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Resumo 

Numa época em que o consumidor é cada vez mais exigente e informado e na qual existe 

um aumento constante da concorrência, os retalhistas devem proporcionar experiências que 

sejam memoráveis, para que se consigam diferenciar dos seus concorrentes e, ainda, atrair e 

reter novos consumidores. 

Neste sentido, o tema da qualidade da experiência tem-se tornado fundamental para as 

empresas, fazendo com que as marcas de retalho de moda e, mais especificamente para o 

presente estudo, a Salsa, tenham uma preocupação constante na sua avaliação, para que 

consigam proporcionar uma experiência cada vez mais personalizada e agradável. 

Assim, o objetivo central deste estudo passa por avaliar a qualidade da experiência do 

consumidor na Salsa e analisar de que forma é que esta tem impacto na lealdade. Para além 

disso, pretende-se, ainda, avaliar as dimensões da qualidade da experiência do consumidor 

no retalho físico e online e aferir o seu impacto na retenção e recomendação. 

Para tal, foi elaborado um modelo de medição da qualidade da experiência no retalho físico 

e online. Este modelo foi posteriormente validado com um estudo empírico obtido através 

de um questionário efetuado aos clientes registados do programa de fidelização SalsaStar, 

que realizaram pelo menos uma compra em ambos os canais no último ano, do qual foram 

obtidas 927 respostas. 

Dos dados obtidos, concluiu-se que apenas três das dimensões selecionadas (social, funcional 

e visual) têm influência na qualidade da experiência e, para além disso, ficou comprovado 

que a mesma tem um impacto positivo na retenção e recomendação. Ou seja, os 

consumidores têm uma maior probabilidade de voltarem a comprar na Salsa e ainda 

recomendarem a marca, se ficarem satisfeitos com a experiência que lhes é proporcionada. 

Os resultados obtidos permitiram identificar possíveis melhorias na experiência que é 

proporcionada ao consumidor, tanto no retalho físico como online, fornecendo, dessa forma, 

orientações importantes para que a marca proporcione uma experiência mais adequada às 

exigências dos consumidores. Contudo, é de salientar que, de um modo geral, a qualidade da 

experiência da Salsa foi avaliada de forma positiva pelos clientes inquiridos.  

Palavras-chave: Qualidade da Experiência; Experiência Física; Experiência Online; 

Lealdade; Retenção; Recomendação.
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Abstract 

In a time where the costumer is becoming more demanding and informed, and where there 

is a constant increase of competition, retailers must provide memorable experiences so that 

they can differentiate themselves from their competitors and attract and retain new 

consumers. 

In this sense, the thematic of the quality of the experience has become fundamental for the 

companies, making that the fashion retail brands, and more specifically for the present study 

Salsa, have a constant concern in their evaluation, so that they manage to provide an 

experience more and more personalized and pleasant. 

Therefore, the main objective of this study is to evaluate the quality of the consumer 

experience in Salsa, and to analyse how it has an impact on loyalty. In addition, it is also 

intended to evaluate the dimensions of the quality of the consumer experience in physical 

and online retail, and to assess its impact on retention and recommendation. 

For this purpose, was elaborated a model for measuring the quality of the physical and online 

retail experience, which was later validated through an empirical study obtained through a 

questionnaire to the registered customers of the SalsaStar loyalty program, who made at least 

one purchase in both channels in the last year, from which were obtained 927 responses. 

From the data obtained, it was concluded that only three of the selected dimensions (social, 

functional and visual) influence the quality of the experience, and in addition, it has been 

proven that it has a positive impact on retention and recommendation. In other words, 

consumers are more likely to buy again in Salsa, and still recommend the brand, if they are 

satisfied with the experience. 

The results obtained allowed to identify possible improvements in the experience that is 

provided to the consumer, both in physical and online retail, thus providing important 

guidelines for the brand to provide an appropriated experience to the costumers demands. 

However, it should be noted that in general the quality of Salsa's experience was positively 

assessed by the customers surveyed. 

 

Keywords: Quality of Experience; Physical Experience; Online Experience; Loyalty; 

Retention; Recommendation. 
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I. Introdução 

 

1. Enquadramento Geral 

Desde que começaram a surgir os primeiros estudos na área da experiência com Holbrook e 

Hirschman (1982) e Pine e Gilmore (1998), a pesquisa sobre este tema tem sido uma 

constante. De facto, para as empresas conseguirem sobreviver ao clima económico atual e 

ao nível de competitividade cada vez mais elevado, não basta apenas proporcionarem um 

preço baixo e produtos inovadores, é necessário que criem experiências para o consumidor 

(Andajani, 2015). 

 

“As goods and services become commoditized, the customer experiences that companies create will matter 

most.”  

(Pine & Gilmore, 1998, p. 97)  

 

Neste sentido, o foco da diferenciação competitiva entre as empresas tem evoluído ao longo 

do tempo, o que fez com que, quando os serviços se começaram a tornar genéricos, fosse 

necessário adotar estratégias de marketing relacional (Palmer, 2010). Desta forma, as 

experiências e a personalização tornaram-se elementos diferenciadores no que toca à escolha 

e diferenciação de uma marca. E, dado que o consumidor valoriza cada vez mais as 

experiências de compra e consumo personalizadas e memoráveis, estas devem começar a ser 

percebidas como uma fonte de vantagem competitiva para as organizações, sendo, por isso, 

importante torná-las num objetivo primordial (Jain, Aagja, & Bagdare, 2017; Lemon & 

Verhoef, 2016; Schmitt, 1999). 

Da mesma forma, no que diz respeito ao contexto específico do retalho, num mundo no 

qual o consumidor tem cada vez mais poder, os retalhistas devem proporcionar igualmente 

experiências de compra que sejam memoráveis, a fim de reter e atrair novos consumidores 

(Bustamante & Rubio, 2017).   

Assim, visto que o mercado atual se encontra mais focado no consumidor, que, por sua vez, 

se encontra cada vez mais informado, as experiências que são proporcionadas ocupam um 
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lugar essencial no desempenho das organizações, fazendo com que surjam novos desafios e 

seja exigido o desenvolvimento de novas competências para a criação e gestão de 

experiências que sejam agradáveis para o consumidor (Jain et al., 2017). Todos estes desafios 

e oportunidades levaram ao surgimento de três tendências: o desenvolvimento dos domínios 

digital, físico e social, a mudança nas capacidades e recursos dos atores e mudanças sociais. 

E para que as empresas consigam criar valor através da experiência do consumidor, é 

necessário que adotem uma visão mais abrangente, que integre os três domínios (digital, 

físico e social), tornando-a mais holística (Ruth N. Bolton et al., 2018).  

No entanto, existem ainda poucas pesquisas no que diz respeito à sua integração como um 

todo, uma vez que a maioria dos estudos se concentra apenas num deles (Ruth N. Bolton et 

al., 2018). Esta situação faz com que sejam necessários mais estudos na área da experiência 

do consumidor para que as empresas consigam alcançar o sucesso financeiro sustentado, 

mantendo os consumidores satisfeitos (Berry, L., & Carbone, P. (2007) (citado por Ferreira 

& Teixeira, 2013). 

 

2. Objetivos da Investigação 

Desta forma, o presente relatório terá por base o estágio curricular realizado na Salsa, uma 

empresa do sector têxtil e vestuário, criada em 1987, e que tem atualmente presença em mais 

de 50 países. O mesmo terá a duração de seis meses, entre outubro de 2018 e abril de 2019, 

e tem como objetivo geral a análise do feedback dos consumidores em relação à sua 

experiência na Salsa, no contexto online e físico. 

Assim sendo, o relatório pretende perceber a qualidade da experiência do consumidor na 

Salsa e analisar de que forma é que esta tem impacto na lealdade. Para além disso, uma vez 

que a experiência do consumidor pode ser uma fonte de vantagem competitiva, pretende-se 

avaliar as dimensões da qualidade da experiência do consumidor no retalho físico e online, 

analisando as que exercem um maior impacto. Por último, procura-se, ainda, aferir seu o 

impacto nos indicadores de lealdade, mais concretamente, na retenção e recomendação. 

Para tal, será realizada uma revisão da literatura dos diferentes temas relacionados com a 

experiência do consumidor, dos modelos de medição da mesma, bem como dos seus 

possíveis consequentes. Da revisão efetuada irá resultar um modelo de medição da qualidade 

da experiência do consumidor no retalho de moda online e físico de forma abrangente. Este 
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modelo será posteriormente validado, recorrendo a um estudo empírico realizado através de 

uma pesquisa de natureza quantitativa e testado através da análise fatorial e da regressão 

linear. 

Com os resultados obtidos pretende-se contribuir para um melhor entendimento relativo à 

experiência do consumidor física e online, para que se possa melhorar a sua oferta, 

correspondendo às necessidades e expectativas dos consumidores, de forma a proporcionar 

uma experiência memorável e única. 

 

3. Estrutura da Investigação 

A presente investigação encontra-se dividida em cinco capítulos, apresentadas abaixo de 

forma sintetizada. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, é apresentada uma breve introdução ao tema da 

experiência do consumidor, com as principais motivações e objetivos do presente estudo. 

O segundo capítulo diz respeito à revisão da literatura, onde se começa por analisar o tema 

da experiência do consumidor, dá-se a conhecer a evolução do conceito e se apresenta o 

tema aplicado especificamente ao contexto do retalho. Posteriormente, são analisados os 

diferentes modelos da qualidade da experiência do retalho físico e online e definidos os 

diferentes antecedentes dos dois canais. Por último, são abordados os consequentes da 

qualidade da experiência. 

O terceiro capítulo é relativo ao estudo empírico, onde são apresentados o modelo proposto 

e respetivas hipóteses de investigação, seguidos do contexto de investigação, que apresenta 

a entidade de acolhimento do estágio, bem como as funções desempenhadas. Por último, dá-

se a conhecer a metodologia de investigação, que é subdividida no tipo de investigação, 

amostra, construção do questionário e análise de dados. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados, que inclui a caracterização da amostra, 

a análise das variáveis, a análise fatorial, a análise das hipóteses em estudo, e por fim, a 

discussão dos resultados. 

Por último, no quinto capítulo são apresentadas as considerações gerais do estudo, as suas 

implicações, tanto para a academia como para a gestão, e as limitações e questões de 

investigação futura. 
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II. Revisão de Literatura 

 

No presente capítulo será apresentada a revisão de literatura relativa à experiência do 

consumidor, onde será analisada a evolução do conceito, e posteriormente, apresentados os 

modelos de medição da qualidade da experiência. Por fim, serão ainda abordados os 

antecedentes e consequentes da mesma. 

 

1 Experiência do Consumidor   

 

“Traditional marketing has provided a valuable set of strategies, implementation tools, and methodologies for 

the industrial age. Now that we have entered a new era, it is necessary to move from the features-and-benefits 

approach toward marketing to customer experiences.”  

(Schmitt, 1999, p. 16) 

A prática e a pesquisa de marketing têm sofrido bastantes mudanças nos últimos anos, 

passando do foco na criação de marcas produto, para a construção de relações com os 

consumidores através do marketing de serviços e, atualmente, privilegiando o foco na criação 

de experiências únicas para o consumidor (Maklan & Klaus, 2011). Neste sentido, com a 

comoditização dos serviços, surgiu a necessidade de criar valor através das experiências que 

são proporcionadas aos consumidores, para que as organizações se consigam diferenciar e 

alcançar a vantagem competitiva desejada (Srivastava & Kaul, 2016).  

O conceito da experiência do consumidor foi introduzido por Holbrook e Hirschman em 

1982, com o seu artigo The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and 

Fun, no qual argumentavam que, numa fase inicial, o comportamento do consumidor 

enfatizava o processamento de informação e a escolha racional por parte do mesmo e 

ignorava aspetos como o lazer, os prazeres sensoriais e as respostas emocionais. Contudo, 

mais tarde, o consumo começou a ser entendido segundo uma visão experiencial, como um 

fluxo constante de fantasias, sentimentos e diversão. Esta nova visão era fenomenológica e 

considerava o consumo como um estado de consciência essencialmente subjetivo, 
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envolvendo uma variedade de significados simbólicos das características mais subjetivas, 

respostas hedónicas e critérios estéticos (Holbrook & Hirschman, 1982). 

A visão experiencial do consumo começou a ganhar cada vez mais aceitação, o que levou a 

que fossem feitas mais pesquisas nesta área. Neste sentido, Pine e Gilmore (1998) elaboraram 

um artigo no qual abordavam as experiências como algo único, memorável e sustentável ao 

longo do tempo. Desta forma, as experiências começaram a ser abordadas para além da 

diversão, passando a ser vistas como uma nova economia denominada de economia das 

experiências. 

Os autores descreviam as experiências com analogia ao teatro, afirmando que as mesmas 

ocorriam quando as organizações utilizavam intencionalmente os seus serviços como um 

palco e os seus bens como adereços, de forma a envolver os consumidores e criar algo que 

fosse memorável (Pine & Gilmore, 1998). Assim, as experiências eram abordadas como algo 

pessoal que existia apenas na mente do indivíduo que se encontrava envolvido emocional, 

física, intelectual e até mesmo espiritualmente, o que fazia com que duas pessoas não 

tivessem a mesma experiência (Pine & Gilmore, 1998).  

Mais tarde, a experiência começou a ser abordada como algo que vai para além do hedónico 

e que envolve a parte sensorial, emocional, cognitiva e relacional. Para Schmitt (1999), o 

marketing experiencial possui uma visão mais ampla e holística e difere do tradicional por se 

focar na experiência do consumidor, no consumo, por utilizar métodos ecléticos e pelo facto 

de o consumidor ser visto como um animal racional e emocional. Para o autor, embora os 

consumidores também façam escolhas racionais, a maioria é impulsionada pelas emoções, o 

que faz com que estes procurem produtos e campanhas de comunicação e marketing que 

deslumbrem os seus sentidos e emoções. Deste modo, as experiências devem ser criadas de 

forma holística, proporcionando experiências sensoriais (SENSE), afetivas/ emocionais 

(FEEL), cognitivas criativas (PENSE), comportamentais (ACT) e, por fim, relacionais 

(RELATE) (Schmitt, 1999).  

Neste sentido, as experiências do consumidor resultam de um processo interativo, que 

envolve pistas ambientais e recetores sensoriais, o que faz com que os consumidores 

interajam através dos cinco sentidos, levando, consequentemente, ao processamento 

cognitivo e emocional, resultando numa grande quantidade de respostas (Jain et al., 2017).  
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Desta forma, para que as empresas consigam competir através das experiências favoráveis 

que proporcionam aos consumidores, devem compreender o percurso do mesmo, desde as 

expectativas que tinha antes da experiência até à avaliação que provavelmente fará da mesma, 

para que possam transmitir uma série de sinais que vão de encontro às suas necessidades e 

expectativas (Berry, Carbone, & Haeckel, 2002).  

Assim, tendo em conta a informação dos estudos anteriores, uma definição mais recente da 

experiência do consumidor leva em consideração a totalidade dos eventos vivenciados pelos 

consumidores, que estimulam aspetos sensoriais, emocionais, racionais e físicos, de modo a 

criar uma experiência memorável, que é pessoal e única (Andajani, 2015). Da mesma forma, 

Meyer e Schwager (2007) definem a experiência do consumidor como uma resposta interna 

e subjetiva que este tem em relação a qualquer contacto direto ou indireto com uma empresa. 

O contacto direto normalmente acontece no processo de compra, uso e serviço, e é 

normalmente iniciado pelo consumidor. O contacto indireto deve envolver frequentemente 

encontros não planeados com as representações dos produtos e serviços da empresa, ou 

marcas, e assumir a forma de recomendações ou críticas passa-a-palavra, publicidade, notícias 

e reviews (Meyer & Schwager, 2007). 

Nos últimos anos, surgiu um consenso que descreve a experiência como um constructo 

multidimensional e dinâmico, que envolve uma série de interações e é focado nas respostas 

cognitivas, emocionais, comportamentais, sensoriais e sociais do consumidor durante as 

várias fases do processo de compra do mesmo, e através dos múltiplos pontos de contacto 

(Jain et al., 2017; Lemon & Verhoef, 2016; McColl-Kennedy et al., 2015). 

Neste sentido, Verhoef et al. (2009) afirma que a experiência do consumidor é de natureza 

holística e engloba as respostas cognitivas, afetivas, emocionais, sociais e físicas do 

consumidor. Assim, a criação da experiência envolve elementos controláveis pela empresa, 

como a atmosfera, a interface do serviço, o preço, entre outros, devendo, por isso, ser 

avaliada através da forma como os consumidores experienciam um ou vários pontos de 

contacto em determinada altura (Kranzbuhler, Kleijnen, Morgan, & Teerling, 2018; Verhoef 

et al., 2009). De um modo geral, a experiência do consumidor engloba todo o percurso do 

mesmo, desde a pesquisa, compra, consumo e pós-venda, e pode envolver múltiplos canais 

(Verhoef et al., 2009). Atualmente, uma boa experiência nos pontos de contacto online e offline 

pode proporcionar ao consumidor uma experiência global muito mais favorável (Lemon e 

Verhoef, 2016) (citado por Ieva & Ziliani, 2018). 
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Na tabela que se segue são apresentadas as principais definições da experiência ao longo dos 

anos. 

Definição Autores 

A experiência é fenomenológica em espírito e considera o consumo 
como um estado de consciência essencialmente subjetivo, com uma 
variedade de significados simbólicos, respostas hedónicas e critérios 
estéticos. Desta forma, a visão experiencial envolve um fluxo 
constante de fantasias, sentimentos e diversão.   

Holbrook e 
Hirschman (1982)  

A experiência é uma oferta tão real como qualquer serviço, bem ou 
mercadoria, sendo que é estritamente pessoal, existindo apenas na 
mente do indivíduo que é envolvido a nível físico, intelectual e 
espiritual. 

Pine e Gilmore 
(1998)  

As experiências ocorrem como resultado de um encontro ou da 
vivência de determinadas situações, podendo proporcionar valores 
sensoriais, cognitivos, comportamentais e relacionais que substituem 
os valores funcionais. 

Schmitt (1999)  

A experiência do consumidor diz respeito a uma resposta interna e 
subjetiva dos consumidores em relação a qualquer contacto direto 
ou indireto com determinada organização. 

Meyer e Schwager 
(2007)  

A experiência do consumidor é um constructo holístico por 
natureza, que envolve as respostas cognitivas, afetivas, emocionais, 
sociais e físicas do consumidor. Assim, a experiência total inclui a 
pesquisa, a compra, o consumo e a fase de pós-venda, podendo 
envolver múltiplos canais. 

Verhoef et al. 
(2009) 

A experiência do consumidor é um constructo multidimensional 
concentrado nas respostas cognitivas, emocionais, comportamentais, 
sensoriais e sociais do consumidor em relação à oferta da 
organização durante todo o processo de compra. 

Lemon e Verhoef 
(2016)  

A experiência do consumidor é o conjunto de sentimentos, 
perceções e atitudes criadas durante todo o processo de tomada de 
decisão e consumo, envolvendo uma série integrada de interações 
com pessoas, objetos, processos e o ambiente, que levam a respostas 
cognitivas, emocionais, sensoriais e comportamentais. 

Jain et al. (2017) 

 

Tabela 1- Definições de experiência. Fonte: Elaboração Própria 

 

2 Experiência do Consumidor no contexto específico do Retalho 

 

Atualmente, para as empresas conseguirem sobreviver ao clima económico e ao ambiente 

competitivo do retalho precisam de mais do que preços baixos e produtos inovadores, sendo 

necessário que se comecem a focar na experiência de compra do consumidor (Grewal, Levy, 

& Kumar, 2009). Assim, a crescente importância da experiência fez com que os retalhistas 
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começassem a dar uma maior atenção a este fenómeno, uma vez que reconhecem que uma 

melhor compreensão do consumidor pode levar à satisfação e a uma melhor performance 

do retalho (Puccinelli et al., 2009; Verhoef et al., 2009).  

Neste sentido, a experiência do consumidor no retalho diz respeito à soma de todas as 

respostas cognitivas, emocionais, sensoriais e comportamentais que são produzidas durante 

todo o processo de compra, envolvendo uma série integrada de interações com pessoas, 

objetos, processos e o ambiente do retalho (Bagdare & Jain, 2013). 

Desta forma, as interações existentes durante a experiência entre os diversos atores -

consumidores, funcionários e parceiros- estão no centro do domínio social da experiência e 

ajudam os consumidores a completarem as suas necessidades utilitárias, sociais e psicológicas 

(Ruth N. Bolton et al., 2018). 

De um modo geral, para que sejam proporcionadas experiências memoráveis, é necessário 

perceber que o processo de criação de experiências do consumidor, no caso específico do 

retalho, engloba a sua experiência total, incluindo a pesquisa, compra, consumo e pós-venda, 

e pode envolver vários canais (Grewal et al., 2009; Srivastava & Kaul, 2016; Verhoef et al., 

2009), como o físico e o digital. 

O canal físico pode proporcionar aos consumidores uma experiência emocional e memorável 

(Ruth N. Bolton et al., 2018). Contudo, dado o contexto atual do retalho, torna-se uma tarefa 

bastante desafiadora, fazendo com que os retalhistas necessitem de encontrar novas maneiras 

de oferecer aos consumidores algo que seja único e especial, para conseguirem incentivá-los 

a visitar as lojas físicas (Sachdeva & Goel, 2015). Assim, o retalho já não se baseia apenas em 

aspetos tangíveis ou objetos de negócio, como o produto, a localização e o preço, começando 

a dar cada vez mais ênfase aos aspetos intangíveis, uma vez que os consumidores gostam de 

tocar, sentir, cheirar, provar, examinar, testar e experimentar (Sachdeva & Goel, 2015). 

Desta forma, o canal físico deve utilizar uma variedade de estímulos emocionais e cognitivos 

para que seja possível criar uma experiência de compra única para cada consumidor, sendo, 

por isso, necessário adotar uma abordagem holística que envolva aspetos emocionais e 

racionais (Sachdeva & Goel, 2015). 

Por sua vez, o contexto digital encontra-se igualmente cada vez mais complexo e, dada a 

crescente importância da experiência do consumidor, é fundamental que os retalhistas 
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comecem a perceber como podem garantir uma experiência online ideal (Bilgihan, 

Kandampully, & Zhang, 2016; Rose, Clark, Samouel, & Hair, 2012). Esta complexidade é o 

resultado de várias características que influenciam a experiência de compra online, como é o 

caso do nível de interatividade, da comunicação bilateral, da flexibilidade para exibir opções 

de produtos, e da riqueza dos dados do comportamento do consumidor (Pandey & Chawla, 

2018). Esta situação faz com que o meio digital deva proporcionar um ambiente 

personalizado para cada consumidor, permitindo a sua interação com a organização (Ruth 

N. Bolton et al., 2018).  

Neste sentido, a experiência do consumidor online diz respeito a um estado psicológico 

demonstrado através de uma resposta subjetiva ao site online do retalhista, através do qual o 

consumidor se envolve num processo cognitivo e afetivo por meio das informações 

recebidas no site, podendo resultar numa experiência memorável (Rose et al., 2012). 

De um modo geral, tanto no canal físico como no digital, a ideia é proporcionar experiências 

altamente personalizadas, consistentes e integradas entre todos os pontos de contacto 

existentes entre o consumidor e o retalhista (Ruth N. Bolton et al., 2018). O que faz com 

que, atualmente, os desafios e as oportunidades enfrentadas pelas organizações sejam 

bastante significativos, uma vez que a experiência do consumidor surge da interação dos 

domínios digital, físico e social (Ruth N. Bolton et al., 2018). 

 

3 A Qualidade da Experiência do Consumidor 

 

Proporcionar uma experiência de qualidade para os consumidores é essencial para que esta 

se torne memorável e, consequentemente, tenha resultados positivos para as organizações, 

podendo tornar-se numa fonte de vantagem competitiva. 

Para Pine e Gilmore (1998), as experiências, tal como os bens e serviços, apresentam as suas 

próprias qualidades, características e desafios inerentes ao seu planeamento e têm de ir ao 

encontro das necessidades dos consumidores. Assim, a experiência do consumidor diz 

respeito à resposta subjetiva do mesmo ao encontro holístico, direto ou indireto, com a 

empresa, sendo a sua qualidade a excelência ou superioridade percebida (Lemke, Clark, & 

Wilson, 2011). Esta situação faz com que a natureza e composição das experiências possam 

variar de acordo com o tipo e dimensão da organização, o que leva a que seja necessário 
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avaliar a qualidade das mesmas nos diferentes pontos de contacto, para que possa ser criada 

uma experiência que seja favorável (Jain et al., 2017). 

 

3.1 Modelos da Qualidade da Experiência do Consumidor 

 

Um elemento fundamental para compreender e gerir a experiência do consumidor é a 

capacidade de medir e monitorar as reações, especialmente as atitudes e perceções em relação 

às ofertas proporcionadas pelas empresas (Lemon & Verhoef, 2016). Contudo, para o autor 

anteriormente citado, ainda não existe um acordo acerca das abordagens de medição para 

avaliar todos os aspetos da experiência do consumidor durante todo o processo de compra. 

A maior dificuldade para o desenvolvimento de uma medida da experiência do consumidor 

aceitável, é a complexidade das variáveis específicas de cada contexto (Palmer, 2010). 

De seguida serão apresentados alguns dos modelos da qualidade da experiência do 

consumidor, no contexto específico do retalho, tanto para o canal físico como para o online.  

 

3.1.1 Modelos da qualidade do retalho físico 

 

A) Modelo In Store Costumer Experience (ISCX): Bustamante e Rubio (2017) 

Dadas as limitações existentes em estudos anteriores Bustamante e Rubio (2017)  decidiram, 

com base na literatura estudada, analisar a experiência do consumidor em loja de retalho 

(ISCX), como um constructo holístico que inclui as respostas internas do consumidor aos 

estímulos do serviço e as interações sociais com os restantes atores envolvidos. Neste 

sentido, os autores desenvolveram o modelo ISCX, uma escala com 5 componentes de 

medição: a cognitiva, a afetiva, a experiência social com os consumidores e funcionários, e a 

física. Evidenciando também, a influência da experiência nas principais variáveis de 

desempenho, como a satisfação e lealdade em loja. 
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Em primeiro lugar, a componente cognitiva é entendida como uma capacidade utilizada para 

processar as informações que obtêm através da perceção, conhecimento adquirido e 

características subjetivas. Por sua vez, a afetiva reflete a importância emocional com valência 

positiva, uma vez que as emoções contribuem para a criação de experiências afetivas, 

definidas como atração intrínseca ou a reação adversa a um evento, objeto ou situação. Já a 

componente social está relacionada com a qualidade das relações existentes entre 

consumidores e entre estes e os funcionários da loja de retalho, uma vez que a experiência é 

cocriada conjuntamente com outras pessoas em contextos sociais. E, por fim, a componente 

física que é relativa à resposta fisiológica interna do consumidor na sua interação com o 

ambiente específico.  

Para além das dimensões apresentadas acima, o estudo sugere que uma experiência do 

consumidor em loja que seja favorável pode ser uma fonte de motivação para manter uma 

relação, sendo consequentemente um antecedente de satisfação e lealdade à loja. Desta 

forma, a escala de medição ISCX apresenta uma ferramenta útil de diagnóstico para ser 

utilizada pelos retalhistas, de forma a criarem um ambiente de compra experiencial com valor 

diferencial para o consumidor.  

 

B) Modelo Retail Brand Experience: Khan e Rahman (2016) 

De acordo com Khan e Rahman (2016), até à data em que realizaram este modelo não existia 

nenhuma escala que medisse especificamente as experiências da marca no contexto do 

retalho. Neste sentido, desenvolveram uma escala composta por sete dimensões e 22 itens 

de medição. As sete dimensões desenvolvidas dizem respeito à influência do nome da marca 

Figura 1- Modelo ISCX. Fonte: Bustamante e Rubio (2017)  
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de retalho, à fatura do cliente, ao pedido e formulários de inscrição, aos media, à assistência 

nos pontos de venda, às recomendações do vendedor, à experiência emocional de um evento 

e, ainda, à conectividade das histórias da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A influência do nome da marca diz respeito aos sinais que este transmite em relação à 

qualidade das suas ofertas. Por sua vez, a fatura do cliente, os seus pedidos e o formulário de 

inscrição referem-se ao grau de transparência da informação que o cliente deseja. Já os media 

incluem os meios através do qual a marca comunica com o seu público-alvo e a veracidade 

das suas informações. A assistência dos pontos de venda diz respeito à avaliação feita pelos 

consumidores em relação à disposição dos produtos e à ajuda que lhes é prestada durante as 

suas compras, e a recomendação dos vendedores está relacionada com a ajuda prestada pelos 

mesmos ao consumidor. Por fim, a experiência emocional de um evento decorre de uma 

interação entre o consumidor e a marca, que pode resultar em afetividade, e a conectividade 

das histórias da marca refere-se ao sentimento de proximidade que é gerado quando as 

histórias criadas pela marca estão de alguma forma relacionadas com a vida do consumidor.  

Estas sete dimensões da experiência da marca de retalho estão relacionadas com as respostas 

sensoriais, comportamentais, afetivas e cognitivas dos consumidores. E, para além disso, o 

estudo sugere que a experiência da marca de retalho pode levar os consumidores a estarem 

dispostos a pagar mais e a terem um passa-a-palavra positivo. 

De um modo geral, este modelo apresenta um conjunto de medidas da experiência da marca 

de retalho que podem fornecer aos retalhistas uma forma de analisar as experiências que 

surgem através de estímulos relacionados com a marca. 

Figura 2- Modelo Retail Brand Experience. Fonte: Khan e Rahman (2016)  
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C) Modelo Effects of retail store characteristics: Triantafillidou et al. (2017) 

Segundo Triantafillidou et al. (2017), a maioria dos estudos que existem sobre a relação das 

características da loja de retalho e a experiência de compra enfatizam os seus efeitos num 

número limitado de dimensões da experiência. Neste sentido, os autores decidiram investigar 

o impacto das características da loja nos vários fatores da experiência de compra nas lojas de 

retalho e desenvolveram uma escala que é constituída por sete dimensões da experiência de 

compra em loja (hedónica, fluidez, escapismo, desafio, aprendizagem, comunidade e 

socialização) e quatro fatores das características da experiência em loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características da loja são compostas por características funcionais, ambientais, de design e 

sociais, ao passo que as características funcionais envolvem a disponibilidade do produto 

procurado pelo consumidor, a gama de produtos e marcas disponíveis, a qualidade dos 

produtos e os seus respetivos preços. As características ambientais referem-se à música que 

é reproduzida na loja, à iluminação e ao aroma que devem ser agradáveis e apropriados. Por 

sua vez, o design leva em consideração a decoração do interior da loja, que deve ser atrativa, 

e o formato da mesma que deve permitir que os consumidores se movimentem com 

facilidade. Por último, as características sociais dizem respeito à educação e simpatia dos 

funcionários da loja. 

De um modo geral, este modelo pode ajudar os retalhistas de moda a entender quais as 

características da loja que mais influenciam a experiência de compra, fazendo com que 

possam harmonizá-las, proporcionando assim experiências únicas e exclusivas aos seus 

Figura 3- Modelo Effects of retail store characteristics. Fonte: Triantafillidou et al. (2017)  
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consumidores, aumentando a probabilidade de estes voltarem a visitar a loja e, 

consequentemente, recomprar. 

 

3.1.2 Modelos da qualidade do retalho online 

 

A) Modelo Online Customer Experience (OCE): Pandey e Chawla (2018)  

De acordo com Pandey e Chawla (2018), existem ainda poucos estudos que validem 

empiricamente o impacto das dimensões funcionais e psicológicas da experiência do 

consumidor online na satisfação e lealdade do mesmo. Neste sentido, desenvolveram um 

modelo da experiência do consumidor online (OCE), especificamente para o retalho de moda, 

constituído por duas dimensões, a psicológica, que contém seis fatores, e a funcional, com 

quatro. Estas duas dimensões podem afetar de forma direta ou indireta a lealdade através da 

satisfação. Para além disso, os autores aplicaram como moderador deste modelo o género 

que modera a relação dos fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, a dimensão psicológica é constituída pela desconfiança, que está 

relacionada com o medo de disponibilizar informação pessoal e financeira na internet, pela 

crença negativa no online que se refere ao medo de ceder às promoções online, levando a 

compras desnecessárias, pela auto ineficácia online que leva em consideração o baixo nível de 

conhecimento da Internet pelo consumidor. Para além destes três fatores, é também 

composta pela facilidade logística que está relacionada com a pontualidade da entrega, 

precisão e a facilidade de devolução, pela conveniência do online que se refere à facilidade de 

acesso, pesquisa e transação a qualquer momento e em qualquer lugar e, ainda, ao prazer do 

Figura 4- Modelo OCE. Fonte: Pandey e Chawla (2018)  



 

15 
 

online, que diz respeito à facilidade de acesso a uma grande variedade de artigos, gastando 

menos tempo e esforço.  

Por sua vez, a dimensão funcional é constituída pela interatividade do website, a sua 

informação, o envolvimento visual e facilidade de navegação, e a pesquisa. A interatividade 

do website envolve as comunicações que ocorrem entre a empresa e os clientes, e dos 

consumidores entre si. A informação do website refere-se à informação relevante, detalhada e 

precisa existente no mesmo. O envolvimento visual está relacionado com a estética geral do 

website, permitindo ao consumidor explorar melhor as características do produto. Por fim, a 

facilidade de navegação e pesquisa do website refere-se às características e ferramentas que 

facilitam a sua utilização. 

Para além das dimensões e fatores, o modelo pretende aferir os efeitos da experiência do 

consumidor online na satisfação e lealdade, moderados pelo género do consumidor. Neste 

sentido, o modelo desenvolvido por Pandey e Chawla (2018) pode facilitar a adaptação e 

validação das dimensões, psicológica e funcional, trazendo consequências positivas para o 

retalho online de moda. 

 

B) Modelo Online Customer Experience in e-Retailing (OCE): Rose et al. (2012) 

De acordo com Rose et al. (2012), apesar dos elevados estudos relativos ao comportamento 

de compra online, tem sido atribuído um foco menor à formação da experiência do 

consumidor que resulta das interações entre consumidores e o retalho online. Desta forma, 

os autores desenvolveram um modelo que estabelece a relação entre os antecedentes e 

consequentes da experiência do consumidor online nos sites de compras de retalho (OCE).  

Para os autores, os antecedentes influenciam o estado cognitivo e afetivo do consumidor, 

que, consequentemente, tem impacto na satisfação, confiança e intenção de recompra. 
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Os primeiros quatro antecedentes incluem a velocidade interativa, que diz respeito à rapidez 

dos sites de compras online, a telepresença, que se refere à criação de um mundo diferente 

aquando da utilização e compra em sites, o desafio, que está relacionado com os diferentes 

obstáculos que advêm da compra online e, por último, a habilidade que se refere à capacidade 

do consumidor utilizar a Internet durante todo o processo de compra. Estes quatro 

antecedentes influenciam a variável do estado experiencial cognitivo (CES), que está 

relacionada com a fluidez de todo o processo de utilização e compra dos sites de retalho online. 

Os restantes seis antecedentes envolvem a facilidade de utilização, que está relacionada com 

a simplicidade de utilização dos sites, a customização, que se refere ao nível de personalização 

que é proporcionada ao consumidor durante o processo de compra, e a conectividade, que 

diz respeito às interações existentes durante as compras. Estes três primeiros antecedentes 

influenciam um outro que é o controlo percebido pelo consumidor durante o processo de 

compra online. Para além destes quatro antecedentes, há, ainda, a estética dos websites nos quais 

os consumidores efetuam as suas compras, e os benefícios percebidos pelo consumidor das 

compras online. Estes seis antecedentes impactam a variável do estado experiencial afetivo 

(AES), que diz respeito às emoções despertadas durante as compras. 

Para além disso, os autores identificam como consequentes da experiência do consumidor 

no retalho online a confiança em relação às compras, a satisfação do consumidor com a 

totalidade da experiência de compra e a intenção de recompra em sites de retalho online. Desta 

forma, este modelo fornece contribuições relativas aos novos conhecimentos e à forma 

como os retalhistas online podem proporcionar experiências do consumidor que sejam 

eficientes, ajudando-os a definir os fatores que fazem a diferença na experiência de compra. 

Figura 5- Modelo OCE no retalho online. Fonte: Rose et al. (2012) 
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3.2 Antecedentes da Experiência do Consumidor 

 

Para obter uma compreensão holística da experiência, os provedores necessitam de 

compreender que as perceções e avaliações dos consumidores podem variar com o tempo 

(McColl-Kennedy et al., 2015).  

E, dado que a experiência é algo estritamente pessoal e subjetivo, que implica o envolvimento 

do consumidor em diferentes níveis, como o emocional, afetivo, espiritual, físico, sensorial, 

comportamental, intelectual, cognitivo, racional e relacional ou social (Ferreira & Teixeira, 

2013), isso leva a que exista uma ampla variedade de antecedentes na experiência do 

consumidor, que variam de acordo com o tipo de canal através do qual a experiência é 

proporcionada. No presente estudo, serão avaliados o canal físico e o online. 

De seguida, são apresentados dois quadros resumo com os principais antecedentes da 

experiência do consumidor no retalho físico e online, abordados por diferentes autores. 

Antecedentes da experiência do consumidor no retalho físico 

Dimensão Explicação Autores 

 
Social 

A dimensão social diz respeito ao 
conjunto de interações existentes entre 
os consumidores e entre os 
consumidores e os funcionários. 

Bustamante e Rubio (2017), Khan 
e Rahman (2016), Lemke et al. 
(2011), Fatma (2014), 
Triantafillidou et al. (2017), 
Verhoef et al. (2009)  

 
Físico 

A dimensão do ambiente físico está 
relacionada com as características do 
ambiente da loja, como o design, a 
música, o aroma, a temperatura, entre 
outros. 

Fatma (2014), Triantafillidou et al. 
(2017), Verhoef et al. (2009) 

 
 

Funcional 

A dimensão funcional refere-se ao 
conjunto de aspetos funcionais 
controláveis pela organização, como o 
preço, a qualidade dos produtos e a sua 
respetiva variedade e disponibilidade, a 
comunicação, entre outros. 

Fatma (2014), Triantafillidou et al. 
(2017), Verhoef et al. (2009), Khan 
e Rahman (2016)  

 
Emocional 

A dimensão emocional diz respeito à 
experiência emocional do consumidor 
durante o processo de compra. 

Bustamante e Rubio (2017), Khan 
e Rahman (2016)  

 
Cognitivo 

A dimensão cognitiva está relacionada 
com a informação que é transmitida 
pela organização e a forma como é 
percebida pelo consumidor. 

Bustamante e Rubio (2017) Khan 
e Rahman (2016)  

Tabela 2- Antecedentes da Experiência Física. Fonte: Elaboração Própria 

 



 

18 
 

Antecedentes da experiência do consumidor no retalho online 

Dimensão Explicação Autores 

 
Social 

A dimensão social está relacionada 
com as interações existentes durante o 
processo de compra online. 

Rose et al. (2012), Klaus (2013), 
Bilgihan et al. (2016) 

Funcional 
 

A dimensão funcional refere-se às 
componentes funcionais de toda a 
experiência online, como a 
interatividade, a informação 
disponível, a facilidade de utilização, 
as opções disponibilizadas, entre 
outros. 

Rose et al. (2012), Klaus (2013), 
Bilgihan et al. (2016), Pandey e 
Chawla (2018)  

Psicológica 
 

A dimensão psicológica diz respeito à 
perceção do consumidor face à 
experiência de compra online, como a 
confiança/desconfiança, o prazer, a 
utilidade, entre outros. 

Rose et al. (2012), Klaus (2013), 
Bilgihan et al. (2016), Pandey e 
Chawla (2018)  

Visual 
 

A dimensão visual está relacionada 
com as características visuais e de 
design do site através do qual o 
consumidor faz as suas compras online. 

Rose et al. (2012), Pandey e 
Chawla (2018)  

 

Tabela 3- Antecedentes da Experiência Online. Fonte: Elaboração Própria 

 

4 Consequentes da Experiência do Consumidor 

 

Nos últimos anos, tem sido dada uma importância cada vez maior à experiência do 

consumidor por parte dos retalhistas, uma vez que esta pode proporcionar um elevado 

número de consequentes positivos para as empresas. Desta forma, a experiência do 

consumidor emergiu nos negócios de retalho como uma estratégia para fazer face à 

competição, o que fez com que se tenha tornado num dos principais objetivos no ambiente 

de retalho atual, uma vez que pode levar à lealdade, à satisfação, à recomendação, ao valor, e 

a uma melhor performance do retalho (Andajani, 2015; Lemon & Verhoef, 2016; Srivastava 

& Kaul, 2016; Verhoef et al., 2009).  

No presente estudo, será apenas abordado um dos consequentes acima apresentados, que no 

caso é a lealdade, uma vez que é um dos processos chave para o sucesso das empresas de 

retalho, o que o torna num dos mais importantes consequentes de uma gestão bem-sucedida 

da experiência do consumidor (Srivastava & Kaul, 2016). 
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Neste sentido, a lealdade tem sido definida como a predisposição positiva de um consumidor 

em relação a uma loja ou marca, que leva a que este recompre e a apoie ao longo do tempo 

(Bahri-Ammari, Van Niekerk, Ben Khelil, & Chtioui, 2016; Dick & Basu, 1994; East, 

Hammond, Harris, & Lomax, 2000).  

Contudo, de acordo com Shahin Sharifi e Rahim Esfidani (2014), para se estudar a lealdade, 

é necessário distinguir os diferentes tipos existentes: a atitudinal, a comportamental e a 

situacional.  

A lealdade atitudinal diz respeito às atitudes dos consumidores, mais concretamente aos 

aspetos cognitivos e afetivos, que levam o consumidor a estabelecer uma relação contínua 

com a marca (Brunner, Stöcklin, & Opwis, 2008; Mascarenhas, Kesavan, & Bernacchi, 2006; 

Shahin Sharifi & Rahim Esfidani, 2014; Uncles, Dowling, & Hammond, 2003).   

Por sua vez, a lealdade situacional é definida como uma relação incerta com a marca, que é 

moderada pelas características individuais, as circunstâncias e o momento da compra 

(Mascarenhas et al., 2006; Uncles et al., 2003). 

Por fim, a lealdade comportamental, é expressa através do comportamento que consumidor 

tem em relação a determinada marca, sendo muitas vezes condicionado pela satisfação 

(Mascarenhas et al., 2006; Uncles et al., 2003). 

Tal como referido acima, a lealdade pode ser manifestada através de comportamentos, como 

é o caso da retenção e recomendação, uma vez que os consumidores leais têm uma maior 

taxa de retenção e tendem a fazer recomendações a outras pessoas para que estas se tornem 

igualmente consumidoras da marca (Keiningham, Cooil, Aksoy, Andreassen, & Weiner, 

2007). 

 

4.1 Retenção 

 

Quando os consumidores se tornam leais a uma determinada marca, empresa, produto ou 

serviço, podem, por sua vez ficar retidos. Isto pode traduzir-se em maiores lucros 

corporativos, fazendo com que a retenção seja uma importante manifestação de lealdade 

(Trasorras, Weinstein, & Abratt, 2009). 
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Neste sentido, a retenção dos consumidores está relacionada com a relação contínua 

estabelecida entre os consumidores e a empresa, por um longo período de tempo (Brunner 

et al., 2008; East et al., 2000). E, dado que, esta relação se intensifica após cada experiência 

de compra favorável, isto pode levar a que o consumidor repita a escolha futuramente 

(Trasorras et al., 2009). 

De um modo geral, a retenção dos consumidores é uma manifestação de lealdade 

fundamental para o futuro de diversas empresas, uma vez que pode melhorar a rentabilidade 

e reduzir os custos de aquisição de novos consumidores (Brunner et al., 2008; Jones & 

Farquhar, 2003).  

 

4.2 Recomendação 

 

Os consumidores leais são mais propensos a falarem sobre determinada empresa a amigos, 

familiares e colegas, sendo, por isso, a recomendação um dos melhores indicadores de 

lealdade (Reichheld, 2003). 

Neste sentido, a recomendação diz respeito ao momento no qual o consumidor recomenda 

a empresa ou marca a outra pessoa, sendo por isso um exemplo de passa-a-palavra positivo, 

que pode trazer consequências impactantes para a empresa (Jones & Farquhar, 2003; 

Keiningham et al., 2007).  

Desta forma, como os consumidores são cada vez são mais criteriosos nas suas escolhas, 

uma boa experiência do consumidor pode aumentar a probabilidade de recomendação a 

amigos e familiares (Jones & Farquhar, 2003). E, como as recomendações feitas pelos seus 

pares têm um elevado peso nas decisões tomadas pelos consumidores, que confiam mais em 

recomendações de amigos do que nas informações prestadas pelos fornecedores, este torna-

se um consequente fundamental para as empresas (Grewal et al., 2009). 
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III. Estudo Empírico 

 

O presente capítulo será dedicado ao estudo empírico, onde serão apresentados o modelo 

proposto e respetivas hipóteses de investigação, seguidos do contexto de investigação, que 

apresenta a entidade de acolhimento do estágio, bem como as funções desempenhadas e, por 

último, ainda a metodologia de investigação, que é subdividida no tipo de investigação, 

amostra, construção do questionário e análise de dados. 

 

1 Modelo e hipóteses de investigação 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a qualidade da experiência do consumidor na Salsa e 

o seu impacto na lealdade. Mais concretamente, pretende-se avaliar as dimensões da 

qualidade da experiência do consumidor no retalho físico e online, de modo a perceber quais 

as que têm um maior impacto no consumidor, para que, futuramente, sejam proporcionadas 

experiências que vão de encontro às suas necessidades e expectativas. Pretende-se, ainda, 

aferir o impacto da qualidade da experiência nos indicadores de lealdade, mais 

especificamente, na retenção e recomendação, uma vez que são dois dos consequentes mais 

importantes para o sucesso da marca. 

Neste sentido, para se obter uma melhor compreensão da experiência do consumidor, é 

necessário medir as suas dimensões e os consequentes comportamentos, de modo a que seja 

sempre proporcionada uma experiência adequada. 

O modelo proposto abaixo é de elaboração própria, tendo por base os modelos da qualidade 

da experiência do consumidor no retalho apresentados anteriormente e, ainda, os modelos 

de questionário utilizados pela Salsa para avaliar a experiência física e online. 
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Figura 6- Modelo da qualidade da experiência física. Fonte: Elaboração Própria 

 

Desta forma, para analisar a qualidade da experiência no retalho físico, definira-se duas 

dimensões: o físico e o social. O físico, segundo Bustamante e Rubio (2017) está relacionado 

com a resposta fisiológica interna do consumidor, quando interage com um ambiente 

específico, sendo que, este ambiente tem características, como o design, a música, a 

temperatura e o aroma, que devem ser agradáveis e apropriados para que o consumidor tenha 

uma experiência em loja de qualidade (Triantafillidou et al., 2017). A dimensão social refere-

se à qualidade do conjunto de interações existentes entre os consumidores e os funcionários 

da loja de retalho, uma vez que a experiência é cocriada com outros indivíduos em contextos 

sociais (Bustamante & Rubio, 2017). De acordo com Khan e Rahman (2016) e Triantafillidou 

et al. (2017), este conjunto de interações envolve a ajuda prestada pelos funcionários durante 

a compra, bem como a educação e simpatia dos mesmos durante todo o processo. 

Por sua vez, no caso da análise da qualidade da experiência do consumidor no retalho online, 

as dimensões escolhidas foram a funcional e a visual. A funcional refere-se às componentes 

funcionais de toda a experiência online, como a informação disponível, a facilidade de 

utilização e as opções disponibilizadas (Pandey & Chawla, 2018). A visual, que está 

relacionada com as características visuais e de design do site através do qual o consumidor tem 

a sua experiência (Rose et al., 2012). De um modo geral, para Pandey e Chawla (2018) a 

dimensão visual refere-se à estética total do website, que permite ao consumidor explorar 
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melhor as diferentes características do produto, fazendo com que possa ter uma experiência 

memorável e de qualidade. 

Neste sentido, tendo em conta a literatura e os objetivos definidos anteriormente foram 

elaboradas as seguintes hipóteses relativas aos antecedentes da experiência: 

H1: A dimensão físico influencia positivamente a qualidade da experiência. 

H2: A dimensão social influencia positivamente a qualidade da experiência. 

H3: A dimensão funcional influencia positivamente a qualidade da experiência. 

H4: A dimensão visual influencia positivamente a qualidade da experiência. 

 

Como consequentes, foram definidos a retenção e recomendação, dado que são dois dos 

comportamentos advindos da lealdade mais importantes. 

A retenção está relacionada com a relação contínua dos consumidores com a empresa, por 

um longo período de tempo, que pode ser intensificado pelas experiências de compra 

favoráveis e de qualidade (Brunner et al., 2008; East et al., 2000; Trasorras et al., 2009).  

Já a recomendação diz respeito ao momento no qual o consumidor recomenda a empresa 

ou marca a outra pessoa (Keiningham et al., 2007). E, dado que os consumidores são cada 

vez mais criteriosos nas suas escolhas, uma experiência de compra de qualidade pode 

aumentar a possibilidade de recomendação (Jones & Farquhar, 2003). 

Desta forma, de acordo com a revisão de literatura resultam as seguintes hipóteses de 

investigação: 

H5: A qualidade da experiência influencia positivamente a retenção. 

H6: A qualidade da experiência influencia positivamente a recomendação. 

Para além disso, tendo em consideração que este estudo será elaborado com base nos clientes 

pertencentes ao programa de fidelização SalsaStar, é relevante analisar esta temática 

verificando a avaliação que os mesmos atribuem tanto aos antecedentes como aos 

consequentes da experiência. 

Um programa de fidelização é definido como um programa que permite aos consumidores 

acumularem um conjunto de recompensas, tendo em conta o número de compras efetuadas 

à empresa (Liu, 2007).  
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Para Ho et al. (2009), um dos tipos de programas de fidelização consiste na acumulação de 

descontos e pontos em compras cumulativas. Este de tipo de programa geralmente envolve 

uma tipificação através de diferentes níveis, que apresentam recompensas direcionadas de 

acordo com o valor do cliente, de modo a induzir à sua fidelização, tal como acontece com 

o programa providenciado pela Salsa. Cada nível oferece benefícios e privilégios cada vez 

mais vantajosos, que têm o objetivo de motivar os membros do programa a atingir novos 

níveis através do aumento do número de compras (Tanford, 2013). 

Neste sentido, segundo Ruth N Bolton, Kannan, and Bramlett (2000) os membros de um 

programa de fidelização tendem a ignorar experiências negativas que vivenciaram com a 

empresa e têm ainda uma menor probabilidade de a comparar com os restantes concorrentes. 

Assim, as empresas que providenciam programas de fidelização acreditam que estes têm um 

efeito positivo a longo prazo na avaliação do consumidor e também no seu comportamento 

(Ruth N Bolton et al., 2000).  

Desta forma, quando as empresas estratificam os seus clientes de acordo com uma hierarquia 

definida através de vários níveis, aumentar o nível do cliente pode levar a respostas atitudinais 

e comportamentais positivas e, ainda, a um maior alinhamento entre os custos necessários 

para servir um cliente e o seu valor para a empresa (Drèze & Nunes, 2011; Kumar & Reinartz, 

2012; Lacey, Suh, & Morgan, 2007) (citado por Eggert, Steinhoff & Garnefeld, 2015). Esta 

situação faz com que o nível em que cada cliente se encontra e o seu tipo e duração de relação 

com a marca possam fazer com que tanto a sua atitude, como o seu comportamento perante 

a mesma sejam distintos. 

Neste sentido, tendo em conta a revisão de literatura foram elaboradas as seguintes hipóteses 

de investigação: 

H7: Existem diferenças significativas na avaliação da qualidade global da experiência e das 

suas dimensões consoante o nível do cliente. 

H8: Existem diferenças significativas na avaliação da recomendação e retenção consoante o 

nível do cliente. 
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2 Contexto de Investigação 

 

2.1 Apresentação da Entidade de Acolhimento 

 

A Irmãos Vila Nova, S.A. (IVN) é uma empresa do setor têxtil e vestuário que foi criada em 

1987, na região de Vale do Ave, Portugal. Quando começou a sua atividade, dedicava-se a 

acabamentos têxteis e só três anos depois expandiu a área de negócio ao implementar a 

confeção. 

Mais tarde, em 1994, foi criada a marca Salsa, que começou por ser comercializada apenas 

em lojas de multimarcas independentes e em 1997 entrou para o setor do retalho com lojas 

próprias, abrindo um ano depois a primeira loja Salsa no Centro Comercial Norte Shopping, 

no Porto. O nome da marca foi inspirado no famoso filme americano de grande sucesso, 

Salsa, com o intuito de refletir o espírito da empresa: a paixão, a dedicação, o sonho e a 

vontade de vencer. 

 Já em 2002 a empresa iniciou o seu processo de internacionalização, com a abertura da 

primeira loja em Espanha e, dois anos depois chegou ao Médio Oriente com uma loja no 

Qatar. Depois dos primeiros passos na internacionalização, esta tem sido uma constante, 

sendo que, atualmente, a sua presença internacional divide-se da seguinte forma, 31% em 

Portugal, 26% em Espanha, 22% em França, 10% no Médio Oriente, 10% no resto da 

Europa e 2% em África. 

A loja online da marca foi criada em 2010 e, atualmente, faz entregas em mais de 33 países, 

proporciona entregas e devoluções gratuitas, em 24 horas em Portugal Continental e até 48 

horas na Europa.  

Atualmente, a Salsa tem uma estratégia de distribuição multicanal seletiva e opera em vários 

canais diferentes: as Department Stores (11%), as Lojas Multimarca (31%), as Lojas Monomarca 

(44%), o Canal Digital (8%) e o Outlet (5%). Empenha-se em trabalhar diariamente para 

satisfazer os seus Clientes, que têm cada vez mais uma preocupação de conjugar as tendências 

com o máximo conforto e qualidade. 

Em 2016 a Sonae adquiriu 50% da Salsa, uma joint venture realizada para reforçar a presença 

global e potenciar as competências, sendo agora detida em partes iguais pela Sonae e a 

Wonder Investment. 
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De um modo geral, a visão da Salsa passa pelo reconhecimento mundial, tendo como missão 

encorajar a evolução constante dos seus clientes, através de valores como o Fit, a Inovação, 

a Qualidade e a Sensualidade. 

 

2.2 Programa de fidelização SalsaStar 

 

A Salsa possui um programa de fidelização de clientes, denominado de SalsaStar, no qual 

cada cliente acumula um ponto por cada um euro gasto em compras na marca, sendo que os 

pontos acumulados têm a validade de 18 meses, contados a partir da data da compra que lhes 

deu origem.  

O programa possui quatro níveis diferentes, o Silver (de 1 a 300 pontos), o Gold (de 301 a 

900 pontos), o Diamond (de 901 a 2700 pontos) e o Premium (mais de 2700 pontos), sendo 

que, quanto maior for o número de pontos do cliente, o mesmo atingirá níveis mais elevados 

e, consequentemente, maiores serão as vantagens adquiridas. 

Ao aderir ao SalsaStar, o cliente recebe um desconto anual de 10%, que lhe é atribuído após 

a primeira compra e, de forma recorrente, durante o ano, de acordo o nível em que se 

encontra. Recebe também um desconto de aniversário, que é tanto maior quanto mais 

elevado for o número de pontos, sendo emitido 15 dias antes do dia de aniversário e válido 

durante um mês. 

O cliente tem ainda acesso a campanhas privadas e exclusivas, recebendo por email ou 

telemóvel toda a informação. Para além disso, quando atinge o nível Diamond, os custos de 

transporte da encomenda online são gratuitos, independentemente do seu valor.  

Na área de cliente do site, todos os registados poderão ter acesso a todas as suas compras e 

também gerir os seus pontos e descontos. 

  

 

 

 

 

 

   Figura 7- Programa de fidelização SalsaStar. Fonte: Salsa 
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2.3 Funções desempenhadas e Objetivo do Estágio 

 

Os principais projetos a desenvolver no decorrer do estágio curricular foram a definição e 

implementação do programa Magic Moments SalsaStar, a elaboração de uma estratégia de 

gestão de reclamações e low scores e a melhoria do sistema de NPS (Net Promoter Score). 

A definição e implementação do programa Magic Moments SalsaStar tinham como principais 

objetivos a criação de envolvimento com a base de clientes SalsaStar de alto valor, 

transformando-os em verdadeiros embaixadores da marca. Este primeiro projeto tinha por 

base a dinamização do presente de Natal atribuído anualmente aos clientes Premium do 

programa SalsaStar e também do desfile FW 19. Para além destes dois momentos 

fundamentais, era também esperado que as interações estabelecidas com os clientes através 

das reviews e serviço ao cliente fossem aproveitadas como uma forma de surpreendê-los.  

Por sua vez, a estratégia de gestão de reclamações e insatisfações pretendia melhorar a 

experiência dos clientes Salsa em situações de insatisfação, contribuindo, dessa forma, para 

a redução do churn, uma vez que as reclamações de qualidade são a segunda razão pela qual 

os clientes abandonam a Salsa. Neste sentido, foi necessário analisar o impacto nas vendas 

dos problemas de qualidade, identificar melhorias na plataforma e respetiva implementação, 

analisar mensalmente os insights, identificar um plano de melhorias para a empresa e, ainda, 

propor ações recorrentes que minimizassem o low score dos clientes. 

Por último, a melhoria do sistema de NPS tinha como objetivo aumentar o número de canais 

de recolha do índice para manter uma maior relevância do indicador e garantir o contacto 

pró-ativo com clientes que possuíam NPS negativo. Para alcançar estes objetivos, foi 

necessário incluir uma pergunta NPS por sms e por voz após a primeira compra, definir um 

script e plano de contacto para clientes com NPS negativo e as ações que contribuam para a 

diminuição de detratores e, ainda, fazer uma análise mensal dos contactos negativos para 

identificar melhorias a serem implementadas nos serviços e produtos da Salsa. 

Tendo por base as funções desempenhadas durante o estágio curricular e, dado que 

proporcionar uma experiência de qualidade aos consumidores pode fazer uma grande 

diferença nos níveis de satisfação e lealdade, o objetivo deste estágio passou por analisar o 

feedback dos consumidores em relação à sua experiência na Salsa, online e física, para que 

pudessem ser avaliadas as dimensões que mais têm impacto nos consumidores e também as 
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que necessitam de ser melhoradas, de modo a que as consequências positivas advindas da 

qualidade da experiência possam ter ainda mais impacto na empresa. 

 

3 Metodologia de investigação 

 

3.1 Tipo de Investigação 

 

O presente estudo apresenta uma abordagem dedutiva, uma vez que a teoria apresentada 

anteriormente tem por base a revisão de literatura de diversos autores. 

Para além disso, tem por base uma metodologia quantitativa, sendo que, para a recolha dos 

dados optou-se pelo inquérito através de um questionário estruturado, partilhado online via 

email relativo à experiência de compra em loja física e online. 

O inquérito por questionário consiste em colocar a um conjunto de indivíduos uma série de 

questões relativas às suas atitudes e opiniões em relação a um determinado acontecimento. 

As respostas são normalmente pré-codificadas para que os inquiridos as escolham de acordo 

com que lhes é proposto, o que permite a proceder à quantificação de uma multiplicidade de 

dados e à análise de correlação (Quivy & Van Campenhoudt, 1998). 

Para além da informação recolhida através do inquérito, serão também analisadas algumas 

variáveis provenientes da base de dados da empresa, como a idade, o género, o nível do 

cliente, o canal com mais compras e, ainda, o idioma do inquérito respondido pelo cliente. 

A informação recolhida através dos questionários será posteriormente analisada num 

programa de tratamento de dados como o IBM-SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), que é o programa de eleição dos cientistas das ciências sociais (Marôco, 2018). 

 

3.2 Amostra 

 

O questionário aplicado para este estudo seguiu um conjunto de regras já anteriormente 

definidas pela Salsa relativas à periodicidade do envio de questionários, no qual cada cliente 

só recebe um inquérito de 4 em 4 meses e, adicionalmente, foi aplicada uma nova regra, que 

definia que o cliente deveria ter feito pelo menos uma compra no último ano em loja online e 

física. 
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Desta forma, considera-se que a amostragem é probabilística sistemática, visto que os 

questionários que são atribuídos aos respetivos consumidores respeitam um conjunto de 

regras estipuladas, tendo em conta o tipo de consumidores que pretendem que responda a 

cada questionário.  

Neste tipo de amostragem, os elementos pertencestes à amostra são selecionados de forma 

sistemática, de entre uma lista ordenada de acordo com as características que se pretende 

para a amostra, com algum tipo de ordem aleatória (Marôco, 2018). 

O questionário foi enviado através do E-goi, que é uma plataforma de email marketing e 

automação multicanal, no formato de newsletter por email (ver anexo I a IV), em quatro 

idiomas: português, espanhol, francês e inglês. 

No total foram enviados 19105 inquéritos para os clientes presentes na amostra selecionada, 

sendo que o mesmo esteve disponível desde o dia 19 de fevereiro até ao dia 26 de fevereiro, 

tendo sido obtidas 927 respostas.  

Em relação à dimensão da amostra, segundo Hair, Black, Babin, e Anderson (2014) é 

recomendado que se obtenha, no mínimo, cinco vezes o número de variáveis a serem 

analisadas. Dado que, neste caso específico, estão presentes 34 variáveis no questionário, as 

respostas recolhidas correspondem a aproximadamente 27.26 vezes o número de variáveis, 

o que faz com que a dimensão da amostra seja considerada satisfatória.  

 

3.3 Construção do questionário 

  

Como referido anteriormente, este estudo tem por objetivo avaliar as dimensões da qualidade 

da experiência no retalho físico e online e, ainda, aferir o seu impacto na retenção e na 

recomendação. 

Neste sentido, foi elaborado um questionário composto por 34 questões (ver anexo V a VIII) 

destinadas a descrever o perfil do consumidor, avaliar o impacto dos antecedentes na 

qualidade da experiência e, ainda, a sua influência nos respetivos consequentes. 

Nas 34 questões presentes no questionário foram mantidas as que já eram utilizadas pela 

Salsa para avaliar a compra em loja online e a experiência em loja física em questionários 

separados e, adicionalmente, foram acrescentadas seis perguntas com o objetivo de 
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complementar o estudo. Das seis perguntas que foram adicionadas, três são relativas ao perfil 

do consumidor, uma à recomendação e duas em relação à retenção. 

As questões relativas à definição do perfil do consumidor, como a situação profissional, as 

habilitações literárias e a frequência de utilização das redes sociais foram definidas tendo em 

consideração as questões relativas ao perfil já efetuadas nos questionários da empresa e, 

ainda, a informação que poderia ser obtida através da base de dados, sem que para isso 

tivessem de ser feitas mais questões ao cliente. 

Por sua vez, a questão relativa à recomendação, “Até que ponto diria coisas positivas sobre 

a Salsa?”, foi elaborada com base na escala de Srivastava e Kaul (2016), que afirmam que 

gerir a experiência do consumidor é um aspeto fundamental para construir a lealdade do 

mesmo, sendo a recomendação um dos itens de medição (“I will say positive things about 

the retailer”). 

  

 

 

 

 

Figura 8- Modelo de mediação de lealdade. Fonte: Srivastava e Kaul (2016)  

 

Já as questões relativas à retenção, “Até que ponto irá aumentar o seu número de compras 

na Salsa futuramente?”, e “Quando tem que fazer uma compra de vestuário, calçado e 

acessórios, até que ponto a Salsa é a sua primeira opção?”, foram elaboradas com base no 

estudo de Pandey e Chawla (2018), que explora as dimensões da experiência do consumidor 

online e o seu consequente impacto na lealdade através da satisfação. Desta forma, tendo em 

consideração dois dos itens de medição presentes no modelo, “When I need to make a 

purchase, this website is my first choice”, e “I will buy more from this website in near future” 

foram elaboradas as questões mencionadas acimas adaptadas ao estudo em questão. 

 



 

31 
 

 

 

 

Figura- 9 Itens de medição de lealdade. Fonte: Pandey e Chawla (2018) 

 

Na tabela abaixo estão definidas as diferentes dimensões utilizadas para medir a experiência 

do consumidor, bem como as respetivas questões presentes no questionário e os seus 

autores. 
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Tabela 4- Construção do questionário. Fonte: Elaboração própria 

 

Dimensão Questão Autor 

Loja Física Como classificaria a Loja Física nos 
seguintes aspetos? 

 

 Iluminação Salsa 

 Temperatura Salsa 

 Tipo e volume de música Salsa 

Físico Arrumação Salsa 

 Quantidade de artigos disponíveis Salsa 

 Estado dos provadores Salsa 

 Aroma da loja Salsa 

 Acolhimento na loja Salsa 

 Simpatia e disponibilidade Salsa 

 
Social 

Acompanhamento na escolha dos produtos Salsa 

 Acompanhamento nos provadores Salsa 

 Conhecimento dos produtos Salsa 

 Despedida Salsa 

   

Loja Online Como classificaria a Loja Online nos 
seguintes aspetos? 

 

 Processo de registo de clientes Salsa 

 Rapidez na navegação Salsa 

 Informação dos produtos Salsa 

Funcional Facilidade no processo de compra Salsa 

 Flexibilidade nos métodos de pagamento Salsa 

 Opções e prazos de entrega dos produtos Salsa 

 Facilidade na adesão a campanhas Salsa 

 Variedade de produtos disponíveis Salsa 

 Design/Imagem Salsa 

Visual Correspondência entre as fotografias no site 
e os produtos adquiridos 

Salsa 

   

Qualidade da 
Experiência 

Como classificaria a qualidade da sua 
experiência em Loja Online e Física? 

Salsa 

   

 
Recomendação 

Recomendaria aos seus familiares e amigos 
a Salsa? 

Salsa 

 Até que ponto diria coisas positivas sobre a 
Salsa? 

Srivastava, M., e Kaul, 
D. (2016) 

   

 Até que ponto voltará a comprar produtos 
na Salsa? 

Salsa 

 
Retenção 

Até que ponto irá aumentar o seu número 
de compras na Salsa futuramente? 

Pandey, S., e Chawla, D. 
(2018) 

 Quando tem que fazer uma compra de 
vestuário, calçado e acessórios, até que 
ponto a Salsa é a sua primeira opção? 

Pandey, S., e Chawla, D. 
(2018) 
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3.4 Análise de dados 

 

Para proceder ao tratamento de dado foi utilizado o software IBM- Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 25) e, para a elaboração da análise descritiva, recorreu-se ao Microsoft 

Excel. 

Primeiramente, foi efetuada a análise descritiva, que tem como objetivo caracterizar a 

amostra em estudo relativamente ao género, nacionalidade, faixa etária, habilitações literárias, 

situação profissional e, ainda, alguns aspetos relacionados com a Salsa (redes socias da marca 

que o cliente segue, frequência de utilização das redes socias e o motivo de compra na marca). 

Nesta análise, estão presentes os resultados de algumas questões do questionário e, ainda, 

alguns dados que foram cruzados com a base de dados da empresa, tal como foi referido 

anteriormente. 

De seguida, recorreu-se à análise das variáveis utilizadas para cada dimensão do modelo 

proposto para o estudo, tendo em conta os valores mínimo e máximo atribuídos, a média e 

o desvio padrão. 

Depois de elaborada a caracterização da amostra e a análise das diversas variáveis, procedeu-

se à análise fatorial, de forma a estudar cada dimensão presente no modelo proposto. 

Segundo Marôco (2018), a análise fatorial trata-se de uma técnica de análise exploratória de 

dados que pretende avaliar a estrutura de um conjunto de variáveis interrelacionadas, 

transformando-as num único fator, denominado pelo autor de fator comum latente. Desta 

forma, a análise fatorial possibilita que se verifique se as variáveis utilizadas para as dimensões 

propostas para o modelo se interrelacionam, formando um fator comum latente (Marôco, 

2018). 

Para avaliar a validade da análise foram utilizados três métodos: o Peso Fatorial (Loadings), o 

Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), e o Teste de Esfericidade de Barlett. 

Os pesos fatoriais apresentam a correlação entre a variável original e o seu fator, sendo que, 

para obterem significância prática, os valores devem geralmente ser maiores que 0,5, embora 

fatores de 0,3 a 0,4 sejam também minimamente aceitáveis (Hair et al., 2014). 

De acordo com Marôco (2018), o critério de KMO é uma medida que permite verificar a 

homogeneidade das variáveis, comparando as correlações observadas entre elas. Neste 

sentido, segundo Pestana e Gageiro (2008), valores inferiores a 0,5 são inaceitáveis, entre 0,5 
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e 0,6 são maus, entre 0,6 e 0,7 razoáveis, entre 0,7 e 0,8 médio, 0,8 e 0,9 bons, e entre 0,9 e 

1 muito bons.  

Por sua vez, o Teste de Esfericidade de Barlett deverá apresentar um p-value inferior a 0,001 

para que a hipótese nula possa ser rejeitada, fazendo com que as variáveis estejam 

significativamente relacionadas entre si (Marôco, 2018).  

Para além disso, procedeu-se à análise dos Eigenvalues, também conhecidos como valores 

singulares, que indicam a contribuição relativa de cada dimensão na explicação da variância 

nas categorias (Hair et al., 2014). Neste sentido, os valores devem ser superiores a 1 para que 

consigam explicar uma proporção considerável da variância total das variáveis originais 

(Marôco, 2018). 

Foram, também, examinadas as Comunalidades de cada variável, que representam o valor da 

variância explicada pelos fatores comuns extraídos, devendo dessa forma possuir valores 

superiores a 0,5 para serem mantidas na análise (Hair et al., 2014). 

Por fim, com o intuito de avaliar a confiabilidade dos fatores, foram utilizadas medidas como 

o Alfa de Cronbach e a Average Variance Extracted (AVE). A primeira medida avalia a 

consistência de toda a escala, devendo ter um limite inferior de 0,7 (Hair et al., 2014). A 

segunda diz respeito a uma medida de convergência entre o conjunto de itens, representando 

um constructo latente, em que os valores devem ser superiores a 0,5 (50%) para que seja 

sugerida uma convergência adequada (Hair et al., 2014).  

Depois de concluída a análise fatorial, procedeu-se à análise das hipóteses através da análise 

da Regressão Linear, que diz respeito ao conjunto de técnicas estatísticas que são utilizadas 

para modelar as relações que existem entre as variáveis, prevendo o valor de uma variável 

dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes (Marôco, 2018). Quando 

existe apenas uma variável independente, o modelo denomina-se de Regressão Linear 

Simples, utilizada neste estudo para analisar as hipóteses 5 e 6. Por sua vez, no caso de 

existirem mais do que uma variável independente, o mesmo é designado de Regressão Linear 

Múltipla, utilizada para a análise das hipóteses 1 a 4 (Pestana & Gageiro, 2008). 

Neste sentido, a fim de validar a aplicação do modelo de regressão linear, foi efetuada a 

análise dos erros ou resíduos, recorrendo a três pressupostos: a homogeneidade dos resíduos, 

a distribuição normal dos erros, e a independência dos resíduos (Marôco, 2018) 
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De acordo com Hair et al. (2014), existe homogeneidade dos resíduos quando a variância do 

erro aparece de forma constante no intervalo das variáveis preditoras, sendo que, para avaliar 

este pressuposto, será utilizada a análise da média e do desvio padrão, que devem 

preferencialmente alcançar valores de 0 e 1 respetivamente. 

O pressuposto da distribuição normal dos erros pode ser verificado através do gráfico de 

probabilidade normal (Normal Probability Plot), no qual o eixo das abcissas representa a 

probabilidade observada acumulada dos erros e o das ordenadas a probabilidade acumulada 

que se observa, se os erros possuírem uma distribuição normal, distribuindo-se, dessa forma, 

mais ou menos na diagonal principal (Marôco, 2018). 

E por sua vez, a independência dos resíduos permite testar a presença de autocorrelação 

entre erros ou resíduos, recorrendo ao teste de Durbin-Watson, no qual valores próximos de 

2 significam que não existe autocorrelação entre resíduos, valores próximos de 0 demonstram 

que existe uma autocorrelação positiva, e valores próximos de 4 que existe uma 

autocorrelação negativa (Marôco, 2018; Pestana & Gageiro, 2008).   

Para complementar a validação da aplicação do modelo de regressão linear, efetuou-se, ainda, 

a análise da multicolinearidade das variáveis independentes, através do VIF (variance inflation 

factor), a fim de verificar se existe correlação entre as variáveis. Desta forma, quanto mais 

próximo o VIF estiver de zero, menor será a multicolinearidade, ou seja, as variáveis 

explicativas serão linearmente independentes. Pelo contrário, se o valor for superior a 10, 

considera-se que existe multicolinearidade (Pestana & Gageiro, 2008). 

Depois de validados os pressupostos realizou-se a análise dos resultados da Regressão Linear, 

avaliando os seguintes elementos: 

1) Coeficiente de correlação (R), que indica a força da associação entre duas variáveis, e o 

seu valor pode variar entre +1 (relação positiva perfeita), 0 (ausência de relação), e -1 (relação 

negativa perfeita), (Hair et al., 2014). 

2) Coeficiente de determinação (R²), que é uma medida de proporção da variância da variável 

dependente que é explicada pela variável independente. O seu valor pode variar entre 0 e 1, 

sendo que, quanto maior o valor, melhor a predição da variável dependente (Hair et al., 2014). 
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3) Significância (Sig.), através da ANOVA, onde a rejeição da hipótese nula leva à conclusão 

de que pelo menos uma das variáveis independentes tem um efeito significativo na variação 

da variável dependente (Marôco, 2018). 

4) Coeficiente padronizado (Beta), que reflete a mudança na medida dependente para cada 

mudança de unidade na variável independente (Hair et al., 2014). 

Por fim, para analisar a hipótese 7 e 8 procedeu-se à Análise da Variância (abreviadamente 

ANOVA), que permite comparar a média de duas ou mais populações de onde foram 

extraídas amostras aleatórias e independentes. Se existir apenas um fator em estudo (uma 

variável independente), a análise da variância designa-se por ANOVA One-Way (ou a um 

fator), (Marôco, 2018). Neste sentido, quando se rejeita H0 (p-value≤0,05), é possível concluir 

que há, pelo menos, uma média populacional que é significativamente diferente das restantes. 

Contudo, não é dada a informação de quais as médias que são diferentes especificamente. 

Para isso, é necessário fazer um teste a posteriori, que, no caso específico deste estudo, será o 

de Tukey, dado que é um dos mais robustos a desvios à normalidade e homogeneidade das 

variâncias (Marôco, 2018). 
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IV Análise de Resultados 

 

O presente capítulo apresenta a análise dos resultados, que inclui a caracterização da amostra, 

a análise das variáveis, a análise fatorial, a análise das hipóteses em estudo e, por fim, a 

discussão dos resultados. 

 

1 Caracterização da Amostra 

 

Tal como referido anteriormente, o questionário foi respondido por 927 clientes Salsa, que 

efetuaram pelo menos uma compra online e em loja física no último ano. 

O seu envio foi efetuado em quatro idiomas, tendo em conta os atuais mercados no qual a 

empresa opera, o português, o espanhol, o francês e o internacional (que engloba os seguintes 

países no qual o inquérito foi enviado em inglês, como a Alemanha, a Estónia, a Finlândia, a 

Irlanda, o Luxemburgo, os Países Baixos e ainda o Reino Unido). 

Neste sentido, através do idioma do inquérito é possível verificar que Portugal e Espanha 

são os mercados que apresentam um maior número de respostas, 57% e 36% respetivamente, 

o que pode ser explicado pelo facto de serem os maiores mercados no qual a empresa está 

presente. Por sua vez, com uma menor representatividade surge o mercado francês com 5%, 

e o internacional com 2%.  

 

 

Figura 10- Idioma do Inquérito. Fonte: Elaboração própria 
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Como se pode ver na figura 11, 86% dos clientes (796 indivíduos) que responderam ao 

inquérito são do sexo feminino, e apenas 14% (131 indivíduos) são do sexo masculino. 

Relativamente à faixa etária, a maioria situa-se na faixa etária dos 36 aos 45 anos (53%), sendo 

que os clientes das faixas etárias dos 26 aos 35 anos e dos 46 aos 60 anos têm uma 

representatividade semelhante (20% e 24% respetivamente). É ainda de salientar o cliente 

inquirido com menos idade tem 21 anos e o com mais idade tem 75 anos. 

 

Em relação à situação profissional, 93% dos inquiridos (859 pessoas) são trabalhadores, 

sendo que 81% dos mesmos trabalham por conta de outrem.  

Já em relação às habilitações literárias, 69% dos inquiridos possui um grau académico, sendo 

que destes a maioria é licenciado (47%). Existe ainda alguma representatividade dos 

indivíduos com ensino secundário (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Género. Fonte: Elaboração própria Figura 12- % por Faixa Etária. Fonte: Elaboração Própria 

Figura 13- Situação Profissional. Fonte: Elaboração 
própria 

Figura 14- Habilitações Literárias. Fonte: 
Elaboração própria  
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Relativamente à atividade dos clientes com a sua conta SalsaStar foi possível identificar a 

informação relativa ao seu nível do programa de fidelização da marca, e o canal através do 

qual o cliente efetuou mais compras até ao momento da recolha dos dados. 

O nível dos clientes com mais respostas ao questionário é o Gold (46%), que corresponde a 

clientes que têm entre 301 e 900 pontos, contudo os clientes Silver (possuem entre 1 e 300 

pontos) também apresentam alguma representatividade de respostas com 32%. O menor 

número de respostas corresponde aos clientes Premium (têm mais de 2700 pontos), com 

2%, uma vez que são também o nível que apresenta um menor número de clientes do 

programa. 

O canal através do qual os clientes efetuam um maior número de compras é a loja física 

(54%- 496 indivíduos), contudo existe apenas uma diferença de 8% para os clientes 

inquiridos cujo canal predominante de compras é a loja online (46%- 431 indivíduos).  

 

 

No que diz respeito às redes sociais que os clientes inquiridos seguem, o Facebook aparece 

como predominante com 39% (513 indivíduos), sendo o Instagram a segunda rede social mais 

seguida com 24%. É de salientar que a percentagem de clientes que não segue nenhuma rede 

social da marca corresponde a 25% da amostra, ou seja, 327 clientes. 

Por sua vez, em relação à frequência de utilização das redes sociais, a maioria dos clientes 

inquiridos faz uma utilização diária das mesmas (77%), e apenas 13% utiliza semanal ou 

mensalmente.  

Figura 16- Canal com mais compras. Fonte: Elaboração 
própria 

Figura 15- Nível do cliente. Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, os principais motivos que levam os clientes a fazer compras na Salsa são o produto 

(50%) e a marca (27%). Já os motivos menos mencionados pelos inquiridos foram a 

recomendação de amigos e o Google/pesquisa na Internet, com apenas 4% cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Análise das variáveis 

 

Em relação à análise das variáveis presentes no modelo proposto para este estudo, efetuou-

se a análise dos valores mínimo, máximo, média e desvio padrão, tal como se pode verificar 

na tabela 5, onde se encontram as respetivas dimensões e as perguntas correspondentes, tal 

como os valores associados a cada uma delas. 

Figura 17- Frequência de utilização das redes sociais. 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 18- Redes Sociais. Fonte: Elaboração própria 

Figura 19- Motivo de compra na Salsa. Fonte: Elaboração própria 
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Neste sentido, no que diz respeito aos valores mínimo e máximo é possível verificar que 

todas as variáveis em estudo registaram o valor mínimo e máximo da escala, ou seja, a 

amplitude das respostas variou entre 1 e 10 nas diversas variáveis. 

Relativamente à média, as variáveis que obtiveram as três médias mais elevadas foram “Até 

que ponto voltará a comprar produtos na Salsa?”, relativa à dimensão retenção com 9.10, 

“Recomendaria aos seus familiares e amigos a Salsa?”, referente à dimensão recomendação 

com 8.93, e ainda “Opções e prazos de entrega dos produtos” que está dentro da dimensão 

funcional (referente à loja online), com 8.96. 

Por sua vez, as variáveis com as três piores médias foram a “Quantidade de artigos 

disponíveis” relativa à dimensão físico, com 7.55, “Até que ponto irá aumentar o seu número 

de compras na Salsa futuramente?”, e “Quando tem que fazer uma compra de vestuário, 

calçado e acessórios, até que ponto a Salsa é a sua primeira opção?”, relativas à dimensão 

retenção, com 7.72 e 7.60 respetivamente. 

Por fim, relativamente ao desvio padrão verifica-se que o mesmo não ultrapassa os 2.116, 

sendo este resultado relativo à dimensão retenção, especificamente à pergunta “Até que 

ponto irá aumentar o seu número de compras na Salsa futuramente?”, onde os dados das 

respostas dos clientes inquiridos foram mais dispersos. Já o desvio padrão mais baixo 

pertence à dimensão funcional, mais concretamente à pergunta relativa à “Facilidade no 

processo de compra” (1.406), que foi a variável no qual os dados recolhidos se encontram 

mais concentrados. 
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Dimensão Questão Mín. Máx. Média Desvio 
Padrão 

Loja Física Como classificaria a Loja Física nos 
seguintes aspetos? 

    

 Iluminação 1 10 8,42 1,525 

 Temperatura 1 10 8,36 1,572 

 Tipo e volume de música 1 10 8,06 1,791 

Físico Arrumação 1 10 8,70 1,454 

 Quantidade de artigos disponíveis 1 10 7,55 1,966 

 Estado dos provadores 1 10 8,53 1,520 

 Aroma da loja 1 10 8,28 1,685 

 Acolhimento na loja 1 10 8,69 1,660 

 Simpatia e disponibilidade 1 10 8,81 1,638 

 
Social 

Acompanhamento na escolha dos 
produtos 

1 10 8,68 1,671 

 Acompanhamento nos provadores 1 10 8,58 1,677 

 Conhecimento dos produtos 1 10 8,71 1,579 

 Despedida 1 10 8,78 1,600 

      

Loja Online Como classificaria a Loja Online nos 
seguintes aspetos? 

    

 Processo de registo de clientes 1 10 8,67 1,487 

 Rapidez na navegação 1 10 8,29 1,693 

 Informação dos produtos 1 10 8,43 1,581 

Funcional Facilidade no processo de compra 1 10 8,81 1,406 

 Flexibilidade nos métodos de 
pagamento 

1 10 8,76 1,522 

 Opções e prazos de entrega dos 
produtos 

1 10 8,96 1,442 

 Facilidade na adesão a campanhas 1 10 8,42 1,711 

 Variedade de produtos disponíveis 1 10 8,50 1,619 

 Design/Imagem 1 10 8,49 1,515 

Visual Correspondência entre as fotografias 
no site e os produtos adquiridos 

1 10 8,45 1,638 

      

Qualidade da 
Experiência 

Como classificaria a qualidade da sua 
experiência em Loja Online e Física? 

1 10 8,70 1,423 

      

 
Recomendação 

Recomendaria aos seus familiares e 
amigos a Salsa? 

1 10 8,93 1,456 

 Até que ponto diria coisas positivas 
sobre a Salsa? 

1 10 8,85 1,467 

      

 Até que ponto voltará a comprar 
produtos na Salsa? 

1 10 9,10 1,514 

 
Retenção 

Até que ponto irá aumentar o seu 
número de compras na Salsa 
futuramente? 

1 10 7,72 
 

2,116 
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Tabela 5- Análise das Variáveis. Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do SPSS 

 

3 Análise Fatorial 

 

De forma a estudar as diversas dimensões presentes no modelo proposto para este estudo, 

procedeu-se à análise fatorial, que possibilitou a avaliação da relação das variáveis de cada 

dimensão, verificando se as mesmas formam um fator comum latente. A tabela 6 apresenta 

todos os resultados relativos à análise fatorial, e do anexo XIV ao XXV podem ser 

encontrados os respetivos resultados obtidos através do SPSS.  

Neste sentido, através da análise fatorial foi possível perceber que seria necessário 

desconsiderar a variável, da dimensão físico, relativa à “quantidade de artigos disponíveis”, 

visto que a mesma registou como valor de Comunalidade 0,473, ou seja, inferior ao mínimo 

desejado de 0,5. Desta forma, a dimensão físico ficou composta por seis variáveis, sendo que 

o Alfa de Cronbach e o AVE garantiram a confiabilidade dos fatores, registando valores de 

0,935 e 76,008% respetivamente. 

No que diz respeito à média das dimensões todas apresentam valores elevados, maiores que 

8, e com pouca diferença entre si. Contudo, as dimensões que apresentaram uma maior média 

foram a recomendação (8,889) e a social (8,707), e por sua vez as que obtiveram uma média 

menor foram a retenção e o físico, com 8,142 e 8,393 respetivamente. 

Relativamente à validade da análise, a mesma ficou comprovada, dado que tanto o peso 

fatorial, como no teste de Esferecidade de Barlett e o KMO obtiveram os valores mínimos 

desejados. Os pesos fatoriais foram todos superiores a 0,5, contudo as duas variáveis da 

dimensão recomendação, “recomendaria aos seus familiares e amigos a Salsa” e “até que 

ponto diria coisas positivas sobre a Salsa” alcançaram os valores mais elevados, com 0.977. 

Já o KMO apesar de ter registado valores aceitáveis para a validade da análise, as dimensões 

visual e recomendação obtiveram apenas o limite mínimo aceitável (0,5). No geral, os valores 

obtidos comprovam a homogeneidade das variáveis, assim como a correlação existente entre 

as mesmas. 

A análise dos Eigenvalues verificou que todas as variáveis apresentam valores superiores a 1, 

o que faz com que consigam explicar a proporção considerável da variância total das variáveis 

 Quando tem que fazer uma compra de 
vestuário, calçado e acessórios, até que 
ponto a Salsa é a sua primeira opção? 

1 10 7,60 
 

1,952 
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originais. Sendo que, a dimensão que apresentou um valor mais elevado foi a funcional, com 

5,743, e a que registou um menor valor foi a visual, com 1,739. 

A confiabilidade dos fatores foi comprovada, dado que tanto os valores do Alfa de Cronbach, 

como os do AVE foram superiores ao mínimo desejado. Na análise do Alfa de Cronbach a 

dimensão que obteve um maior valor foi a social (0,976), e a que apresentou um valor mais 

baixo foi a retenção (0,793). No caso do AVE, a que registou um maior valor foi a 

recomendação (95,525), e por sua vez a retenção obteve o menor valor registado (71,611). 

De um modo geral, a análise fatorial permitiu a verificação da relação entre as diversas 

variáveis das respetivas dimensões pertencentes ao modelo proposto para o estudo, 

transformando-as num fator comum latente. 
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Dimensão Questão Peso 
Fatorial 

Média KMO Esferecidade 
de Barlett 

Eigenvalue Comunalidades Alfa de 
Cronbach 

AVE 

 Limites >0,5 n.a. ≥0,5 <0,001 >1 >0,5 >0,7 >50% 

Loja Física Como classificaria a Loja Física 
nos seguintes aspetos? 

        

 Iluminação 0,887     0,788   

 Temperatura 0,864 8,273 0,923 0,000 4,978 0,746 0,926 71,121 

 Tipo e volume de música 0,845     0,715   

Físico Arrumação 0,876     0,767   

(inicial) Quantidade de artigos disponíveis 0,688     0,473   

 Estado dos provadores 0,874     0,764   

 Aroma da loja 0,852     0,726   

 Iluminação 0,893     0,798   

 Temperatura 0,873     0,763   

Físico Tipo e volume de música 0,855 8,393 0,908 0,000 4,560 0,732 0,935 76,008 

(alterado) Arrumação 0,876     0,767   

 Estado dos provadores 0,874     0,765   

 Aroma da loja 0,858     0,737   

 Acolhimento na loja 0,946     0,895   

 Simpatia e disponibilidade 0,963     0,927   

 Acompanhamento na escolha dos 
produtos 

0,962 8,707 0,905 0,000 5,368 0,925 0,976 89,472 

Social Acompanhamento nos 
provadores 

0,948     0,899   

 Conhecimento dos produtos 0,925     0,856   

 Despedida 0,930     0,866   

          

Loja Online Como classificaria a Loja Online 
nos seguintes aspetos? 

        

 Processo de registo de clientes 0,887     0,786   

 Rapidez na navegação 0,833     0,693   

 Informação dos produtos 0,880 8,605 0,947 0,000 5,743 0,774 0,942 71,788 
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 Facilidade no processo de 
compra 

0,905     0,818   

Funcional Flexibilidade nos métodos de 
pagamento 

0,820     0,672   

 Opções e prazos de entrega dos 
produtos 

0,827     0,683   

 Facilidade na adesão a campanhas 0,829     0,687   

 Variedade de produtos 
disponíveis 

0,793     0,628   

 Design/Imagem 0,932     0,870   

Visual Correspondência entre as 
fotografias no site e os produtos 
adquiridos 

0,932 8,470 0,500 0,000 1,739 0,870 0,848 86,955 

          

Qualidade da 
Experiência 

Como classificaria a qualidade da 
sua experiência em Loja Online e 
Física? 

        

          

 
Recomendação 

Recomendaria aos seus familiares 
e amigos a Salsa? 

0,977 8,889 0,500 0,000 1,911 0,955 0,953 95,525 

 Até que ponto diria coisas 
positivas sobre a Salsa? 

0,977     0,955   

          

 Até que ponto voltará a comprar 
produtos na Salsa? 

0,835     0,697   

Retenção Até que ponto irá aumentar o seu 
número de compras na Salsa 
futuramente? 

0,859 8,142 0,710 0,000 2,148 0,739 0,793 71,611 

 Quando tem que fazer uma 
compra de vestuário, calçado e 
acessórios, até que ponto a Salsa é 
a sua primeira opção? 

0,844     0,712   

Tabela 6- Análise Fatorial das variáveis do modelo proposto. Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do SPSS
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4 Análise das hipóteses 

 

De modo a analisar as hipóteses 1 a 6 provenientes do modelo proposto, procedeu-se à 

análise da Regressão Linear, começando por validar os pressupostos da mesma referidos 

anteriormente, para depois se analisar o modelo de regressão com base nos resultado obtidos 

através do SPSS (anexos XVIII a XX). 

Por sua vez, para analisar as hipóteses 7 e 8, recorreu-se à Análise da Variância, verificando, 

primeiramente, se existiam diferenças significativas na avaliação das variáveis, para, 

posteriormente, realizar o teste de Tukey para uma informação mais detalhada. 

 

4.1 Análise das hipóteses 1 a 4 

 

As hipóteses 1 a 4 pretendem avaliar se as dimensões da experiência do consumidor têm 

impacto positivo sobre a qualidade da mesma. Nesse sentido, foram analisadas através de 

uma Regressão Linear Múltipla, onde a dimensão visual, social, físico e funcional são as 

variáveis independentes que poderão prever a variável dependente, qualidade da experiência. 

Hipóteses 

H1 A dimensão físico influencia positivamente a qualidade da experiência 

H2 A dimensão social influencia positivamente a qualidade da experiência 

H3 A dimensão funcional influencia positivamente a qualidade da experiência 

H4 A dimensão visual influencia positivamente a qualidade da experiência 
Tabela 7- Hipóteses 1 a 4 

 

Analisando o pressuposto da homogeneidade, verifica-se que a média apresentada é de 0,000, 

e o desvio-padrão 0,998, ou seja, próximo de 1. Desta forma, uma vez que tanto a média 

como o desvio padrão apresentam os valores desejados, é possível validar o pressuposto de 

que os resíduos são homogéneos.  

 Mínimo Máximo Média  Desvio-padrão N.º 

Valor padrão previsto -5,924 1,222 0,000 1,000 927 

Resíduo padronizado -7,037 8,627 0,000 0,998 927 
Tabela 8- Homogeneidade dos resíduos: H1 a H4 
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No caso do pressuposto da distribuição normal dos erros, podemos verificar que os valores 

se distribuem, mais ou menos na diagonal principal, o que faz com que o segundo 

pressuposto seja validado.  

 

 
Relativamente ao pressuposto da independência dos erros, é possível verificar através do 

teste de Durbin-Watson (1,925) que não existe autocorrelação entre resíduos, uma vez que 

o resultado apresenta um valor próximo de 2. 

Variável Dependente Durbin-Watson 

Qualidade da Experiência 1,925 
Tabela 9- Teste de Durbin-Watson: H1 a H4 

 

Para além disso, para complementar a validação da aplicação da regressão linear, analisou-se 

os valores de VIF das variáveis independentes (tabela 10), através do qual foi possível 

concluir que não existe multicolinearidade, dado que todas as variáveis apresentam valores 

inferiores a 10. 

Após a verificação dos pressupostos, procedeu-se à análise de Regressão Linear para testar 

as hipóteses 1 a 4, onde as variáveis independentes são a dimensão visual, social, físico e 

funcional, e a variável dependente é a qualidade da experiência. 

Figura 20- Probabilidade normal: H1 a H4 
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Na tabela 10 é possível verificar através do coeficiente de determinação (R²) que 59,8% da 

variável dependente é explicada pelas variáveis independentes e, por sua vez, que o 

coeficiente de correlação (R) obteve um valor de 0,773, o que indica que as variáveis estão 

fortemente correlacionadas. 

Com a análise da ANOVA, verifica-se que é possível rejeitar a hipótese nula, uma vez que 

apresenta um p-value=0,000, concluindo-se, desta forma, que pelo menos uma das variáveis 

independentes tem um efeito significativo na variação da variável dependente.  

Por fim, de modo a perceber quais as dimensões que têm uma maior contribuição na 

explicação da qualidade da experiência, analisou-se o coeficiente padronizado (Beta), com 

base na significância de cada dimensão. Neste sentido, verifica-se que apenas as dimensões 

social, funcional e visual são significativas (p-value=0,000), sendo que a variável que mais 

contribui para o modelo é a social (β=0,401), seguida da funcional (β=0,286), e por fim, da 

visual (β=0,336). Por sua vez, a dimensão físico não apresenta um valor significativo (p-

value=0,153) e possui um valor de beta negativo (β=-0,054), indicando uma relação negativa 

entre a variável independente e a dependente. 

 

Resumo 

 R R² R² ajustado DW 

 0,773 0,598 0,596 1,925 

Análise da Variância 

 SQ df QM Z Sig. 

Regressão 1121,686 4 280,421 342,841 0,000 

Resíduo 754,135 922 0,818   

Total 1875,821 926    

Coeficientes 

 B Erro padrão Beta t Sig. VIF 

Constante 8,697 0,030  292,782 0,000  

Físico -0,77 0,054 -0,054 -1,429 0,153 3,303 

Social 0,570 0,045 0,401 12,631 0,000 2,309 

Funcional 0,407 0,063 0,286 6,458 0,000 4,500 

Visual 0,336 0,059 0,236 5,733 0,000 3,893 
Tabela 10- Análise da Regressão Linear H1 a H4 
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4.2 Análise da hipótese 5 

 

A hipótese 5 tem como objetivo avaliar se a qualidade da experiência impacta de forma 

positiva a retenção, sendo que, para isso, foi efetuada uma Regressão Linear Simples, de 

modo a medir a contribuição da variável independente, que, no caso, é a qualidade da 

experiência na previsão da variável dependente, a retenção. 

Hipótese 

H5 A qualidade da experiência influencia positivamente a retenção 
Tabela 11- Hipótese 5 

 

No que diz respeito ao pressuposto da homogeneidade dos resíduos, é possível verificar na 

tabela 12 que a média apresenta o valor desejável (0,000), tal como o desvio-padrão que 

possui o valor de 0,999, ou seja, próximo de 1, validando desta forma este pressuposto. 

 Mínimo Máximo Média  Desvio-padrão N.º 

Valor padrão previsto -5,408 0,916 0,000 1,000 927 

Resíduo padronizado -6,523 4,074 0,000 0,999 927 
Tabela 12- Homogeneidade dos resíduos: H5 

 

O pressuposto da distribuição normal dos erros é verificado, uma vez que, tal como podemos 

observar no gráfico 2, a maioria dos pontos está perto da diagonal principal, sendo assim 

possível concluir que os resíduos apresentam uma distribuição normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21- Probabilidade normal: H5 
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Por sua vez, o pressuposto da independência dos erros é também validado, dado que o teste 

de Durbin-Watson apresenta um valor de 2,042, o que permite concluir que não existe 

autocorrelação entre os resíduos, validando assim a sua independência.  

Variável Dependente Durbin-Watson 

Retenção 2,042 
Tabela 13- Teste de Durbin-Watson: H5 

 

A fim de complementar a validação da aplicação da regressão linear, analisou-se o valor de 

VIF, que determina que não existe multicolinearidade dos dados, visto que o valor 

apresentado (1,000) é inferior a 10. 

Depois de verificados os pressupostos, realizou-se a análise de Regressão Linear para testar 

a hipótese 5, no qual a qualidade da experiência é a variável independente, e a retenção é a 

variável dependente. 

Na tabela 14 é possível constatar, com o coeficiente de determinação (R²), que 49,7% da 

variável dependente (retenção) é explicada pela variável independente (qualidade da 

experiência), e que o coeficiente de correlação (R) apresenta um valor de 0,705, 

demonstrando que as variáveis estão correlacionadas. 

No caso da análise da ANOVA, que obteve um p-value=0,000, conclui-se que a variável 

dependente e independente estão correlacionadas. 

Por fim, com a análise do coeficiente padronizado (beta), verifica-se que a qualidade da 

experiência tem uma influência significativa sobre a retenção (p-value=0,000; β=0,705). 

 

Resumo 

 R R² R² ajustado DW 

 0,705 0,497 0,496 2,042  

Análise da Variância 

 SQ df QM Z Sig. 

Regressão 460,197 1 460,197 913,869 0,000 

Resíduo 465,803 925 0,504    

Total 926,000 926     

Coeficientes 

 B Erro padrão Beta t Sig. VIF 

Constante -4,308 0,144  -29,834 0,000  
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Qualidade da 
Experiência 

0,495 0,016 0,705 30,230 0,000 1,000 

Tabela 14- Análise da Regressão Linear H5 

 

4.3 Análise da hipótese 6 

 

A presente hipótese pretende analisar se a qualidade influencia positivamente a 

recomendação. Nesse sentido, tal como na hipótese anterior, foi realizada uma Regressão 

Linear Simples, para analisar a contribuição da variável independente, a qualidade da 

experiência, na predição da variável dependente, a recomendação. 

Hipótese 

H6 A qualidade da experiência influencia positivamente a recomendação 
Tabela 15- Hipótese 6 

 

Na tabela 16, verifica-se que o pressuposto da homogeneidade dos resíduos é validado, uma 

vez que possui uma média de 0,000 e um desvio-padrão de 0,999, que são os valores 

desejáveis para a validação do pressuposto de que os resíduos são homogéneos. 

 Mínimo Máximo Média  Desvio-padrão N.º 

Valor padrão previsto -5,408 0,916 0,000 1,000 927 

Resíduo padronizado -3,699 5,891 0,000 0,999 927 
Tabela 16- Homogeneidade dos resíduos: H6 

 

No caso do pressuposto da distribuição normal dos erros, podemos verificar através do 

gráfico de probabilidade normal que o mesmo é validado, pois os resíduos apresentam uma 

distribuição, pelo menos, aproximadamente normal, uma vez que os pontos se encontram 

mais ou menos perto da diagonal. 
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Por sua vez, para o pressuposto da independência dos erros foi efetuado o teste de Durbin-

Watson, que obteve um valor de 1,898, o que faz com que não se rejeite a hipótese nula, 

dado que é um valor próximo de 2, não existindo desta forma autocorrelação entre resíduos.  

Variável Dependente Durbin-Watson 

Recomendação 1,898 
Tabela 17- Teste de Durbin-Watson: H6 

 

Na tabela 18 é apresentada a análise do valor de VIF, com o objetivo de complementar a 

validação da aplicação da regressão linear, que determina que não existe multicolinearidade, 

uma vez que o valor apresentado (1,000) é inferior a 10. 

Verificados todos os pressupostos, procedeu-se à análise de Regressão Linear (tabela 18), 

onde a variável independente é a qualidade da experiência e a dependente é a recomendação. 

Analisando o coeficiente de determinação (R²), conclui-se que 73,9% da variável dependente 

é explicada pela variável independente. E verifica-se, ainda, que o coeficiente de correlação 

(R) demonstra que as variáveis estão fortemente correlacionadas (0,860). 

Relativamente à análise da variância, podemos observar que o valor obtido é significativo (p-

value=0,000), o que demonstra a existência de correlação entre variáveis. 

Figura 22- Probabilidade normal: H6 
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Por fim, analisando o coeficiente padronizado (beta), verifica-se que o mesmo possui um 

valor significativo (p-value=0,000), demonstrando que a qualidade da experiência influencia 

positivamente a recomendação (β=0,860). 

 

Resumo 

 R R² R² ajustado DW 

 0,860 0,739 0,739 1,898 

Análise da Variância 

 SQ df QM Z Sig. 

Regressão 684,415 1 684,415 2620,544 0,000 

Resíduo 241,585 925 0,261    

Total 926,000 926     

Coeficientes 

 B Erro padrão Beta t Sig. VIF 

Constante -5,253 0,104  -50,520 0,000  

Qualidade da 
Experiência 

0,604 0,012 0,860 51,191 0,000 1,000 

Tabela 18- Análise da Regressão Linear H6 

 

4.4 Análise da hipótese 7 

 

A hipótese 7 pretende avaliar se existem diferenças significativas na avaliação das dimensões 

da experiência, consoante o nível de cada cliente, do programa de fidelização SalsaStar (silver, 

gold, diamond e premium). Para isso, foi realizada uma análise da variância, a fim de perceber 

se existem médias significativamente diferentes das restantes (tabela 20) e, posteriormente, 

foi realizado o teste de Tukey, de modo a verificar quais são essas médias especificamente 

(tabela 21).  

 

Hipótese 

H7 Existem diferenças significativas na avaliação da qualidade global da experiência 
e das suas dimensões consoante o nível do cliente 

Tabela 19- Hipótese 7 

 

Neste sentido, na tabela 20 é possível observar os resultados da ANOVA que demonstram 

que existem diferenças significativas na dimensão funcional (p-value= 0,000) e também na 

visual (p-value=0,006), ambas referentes à loja online. 
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De uma forma mais específica, na tabela 21 é possível verificar através do teste de Tukey 

que, no caso da dimensão funcional, o nível 1 (silver) atribuiu uma pontuação 

significativamente inferior em relação ao nível 3 (diamond: ≅-0,286), e ao nível 4 (premium: 

≅-0,929). Para além disso, é possível constatar que o nível 2 (gold) deu uma pontuação 

significativamente mais baixa que o nível 4 (premium: ≅-0,768). 

Por sua vez, na dimensão visual, verifica-se que o nível 1 (silver) atribuiu uma pontuação 

significativamente pior que o nível 4 (premium: ≅-0,728). 

De um modo geral, conclui-se que os dois níveis mais elevados (diamond e premium) 

avaliaram as dimensões da experiência, funcional e visual, significativamente melhor do que 

os dois níveis mais baixos do programa, o silver e o gold. 

 

ANOVA 

  SQ df QM Z Sig. 

 
Social 

Entre Grupos 4,847 3 1,616 1,619 0,183 

Nos grupos 921,153 923 0,998   

Total 926,000 926    

 
Funcional 

Entre Grupos 19,976 3 6,659 6,783 0,000 

Nos grupos 906,024 923 0,982   

Total 926,000 926    

 
Visual 

Entre Grupos 12,531 3 4,177 4,220 0,006 

Nos grupos 913,469 923 0,990   

Total 926,000 926    

 
Físico 

Entre Grupos 9,413 3 3,138 3,160 0,024 

Nos grupos 916,587 923 0,993   

Total 926,000 926    
Tabela 20- ANOVA: H7 

 

 

Variável dependente (I) Nível (J) Nível Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

 

 

 

 

 

1 2 -0,03302937 0,07544244 0,972 

3 -0,19588592 0,09298547 0,152 

4 -0,03545860 0,25634497 0,999 

2 1 0,03302937 0,07544244 0,972 

3 -0,16285655 0,08753444 0,246 
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Social 4 -0,00242923 0,25441841 1,000 

3 1 0,19588592 0,09298547 0,152 

2 0,16285655 0,08753444 0,246 

4 0,16042732 0,26016046 0,927 

4 1 0,03545860 0,25634497 0,999 

2 0,00242923 0,25441841 1,000 

3 -0,16042732 0,26016046 0,927 

 

 

 

 

 

Funcional 

1 2 -0,16091953 0,07482034 0,138 

3 -0,28629740* 0,09221870 0,011 

4 -0,92903247* 0,25423112 0,002 

2 1 0,16091953 0,07482034 0,138 

3 -0,12537787 0,08681262 0,472 

4 -0,76811294* 0,25232045 0,013 

3 1 0,28629740* 0,09221870 0,011 

2 0,12537787 0,08681262 0,472 

4 -0,64273508 0,25801514 0,062 

4 1 0,92903247* 0,25423112 0,002 

2 0,76811294* 0,25232045 0,013 

3 0,64273508 0,25801514 0,062 

 

 

 

 

 

Visual 

1 2 -0,15375768 0,07512713 0,172 

3 -0,22002905 0,09259683 0,082 

4 -0,72791746* 0,25527357 0,023 

2 1 0,15375768 0,07512713 0,172 

3 -0,06627137 0,08716859 0,872 

4 -0,57415978 0,25335506 0,107 

3 1 0,22002905 0,09259683 0,082 

2 0,06627137 0,08716859 0,872 

4 -0,50788841 0,25907310 0,204 

4 1 0,72791746* 0,25527357 0,023 

2 0,57415978 0,25335506 0,107 

3 0,50788841 0,25907310 0,204 

 

 

 

 

 

 

Físico 

1 2 -0,06923025 0,07525523 0,794 

3 -0,20023234 0,09275472 0,136 

4 -0,62433759 0,25570885 0,070 

2 1 0,06923025 0,07525523 0,794 

3 -0,13100209 0,08731722 0,438 

4 -0,55510734 0,25378707 0,127 

3 1 0,20023234 0,09275472 0,136 

2 0,13100209 0,08731722 0,438 

4 -0,42410525 0,25951486 0,360 
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4 1 0,62433759 0,25570885 0,070 

2 0,55510734 0,25378707 0,127 

3 0,42410525 0,25951486 0,360 
Tabela 21- Tukey: H7 

 

4.5 Análise da hipótese 8 

 

A hipótese 8 tem como objetivo verificar se existem diferenças significativas na avaliação dos 

consequentes da experiência do consumidor, nomeadamente na recomendação e na 

retenção, consoante o nível do cliente do programa SalsaStar (silver, gold, diamond e 

premium). Tal como na hipótese anterior, procedeu-se à análise da variância para verificar se 

existem diferenças significativas entre as médias (tabela 23) e, posteriormente, realizou-se o 

teste de Tukey (tabela 24), de modo a perceber especificamente quais as médias no qual 

existem diferenças significativas. 

 

Hipótese 

H8 Existem diferenças significativas na avaliação da recomendação e retenção (dos 
consequentes) consoante o nível do cliente 

Tabela 22- Hipótese 8 

 

Neste sentido, analisando os resultados da ANOVA na tabela 23, verifica-se que existem 

diferenças significativas tanto na recomendação (p-value= 0,001), como na retenção (p-value= 

0,000). 

Mais especificamente, na tabela 24 com o teste de Tukey, é possível observar que, em relação 

à recomendação, o nível 1 (silver) atribuiu uma pontuação significativamente pior em relação 

ao nível 3 (diamond: ≅-0,285) e ao nível 4 (premium: ≅-0,734). 

E no caso da retenção, é possível constatar que o nível 1 (silver) atribuiu uma pontuação 

significativamente mais baixa que o nível 2 (gold≅-0,236), o nível 3 (diamond≅-0,466) e o 

nível 4 (premium≅-0,898). Para além disso, verifica-se também que o nível 2 (gold) pontuou 

a retenção de forma significativamente mais baixa que o nível 3 (diamond≅-0,230) e que o 

nível 4 (premium≅-0,662). 

De um modo geral, conclui-se que, tal como na análise da hipótese anterior, os dois níveis 

mais elevados do programa SalsaStar, diamond e premium, atribuem pontuações 
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significativamente mais elevadas que o nível mais baixo (silver), no caso da recomendação, e 

que os dois níveis mais baixos (silver e gold), no caso da retenção.   

 

ANOVA 

 SQ df QM Z Sig. 

 

Recomendação 

Entre Grupos 15,988 3 5,329 5,405 0,001 

Nos grupos 910,012 923 0,986   

Total 926,000 926    

 

Retenção 

Entre Grupos 33,291 3 11,097 11,473 0,000 

Nos grupos 892,709 923 0,967   

Total 926,000 926    

Tabela 23- ANOVA: H8 

 

Variável dependente (I) Nivel (J) Nivel Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

 

 

 

 

 

Recomendação 

1 2 -0,18110913 0,07498482 0,075 

3 -0,28460808* 0,09242144 0,011 

4 -0,73380211* 0,25479003 0,021 

2 1 0,18110913 0,07498482 0,075 

3 -0,10349895 0,08700348 0,634 

4 -0,55269298 0,25287516 0,128 

3 1 0,28460808* 0,09242144 0,011 

2 0,10349895 0,08700348 0,634 

4 -0,44919403 0,25858237 0,305 

4 1 0,73380211* 0,25479003 0,021 

2 0,55269298 0,25287516 0,128 

3 0,44919403 0,25858237 0,305 

 

 

 

 

 

Retenção 

1 2 -0,23604251* 0,07426853 0,008 

3 -0,46590729* 0,09153858 0,000 

4 -0,89755676* 0,25235616 0,002 

2 1 0,23604251* 0,07426853 0,008 

3 -0,22986478* 0,08617238 0,039 

4 -0,66151425* 0,25045957 0,042 

3 1 0,46590729* 0,09153858 0,000 

2 0,22986478* 0,08617238 0,039 

4 -0,43164947 0,25611227 0,332 

4 1 0,89755676* 0,25235616 0,002 
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2 0,66151425* 0,25045957 0,042 

3 0,43164947 0,25611227 0,332 
Tabela 24- Tukey: H8 

 

5 Discussão dos resultados 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar a qualidade da experiência do 

consumidor na Salsa e verificar o seu impacto na lealdade. Mais especificamente, pretendia-

se avaliar as dimensões da qualidade da experiência no retalho físico e online e, ainda, aferir o 

seu impacto nos indicadores de lealdade, concretamente na retenção e na recomendação. 

Para cumprir os objetivos acima descritos, foi elaborada, inicialmente, uma análise à amostra 

e às variáveis e, de seguida, procedeu-se à análise fatorial, que permitiu verificar a relação das 

diversas variáveis das respetivas dimensões, transformando-as num fator comum latente. 

Posteriormente, foram analisadas as hipóteses propostas para este estudo, que são 

apresentadas na tabela 25, bem como a sua validação. 

Relativamente à caracterização da amostra, verificou-se que os inquiridos são 

maioritariamente portugueses, do sexo feminino, que efetuam mais compras em loja física 

do que online. Para além disso, grande parte das respostas provêm de clientes que se 

encontram no nível gold e silver, do programa de fidelização SalsaStar. 

 

Hipóteses Validação 

H1 A dimensão físico influencia positivamente a qualidade da 
experiência 

Não 
Comprovada 

H2 A dimensão social influencia positivamente a qualidade da 
experiência 

Comprovada 

H3 A dimensão funcional influencia positivamente a qualidade da 
experiência 

Comprovada 

H4 A dimensão visual influencia positivamente a qualidade da 
experiência 

Comprovada 

H5 A qualidade da experiência influencia positivamente a retenção Comprovada 

H6 A qualidade da experiência influencia positivamente a 
recomendação 

Comprovada 

H7 Existem diferenças significativas na avaliação da qualidade global 
da experiência e das suas dimensões consoante o nível do cliente 

Parcialmente 
Comprovada 

H8 Existem diferenças significativas na avaliação da recomendação e 
retenção consoante o nível do cliente 

Parcialmente 
Comprovada 

Tabela 25- Validação das hipóteses. Fonte: Elaboração própria 
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Como é possível verificar na tabela anterior, a hipótese 1 não foi comprovada, dado que não 

passou no teste de regressão linear, pois não obteve um valor significativo. 

Assim, é possível afirmar que a dimensão físico não tem uma influência positiva sobre a 

qualidade da experiência, o que contraria a informação dos estudos de Fatma (2014) e 

Triantafillidou et al. (2017), que incluem o ambiente físico (como o design, a música, o aroma 

e a temperatura) como um antecedente importante que contribui para moldar a experiência 

do consumidor. 

Este resultado pode ser explicado pelo facto de nos serviços de curta duração, como bancos 

e agências de viagem, os clientes geralmente passarem um curto período de tempo dentro 

das instalações do serviço. O que leva a que, nestes casos, a qualidade percebida do serviço 

pelo cliente tenha por base principalmente fatores intangíveis, como a segurança, a 

capacidade de resposta, a confiança e a empatia, e não tanto fatores tangíveis, como o aspeto 

físico das instalações do prestador do serviço (Bitner, 1992; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1988) (citado por Wakefield & Blodgett, 1996). Desta forma, a relevância dos aspetos 

intangíveis poderá ter anulado o efeito da dimensão físico sobre a qualidade da experiência, 

dado que a mesma não se baseia tanto nos aspetos tangíveis. 

No que diz respeito à hipótese 2, a mesma foi comprovada, o que permite afirmar que a 

qualidade da experiência é influenciada pela dimensão social, o que faz com que este 

antecedente assuma um papel essencial no que toca a proporcionar uma experiência em loja 

de qualidade.  

Estes resultados vão ao encontro dos estudos de Bustamante e Rubio (2017), Khan e 

Rahman (2017) e Triantafillidou et al. (2017), que sugerem que a dimensão social, ou seja, o 

conjunto de interações que existem entre os consumidores e os funcionários pode ser 

fundamental para a criação de uma experiência em loja agradável, dado que esta é cocriada 

com outros indivíduos em contextos sociais. 

No caso da dimensão social, a variável que apresentou uma maior média foi a “simpatia e 

disponibilidade” (8,81) e, por sua vez, a que obteve uma menor média foi o 

“acompanhamento nos provadores” (8,58). 

A hipótese 3 foi comprovada, concluindo-se que a dimensão funcional tem uma influência 

positiva na qualidade da experiência. Ou seja, conforme o que foi analisado inicialmente, a 

dimensão funcional é um dos antecedentes essenciais para uma experiência de qualidade. 
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Assim sendo, os resultados desta hipótese atestam a literatura de Pandey e Chawla (2018), 

que defendem que a dimensão funcional (mais especificamente a informação disponível, a 

facilidade de utilização e as opções disponibilizadas) funciona como um antecedente 

fundamental para que seja proporcionada uma experiência de qualidade no retalho online.  

É de salientar que, na dimensão funcional, a variável que apresentou uma maior média foi a 

“facilidade no processo de compra” (8,81) e, por sua vez, a menor média foi atribuída à 

variável “rapidez na navegação” (8,29). 

Relativamente à hipótese 4 a mesma foi comprovada, o que faz com que seja possível 

afirmar que a qualidade da experiência é influenciada pela dimensão visual, transformando-a 

assim num dos antecedentes fundamentais para que o consumidor possa usufruir de uma 

experiência agradável. 

Neste sentido, estes resultados vêm corroborar os estudos de Rose et al. (2012) e Pandey e 

Chawla (2018), que defendem que a dimensão visual (estética total do website), permite ao 

consumidor explorar melhor as diferentes características do produto, fazendo com que, dessa 

forma, este possa ter uma experiência memorável e de qualidade. 

No caso da dimensão visual, a variável que obteve a maior média foi o “Design/Imagem” 

(8,49) e a que obteve uma média mais baixa foi a “correspondência entre as fotografias no 

site e os produtos adquiridos” (8,45). 

De um modo geral, as dimensões que demonstraram ter um maior impacto na qualidade da 

experiência do consumidor foram a social, seguida da funcional. 

Com base no teste da hipótese 5, é possível concluir que uma experiência de qualidade tem 

uma influência positiva na retenção, tornando assim este indicador de lealdade num dos 

possíveis consequentes da experiência do consumidor, comprovando, desta forma, a 

presente hipótese. 

Os resultados obtidos com esta análise vão de encontro aos estudos de Brunner et al. (2008) 

e Trasorras et al. (2009), que consideram que a retenção (a relação contínua dos 

consumidores com a empresa) pode ser intensificada pelas experiências de compra favoráveis 

e de qualidade. 

A hipótese 6 foi também comprovada, verificando-se, assim, que a qualidade da experiência 

exerce uma influência positiva sobre a recomendação, transformando este indicador de 
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lealdade num consequente de uma experiência agradável, tal como foi estudado 

anteriormente. 

Esta informação vem corroborar os estudos de Keiningham et al. (2007) e Jones e Farquhar 

(2003), que defendem que, sendo os consumidores cada vez mais criteriosos nas suas 

escolhas, uma experiência de compra de qualidade pode aumentar a possibilidade de 

recomendação. Ou seja, quanto melhor for a experiência vivenciada, maior será a 

probabilidade de o consumidor recomendar a marca a familiares e amigos, podendo trazer 

dessa forma consequências impactantes para a empresa. 

De um modo geral, a qualidade da experiência do consumidor demonstrou ter um impacto 

maior na recomendação, do que na retenção. 

Por sua vez, a hipótese 7 foi apenas parcialmente comprovada, dado que existem diferenças 

significativas na avaliação da qualidade da experiência em duas das dimensões consoante o 

nível do cliente, a dimensão funcional e visual. Para além disso, nestas duas dimensões 

existem diferenças significativas apenas entre alguns dos níveis do programa de fidelização. 

Assim, de um modo geral conclui-se que, os dois níveis mais elevados (diamond e premium) 

avaliaram as dimensões da experiência, funcional e visual, significativamente melhor do que 

os dois níveis mais baixos do programa, o silver e o gold. 

Neste sentido, é possível afirmar que estes resultados demonstram apenas em parte que o 

aumento do nível do cliente pode levar a respostas atitudinais e comportamentais positivas 

(Drèze & Nunes, 2011; Kumar & Reinartz, 2012; Lacey et al., 2007) (citado por Eggert, 

Steinhoff & Garnefeld, 2015). Pois não existem diferenças significativas entre os níveis na 

avaliação feita por parte dos consumidores em todas as dimensões do modelo proposto. 

Por fim, a hipótese 8 foi também apenas parcialmente comprovada, uma vez que existem 

diferenças significativas na avaliação da recomendação e retenção em apenas alguns dos 

níveis. Tal como na hipótese anterior, os dois níveis mais elevados do programa SalsaStar, 

diamond e premium, atribuíram pontuações significativamente mais elevadas que o nível 

mais baixo (silver), no caso da recomendação, e que os dois níveis mais baixos (silver e gold), 

no caso da retenção.   

Desta forma, os resultados da análise da presente hipótese demonstram que, apesar de 

existirem diferenças na avaliação dos consequentes da experiência (retenção e 
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recomendação), isso não se aplica a todos os níveis existentes no programa de fidelização da 

Salsa, comprovando igualmente apenas em parte os efeitos positivos deste tipo de programas 

na avaliação e no comportamento do consumidor a longo prazo (Ruth N Bolton et al., 2000). 
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V Conclusões 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as considerações gerais do estudo, as suas implicações, 

tanto para a academia como para a gestão, e as limitações e questões de investigação futura. 

 

1 Considerações gerais 

 

Num mercado que se encontra cada vez mais focado no consumidor, as experiências que lhe 

são proporcionadas ocupam um lugar essencial no desempenho das organizações, fazendo 

com que surjam novos desafios e tendências, como é o caso do desenvolvimento dos 

domínios digital, físico e social, o que leva a que seja necessário as empresas adotarem uma 

visão que os integre de forma abrangente. Contudo, existem ainda poucas investigações que 

o façam, fazendo com que sejam necessários mais estudos na área da experiência para que as 

empresas consigam manter os consumidores satisfeitos. 

Neste sentido, foi realizado o presente estudo, incorporado no estágio realizado na Salsa, 

com o intuito de perceber a qualidade da experiência do consumidor com a marca, analisando 

ainda o seu impacto na lealdade. Mais especificamente, pretendeu-se avaliar as dimensões da 

experiência, tanto no retalho físico como no retalho online, e ainda aferir o seu impacto nos 

indicadores de lealdade, concretamente na retenção e recomendação do consumidor. 

Para tal, foi elaborado um modelo de investigação, com base na literatura existente relativa à 

experiência física e online, e também nas questões efetuadas pela Salsa nos seus questionários 

aos clientes. Após isso, foi realizado um estudo empírico, a fim de verificar a validade das 

dimensões que influenciam a qualidade da experiência e também aferir se, de facto, a retenção 

e a recomendação podem ser consideradas consequências da mesma. 

Desta forma, conclui-se que a qualidade da experiência do consumidor resulta de três 

antecedentes: um relativo à loja física que é a dimensão social, e dois relativos à loja online, 

que são as dimensões funcional e visual. Os resultados revelam que, relativamente a estas 

três dimensões, a social é a que se destaca no que toca à influência na qualidade da 

experiência, o que leva a concluir que apesar da crescente importância do online, é ainda a 

dimensão social referente ao canal físico, que apresenta um papel dominante sobre a 

qualidade da experiência. 
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Com este estudo verificou-se também que, a dimensão físico não exerce uma influência 

positiva sobre a qualidade da experiência. O que pode ser explicado pelo facto de, tal como 

foi mencionado anteriormente, os fatores tangíveis perderem relevância face aos intangíveis 

em serviços de curta duração, como é o caso do setor do retalho de moda em loja física, o 

que possivelmente levou a que o efeito desta dimensão fosse anulado pela relevância das 

restantes. 

Relativamente aos consequentes da qualidade da experiência, este estudo revela que a mesma 

tem impacto positivo na retenção, tendo, desta forma, influência na relação contínua 

estabelecida entre o consumidor e a marca por um longo período de tempo. O impacto 

também ocorre ao nível da recomendação, fazendo com que, quanto mais agradável e 

memorável for a experiência, maior será a probabilidade de os clientes recomendarem a 

marca a familiares e amigos. Destes dois possíveis resultados da qualidade da experiência 

destaca-se a recomendação, como sendo o consequente mais impactado pela mesma. 

Para além disso, verificou-se, de forma parcial, que podem existir diferenças na atitude e 

comportamento dos consumidores, consoante o nível em que estes se encontram, ou seja, 

quanto mais elevado for o nível do cliente, melhor poderá ser a sua avaliação relativa à marca. 

Levando a que a sua avaliação das dimensões e dos consequentes da qualidade da experiência 

possam, por vezes, variar. De um modo geral, verificou-se que os dois níveis mais elevados 

do programa de fidelização SalsaStar (diamond e premium), avaliam as dimensões da 

qualidade da experiência e os consequentes provenientes da mesma de forma 

significativamente mais elevada, do que os dois níveis mais baixos (silver e gold). O que 

demonstra que o aumento do nível do cliente poderá levar a respostas atitudinais e 

comportamentais mais positivas. 

Assim, através deste estudo, concluiu-se que a qualidade da experiência do consumidor é 

composta por três dimensões (social, funcional e visual) e tem uma influência positiva na 

retenção e recomendação do consumidor em relação à marca. E ainda, que podem 

eventualmente existir diferenças significativas na avaliação de um cliente em relação a uma 

marca, consoante o nível do programa de fidelização em que se encontra. 

Em suma, a criação de experiências de compra e consumo personalizadas e memoráveis 

devem ser percebidas como uma fonte de vantagem competitiva, sendo, desta forma, 

importante torná-las num objetivo primordial para as empresas, dado que os consumidores 



 

66 
 

as valorizam cada vez mais (Jain et al., 2017; Lemon & Verhoef, 2016). Quanto mais 

adequadas à expectativa do consumidor forem as diferentes dimensões proporcionadas, 

maior será a qualidade da experiência, no retalho físico e online o que, consequentemente, 

aumentará a sua lealdade à marca, fazendo com que o consumidor mantenha uma relação 

com a mesma durante um longo período de tempo e, ainda, a recomende a familiares e 

amigos.  

 

2 Implicações  

 

Como foi possível observar anteriormente no capítulo da revisão da literatura, houve uma 

evolução no foco da diferenciação competitiva das empresas ao longo do tempo, fazendo 

com que as experiências e a personalização se tornassem elementos diferenciadores no que 

toca à escolha de uma marca. Toda esta evolução levou ao surgimento de novos desafios e 

tendências, como é o caso do desenvolvimento dos domínios digital, físico e social de forma 

abrangente, de modo a tornar a experiência mais holística. 

Assim, sendo estes novos temas e tendências ainda pouco estudados, este estudo e o modelo 

nele desenvolvido permitem analisar a qualidade da experiência do consumidor no retalho 

de forma abrangente e holística, dado que o mesmo analisa tanto a vertente física, como 

digital em simultâneo, tendo em consideração o contexto omnicanal. Permite ainda verificar 

o impacto que a qualidade geral da experiência tem em dois dos indicadores mais importantes 

da lealdade, a retenção e a recomendação.  

É ainda de salientar que este se trata de um dos poucos estudos que cruza a avaliação 

qualidade da experiência e dos seus consequentes com o nível de cliente do programa de 

fidelização da respetiva marca.   

De um modo geral, dado que a maioria das pesquisas apenas analisa a experiência física e 

digital em separado, este estudo pode auxiliar novas investigações relativas à qualidade da 

experiência no retalho de uma forma mais holística, ajudando ainda a definir o impacto que 

a mesma tem na lealdade. 

Para além disso, ao longo desta investigação, foram também surgindo algumas conclusões e 

questões relevantes, tanto para a Salsa, como para as diferentes marcas de retalho de moda. 

Primeiramente, é de salientar que o modelo elaborado no presente estudo contém um 

conjunto de dimensões válidas que podem ser utilizadas pela Salsa para avaliar a qualidade 
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da experiência do consumidor, podendo também servir de modelo, ao qual podem ser 

efetuadas melhorias e adaptações, para investigações futuras de outras marcas. Para além 

disso, permite ainda avaliar de forma recorrente o impacto que a qualidade da experiência 

tem na retenção e recomendação dos consumidores. 

No caso específico da Salsa, os resultados destacam as dimensões com melhores e piores 

resultados, permitido que a marca se foque nos aspetos que podem ser melhorados, 

desenvolvendo melhorias e adaptações, a fim de proporcionar ao consumidor uma 

experiência personalizada e memorável. De acordo com os dados discutidos anteriormente, 

é relevante referir que a variável da loja online em que a avaliação dos consumidores foi 

inferior foi a “rapidez na navegação”, referente à dimensão funcional. No que se refere à loja 

física, a variável com avaliação inferior foi o “acompanhamento nos provadores”, referente 

à dimensão social. Assim, tendo por base os resultados, estes aspetos poderão ser melhorados 

para que a qualidade da experiência proporcionada possa ser ainda melhor. 

Adicionalmente, verificou-se também que o impacto da qualidade da experiência omnicanal 

na retenção obteve valores considerados médios ou até mesmo baixos, quando comparados 

com a recomendação, principalmente no que toca a clientes de elevado valor. Desta forma, 

dado que o setor do retalho de moda é bastante volátil e concorrencial, é recomendável que 

a marca continue a apostar em estratégias que mantenham ou melhorem os valores da 

recomendação, mas também que promovam melhorias no grau de retenção dos clientes, uma 

vez que se trata de um consequente fundamental que poderá melhorar a rentabilidade da 

empresa. 

É ainda relevante salientar que o presente estudo valida em simultâneo a aposta da Salsa na 

sua estratégia relativa à qualidade da experiência omnicanal, bem como na estratégia de 

fidelização. 

Apesar destas recomendações, os resultados obtidos foram bastante positivos, o que 

demonstra que a marca está atenta às avaliações efetuadas pelos seus clientes, desenvolvendo 

melhorias, a fim de proporcionar uma experiência cada vez mais personalizada e memorável. 

Esta preocupação constante com a qualidade da experiência faz com que a marca retenha e 

atraia novos consumidores, tornando esta gestão numa fonte de vantagem competitiva. 
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3 Limitações e questões de investigação futura 

 

Para concluir, é de referir que, como qualquer investigação, este estudo apresenta um 

conjunto de limitações e questões que poderão ser relevantes para pesquisas futuras. 

Em primeiro lugar, a amostra do estudo empírico esteve limitada em vários aspetos, pois 

trata-se de uma amostra probabilística sistemática que seguiu um conjunto de regras 

previamente definidas, sendo os inquiridos apenas clientes registados no programa de 

fidelização SalsaStar, com compras efetuadas na sua conta em ambos os canais. Para além 

disso, a amostra em estudo é proveniente de uma única marca, a Salsa, o que faz com que 

não seja possível efetuar uma generalização. Neste sentido, futuras investigações poderão 

utilizar uma amostra mais geral e alargada a diferentes marcas de retalho de moda, a fim de 

chegar a conclusões que possam ser generalizadas. 

Outra limitação prende-se com o facto de o modelo de investigação elaborado para este 

estudo ter por base as questões utilizadas nos questionários efetuados pela marca, o que fez 

com que tanto as dimensões identificadas, como os resultados provenientes da qualidade da 

experiência fossem limitados. Desta forma, numa investigação futura poderá ser 

desenvolvido um modelo mais completo e livre de restrições, onde poderão ser incluídas 

outras dimensões, como a emocional e cognitiva no caso do retalho físico, e a social e 

psicológica no caso do retalho online, e também diferentes consequentes, como a satisfação. 

Para além disso, em futuras pesquisas poderia ser interessante analisar as respostas dos 

inquiridos consoante a sua faixa etária e género, a fim de verificar se existem diferenças na 

avaliação das dimensões e consequentes da qualidade da experiência, bem como os aspetos 

mais valorizados por cada um. Seria também pertinente complementar a metodologia 

quantitativa com qualitativa, de modo a perceber em pormenor o porquê da avaliação dos 

consumidores em cada aspeto, percebendo, dessa forma, o que poderia ser melhorado para 

que fosse proporcionada uma experiência ainda melhor. Por último, o modelo poderia ser 

aplicado a outros contextos, como é o caso do retalho alimentar. 
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Anexo II- Newsletter: Francês 
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Anexo III- Newsletter: Inglês 
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Anexo IV- Newsletter: Espanhol 
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Anexo V- Questionário: Português 
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Anexo VI- Questionário: Espanhol 
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Anexo VII- Questionário: Francês 
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Anexo VIII- Questionário: Inglês 
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Anexo IX- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Físico 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,923 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 4996,037 

gl 21 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Físico: Iluminação 1,000 ,788 

Físico: Temperatura 1,000 ,746 

Físico: Tipo e volume de música 1,000 ,715 

Físico: Arrumação 1,000 ,767 

Físico: Quantidade de artigos disponíveis 1,000 ,473 

Físico: Estado dos provadores 1,000 ,764 

Físico: Aroma da loja 1,000 ,726 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 4,978 71,121 71,121 4,978 71,121 71,121 

2 ,602 8,605 79,726    

3 ,431 6,153 85,879    

4 ,316 4,513 90,392    

5 ,259 3,704 94,096    

6 ,231 3,301 97,396    

7 ,182 2,604 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 
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Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Físico: Iluminação ,887 

Físico: Temperatura ,864 

Físico: Tipo e volume de música ,845 

Físico: Arrumação ,876 

Físico: Quantidade de artigos 

disponíveis 

,688 

Físico: Estado dos provadores ,874 

Físico: Aroma da loja ,852 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

 

Anexo X- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Físico alterado 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,908 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 4564,462 

gl 15 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Físico: Iluminação 1,000 ,798 

Físico: Temperatura 1,000 ,763 

Físico: Tipo e volume de música 1,000 ,732 

Físico: Arrumação 1,000 ,767 

Físico: Estado dos provadores 1,000 ,765 

Físico: Aroma da loja 1,000 ,737 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

 



 

92 
 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 4,560 76,008 76,008 4,560 76,008 76,008 

2 ,447 7,457 83,465    

3 ,319 5,317 88,782    

4 ,260 4,327 93,108    

5 ,231 3,851 96,959    

6 ,182 3,041 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Físico: Iluminação ,893 

Físico: Temperatura ,873 

Físico: Tipo e volume de música ,855 

Físico: Arrumação ,876 

Físico: Estado dos provadores ,874 

Físico: Aroma da loja ,858 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

 

Anexo XI- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Social 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,905 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 8825,369 

gl 15 

Sig. ,000 
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Comunalidades 

 Inicial Extração 

Social: Acolhimento na loja 1,000 ,895 

Social: Simpatia e disponibilidade 1,000 ,927 

Social: Acompanhamento na 

escolha dos produtos 

1,000 ,925 

Social: Acompanhamento nos 

provadores 

1,000 ,899 

Social: Conhecimento dos 

produtos 

1,000 ,856 

Social: Despedida 1,000 ,866 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 5,368 89,472 89,472 5,368 89,472 89,472 

2 ,218 3,641 93,113    

3 ,184 3,075 96,188    

4 ,127 2,124 98,312    

5 ,053 ,891 99,203    

6 ,048 ,797 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Social: Acolhimento na loja ,946 

Social: Simpatia e disponibilidade ,963 

Social: Acompanhamento na 

escolha dos produtos 

,962 

Social: Acompanhamento nos 

provadores 

,948 
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Social: Conhecimento dos 

produtos 

,925 

Social: Despedida ,930 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

 

Anexo XII- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Funcional 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,947 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 6057,843 

gl 28 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Funcional: Processo de registo de 

Clientes 

1,000 ,786 

Funcional: Rapidez na navegação 1,000 ,693 

Funcional: Informação dos 

produtos 

1,000 ,774 

Funcional: Facilidade no 

processo de compra 

1,000 ,818 

Funcional: Variedade de 

produtos disponíveis 

1,000 ,628 

Funcional: Flexibilidade nos 

métodos de pagamento 

1,000 ,672 

Funcional: Opções e prazos de 

entrega dos produtos 

1,000 ,683 

Funcional: Facilidade na adesão a 

Campanhas 

1,000 ,687 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 
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Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 5,743 71,788 71,788 5,743 71,788 71,788 

2 ,488 6,095 77,883    

3 ,436 5,447 83,330    

4 ,365 4,568 87,898    

5 ,315 3,942 91,839    

6 ,254 3,172 95,011    

7 ,220 2,747 97,758    

8 ,179 2,242 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Funcional: Processo de registo de 

Clientes 

,887 

Funcional: Rapidez na navegação ,833 

Funcional: Informação dos 

produtos 

,880 

Funcional: Facilidade no 

processo de compra 

,905 

Funcional: Variedade de 

produtos disponíveis 

,793 

Funcional: Flexibilidade nos 

métodos de pagamento 

,820 

Funcional: Opções e prazos de 

entrega dos produtos 

,827 

Funcional: Facilidade na adesão a 

Campanhas 

,829 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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Anexo XIII- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Visual 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,500 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 730,568 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Visual: Design/Imagem 1,000 ,870 

Visual: Correspondência entre as 

fotografias no site e os produtos 

adquiridos 

1,000 ,870 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 1,739 86,955 86,955 1,739 86,955 86,955 

2 ,261 13,045 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Visual: Design/Imagem ,932 

Visual: Correspondência entre as 

fotografias no site e os produtos 

adquiridos 

,932 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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Anexo XIV- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Recomendação 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,500 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1632,847 

gl 1 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Recomendação 1 1,000 ,955 

Recomendação 2 1,000 ,955 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 1,911 95,525 95,525 1,911 95,525 95,525 

2 ,089 4,475 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Recomendação 1 ,977 

Recomendação 2 ,977 

Método de Extração: análise de 

Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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Anexo XV- Output do SPSS da Análise Fatorial- Dimensão Retenção 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,710 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 875,613 

gl 3 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Retenção 1 1,000 ,697 

Retenção 2 1,000 ,739 

Retenção 3 1,000 ,712 

Método de Extração: análise de Componente 

Principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 2,148 71,611 71,611 2,148 71,611 71,611 

2 ,455 15,171 86,782    

3 ,397 13,218 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Retenção 1 ,835 

Retenção 2 ,859 

Retenção 3 ,844 

Método de Extração: análise de 

Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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Anexo XVI- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Físico 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,926 ,931 7 

  

 

Anexo XVII- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Físico 

alterado 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,935 ,937 6 
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Anexo XVIII- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Social 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,976 ,976 6 

 

 

Anexo XIX- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Funcional 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,942 ,944 8 
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Anexo XX- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Visual 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,848 ,850 2 

 

 

Anexo XXI- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão 

Recomendação 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,953 ,953 2 
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Anexo XXII- Output do SPSS do Cálculo do Alfa de Cronbach- Dimensão Retenção 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 927 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 927 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

com base em itens 

padronizados N de itens 

,793 ,802 3 

 

Anexo XXIII- Output do SPSS da análise das Hipóteses 1/2/3/4  

 

 

Resumo do modelob 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,773a ,598 ,596 ,904 1,925 

a. Preditores: (Constante), Visual, Social, Físico alterado, Funcional 

b. Variável Dependente: Qualidade da Experiência 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

1 Regressão 1121,686 4 280,421 342,841 ,000b 

Resíduo 754,135 922 ,818   

Total 1875,821 926    

a. Variável Dependente: Qualidade da Experiência 

b. Preditores: (Constante), Visual, Social, Físico alterado, Funcional 



 

103 
 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Erro Erro Beta Tolerância VIF 

1 (Constante) 8,697 ,030  292,782 ,000   

Social ,570 ,045 ,401 12,631 ,000 ,433 2,309 

Funcional ,407 ,063 ,286 6,458 ,000 ,222 4,500 

Visual ,336 ,059 ,236 5,733 ,000 ,257 3,893 

Físico 

alterado 

-,077 ,054 -,054 -1,429 ,153 ,303 3,303 

a. Variável Dependente: Qualidade da Experiência 

 

 

Estatísticas de resíduosa 

 Mínimo Máximo Média Erro Desvio N 

Valor previsto 2,18 10,04 8,70 1,101 927 

Resíduo -6,364 7,802 ,000 ,902 927 

Erro Valor previsto -5,924 1,222 ,000 1,000 927 

Erro Resíduo -7,037 8,627 ,000 ,998 927 

a. Variável Dependente: Qualidade da Experiência 

 

 

Anexo XXIV- Output do SPSS da análise da Hipótese 5 

 

Resumo do modelob 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,705a ,497 ,496 ,70962700 2,042 

a. Preditores: (Constante), Qualidade da Experiência 

b. Variável Dependente: Retenção 
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ANOVAa 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

1 Regressão 460,197 1 460,197 913,869 ,000b 

Resíduo 465,803 925 ,504   

Total 926,000 926    

a. Variável Dependente: Retenção 

b. Preditores: (Constante), Qualidade da Experiência 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Erro Erro Beta Tolerância VIF 

1 (Constante) -4,308 ,144 

 

-

29,8

34 

,000 

  

Qualidade da 

Experiência 

,495 ,016 ,705 30,2

30 

,000 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Retenção 

 

 

Estatísticas de resíduosa 

 Mínimo Máximo Média Erro Desvio N 

Valor previsto -3,8123310 ,6454514 ,0000000 ,70496335 927 

Resíduo -4,62875986 2,89072013 ,00000000 ,70924373 927 

Erro Valor previsto -5,408 ,916 ,000 1,000 927 

Erro Resíduo -6,523 4,074 ,000 ,999 927 

a. Variável Dependente: Retenção 

 

Anexo XXV- Output do SPSS da análise da Hipótese 6 

 

 

Resumo do modelob 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,860a ,739 ,739 ,51105077 1,898 



 

105 
 

a. Preditores: (Constante), Qualidade da Experiência 

b. Variável Dependente: Recomendação 

 

 

ANOVAa 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

1 Regressão 684,415 1 684,415 2620,544 ,000b 

Resíduo 241,585 925 ,261   

Total 926,000 926    

a. Variável Dependente: Recomendação 

b. Preditores: (Constante), Qualidade da Experiência 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Erro Erro Beta Tolerância VIF 

1 (Constante) -5,253 ,104 

 

-

50,

520 

,000 

  

Qualidade da 

Experiência 

,604 ,012 ,860 51,

191 

,000 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Recomendação 

 

 

Estatísticas de resíduosa 

 Mínimo Máximo Média Erro Desvio N 

Valor previsto -4,6492014 ,7871388 ,0000000 ,85971458 927 

Resíduo -1,89013648 3,01043868 ,00000000 ,51077475 927 

Erro Valor previsto -5,408 ,916 ,000 1,000 927 

Erro Resíduo -3,699 5,891 ,000 ,999 927 

a. Variável Dependente: Recomendação 

 

 

 

Anexo XXVI- Output do SPSS da análise da Hipótese 7 
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ANOVA 

 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Social Entre Grupos 4,847 3 1,616 1,619 ,183 

Nos grupos 921,153 923 ,998   

Total 926,000 926    

Funcional Entre Grupos 19,976 3 6,659 6,783 ,000 

Nos grupos 906,024 923 ,982   

Total 926,000 926    

Visual Entre Grupos 12,531 3 4,177 4,220 ,006 

Nos grupos 913,469 923 ,990   

Total 926,000 926    

Físico alterado Entre Grupos 9,413 3 3,138 3,160 ,024 

Nos grupos 916,587 923 ,993   

Total 926,000 926    

 
 

 

Comparações múltiplas 

Tukey HSD   

Variável 

dependente 

(I) 

Nivel (J) Nivel 

Diferença 

média (I-J) Erro Erro Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Social 1 2 -,03302937 ,07544244 ,972 -,2271969 ,1611382 

3 -,19588592 ,09298547 ,152 -,4352042 ,0434324 

4 -,03545860 ,25634497 ,999 -,6952181 ,6243009 

2 1 ,03302937 ,07544244 ,972 -,1611382 ,2271969 

3 -,16285655 ,08753444 ,246 -,3881455 ,0624324 

4 -,00242923 ,25441841 1,000 -,6572303 ,6523719 

3 1 ,19588592 ,09298547 ,152 -,0434324 ,4352042 

2 ,16285655 ,08753444 ,246 -,0624324 ,3881455 

4 ,16042732 ,26016046 ,927 -,5091522 ,8300068 

4 1 ,03545860 ,25634497 ,999 -,6243009 ,6952181 

2 ,00242923 ,25441841 1,000 -,6523719 ,6572303 

3 -,16042732 ,26016046 ,927 -,8300068 ,5091522 

Funcional 1 2 -,16091953 ,07482034 ,138 -,3534859 ,0316469 

3 -,28629740* ,09221870 ,011 -,5236423 -,0489525 

4 -,92903247* ,25423112 ,002 -1,5833516 -,2747134 

2 1 ,16091953 ,07482034 ,138 -,0316469 ,3534859 
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3 -,12537787 ,08681262 ,472 -,3488090 ,0980533 

4 -,76811294* ,25232045 ,013 -1,4175145 -,1187114 

3 1 ,28629740* ,09221870 ,011 ,0489525 ,5236423 

2 ,12537787 ,08681262 ,472 -,0980533 ,3488090 

4 -,64273508 ,25801514 ,062 -1,3067931 ,0213230 

4 1 ,92903247* ,25423112 ,002 ,2747134 1,5833516 

2 ,76811294* ,25232045 ,013 ,1187114 1,4175145 

3 ,64273508 ,25801514 ,062 -,0213230 1,3067931 

Visual 1 2 -,15375768 ,07512713 ,172 -,3471137 ,0395983 

3 -,22002905 ,09259683 ,082 -,4583471 ,0182890 

4 -,72791746* ,25527357 ,023 -1,3849195 -,0709154 

2 1 ,15375768 ,07512713 ,172 -,0395983 ,3471137 

3 -,06627137 ,08716859 ,872 -,2906187 ,1580760 

4 -,57415978 ,25335506 ,107 -1,2262241 ,0779046 

3 1 ,22002905 ,09259683 ,082 -,0182890 ,4583471 

2 ,06627137 ,08716859 ,872 -,1580760 ,2906187 

4 -,50788841 ,25907310 ,204 -1,1746694 ,1588926 

4 1 ,72791746* ,25527357 ,023 ,0709154 1,3849195 

2 ,57415978 ,25335506 ,107 -,0779046 1,2262241 

3 ,50788841 ,25907310 ,204 -,1588926 1,1746694 

Físico alterado 1 2 -,06923025 ,07525523 ,794 -,2629160 ,1244554 

3 -,20023234 ,09275472 ,136 -,4389568 ,0384921 

4 -,62433759 ,25570885 ,070 -1,2824599 ,0337847 

2 1 ,06923025 ,07525523 ,794 -,1244554 ,2629160 

3 -,13100209 ,08731722 ,438 -,3557320 ,0937278 

4 -,55510734 ,25378707 ,127 -1,2082835 ,0980689 

3 1 ,20023234 ,09275472 ,136 -,0384921 ,4389568 

2 ,13100209 ,08731722 ,438 -,0937278 ,3557320 

4 -,42410525 ,25951486 ,360 -1,0920232 ,2438127 

4 1 ,62433759 ,25570885 ,070 -,0337847 1,2824599 

2 ,55510734 ,25378707 ,127 -,0980689 1,2082835 

3 ,42410525 ,25951486 ,360 -,2438127 1,0920232 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Anexo XXVII- Output do SPSS da análise da Hipótese 8 

 

 

ANOVA 

 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Recomendação Entre Grupos 15,988 3 5,329 5,405 ,001 

Nos grupos 910,012 923 ,986   

Total 926,000 926    

Retenção Entre Grupos 33,291 3 11,097 11,473 ,000 

Nos grupos 892,709 923 ,967   

Total 926,000 926    

 
 

 

Comparações múltiplas 

Tukey HSD   

Variável 

dependente 

(I) 

Nivel 

(J) 

Nivel 

Diferença 

média (I-J) Erro Erro Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Recomendação 1 2 -,18110913 ,07498482 ,075 -,3740989 ,0118806 

3 -,28460808* ,09242144 ,011 -,5224747 -,0467414 

4 -,73380211* ,25479003 ,021 -1,3895597 -,0780446 

2 1 ,18110913 ,07498482 ,075 -,0118806 ,3740989 

3 -,10349895 ,08700348 ,634 -,3274213 ,1204234 

4 -,55269298 ,25287516 ,128 -1,2035222 ,0981362 

3 1 ,28460808* ,09242144 ,011 ,0467414 ,5224747 

2 ,10349895 ,08700348 ,634 -,1204234 ,3274213 

4 -,44919403 ,25858237 ,305 -1,1147120 ,2163239 

4 1 ,73380211* ,25479003 ,021 ,0780446 1,3895597 

2 ,55269298 ,25287516 ,128 -,0981362 1,2035222 

3 ,44919403 ,25858237 ,305 -,2163239 1,1147120 

Retenção 1 2 -,23604251* ,07426853 ,008 -,4271887 -,0448963 

3 -,46590729* ,09153858 ,000 -,7015017 -,2303129 

4 -,89755676* ,25235616 ,002 -1,5470502 -,2480633 

2 1 ,23604251* ,07426853 ,008 ,0448963 ,4271887 

3 -,22986478* ,08617238 ,039 -,4516481 -,0080814 

4 -,66151425* ,25045957 ,042 -1,3061264 -,0169021 

3 1 ,46590729* ,09153858 ,000 ,2303129 ,7015017 
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2 ,22986478* ,08617238 ,039 ,0080814 ,4516481 

4 -,43164947 ,25611227 ,332 -1,0908101 ,2275111 

4 1 ,89755676* ,25235616 ,002 ,2480633 1,5470502 

2 ,66151425* ,25045957 ,042 ,0169021 1,3061264 

3 ,43164947 ,25611227 ,332 -,2275111 1,0908101 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

 
 


