Efeitos Totais 
     

O -> AC .328  .008 .348 [0.238,0.444] 

O -> AM .269  .012 .311 [0.147,0.343] 

O -> IC .111  .008 .178 [0.065,0.145] 

S -> AC .082  .032 .108 [0.022,0.145] 

S -> AM .085  .006 .124 [0.037,0.153] 

S -> IC .035  .008 .071 [0.014,0.063] 

QL -> AC .216  .005 .239 [0.167,0.290] 

QL -> AM .172  .020 .208 [0.102,0.227] 

QL -> IC .071  .018 .119 [0.039,0.095] 

AC -> AM .360  .008 .393 [0.291,0.441] 

AC -> IC .148  .009 .225 [0.118,0.176] 

AM -> IC .411  .011 .573 [0.360,0.447] 

O = Originalidade Percebida; S = Singularidade Percebida; QL = Qualidade Percebida; AC = Atitude em Relação ao 

Conteúdo; AM = Atitude em Relação à Marca; IC = Intenção de Compra 

Tabela 6 - Estimativas dos parâmetros do modelo conceptual final 
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Em suma, as relações estabelecidas resultam num modelo final (ver Figura 6) que explica 

39% da variância da atitude em relação ao conteúdo, 42% da variância da atitude em relação 

à marca e 33% da variância da intenção de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Análise de Trajetórias representa os caminhos entre a Originalidade Percebida, a 

Singularidade Percebida, a Qualidade Percebida e a Intenção de Compra, via Atitude em 

Relação ao Conteúdo e Atitude em Relação à Marca (modelo final). Os retângulos 

representam variáveis manifestas, as setas representam os efeitos diretos (a tracejado são 

apresentados os caminhos não significativos). Os e representam os erros de medida. Os 

valores reportados foram os de b (estimativas estandardizadas).  

Nota: *p < .05, ** p < .01, ***p < .001 
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Figura 6 - Análise de Trajetórias (modelo conceptual final) 
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4.4. Outras análises 

4.4.1. Análise de Trajetórias dividida por marca 

Após a execução do modelo final, considerou-se pertinente testar o modelo de forma 

individual para cada uma das marcas, com o objetivo de averiguar se os parâmetros se 

alteravam e, se sim, analisar os motivos responsáveis por essas diferenças. A comparação dos 

resultados está exposta na tabela 7. A informação completa relativa aos modelos da Nike e 

da McDonald’s encontra-se nos Anexo 6.1 e 6.2, respetivamente. 

 

Hipóteses / 

Efeitos Diretos) 

B 

Modelo 

Final 

B Modelo 

Nike 

B Modelo 

McDonald’s 

Resultados 

O -> AC (H1a) .348*** .488*** .149 Aceita-se H1a no modelo final e no 

da Nike e rejeita-se no da 

McDonald’s. 

S -> AC (H1b) .108** -.007 .200* Aceita-se H1b no modelo final e no 

da McDonald’s e rejeita-se no da 

Nike. 

QL-> AC (H1c) .239*** .152** .314*** Aceita-se H1c em todos os modelos. 

O -> AM (H2a) .175** .059 .289*** Aceita-se H2a no modelo final e no 

da McDonald’s e rejeita-se no da 

Nike. 

S -> AM (H2b) .081 .123* .011 Rejeita-se H2b no modelo final e no 

da McDonald’s e aceita-se no da 

Nike (ainda que p seja pouco 

significativo). 

QL -> AM (H2c) .114** .190*** .011 Aceita-se H2c no modelo final e no 

da Nike e rejeita-se no da 

McDonald’s. 

AC -> AM (H3) .393*** .398*** .407*** Aceita-se H3 em todos os modelos. 

AM -> IC (H4) .573*** .592*** .654*** Aceita-se H4 em todos os modelos. 

Nota: *p < .05, ** p < .01, ***p < .001 

Tabela 7 - Comparação dos resultados do modelo conceptual final com os modelos da Nike e da McDonald's 

 

Em síntese, a Tabela 7 demonstra que há relações que variam significativamente consoante 

a marca em questão. Destaca-se a qualidade das publicações que é vista como um preditor 

essencial da atitude em relação ao conteúdo, independentemente da marca em análise. 
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Verifica-se também que a atitude em relação ao conteúdo influencia a atitude em relação à 

marca e que esta, por sua vez, influencia a intenção de compra do consumidor nas duas 

marcas. Estas duas relações são ainda mais notórias no modelo da McDonald’s do que no da 

Nike.  

 

4.4.2. Análise do Envolvimento do consumidor com as marcas 

Com o objetivo de analisar a existência de diferenças relativamente ao envolvimento com a 

marca, foi realizado um teste t de student para amostras independentes, uma vez que se tratam 

de dois grupos independentes de indivíduos, pois cada inquirido respondia apenas a uma das 

marcas (ver Anexo 9.1.). Verificou-se que existem diferenças no envolvimento com a marca 

consoante a marca selecionada [t (630) = 4.35, p < .001]. Os participantes que selecionaram 

a Nike reportam maior envolvimento (M = 4.42, DP = 1.19) do que os participantes que 

escolheram a McDonald’s (M = 4.00, DP = 1.24).  

De seguida testou-se novamente o modelo conceptual, desta vez dividindo-o consoante os 

respondentes com baixo envolvimento e alto envolvimento. Primeiramente dividiu-se os 

respondentes em três grupos/quartis: o primeiro quartil (0-33%), o segundo quartil (33-66%) 

e o terceiro quartil (66-100%).  

Por respondentes com baixo envolvimento considerou-se os que se situavam no primeiro 

quartil e, como respondentes com alto envolvimento, os que se situavam no terceiro. Assim, 

os respondentes com baixo envolvimento reportaram valores até 3,5; os que responderam 

de forma “neutra” reportaram valores entre 4 e 4,5 e os que afirmaram estar altamente 

envolvidos apresentaram valores entre 5 e 7. 

Nesse sentido, foram considerados 207 casos com baixo envolvimento - 97 pertencentes à 

Nike (46.9%) e 110 à McDonald’s (53.1%), como se pode ver no Anexo 7. Com alto 

envolvimento foram analisados 216 casos - 147 da Nike (68.1%) e 69 da McDonald’s 

(31.9%), dispostos no Anexo 8.  Os dados completos relativamente ao modelo de baixo e de 

alto envolvimento encontra-se discrimimados nos Anexos 7.1 e 8.1, respetivamente.  

Na Tabela 8 é feita a comparação entre os modelos, sendo necessário referir que o Modelo 

de Baixo Envolvimento apresentou um mau ajustamento aos dados, que por esse motivo 

têm de ser interpretados com alguma prudência.  
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Hipóteses / 

Efeitos 

Diretos) 

B 

Modelo 

Final 

B Modelo 

Baixo 

Envolvimento 

B Modelo Alto 

Envolvimento 

Resultados 

O -> AC (H1a) .348*** .294** .479*** Aceita-se H1a em todos os 

modelos. 

S -> AC (H1b) .108** .194* .091 Aceita-se H1b no modelo final e no 

de baixo envolvimento e rejeita-se 

no de alto envolvimento. 

QL-> AC (H1c) .239*** .264*** .112 Aceita-se H1c no modelo final e no 

de baixo envolvimento e rejeita-se 

no de alto envolvimento. 

O -> AM (H2a) .175** .132 .130 Aceita-se H2a no modelo final e 

rejeita-se no de baixo e alto 

envolvimento. 

S -> AM (H2b) .081 .083 .085 Rejeita-se H2b em todos os 

modelos. 

QL -> AM (H2c) .114** .160** .139 Aceita-se H3c no modelo final e no 

de baixo envolvimento e rejeita-se 

no de alto envolvimento. 

AC -> AM (H3) .393*** .414*** .427*** Aceita-se H3 em todos os modelos. 

AM -> IC (H4) .573*** .537*** .519*** Aceita-se H4 em todos os modelos.  

Nota: *p < .05, ** p < .01, ***p < .001 

Tabela 8 - Comparação dos resultados do modelo conceptual final com os modelos dos respondentes com 

baixo e alto envolvimento 

Sintetizando os resultados, destaca-se facto de o modelo de baixo envolvimento reportar um 

mau ajustamento aos dados, o que poderá significar que este modelo só se pode aplicar a 

marcas com os quais os consumidores apresentem altos níveis de envolvimento. 

Adicionalmente, mais uma vez as relações entre a atitude em relação ao conteúdo e a atitude 

em relação à marca foram comprovadas nos três modelos, assim como o efeito da atitude 

em relação à marca na intenção de compra. Isto significa que estas hipóteses são sempre 

corroboradas independentemente do nível de envolvimento do consumidor com a marca. É 

de realçar ainda a relação entre a originalidade e a atitude em relação ao conteúdo, sendo que 

a originalidade é um preditor significativo nos três modelos, já que um conteúdo original 

ajuda a criar uma experiência mais hedónica para o utilizador e, como tal, o mantém mais 

envolvido.  
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4.4.3. Diferenciação entre seguidores e não seguidores das marcas 

 

De forma a analisar se existiam diferenças entre os seguidores e não seguidores das marcas, 

relativamente à atitude em relação ao conteúdo e à marca, assim como em relação à intenção 

de compra, foram realizados testes t de student para amostras independentes, já que se tratam 

de dois grupos diferentes. As tabelas com os resultados encontram-se no Anexo 9. 

A) Atitude em relação ao conteúdo 

No que toca à atitude em relação ao conteúdo, a análise demonstra que existem diferenças 

entre os seguidores e não seguidores das marcas [t (632) = 2.54, p = .011], sendo que os 

seguidores apresentam uma atitude mais positiva em relação ao conteúdo (M = 5.06, DP = 

1.07), comparativamente aos não seguidores (M = 4.80, DP = 1.13).  

B) Atitude em relação à marca 

Quanto à atitude em relação à marca, conclui-se que existem diferenças entre os dois grupos 

[t (632) = 2.62, p = .009]. Os seguidores apresentam uma atitude mais positiva em relação à 

marca (M = 5.56, DP = 1.02) do que os não seguidores (M = 5.31, DP = 1.02). 

C) Intenção de compra 

Em relação à intenção de compra, o teste demonstra, mais uma vez, a existência de diferenças 

entre seguidores e não seguidores [t (632) = 2.65, p = .008]. Os participantes que seguiam, 

pelo menos, uma das marcas reportam uma maior intenção de compra (M = 4.75, DP = 

0.74) do que os que não seguiam nenhuma das marcas (M = 4.57, DP = 0.72). 
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5. Discussão 

O presente capítulo fará uma análise dos resultados obtidos, à luz da literatura e apresentará 

justificações para os mesmos, assim como um overview das hipóteses de investigação. 

Como referido ao longo da investigação, o conteúdo é cada vez mais uma ferramenta 

essencial no que toca ao Marketing Digital (Baltes, 2015). No entanto, o tipo de conteúdo 

criado pelas marcas varia significativamente conforme as plataformas em que estas 

comunicam. O Instagram, cujo conteúdo é quase exclusivamente visual, é a rede social que 

tem apresentado maior crescimento nos últimos anos, sendo alvo de uma aposta gradual por 

parte das marcas.  

Existindo ainda poucos estudos relacionados com o tema do conteúdo das marcas no 

Instagram, destacam-se, como abordado em secções anteriores, os estudos e contribuições de 

Casaló et al. (2017b) para a academia. Nesse sentido, a presente investigação pretende 

responder ao gap identificado na literatura e contribuir para a continuação dessa pesquisa, 

procurando compreender de que forma as características do conteúdo influenciam a atitude 

em relação à marca e se, consequentemente, essa atitude afeta a intenção de compra.  

A amostra utilizada, sendo composta por 637 respostas válidas, revelou-se uma amostra 

adequada à investigação, assim como as escalas utilizadas, que reportaram elevados valores 

de confiabilidade (todos acima de .09, à exceção da intenção de compra, que reportou um 

valor acima de 0.8). O modelo conceptual foi construído com base em modelos de Casaló et 

al. (2018) e Spears e Singh (2004) e apresentou um ajustamento excelente dos dados, com 

um CFI = .998. Assim, o modelo permitiu a confirmação de sete das dez hipóteses 

formuladas,  presentes na Tabela 9: 

 

Hipótese b p Resultado 

H1a: A originalidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação ao conteúdo. 

.348 < .001 Aceita-se H1a. 

H1b: A singularidade percebida afeta positivamente 

a atitude em relação ao conteúdo. 

.108 .033 Aceita-se H1b. 

H1c: A qualidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação ao conteúdo. 

.239 < .001 Aceita-se H1c. 
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H1d: A quantidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação ao conteúdo.  

-.007 .840 Rejeita-se H1d (não foi 

considerada no modelo 

final). 

H2a: A originalidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação à marca. 

.175 .001 Aceita-se H2a. 

H2b: A singularidade percebida afeta positivamente 

a atitude em relação à marca.  

.081 .101 Rejeita-se H2b. 

H2c: A qualidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação à marca.  

.114 .005 Aceita-se H2c. 

H2d: A quantidade percebida afeta positivamente a 

atitude em relação à marca.  

.042 .204 Rejeita-se H2d (não foi 

considerada no modelo 

final). 

H3: A atitude em relação ao conteúdo afeta 

positivamente a atitude em relação à marca.  

.393 <.001 Aceita-se H3. 

H4: A atitude em relação à marca afeta positivamente 

a intenção de compra. 

.573 <.001 Aceita-se H4. 

Tabela 9 - Síntese de resultados das hipóteses de investigação 

 

Primeiramente, foi possível confirmar que as características do conteúdo – originalidade 

percebida, singularidade percebida e qualidade percebida – contribuem para uma atitude mais 

positiva em relação ao conteúdo. Casaló et al. (2017a) já haviam demonstrado o impacto do 

conteúdo na intenção de seguir e recomendar uma marca e o papel deste na satisfação e 

hedonismo do utilizador (Casaló et al., 2017b), portanto o facto de o conteúdo influenciar 

também a atitude dos consumidores vai em linha com as descobertas dos autores.  

Além disso, ao analisar separadamente as duas marcas (ver Anexo 10 e 11) verifica-se que a 

Nike obteve sempre maior nível de concordância relativamente às afirmações do que a 

McDonald’s. Ou seja, de uma forma geral as características do conteúdo publicado pela Nike 

tiveram sempre uma avaliação mais positiva que o da McDonald’s.  

A média dos respondentes da Nike relativamente à singularidade das publicações é de 4.42, 

enquanto que na Nike é de 3.35. O mesmo acontece no que toca à originalidade percebida 

com uma média de 4.74 e 3.90 para a Nike e McDonald’s respetivamente.  

A quantidade [de publicações] percebida obteve uma média menos discrepante entre as duas 

marcas, apresentando o valor de 4.71 na Nike e 4.42 na McDonald’s, sendo que 49.9%, ou 
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seja, quase metade dos respondentes da Nike considera a quantidade de publicações como 

elevada e na McDonald’s este valor situa-se nos 41.2%. Contudo, a quantidade revelou não 

ser um preditor da atitude em relação ao conteúdo, apresentando um p = -.007, o que levou 

à rejeição da hipótese H1d. Nesse sentido, a variável quantidade percebida foi eliminada do 

modelo e procedeu-se à reespecificação do mesmo, que descreveu de forma excelente os 

dados. O modelo revelou ainda fortes correlações entre as três características do conteúdo, 

ainda que essas associações não tenham sido previstas inicialmente.  

A noção de que a quantidade não é um preditor da atitude parece contrariar parcialmente a 

literatura anterior, que revelou que a quantidade é importante para contribuir para uma 

experiência hedónica, pois quanto mais publicações, maior será o entretenimento e menor 

será o tédio (Casaló et al., 2016, 2017b). No entanto, estes resultados também podem ser 

explicados pelo facto de os respondentes não terem plena consciência da periodicidade e 

quantidade total de publicações, o que fez com que muitos respondessem de forma neutra 

(4), não permitindo aferir conclusões significativas sobre esta variável. Ao mesmo tempo, 

também se poderá relacionar com o grau de importância atribuído pelos consumidores à 

qualidade em detrimento da quantidade, uma vez que um elevado número de publicações 

não significa necessariamente que sejam publicações apelativas e que vão de encontro ao tipo 

de conteúdo desejado pelo utilizador.  

A nível de qualidade percebida, a média da Nike situa-se nos 5.39, enquanto a do McDonald’s 

fica por 4.57. De realçar que 77.3% dos inquiridos avalia as publicações da Nike como tendo 

uma quantidade de “consideravelmente elevada” a “elevada”, enquanto que apenas 53.3% 

dos respondentes considera o mesmo na McDonald’s.  

Além destas características contribuírem para uma atitude positiva em relação ao conteúdo, 

é possível aferir que quanto mais positiva é a avaliação que os indivíduos fazem das 

características do conteúdo, mais positiva é a sua atitude em relação ao mesmo, como se 

pode verificar ao comparar as duas tabelas, presentes nos Anexos 10 e 11, que demonstram 

o nível de concordância (desde o nível “concordo parcialmente” até “concordo totalmente”) 

com as afirmações e as médias de cada construto para cada marca.  A atitude em relação ao 

conteúdo da Nike apresenta uma média de 5.17, sendo que mais de metade da subamostra 

demonstra concordância com todas as afirmações. No caso da McDonald’s a média é de 4.47 

e é de realçar as afirmações “I think this post was interesting” e “I think this post was artful”, nas 

quais apenas cerca de 39% dos indivíduos concordam, pelo menos, parcialmente.  
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Concluiu-se também, que além destas características afetarem a atitude em relação ao 

conteúdo, contribuem também para a atitude em relação à marca, à exceção da singularidade 

percebida, cuja trajetória não foi significativa (b = .081; p = .101), o que levou à rejeição da 

hipótese H2b.  

Isto significa que quanto mais original, singular e de qualidade for o conteúdo, mais positiva 

será a atitude dos consumidores em relação ao mesmo e, consequentemente, em direção à 

marca. Adicionalmente, tal como se verificou na atitude em relação ao conteúdo, também 

no que toca à atitude em relação à marca, a média da Nike é superior à da McDonald’s com 

valores de 5.63 e 5.04 respetivamente. De notar que a diferença é menos significativa do que 

na atitude em relação ao conteúdo. Isto poderá dever-se a questões não relacionadas com o 

conteúdo, nomeadamente a fatores como a notoriedade da marca ou imagem de marca 

(Pandey & Srivastava, 2016), uma vez ambas as marcas são líderes nos seus respetivos 

mercados e, como tal, desfrutam de elevado reconhecimento por parte dos consumidores.  

Relativamente à influência da atitude da marca na intenção de compra, os resultados são 

congruentes com as conclusões da literatura de que a atitude em relação à marca contribui 

para a intenção de compra (Luna-Nevarez & Torres, 2015; Pandey & Srivastava, 2016; Spears 

& Singh, 2004), tendo o modelo explicado 33% da variância da intenção de compra. 

No modelo final proposto, apesar de 33% ser um valor significativo, demonstra também que 

há quase 70% da variância da intenção de compra que não é explicada por este. Isto implica 

a existência de fatores além da atitude em relação à marca que influenciam a predisposição 

do consumidor para comprar algo, tal como já tinha sido apontado por Pandey e Srivastava 

(2016), que destacam aspetos como o preço, a imagem de marca e a confiança, entre outros; 

e ainda por Balakrishnan et al. (2014) que afirmam que a intenção de compra resulta de uma 

avaliação geral do produto/serviço.  

Por outro lado, é pertinente assinalar que a intenção de compra foi maior nos respondentes 

da McDonald’s (M = 4.67) do que nos da Nike (M = 4.57), contrariando a tendência dos 

outros resultados que comparavam as duas marcas. Este facto, deve-se muito provavelmente 

a questões como o preço - que é muito inferior nos produtos da McDonald’s. Tratando-se 

de um produto alimentar, dentro da categoria da restauração/fast food, apresenta baixo 

envolvimento do consumidor (M = 3.40) e a tomada de decisão no momento da compra é 

consideravelmente mais fácil, ao contrário dos produtos da Nike (M = 4.42), cujo 

investimento financeiro é notavelmente mais significativo (Kotler et al., 2014).  
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Ainda com recurso ao software AMOS, procedeu-se ao teste do modelo conceptual noutras 

condições, nomeadamente dividindo a amostra segundo a marca à qual o inquirido 

respondeu. O objetivo era verificar se os parâmetros se mantinham ou se apresentavam 

discrepâncias face ao modelo final proposto.  

Desta análise foi possível concluir que ao comparar o modelo conceptual final com os 

modelos divididos por marca (ver Anexo 6), as únicas hipóteses que eram aceites nos três 

contextos eram a H1c (Qualidade -> Atitude Conteúdo), a H3 (Atitude Conteúdo -> Atitude 

Marca) e a H4 (Atitude Marca -> Intenção de Compra). Ou seja, conclui-se, efetivamente, o 

impacto da qualidade do conteúdo na atitude em relação ao mesmo; o contributo da atitude 

em relação ao conteúdo na atitude em relação à marca; e o efeito da atitude em relação à 

marca na intenção de compra.  

É de destacar que, em todos os modelos, as relações de H3 e H4 são muito significativas, ou 

seja, há uma forte relação entre os construtos. Assim, é possível depreender que estas duas 

relações não estão diretamente relacionadas com as marcas em questão, uma vez que se 

verificam quer na Nike, quer na McDonald’s e que, à partida, se manterão sempre 

independentemente da marca e categoria de produto. O modelo explicou 35% da variância 

da intenção de compra no caso da Nike e 43% no caso da McDonald’s. 

Fazendo novamente uma comparação do modelo final com os modelos divididos por 

respondentes com baixo envolvimento e respondentes com alto envolvimento, foi possível 

aferir que também existiam diferenças entre estes modelos e o modelo final. No entanto, é 

de ressalvar que estas diferenças podem ser explicadas, em parte, pelo tamanho da amostra. 

A análise do AMOS é influenciada pelo tamanho da amostra, exigindo um mínimo de 200 

casos para que seja credível. Assim, enquanto que o modelo final analisou 632 sujeitos, o 

modelo de alto envolvimento analisou apenas 216 (ver Anexo 8 e 8.1) e o de baixo 

envolvimento 207 (ver Anexo 7 e 7.1), ou seja, números pouco acima do considerado 

aceitável.  

Enquanto que o modelo de alto envolvimento, continuou a apresentar um ajustamento 

excelente aos dados, o modelo de baixo envolvimento revelou um ajustamento inaceitável, 

pelo que os seus resultados não podem ser considerados totalmente fidedignos. Estes 

resultados podem signifcar que o modelo só é passível de ser aplicado em marcas com as 

quais a amostra possua grande envolvimento.  
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Comparativamente com o modelo final, as únicas hipóteses que foram sempre corroboradas 

foram as hipóteses, H1a (Originalidade -> Atitude Conteúdo), H3 (Atitude Conteúdo -> 

Atitude Marca) e H4 (Atitude Marca -> Intenção de Compra), comprovando novamente o 

efeito da atitude em relação ao conteúdo na atitude em relação à marca e a atitude em relação 

à marca na intenção de compra.  

Uma vez que os dados do modelo de baixo envolvimento têm de ser encarados com cautela, 

não é possível aferir com segurança se o nível de envolvimento do consumidor influencia 

significativamente as outras variáveis. No modelo com alto envolvimento, a relação entre a 

atitude em relação ao conteúdo e a atitude em relação à marca foi ligeiramente superior face 

ao modelo com baixo envolvimento e foi consideravelmente superior quando comparadas 

com o modelo final proposto, o que faz sentido tendo em conta que os respondentes neutros 

não entraram nestas análises.  

No entanto, verificou-se o contrário no que toca à intenção de compra, que foi maior no 

modelo com baixo envolvimento do que no modelo com alto envolvimento, o que tem lógica 

atendendo à amostra já que o modelo de alto envolvimento considera bastantes mais casos 

da Nike, que possui produtos com preços muito superiores aos da McDonald’s e, por isso 

mesmo, é mais difícil para o consumidor pretender comprá-los, tratando-se de um 

investimento muito mais ponderado. Por esse motivo é que o modelo de alto envolvimento 

explica 27% da variância da intenção de compra, enquanto que o modelo de baixo 

envolvimento explica 29%. 

Outras conclusões que foram possíveis retirar, derivam dos resultados dos testes t de student. 

Estes demonstraram que os respondentes se sentiam mais envolvidos com a Nike do que 

com a McDonald’s e que tanto a atitude em relação ao conteúdo, como em relação à marca 

eram superiores nos utilizadores que seguiam as marcas, comparativamente aos que não 

seguiam nenhuma das duas. Também a intenção de compra seguiu o mesmo padrão ainda 

que de forma menos significativa, ou seja, esta também é maior nos seguidores. Estes 

resultados dever-se-ão à maior familiaridade e confiança depositada nas marcas, que são 

percecionadas como especialistas no seu setor.  

Em suma, os resultados desta investigação acrescentam informação valiosa à literatura 

relativa ao Instagram, enfatizam a importância de uma gestão estratégica das redes sociais e 

expõem a relevância do Marketing de Conteúdo como ferramenta para fomentar uma atitude 
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mais positiva dos consumidores em relação à marca e, consequentemente, conduzir a uma 

intenção de compra maior. 

Do ponto de vista da academia, este estudo acrescenta conhecimento relevante sobre o 

Instagram, distinguindo-se por analisar duas marcas que não pertencem à indústria da moda, 

que, até ao momento, havia sido o setor mais enfatizado na investigação. Adicionalmente, 

contribui para a compreensão das características do conteúdo gerado pelas marcas, 

destacando-se como o primeiro estudo a analisar o impacto do conteúdo na atitude em 

relação à marca e na intenção de compra. 

Da perspetiva da gestão, esta investigação alerta para a necessidade das marcas investirem na 

criação de uma conta de Instagram e reforça a importância da gestão estratégica da conta da 

marca e da aposta em conteúdos originais e diferenciadores, que contribuam para 

experiências únicas que informem e entretenham o seguidor, para que este forme uma atitude 

mais positiva em relação a esta. Ao mesmo tempo, é possível depreender que a quantidade 

de publicações não é necessariamente um fator vantajoso para as marcas, que devem 

preocupar-se mais com a qualidade e originalidade destas do que com o número de 

conteúdos publicados diária ou semanalmente. Adicionalmente, demonstra a existência de 

uma relação direta entre a atitude em relação à marca e a intenção de compra, 

independentemente do tipo de marca ou categoria de produto, uma vez que a análise teve 

como objeto de estudo duas marcas completamente distintas uma da outra. Esta informação 

poderá servir como justificação para os departamentos de Marketing dedicarem-se ainda mais 

à criação de conteúdo, já que este pode ser responsável por distinguir entre marcas que sejam 

equiparáveis do ponto de vista de qualidade e preço e pode funcionar como uma forma de 

ajudar o consumidor a tomar a sua decisão final.  
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6. Conclusão 

Nos últimos anos, a adoção das redes sociais por parte dos indivíduos tem sido um fenómeno 

gradual, que é alvo de crescente atenção. Estas plataformas digitais e sociais têm vindo a 

enraizar-se no quotidiano dos consumidores e, consequentemente, das marcas, que as 

encaram como o canal ideal para atrair, interagir e criar ligações com o seu público.  

Como uma das redes mais conhecidas, o Instagram tem beneficiado de um crescimento estável 

ano após ano e, como tal, o interesse na sua gestão tem aumentado exponencialmente, não 

só por parte das empresas e marcas que têm cultivado verdadeiras comunidades online, mas 

também por parte da academia. Sendo uma plataforma maioritariamente visual, as interações 

dos utilizadores com as marcas processa-se de maneira consideralvemente distinta de outras 

plataformas e são essas diferenças que fazem com que o Instagram seja a rede com maiores 

níveis de engagement. 

A aposta no Marketing de Conteúdo surge como resposta a esta realidade, já que o grande 

objetivo deste é precisamente conquistar uma audiência, apresentando-lhe conteúdo útil e 

diferenciador, nos mais variados formatos. Sendo o Instagram uma rede visual por excelência, 

o principal formato utilizado é a imagem, ainda que o vídeo esteja a ser progressivamente 

mais utilizado, sobretudo a partir do momento em que a plataforma inseriu as Stories e a 

IGTV. 

A presente dissertação pretendia, assim, colmatar um gap referente ao conteúdo orgânico 

criado e gerido pelas marcas no Instagram e ao seu impacto na intenção de compra do 

consumidor, uma vez que a intenção é quase sempre um preditor do comportamento futuro.  

Procurou-se, portanto, responder a duas questões: Qual o impacto do conteúdo criado por uma 

marca no Instagram na atitude em relação à mesma? Em que medida é que a atitude em relação à marca 

influencia a intenção de compra? 

Com esse propósito, foi aplicada uma metodologia quantitativa para testar o modelo 

conceptual proposto e respetivas hipóteses. Foi elaborado um estudo preliminar para 

escolher as marcas que seriam os objetos de análise do estudo principal. Deste estudo 

resultou a escolha da Nike e da McDonald’s – marcas de setores distintos, com diferentes 

níveis de envolvimento. 
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Os dados, mesmo durante a fase exploratória, foram recolhidos através da aplicação de um 

questionário online em Inglês, que permitiu uma amostra abrangente, com indivíduos de 

vários países. O questionário utilizou escalas previamente testadas, pelo que os níveis de 

confiabilidade dos construtos são elevados.  

No que diz respeito à primeira questão, foi possível aferir que, efetivamente, o conteúdo que 

uma marca publica na sua conta de Instagram tem influência na atitude dos utilizadores não 

só em relação ao conteúdo, mas também em relação à marca. Ou seja, a originalidade 

percebida, a singularidade percebida e a qualidade percebida contribuem positivamente para 

a avaliação que os consumidores fazem do conteúdo e da marca. Todavia, a quantidade 

percebida, considerada no modelo conceptual inicial, revelou não ser um preditor destas 

relações.  

Por sua vez, a atitude em relação ao conteúdo tem impacto na formação da atitude em relação 

à marca. Assim, relativamente à segunda questão, concluiu-se que, tal como defendido pela 

academia, a atitude em relação à marca tem uma influência positiva na intenção de compra, 

e esta situação mantém-se também no caso do Instagram. Esta situação verificou-se em todos 

os modelos testados, o que demonstra que independentemente da marca, tipo de produto e 

nível de envolvimento do consumidor, a atitude em relação à marca está sempre diretamente 

relacionada com uma maior intenção de compra.  

Mais ainda, verificou-se que a atitude em relação ao conteúdo, a atitude em relação à marca 

e a intenção de compra é sempre maior nos seguidores das marcas do que nos utilizadores 

que apenas estão familiarizados com as mesmas, mas não as seguem. 

Como qualquer investigação, o presente estudo apresenta algumas limitações. A primeira é a 

escassez de literatura no que respeita ao conteúdo criado pelas marcas no Instagram e, 

especificamente, em relação às características deste e à sua influência noutros 

comportamentos sem ser em termos de interação do utilizador (e.g. seguir, gostar, comentar 

e partilhar).  

Como segunda limitação, considera-se a forma como o questionário foi aplicado aos 

inquiridos, não permitindo uma randomização das marcas para os inquiridos que não 

seguiam nenhuma das duas, o que teria atribuído ainda mais credibilidade aos dados. Mesmo 

tendo utilizado uma plataforma com um plano pago, a randomização era um recurso que 

não estava incluído no mesmo. Ainda relativamente à amostra, considera-se também como 
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limitação, o facto de a maioria dos respondentes não seguir nenhuma das marcas, ainda que 

estivessem familiarizados com estas. 

Finalmente, a terceira limitação relaciona-se com a técnica utilizada na análise de dados, uma 

vez que uma Análise de Trajetórias não prova que as relações de causa-efeito são verdadeiras, 

simplesmente que existe uma correlação entre as variáveis (Marôco, 2018). Ou seja, as 

trajetórias não justificam necessariamente causas, no sentido comum, mas sim, associações. 

Isto significa que não se pode afirmar que a atitude dos consumidores em relação à marca 

causa maior intenção de compra, mas sim, que existe uma relação entre as duas variáveis. 

Após a conclusão desta investigação, é possível fazer recomendações para pesquisas futuras. 

As características do conteúdo das marcas já foram analisadas como antecedentes das 

interações no Instagram e na sua capacidade de contribuir para os utilizadores seguirem e 

recomendarem as marcas. Este estudo analisou as características como antecedentes da 

intenção de compra, via a atitude em relação à marca, abrindo caminho para que, no futuro, 

outros estudos analisem a influência das características noutras variáveis, tais como a lealdade 

à marca e o word-of-mouth, como já tinha sido sugerido também por Casaló et al. (2017).  

Sugere-se ainda que essas investigações continuem a incidir sobre outras indústrias, além da 

indústria da moda, complementando o gap sobre a literatura relacionada com esta rede, cujos 

casos de marcas analisadas são quase sempre marcas de moda e beleza. Ainda neste 

seguimento, seria pertinente também analisar mais a fundo o nível de envolvimento dos 

consumidores com as diferentes marcas e a sua relação com as outras variáveis, de forma a 

compreender se este fator influencia a atitude em relação ao conteúdo e consequentemente 

em relação à marca, assim como a predisposição do consumidor em comprá-la. 

Outra oportunidade de pesquisa diz respeito à realização de um estudo longitudinal, na qual 

se avalie se a atitude em relação ao conteúdo e à marca, bem como a intenção de compra se 

alteram ao longo do tempo, isto é, se o facto de um utilizador já seguir a marca há algum 

tempo resulta numa atitude e intenção de compra mais positiva, comparativamente à sua 

atitude e intenção de compra quando começou a seguir a marca.  
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8. Anexos 

Anexo 1: Distribuição global dos utilizadores de Instagram por idade e género, a partir de abril 

de 2019 

Fonte: Statista - https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-

worldwide-instagram-users/, consultado a 12 de fevereiro de 2019 

 

 

Anexo 2: Análise do número de seguidores das marcas do Ranking da Interbrand – os dados 

foram recolhidos manualmente a 27 de fevereiro de 2019 

1. Apple – 13m 

2. Google – 9m 

3. Amazon – 1,7m 

4. Microsoft – 2m 

5. Coca Cola – 2,6m 

6. 6. Samsung – 642k 

7. Toyota – 235k 

8. Mercedes – 18,4m 

9. Facebook – 3,2m 

https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/
https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/


58 

 

10. McDonald’s – 3,3m 

11. Intel – 1,2m 

12. IBM – 270k 

13. BMW – 19,6m 

14. Disney – 15m 

15. Cisco – 264k 

16. General Electric – 394k 

17. Nike – 85,2m 

18. Louis Vuitton – 30,3m 

19. Oracle – 162k 

20. Honda – 3,3m 

21. SAP – 86,6k 

22. Pepsi – 1,5m 

23. Chanel –33,2m 

24. American Express – 331k 

25. ZARA – 31,2m 

26. J.P Morgan – 126k 

27. IKEA – Dividido por país/mercado – 1,9m USA 

28. Gillette – 106k 

29. UPS – 70,5k 

30. H&M – 29,1m 

31. Pampers – Dividido por país/mercado – 83,7k USA 

32. Hermès – 8,2m 

33. Budweiser – 418k 

34. Accenture – 78,8k 

35. Ford – 3,4m 

36.  Hyundai – 191k 

37. Nescafé – 41,6k 

38. Ebay – 643k 

39. Gucci – 32,5m 

40. Nissan – 3,8m 

41. Volkswagen – 5,4m 

42. Audi – 13,4m 

43. Philips – 88,9k 
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44. Goldman Sachs – 32,8k 

45. Citi – 38,7k 

46. HSBC – 23,8k (sem publicações) 

47. AXA – 18,5k 

48. L’Oréal – 1,3m (dividido por mercados e temas, este número é da conta de cabelo) 

49. Allianz – 58,5k 

50. Adidas – 23,2m 

51. Adobe – 887k 

52. Porsche – 14,6m 

53. Kellogg’s – Dividido por país/mercado – 40,5k USA 

54. HP – 1,1m 

55. Canon – Dividido por país/mercado – 2,4m USA 

56. Siemens – 122k 

57. Starbucks – 17,3m 

58. Danone – Dividido por país/mercado – 2381 Canadá (poucas páginas) 

59. Sony – 6,7m 

60. 3M – 97,9k 

61. Visa – 80,3k Brasil (única página oficial) 

62. Nestlé – 140k 

63. Morgan Stanley – 117k 

64. Colgate – 53,2k 

65. Hewlett Packard – 24,8k 

66. Netflix – Dividido por país/mercado – 13,2 USA 

67. Cartier – 8,2m 

68. Huawei – 162k 

69. Santander – Dividido por país/mercado – 9405 PT (poucas páginas) 

70. Mastercard – 113k 

71. KIA – 363k 

72. FedEx – 110k 

73. PayPal – 138k 

74. LEGO – 3,7m 

75. Salesforce – 69,6k 

76. Panasonic – Dividido por país/mercado – 19,5k França (única página oficial) 

77. Johnson and Johnson – 11k 
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78. Land Rover – 5m 

79. DHL – 40,1k 

80. Ferrari – 12,4m 

81. Discovery – 7,7m 

82. Caterpillar – 394k 

83. Tiffany & Co. – 9,9m 

84. Jack Daniels’ – Dividido por país/mercado – 296k USA 

85. Corona Extra – 539k 

86. KFC – 1,3m 

87. Heineken – 359k 

88. John Deere – 601k 

89. Shell – 212k 

90. Mini – 880k 

91. Dior – 24m 

92. Spotify – 3,4m 

93. Harley Davidson – 3,6m 

94. Burberry – 14m 

95. Prada – 18,5m 

96. Sprite – 863k 

97. Johnnie Walker – 290k 

98. Hennessy – 437k 

99. Nintendo – Dividido por país/mercado – 4,9m USA 

100. Subaru – Dividido por país/mercado – 501k USA 
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Anexo 3: Questionário do estudo exploratório 
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Anexo 4: Questionário do estudo principal 

Exemplo da Versão da Nike. A versão do McDonald’s segue exatamente a mesma lógica e as 

mesmas questões, sendo a única diferença o estímulo em questão (ver Figura 5, p. 24). 
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Anexo 5: Estatísticas Descritivas da Amostra Total 

 

 N % 

Género   

Feminino 464 72.8% 

Masculino 170 26.7% 

Outro 3 0.5% 

Idade   

< 18 anos 9 1.4% 

18 – 24 anos 445 69.9% 

25 – 24 anos 166 26.1% 

35 – 44 anos 9 1.4% 

> 45 anos 8 1.3% 

Educação   

Ensino Primário 1 0.2% 

Ensino Básico 2 0.3% 

Ensino Secundário 143 22.4% 

Licenciatura 302 47.4% 

Mestrado ou Pós-Graduação 184 28.9% 

PhD 5 0.8% 

Situação Profissional   

Estudante 368 57.8% 

Trabalhador-Estudante 107 16.8% 

Empregado 143 22.4% 

Desempregado 19 3.0% 

Reformado 0 0 

País   

Portugal 524 82.3% 

Outro 113 17.7% 

N = 637 
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Anexo 5.1.: Estatísticas Descritivas dos Respondentes da Nike 

 

N = 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Género   

Feminino 249 68.2% 

Masculino 115 31.5% 

Outro 1 0.3% 

Idade   

< 18 anos 4 1.1% 

18 – 24 anos 250 68.5% 

25 – 24 anos 100 27.4% 

35 – 44 anos 4 1.1% 

> 45 anos 7 1.9% 

Educação   

Ensino Primário 1 0.3% 

Ensino Básico 1 0.3% 

Ensino Secundário 70 19.2% 

Licenciatura 181 49.6% 

Mestrado ou Pós-Graduação 109 29.9% 

PhD 3 0.8% 

Situação Profissional   

Estudante 195 53.4% 

Trabalhador-Estudante 70 19.2% 

Empregado 88 24.1% 

Desempregado 12 3.3% 

Reformado 0 0 

País   

Portugal 293 80.3% 

Outro 72 19.7% 
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Anexo 5.2.: Estatísticas Descritivas dos Respondentes da McDonald’s 

 

N = 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Género   

Feminino 215 79% 

Masculino 55 20.2% 

Outro 2 0.7% 

Idade   

< 18 anos 5 1.8% 

18 – 24 anos 195 71.7% 

25 – 24 anos 66 24.3% 

35 – 44 anos 5 1.8% 

> 45 anos 1 0.4% 

Educação   

Ensino Primário 0 0 

Ensino Básico 1 0.4% 

Ensino Secundário 73 26.8% 

Licenciatura 121 44.5% 

Mestrado ou Pós-Graduação 75 27.6% 

PhD 2 0.7% 

Situação Profissional   

Estudante 173 63.6% 

Trabalhador-Estudante 37 13.6% 

Empregado 55 20.2% 

Desempregado 7 2.6% 

Reformado 0 0 

País   

Portugal 231 84.9% 

Outro 72 15.1% 
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Anexo 6: Análise de Trajetórias, dividida por marcas 

Anexo 6.1. Análise de Trajetórias do modelo conceptual da Nike 

 

 

No caso da Nike a análise revela que existem diferenças relativamente ao modelo final. 

Os resultados são os seguintes: χ2(4, N = 360) = 6.36; p = .017; GFI = .994; CFI = .997, 

RMSEA = .041; p (RMSEA ≤ .05) = .531; 90% IC [0.000, 0.097]; RMSR = .023; AIC = 

40.36; BCC = 41.03. Apesar destes contrastes, o modelo continua a apresentar um 

ajustamento aos dados razoável, uma vez que o GFI é > 0.9, o que lhe confere o grau de 

razoável; o CFI é > 0.9 e, como tal, é razoável; o RMSEA é < 0.05, ou seja, é aceitável; e o 

RMSR também é < 0.05, considerado muito bom. 

As relações estabelecidas resultam num modelo (Figura 7) que explica 34% da variância da 

atitude em relação ao conteúdo, 40% da variância da atitude em relação à marca e 35% da 

variância da intenção de compra dos respondentes da Nike.  

 

 

 

 

 

 

 B 

(unstandardized) 

SE p B 

(standardized) 

Resultado 

Efeitos Diretos      

O -> AC (H1a) .465 .069 < .001 .488 Aceita-se H1a. 

S -> AC (H1b) -.006 .051 .911 -.007 Rejeita-se H1b. 

QL-> AC (H1c) .136 .047 .004 .152 Aceita-se H1c. 

O -> AM (H2a) .045 .056 .424 .059 Rejeita-se H2a. 

S -> AM (H2b) .077 .039 .050 .123 Aceita-se H2b. 

QL -> AM (H2c) .135 .037 <.001 .190 Aceita-se H2c. 

AC -> AM (H3) .318 .040 <.001 .398 Aceita-se H3. 

AM -> IC (H4) .501 .036 <.001 .592 Aceita-se H4. 

Tabela 10 - Estimativas dos parâmetros do modelo conceptual - Nike 
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Figura 7 - Análise de Trajetórias (modelo conceptual Nike) 
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Anexo 6.2. Análise de Trajetórias do modelo conceptual da McDonald’s: 

 

 

No caso da McDonald’s a análise revela que existem diferenças relativamente ao modelo 

final. 

Os resultados são os seguintes: χ2(4, N = 272) = 8.63; p = .071; GFI = .990; CFI = .994; 

RMSEA = .065; p (RMSEA ≤ .05) = .273; 90% IC [0.000, 0.126]; RMSR = .030; AIC = 

42.63; BCC = 43.53. Estes demonstram um ajustamento razoável aos dados, pois o GFI é > 

0.95 e, portanto, muito bom; o CFI é > 0.9 e, como tal, aceitável; o RMSEA está entre 0.05 

> RMSEA < 0.08, sendo aceitável, ainda que não seja ideal; e o RMSR também é < 0.05, 

considerado muito bom. 

As relações estabelecidas resultam num modelo (Figura 8) que explica 33% da variância da 

atitude em relação ao conteúdo, 38% da variância da atitude em relação à marca e 43% da 

variância da intenção de compra dos respondentes da McDonald’s. 

 

 

 

 

 

 

 B 

(unstandardized) 

SE p B 

(standardized) 

Resultado 

Efeitos Diretos      

O -> AC (H1a) .144 .077 .061 .149 Rejeita-se H1a. 

S -> AC (H1b) .149 .058 .010 .200 Aceita-se H1b. 

QL-> AC (H1c) .292 .059 <.001 .314 Aceita-se H1c. 

O -> AM (H2a) .298 .080 <.001 .289 Aceita-se H2a. 

S -> AM (H2b) .009 .060 .880 .011 Rejeita-se H2b. 

QL -> AM (H2c) .011 .064 .858 .011 Rejeita-se H2c. 

AC -> AM (H3) .435 .062 <.001 .407 Aceita-se H3. 

AM -> IC (H4) .434 .031 <.001 .654 Aceita-se H4. 

Tabela 11 - Estimativas dos parâmetros do modelo conceptual - McDonald's) 
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Figura 8 - Análise de Trajetórias (modelo conceptual McDonald's) 
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Anexo 7: Estatísticas Descritivas dos Respondentes com Baixo Envolvimento 

 

N = 207 

  

 N % 

Marca   

Nike 97 46.9% 

McDonald’s 110 53.1% 

Género   

Feminino 155 74.9% 

Masculino 50 24.2% 

Outro 2 1% 

Idade   

< 18 anos 3 1.4% 

18 – 24 anos 146 70.5% 

25 – 24 anos 52 25.1% 

35 – 44 anos 3 1.4% 

> 45 anos 3 1.4% 

Educação   

Ensino Primário 0 0 

Ensino Básico 0 0 

Ensino Secundário 42 20.3% 

Licenciatura 101 48.8% 

Mestrado ou Pós-Graduação 63 30.4% 

PhD 1 0.5% 

Situação Profissional   

Estudante 116 56% 

Trabalhador-Estudante 33 15.9% 

Empregado 50 24.2% 

Desempregado 8 3.9% 

Reformado 0 0 

País   

Portugal 161 77.8% 

Outro 46 22.2% 
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Anexo 7.1. Análise de Trajetórias dos Respondentes com Baixo Envolvimento 

 

 

 

Ao correr o modelo apenas para os respondentes com baixo envolvimento, foi possível 

concluir que este apresentava um ajustamento inaceitável em relação aos dados, como pode 

ser analisado pelos seguintes resultados: χ2(4, N = 207) = 17.41; p = .002; GFI = .974; CFI 

= .979; RMSEA = .128; p (RMSEA ≤ .05) = .016; 90% IC [0.070, 0.192]; RMSR = .057; AIC 

= 51.41; BCC = 52.61. O valor do Qui-Quadrado é extremamente elevado, tendo em conta 

o número de casos da amostra; o valor de p é significativo, uma vez que é < 0.05; e o valor 

do RMSEA é .128 e, por ser > 0.08, é inaceitável. Por sua vez, o GFI é > 0.95 e, portanto, 

muito bom; o CFI é > 0.95 e, como tal, muito bom; e o RMSR também é < 0.1, considerado 

bom. 

 

As relações estabelecidas resultam num modelo (Fig. 9) que explica 45% da variância da 

atitude em relação ao conteúdo, 47% da variância da atitude em relação à marca e 29% da 

variância da intenção de compra dos respondentes com baixo envolvimento.  

 

 

 

 

 

 B 

(unstandardized) 

SE p B 

(standardized) 

Resultado 

Efeitos Diretos      

O -> AC (H1a) .279 .088 .002 .294 Aceita-se H1a. 

S -> AC (H1b) .137 .060 .022 .194 Aceita-se H1b. 

QL-> AC (H1c) .246 .065 <.001 .264 Aceita-se H1c. 

O -> AM (H2a) .111 .079 .159 .132 Rejeita-se H2a. 

S -> AM (H2b) .052 .053 .327 .083 Rejeita-se H2b. 

QL -> AM (H2c) .132 .059 .024 .160 Aceita-se H2c. 

AC -> AM (H3) .367 .061 <.001 .414 Aceita-se H3. 

AM -> IC (H4) .398 .044 <.001 .537 Aceita-se H4. 

Tabela 12 - Estimativas dos parâmetros do modelo dos respondentes com baixo envolvimento 
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Figura 9 - Análise de Trajetórias (modelo conceptual baixo envolvimento) 
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Anexo 8: Estatísticas Descritivas dos Respondentes com Elevado Envolvimento 

 

N = 216 

 

 

 

 

 

 N % 

Marca   

Nike 147 68.1% 

McDonald’s 69 31.9% 

Género   

Feminino 151 69.9% 

Masculino 64 29.6% 

Outro 1 0.5% 

Idade   

< 18 anos 1 0.5% 

18 – 24 anos 143 66.2% 

25 – 24 anos 69 31.9% 

35 – 44 anos 2 0.9% 

> 45 anos 1 0.5% 

Educação   

Ensino Primário 0 0 

Ensino Básico 1 0.5% 

Ensino Secundário 47 21.8% 

Licenciatura 104 48.1% 

Mestrado ou Pós-Graduação 63 29.2% 

PhD 1 0.5% 

Situação Profissional   

Estudante 123 56.9% 

Trabalhador-Estudante 35 16.2% 

Empregado 54 25% 

Desempregado 4 1.9% 

Reformado 0 0 

País   

Portugal 184 85.2% 

Outro 32 14.8% 
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Anexo 8.1. Análise de Trajetórias dos Respondentes com Alto Envolvimento 

 

 

 

O modelo apresentou os seguintes resultados: χ2(4, N = 216) = 1.24; p = .872; GFI = .998; 

CFI = 1.000; RMSEA = .000; p (RMSEA ≤ .05) = .947; 90% IC [0.000, 0.052]; RMSR = 

.011; AIC = 35.24; BCC = 36.38. Assim, o modelo apresenta um excelente ajustamento aos 

dados, pois o GFI é > 0.95 e, portanto, muito bom; o CFI é > 0.95 e, como tal, muito bom; 

o RMSEA é .000, ou seja, é quase perfeito e o RMSR também é < 0.05, considerado muito 

bom. 

As relações estabelecidas resultam num modelo (Figura 10) que explica 41% da variância da 

atitude em relação ao conteúdo, 45% da variância da atitude em relação à marca e 27% da 

variância da intenção de compra dos respondentes com elevado envolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 B 

(unstandardized) 

SE p B 

(standardized) 

Resultado 

Efeitos Diretos      

O -> AC (H1a) .446 .093 <.001 .479 Aceita-se H1a. 

S -> AC (H1b) .073 .072 .308 .091 Rejeita-se H1b. 

QL-> AC (H1c) .098 .066 .138 .112 Rejeita-se H1c. 

O -> AM (H2a) .114 .089 .199 .130 Rejeita-se H2a. 

S -> AM (H2b) .064 .065 .323 .085 Rejeita-se H2b. 

QL -> AM (H2c) .115 .060 .055 .139 Rejeita-se H2c. 

AC -> AM (H3) .402 .062 <.001 .427 Aceita-se H3. 

AM -> IC (H4) .313 .035 <.001 .519 Aceita-se H4. 

Tabela 13 - Estimativas dos parâmetros do modelo dos respondentes com elevado envolvimento 
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Figura 10 - Análise de Trajetórias (modelo conceptual alto envolvimento) 
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Anexo 9: Resultados dos Testes t Student 

Anexo 9.1. Envolvimento do Consumidor vs. Marcas Escolhida 

 

 

 

ENVOLV 

Marca N M DP 
Teste t Student 

Nike 360 4.42 1.19 

F Sig. t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral) 

McDonald’s 272 4.00 1.24 .020 .887 4.35 630 .000 

 

 

Anexo 9.2. Atitude em Relação ao Conteúdo vs. Seguidores e Não Seguidores 

 

 

 
AT CONT 

Seguir 

Marca 

N M DP 

Teste t Student 
Seguidor 156 5.06 1.07 

F Sig. t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral) 

Não 

seguidor 

476 4.80 1.13 .136 .711 2.53 630 .011 

 

 

Anexo 9.3. Atitude em Relação à Marca vs. Seguidores e Não Seguidores 

 

 

 
AT 

MARCA 

Seguir 

Marca 

N M DP 

Teste t Student 
Seguidor 156 5.56 1.02 

F Sig. t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral) 

Não 

seguidor 

476 5.31 1.02 .019 .890 2.62 630 .009 

 

 

Anexo 9.4. Intenção de Compra vs. Seguidores e Não Seguidores 

 

 

 
INT 

COMPRA 

Seguir 

Marca 

N M DP 

Teste t Student 
Seguidor 156 4.75 0.74 

F Sig. t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral) 

Não 

seguidor 

476 4.57 0.73 .0896 .344 2.70 630 .008 

 

NOTA: M = Média; DP = Desvio Padrão 
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Anexo 10: Análise da concordância dos respondentes da Nike nos itens do questionário 

MARCA: NIKE - N = 360 

 

Item 

 

Variável 

 

(M, DP) 

F ≥5 

(“Partially 

Agree”) 

% ≥5 

(“Partially 

Agree”) 

ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR (M = 4.42; DP = 1.19) 

This brand is very important to me. ENVOL1 (M = 4.18; 

DP = 1.56) 

118 32.7% 

When I get a product from this brand, it’s not 

a big deal if I make a mistake. (R) 

ENVOL2 (M = 4.67; 

DP = 1.57) 

191 53.1% 

SINGULARIDADE PERCEBIDA (M = 4.42; DP = 1.37) 

This Instagram account is highly unique.

     

SING1 (M = 4.65; 

DP = 1.51) 

220 61.2% 

This Instagram account is one of a kind. 

    

SING2 (M = 4.30; 

DP = 1.46) 

181 50.3% 

This Instagram account is really special and 

different to others.  

SING3 (M = 4.31; 

DP = 1.57) 

194 53.9% 

ORIGINALIDADE PERCEBIDA (M = 4.74; DP = 1.13) 

Publications on this Instagram account are 

original.   

ORIG1 (M = 5.05; 

DP = 1.46) 

265 73.6% 

Publications on this Instagram account are 

novel.   

ORIG2 (M = 4.41; 

DP = 1.36) 

172 47.7% 

Publications on this Instagram account are 

unusual. 

ORIG3 (M = 4.26; 

DP = 1.40) 

168 46.6% 

Publications on this Instagram account are 

innovative. 

ORIG4 (M = 4.83; 

DP = 1.39) 

245 68% 

Publications on this Instagram account are 

sophisticated.   

ORIG5 (M= 4.76; 

DP = 1.45) 

227 63.1% 

Publications on this Instagram account are 

creative. 

ORIG6 (M = 5.13; 

DP = 1.34) 

264 73.3% 

QUANTIDADE PERCEBIDA (M = 4.71; DP = 0.99) 

The quantity of publications on this 

Instagram account is...  

QUANT (M = 4.71; 

DP = 0.99) 

178 49.4% 

QUALIDADE PERCEBIDA (M = 5.39; DP = 1.20) 

The quality of publications on this Instagram 

account is...   

QUAL (M = 5.39; 

DP = 1.20) 

278 77.3% 
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ATITUDE EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO (M = 5.17; DP = 1.07) 

I think this post was pleasant. ATCONT1 (M = 5.27; 

DP = 1.23) 

273 75.9% 

I think this post was likeable. ATCONT2 (M = 5.45; 

DP = 1.19) 

288 80% 

I think this post was interesting. ATCONT3 (M = 5.16; 

DP = 1.37) 

261 72.5% 

I think this post was tasteful. ATCONT4 (M = 4.73; 

DP = 1.47) 

204 56.7% 

I think this post was artful. ATCONT5 (M = 4.87; 

DP = 1.54) 

233 64.8% 

I think this post was good. ATCONT6 (M =5.48; 

DP = 1.19) 

294 81.7% 

ATITUDE EM RELAÇÃO À MARCA (M = 5.63; DP = 0.86) 

Overall, I think the brand is appealing. ATMAR1 (M = 5.78; 

DP = 0.94) 

327 90.9% 

Overall, I think the brand is good. ATMAR2 (M = 5.68; 

DP = 1.00) 

315 87.5% 

Overall, I think the brand is pleasant. ATMAR3 (M = 5.53; 

DP = 1.06) 

297 82.5% 

Overall, I think the brand is favorable. ATMAR4 (M = 5.41; 

DP = 1.04) 

281 78% 

Overall, I think the brand is likable. ATMAR5 (M = 5.75; 

DP = 0.94) 

321 89.2% 

INTENÇÃO DE COMPRA (M = 4.57; DP = 0.73) 

I would never buy products of this brand. (R)  INTCOM1 (M = 6.46; 

DP = 0.68) 

351 97.6% 

I definitely intend this brand's products. INTCOM2 (M = 3.28; 

DP = 1.05) 

44 12.2% 

I am very interested in buying this brand's 

products. 

INTCOM3 (M = 3.11; 

DP = 1.10) 

46 12.8% 

I will definitely not buy this brand's products. 

(R)  

INTCOM4 (M = 6.49; 

DP = 0.68) 

353 98% 

I will probably buy this brand's products. INTCOM5 (M = 3.53; 

DP = 1.02) 

63 17.5% 
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Anexo 11: Análise da concordância dos respondentes da McDonald’s nos itens do 

questionário 

MARCA: MCDONALD’S - N = 272 

 

Item 

 

Variável 

 

(M, DP) 

F ≥5 

(“Partially 

Agree”) 

% ≥5 

(“Partially 

Agree”) 

ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR (M = 3.40; DP = 1.24) 

This brand is very important to me. ENVOL1 (M = 4.22; 

DP = 1.63) 

106 39% 

When I get a product from this brand, it’s 

not a big deal if I make a mistake. (R) 

ENVOL2 (M = 3.79; 

DP = 1.68) 

88 32.4% 

SINGULARIDADE PERCEBIDA (M = 3.35; DP = 1.42) 

This Instagram account is highly unique.

     

SING1 (M = 3.61; 

DP = 1.67) 

89 32.8% 

This Instagram account is one of a kind.

     

SING2 (M = 3.35; 

DP = 1.53) 

72 26.4% 

This Instagram account is really special 

and different to others.  

SING3 (M = 3.10; 

DP = 1.47) 

56 20.6% 

ORIGINALIDADE PERCEBIDA (M = 3.90; DP = 1.10) 

Publications on this Instagram account 

are original.   

ORIG1 (M = 4.25; 

DP = 1.44) 

133 48.9% 

Publications on this Instagram account 

are novel.   

ORIG2 (M = 3.64; 

DP = 1.30) 

65 23.9% 

Publications on this Instagram account 

are unusual. 

ORIG3 (M = 3.28; 

DP = 1.32) 

50 18.4% 

Publications on this Instagram account 

are innovative. 

ORIG4 (M = 3.81; 

DP = 1.40) 

91 33.5% 

Publications on this Instagram account 

are sophisticated.   

ORIG5 (M= 3.86; 

DP = 1.36) 

91 33.4% 

Publications on this Instagram account 

are creative. 

ORIG6 (M = 4.55; 

DP = 1.43) 

165 60.7% 

QUANTIDADE PERCEBIDA (M = 4.42; DP = 1.01) 

The quantity of publications on this 

Instagram account is...  

QUANT (M = 4.42; 

DP = 1.01) 

112 41.2% 
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QUALIDADE PERCEBIDA (M = 4.57; DP = 1.14) 

The quality of publications on this 

Instagram account is...   

QUAL (M = 4.57; 

DP = 1.39) 

145 53.3% 

ATITUDE EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO (M = 4.47; DP = 1.06) 

I think this post was pleasant. ATCONT1 (M = 4.86; 

DP = 1.14) 

176 64.7% 

I think this post was likeable. ATCONT2 (M = 5.00; 

DP = 1.13) 

206 75.8% 

I think this post was interesting. ATCONT3 (M = 4.00; 

DP = 1.45) 

108 39.7% 

I think this post was tasteful. ATCONT4 (M = 4.23; 

DP = 1.46) 

120 44.1% 

I think this post was artful. ATCONT5 (M = 3.95; 

DP = 1.46) 

137 39.3% 

I think this post was good. ATCONT6 (M =4.76; 

DP = 1.23) 

170 62.5% 

ATITUDE EM RELAÇÃO À MARCA (M = 5.04; DP = 1.13) 

Overall, I think the brand is appealing. ATMAR1 (M = 5.18; 

DP = 1.19) 

218 80.2% 

Overall, I think the brand is good. ATMAR2 (M = 4.89; 

DP = 1.39) 

194 71.4% 

Overall, I think the brand is pleasant. ATMAR3 (M = 5.02; 

DP = 1.23) 

201 73.9% 

Overall, I think the brand is favorable. ATMAR4 (M = 4.81; 

DP = 1.37) 

177 65.1% 

Overall, I think the brand is likable. ATMAR5 (M = 5.28; 

DP = 1.23) 

222 81.7% 

INTENÇÃO DE COMPRA (M = 4.67; DP = 0.75) 

I would never buy products of this 

brand. (R)  

INTCOM1 (M = 6.44; 

DP = 0.66) 

268 98.5% 

I definitely intend this brand's products. INTCOM2 (M = 3.54; 

DP = 1.07) 

54 19.9% 

I am very interested in buying this 

brand's products. 

INTCOM3 (M = 3.22; 

DP = 1.11) 

46 16.9% 
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I will definitely not buy this brand's 

products. (R)  

INTCOM4 (M = 6.39; 

DP = 0.71) 

264 97% 

I will probably buy this brand's products. INTCOM5 (M = 3.78; 

DP = 0.98) 

71 26.1% 

 


