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Abstract 

The panorama of advertising activities and sales promotion by companies has undergone 

changes, with an increasing focus on online advertising (Aslam & Karjaluoto, 2017) to reach 

new potential customers and facilitate sales to them (Banerjee & Bhardwaj, 2019). At the 

disposal of companies there are channels such as: Pay-per-click (PPC), E-mail marketing and 

Social Media Advertising (SMA). 

The literature on online advertising channels is mainly focused on the impact of this 

advertising on consumers, and not on the effectiveness and quality for the company of the 

channels that transmit this advertising. Therefore, and considering the importance of 

companies making rational investments in their advertising decisions, this dissertation aims 

to present an image of the Portuguese panorama addressing the topic of online advertising 

and to make a comparison between the mentioned channels, regarding the quality of leads 

that generates. 

A survey was conducted with Portuguese managers to assess their perceptions on the topic, 

performing a descriptive analysis of the data obtained. In a second phase, real data were 

collected from a lead generation campaign, to check the performance of the channels in 

terms of the quality of these captured leads. A descriptive analysis of the data was carried out 

and the development of regression models to understand the impact of the chosen channel 

on the collected variables. 

The results demonstrate the existence of differences in the quality of the leads collected 

through the channels used. The Social Media Advertising channel performs better on 

variables related to costs, return on investment and exposure and attractiveness of the ads. 

The Pay-per-click channel shows better results in variables related to sales and the interest 

of leads acquired in making a purchase. Both channels present positive performances, which 

leads to the understanding that online advertising through these means adds value for 

companies. 

 

 

 

 

Keywords: Online advertising; Online channels; Lead generation; Social Media Advertising; 

E-mail marketing; Pay-per-click; Performance of digital channels; Lead quality 
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Resumo 

O panorama das atividades publicitárias e promoção de vendas por parte das empresas tem 

sofrido alterações, existindo uma crescente aposta em publicidade online (Aslam & 

Karjaluoto, 2017) para alcançarem novos potenciais clientes e facilitarem a realização de 

vendas aos mesmos (Banerjee & Bhardwaj, 2019). Ao seu dispor têm canais como: Pay-per-

click (PPC), E-mail marketing e Social Media Advertising (SMA). 

A literatura sobre os canais online de publicidade é focada principalmente no impacto dessa 

publicidade nos consumidores, e não na eficácia e qualidade para a empresa dos canais que 

transmitem essa publicidade. Por isso, e considerando a importância de as empresas fazerem 

investimentos racionais nas suas decisões publicitárias, esta dissertação tem como objetivo 

apresentar uma imagem do panorama português face ao tema da publicidade online e realizar 

uma comparação entre os canais mencionados, relativamente à qualidade de leads que gera. 

Foi efetuado um inquérito a gestores portugueses para avaliar as suas perceções sobre o tema, 

realizando uma análise descritiva dos dados obtidos. Numa segunda fase foram recolhidos 

dados reais de uma campanha de geração de leads, para verificar a performance dos canais em 

termos de qualidade desses leads captados. Foi realizado uma análise descritiva dos dados e a 

elaboração de modelos de regressão para entender o impacto do canal escolhido nas variáveis 

recolhidas. 

Os resultados demonstram a existência de diferenças na qualidade dos leads recolhidos 

mediante os canais utilizados. O canal Social Media Advertising apresenta um melhor 

desempenho em variáveis relativas a custos, retorno sobre o investimento e exposição e 

atratividade dos anúncios. O canal Pay-per-click apresenta melhores resultados em variáveis 

relativas a vendas e ao interesse dos leads adquiridos em efetuar uma compra. Ambos os 

canais apresentam desempenhos positivos, que leva a entender que a publicidade online 

através destes meios acrescenta valor para as empresas. 

 

 

 

 

Palavras chave: Publicidade online; Canais online; Geração de leads; Social Media Advertising; E-

mail marketing; Pay-per-click; Desempenho de canais digitais; Qualidade de leads 
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Glossário 

Banners- Anúncios gráficos, normalmente desenvolvidos em formato .gif e .jpg, que se 

encontram expostos na horizontal ou vertical de uma página da web. 

Click-through rate (CTR)- Proporção de utilizadores que clicam num conteúdo publicitário 

específico em relação ao número total de utilizadores que visualizaram esse conteúdo. 

Conversion Rate (CR)- Percentagem de visitantes que concluíram uma ação desejada (por 

exemplo, cedência de dados pessoais de contacto) após o clique num anúncio publicitário. 

E-mail marketing- Utilização do e-mail como ferramenta de marketing direto, através do envio 

direcionado de mensagens comerciais para uma lista detalhada de destinatários. 

Landing page- Página da web criada estrategicamente para receber tráfego orgânico ou pago, 

com o objetivo de convencer os visitantes a gerar uma determinada ação/conversão. 

Leads (Potenciais clientes) - Informações de contacto (normalmente na forma de e-mail ou 

número de telemóvel) de um indivíduo que demonstrou interesse num produto ou serviço. 

Open Rate- Taxa de Abertura, ou Percentagem de indivíduos que abre o conteúdo publicitário 

enviado por e-mail, pela empresa, face ao número total de e-mails entregues 

Pay-per-click- Modelo de publicidade na web baseado no Pagamento por Cliques, que tem 

como objetivo direcionar tráfego para websites, no qual o anunciante paga quando o anúncio 

é clicado. Esta atividade compreende a publicidade de display e Search Engine Advertising.  

Publicidade de display- Ato de anunciar em espaços reservados na internet através de conteúdo 

de imagem ou vídeo. 

Return on Investment (ROI)- Retorno sobre o investimento é a relação entre a quantidade de 

dinheiro ganho e a quantidade de dinheiro investido. Nesta dissertação será calculado da 

seguinte forma: ROI=
Receita−Custo

Custo
 

Search Engine Advertising (SEA)- A Publicidade em motores de busca é um ramo do marketing 

online que opera usando um sistema em leilão, no qual os anunciantes licitam em palavras-

chave relevantes para seu produto ou serviço de forma a expor anúncios através de motores 

de busca. 

Social Media Advertising (SMA)- A Publicidade nas Redes Sociais é o ato de apresentar 

mensagens publicitárias pagas, a um determinado grupo de pessoas, através das redes sociais. 

Taxa de entrega- Número de e-mails efetivamente entregues face ao número total de e-mails 

enviados. 
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1. Introdução 

1.1 Relevância do tema e objetivos de estudo 

A World Wide Web e a crescente tendência de digitalização transformaram a forma como as 

empresas organizam o seu negócio e os métodos que dispõem para criar impacto e 

comunicarem com os seus consumidores (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

Estamos perante uma alteração de paradigma naquilo que é a escolha dos meios para a 

realização de atividades publicitárias e promoção de vendas. Existe uma crescente aposta, 

por parte das empresas, em publicidade digital em detrimento de meios de publicidade 

tradicional como a televisão e rádio (Aslam & Karjaluoto, 2017). Em 2019, a nível mundial, 

os gastos em publicidade digital ultrapassaram, pela primeira vez, os gastos em publicidade 

tradicional, prevendo-se que a diferença entre estes dois se acentue, e que representem 60.5% 

dos gastos totais em publicidade em 2023 (eMarketer, 2019). 

Os canais digitais são bastante atrativos para as empresas uma vez que possibilitam um 

retorno significativo de investimento devido ao seu alcance altamente direcionado, 

personalizado, de configuração flexível e baixo custo (Key, 2017). Nesse sentido, as empresas 

estão a aproveitar estes canais de forma a alcançarem novos potenciais clientes e facilitarem 

a realização de vendas (Banerjee & Bhardwaj, 2019; Taiminen & Karjaluoto, 2015). 

Na atividade de geração de leads e promoção de vendas estão ao dispor das empresas vários 

canais digitais como: Pay-per-click (PPC), E-mail marketing e Social Media Advertising (SMA) (Key, 

2017), que serão os canais abordados ao longo deste estudo. 

No entanto, apesar da crescente importância dos canais digitais, as empresas ainda podem 

apresentar dificuldades naquilo que é a escolha e utilização dos mesmos. De forma a um 

investimento mais racional e compensatório é fundamental identificar o melhor canal para 

alcançar aquele que é o seu objetivo, tornando-se da maior importância, para a gestão, a 

possibilidade de comparar diferentes canais digitais de publicidade e promoção de vendas. 

Ao longo dos últimos anos um dos canais que tem obtido um maior crescimento no que 

toca à aposta efetuada pelas empresas é o Social Media Advertising. É um canal atrativo no que 

toca à execução de publicidade paga devido às suas caraterísticas de segmentação e alcance, 

no entanto, alguns autores alertam para a possibilidade de a significância do canal não ser a 

geração de leads, mas sim atributos de branding e awereness (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

Seguindo este caminho de investigação conseguimos perceber a existência de estudos que 

abordam a eficácia dos canais na perspetiva do impacto que têm no consumidor (Alalwan, 
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2018). No entanto existe uma escassez de estudos que avaliem a perspetiva da empresa, ou 

seja, que avaliem a performance dos canais digitais, nomeadamente do canal Social Media 

Advertising, naquilo que é a geração de leads qualificados, definindo um lead como qualificado 

se o mesmo resultar posteriormente em vendas a favor da empresa que dispõem do 

produto/serviço. Essa escassez tinha sido identificada em Aslam & Karjaluoto (2017), 

revelando a necessidade de exploração adicional sobre conteúdo pago nas redes sociais. 

Tendo em consideração a situação atual, esta dissertação tem como objetivo avaliar a 

qualidade dos leads produzidos através dos três canais enunciados e a performance geral destes, 

com o objetivo de fornecer uma base empírica às empresas, alinhada com o contexto 

Português, sobre o canal mais indicado para perseguir o objetivo de geração de leads e 

consequentes vendas. Para tal, numa primeira fase, foram recolhidos e analisados dados de 

um questionário dirigido a gestores portugueses com o intuito de analisar as perceções 

existentes no ambiente português face à publicidade online e a fatores relativos à performance 

dos três canais enunciados. Posteriormente foram recolhidos e analisados dados gerados por 

uma campanha lançada através de canais online, permitindo observar se as perceções 

existentes atualmente acerca do canal Social Media Advertising se comprovam e identificar qual 

o canal mais adequado à persecução da atividade de geração de leads. Seguindo o princípio 

de Pareto como regra, os recursos da empresa devem concentrar-se na criação de uma 

experiência uniforme e consistente entre os pontos de contato e canais mais importantes 

(Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017), reforçando a importância da avaliação da qualidade 

dos canais online naquilo que é a estratégia de promoção de vendas das empresas. 

1.2 Estrutura da dissertação 

Tendo em conta o objetivo a ser alcançado, esta dissertação encontra-se dividida em seis 

capítulos. Depois de uma breve introdução com o objetivo de clarificar a relevância do 

estudo, o capítulo seguinte apresenta o enquadramento teórico necessário à realização do 

mesmo que, devido às lacunas de referências bibliográficas relevantes sobre a temática da 

geração de leads nos canais digitais e performance dos mesmos, é composta por bibliografia 

relativa a publicidade online, os canais em estudo, o caminho dos consumidores até à 

conversão e sobre a atividade específica que é a geração de leads e consequente concretização 

de vendas.  No terceiro capítulo são apresentados os objetivos a alcançar e a metodologia 

utilizada. Seguindo-se a apresentação e análise dos resultados do estudo e, um último 

capítulo, onde são expostas as conclusões obtidas e apresentadas as limitações do mesmo. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Publicidade Online 

A comunicação através da internet faz parte da rotina diária das pessoas (Hudák, Kianičková, 

& Madleňák, 2017). Este uso da internet e dos canais digitais, por parte dos consumidores, 

permite às empresas utilizarem as vantagens inerentes a estes de forma a informar e atrair 

novos potenciais clientes para os seus produtos ou serviços (Nasir, 2017) através de métodos 

de publicidade online como: e-mail, publicidade de display e Social Media Advertising (Kannan & 

Li, 2017), métodos que serão explicados ao longo deste estudo. 

Nas atividades de publicidade são identificadas três categorias distintas de meios a utilizar 

pelas empresas: Paid media, Owned media e Earned media (Jayson, Block, & Chen, 2018). 

Como Paid media entende-se todas as atividades que a empresa ou os seus agentes geram em 

meios digitais ou não digitais, onde está presente um pagamento a qualquer outra entidade 

para a sua realização. No espaço digital, os canais de meios pagos mais comuns incluem 

banners, redes de afiliados de publicadores, Search Engine Advertising e Social Media Advertising. 

Estes meios são geralmente usados para alcançar e adquirir novos potenciais clientes, num 

esforço para criar reconhecimento da marca e direcionar tráfego para canais próprios (Kotler 

et al., 2017). No que toca ao Owned media são consideradas as atividades que a empresa gera 

nos canais que controla, como por exemplo o seu website ou páginas de redes sociais. Por fim, 

entende-se por Earned media as atividades geradas por outras entidades que não a empresa, 

como por exemplo os consumidores (Jayson et al., 2018). 

Quanto à relação entre os canais online e os canais tradicionais, a aposta no meio de 

publicidade online aumenta a efetividade e as sinergias existentes na publicidade realizada 

entre canais não digitais, como a televisão, jornal ou revistas (Jayson et al., 2018).    

O meio da publicidade online é uma das indústrias com um maior crescimento a nível mundial 

(Nasir, 2017). O marketing digital não se destina a substituir o marketing tradicional (Kotler et 

al., 2017), no entanto, atualmente grande parte do esforço de publicidade realizado pelas 

empresas está direcionado para os meios digitais em detrimento de outros meios de 

publicidade offline (Zutshi, Mota, Grilo, & Faias, 2018). 

Quando comparado com outros meios, este tipo de publicidade apresenta aspetos positivos 

naquilo que é a sua flexibilidade, segmentação, targeting de potenciais clientes e eficiência 

quanto a custos (Nasir, 2017; Taiminen & Karjaluoto, 2015). É possível também afirmar que 

a publicidade efetuada num contexto online permite um controlo mais facilitado do que aquele 
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efetuado através de meios tradicionais devido ao elevado número de plataformas existentes 

e pacotes analíticos que fornecem métricas essenciais (Key, 2017), permitindo acompanhar a 

atividade dos seus potencias consumidores e avaliar a eficácia das campanhas lançadas.  

Com uma crescente digitalização dos consumidores a quantidade de dados que podem ser 

recolhidos sobre os mesmos com base na sua pegada digital, nos mais diversos canais pelos 

quais passam, aumenta (Kumar & Gupta, 2016) permitindo entender os seus padrões de 

compra e projetar, cada vez mais, publicidade personalizada, relevante e eficaz de forma a 

aumentar aquele que é o retorno sobre a mesma no ambiente online (Kannan & Li, 2017).  

Com a quantidade de dados possível de recolher, a publicidade online oferece a possibilidade 

de uma segmentação precisa baseada no local e perfil de utilizador, segmentando o mercado-

alvo de acordo com preferências, gostos e hobbies (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

Tais vantagens inerentes à publicidade online garantem a capacidade de a mesma ser 

personalizada a um nível que é impossível em outro meio. Os anúncios personalizados 

atingem o objetivo principal da publicidade fornecendo informações mais direcionadas e 

relevantes que atendem às necessidades do utilizador e reduzem assim a sobrecarga de 

informações, canalizando informações relevantes diretamente para os utilizadores certos no 

momento certo (Setyani, Zhu, Hidayanto, Sandhyaduhita, & Hsiao, 2019). Esta 

personalização pode aumentar a CTR até 670% em relação a anúncios não personalizados 

(Setyani et al., 2019). O número dos cliques é uma das métricas usadas para medir a performance 

de um anúncio (Nasir, 2017). 

As tecnologias digitais diminuem a assimetria de informação entre consumidores e empresas 

(Kannan & Li, 2017) e a publicidade presente neste espaço digital é considerada como uma 

boa fonte de informação para alguns, no entanto, também tem a capacidade de despontar, 

em outros indivíduos, sentimentos não tão benéficos, podendo ser considerada como algo 

irritante e desnecessário (Nasir, 2017). 

Pode-se então dividir os utilizadores da internet em três grupo quanto à sua relação com a 

publicidade online: oponentes, neutros e apoiantes. A aversão ao risco não tem impacto 

naquilo que são as crenças quanto aos anúncios no contexto online (Nasir, 2017). 

A utilização deste tipo de canais para alcançar o seu público alvo parece uma decisão óbvia 

de tomar, tendo em conta as vantagens que os mesmos têm, no entanto é identificada a 

existência de entraves à utilização de estratégias de publicidade online como é o caso dos 

conhecimentos que são necessários para a implementação, realização e análise das campanhas 

e os recursos humanos necessários para tais operações (Taiminen & Karjaluoto, 2015). 
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Depreende-se, portanto, que os principais estudos sobre a publicidade online incidem sobre 

as suas caraterísticas e vantagens e o impacto que a mesma tem nos consumidores. 

 

2.2 Geração de Leads 

De forma a um enquadramento correto do estudo realizado é necessário abordar aquilo que 

é a atividade de geração de leads. Esta é uma atividade que contém particularidades necessárias 

de serem expostas para uma melhor compreensão da problemática do estudo e da abordagem 

que foi seguida. 

Podemos caraterizar a geração de leads como uma atividade que consiste na atração de 

indivíduos, que podem nutrir interesse em adquirir um bem ou serviço, para uma landing page 

online de forma a incentivar os mesmos à realização de uma ação pré-determinada, no 

momento de criação da campanha. Esta atividade é, tendencialmente, realizada por um 

agente de marketing diferente de quem detém o produto/serviço (empresa que recebe os leads) 

sendo depois esta empresa encarregue de conseguir tornar o lead numa conversão/venda 

(Banerjee & Bhardwaj, 2019). 

Para conseguirem alcançar o seu objetivo, os agentes de marketing, utilizam diversos canais 

digitais, como os três canais enunciados neste presente estudo1, de forma a atrair utilizadores 

das mais diversas plataformas para uma página idealizada e desenhada para o efeito, onde o 

utilizador é persuadido a ceder os dados que são necessários para o agente de marketing 

qualifica-lo como potencial cliente e vender esses dados para a empresa que contratou esse 

serviço de geração de leads, que em seguida concentra esforços de venda sob a forma de 

persuasão para o fecho de vendas, upselling2 e venda cruzada de produtos (Banerjee & 

Bhardwaj, 2019). 

Um lead é gerado quando um potencial cliente se regista, preenche um formulário ou realiza 

um download na landing page correspondente à campanha em questão (Zutshi et al., 2018). A 

transformação do lead em conversão depende do esforço do representante de vendas e não 

do agente de marketing que faz a prospeção e entrega do lead (Banerjee & Bhardwaj, 2019) no 

entanto, a qualidade do lead entregue, pelo agente de marketing, tem o potencial de afetar 

aquilo que é a facilidade de transformar um potencial cliente num cliente efetivo. O lead 

entregue pode ser de um cliente com interesse latente em adquirir produtos da empresa ou 

 
1 Pay-per-click (PPC), E-mail marketing e Social Media Advertising (SMA) 
2 Técnica de vendas que tem como objetivo levar o cliente a adquirir bens/serviços mais caros, superiores, e 
com mais extras de forma a produzir uma venda mais rentável. 
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de um cliente que vai desperdiçar o tempo do representante de vendas e não comprar 

(Banerjee & Bhardwaj, 2019). Neste sentido, um estudo realizado evidenciou que não foi 

encontrada uma correlação entre aquilo que é a quantidade de leads (potenciais clientes) 

contactados e o desempenho de vendas originário da recolha desses leads (Ohiomah, 

Andreev, Benyoucef, & Hood, 2019). No entanto, contactos efetuados com potenciais 

clientes de qualidade poderiam melhorar a taxa de conversão de leads em vendas e com isso 

melhorar o desempenho de vendas. 

No que toca à forma dos leads recolhidos, tendencialmente, tem a forma de nome, e-mail e/ou 

número de telemóvel (Banerjee & Bhardwaj, 2019). Podendo ser impossível conhecer a 

qualidade de um lead à priori, pode existir a necessidade de um investimento significativo para 

conseguir fazer essa identificação do nível de qualidade. 

Banerjee & Bhardwaj (2019) definem a qualidade de cada lead como a probabilidade do 

potencial cliente efetuar uma compra à empresa, sendo essa a definição que será adotada ao 

longo deste projeto. 

No sentido de averiguar a probabilidade de um cliente efetuar uma compra é necessário a 

utilização de algum meio de contacto, como por exemplo uma chamada, de forma a entrar 

em contacto com o potencial cliente para perceber a probabilidade de o mesmo efetuar a 

ação desejada (Banerjee & Bhardwaj, 2019). Por isso, é considerado um processo custoso 

para as empresas que apostam neste modelo de recolha de potenciais clientes. A situação é 

ainda mais custosa caso o produto a vender seja de valor reduzido. O que reforça a existência 

de uma necessidade, para as empresas que terão de contactar os prospetivos clientes, de se 

conhecer quais os canais que conseguem entregar um número mais elevado de leads 

qualificados para diminuir os custos incorridos pelas empresas derivados da aposta em canais 

que, apesar de serem capazes de gerar leads, não conseguem gerar leads de qualidade, 

implicando custos para a empresa que não trarão retorno. A importância da avaliação da 

qualidade dos leads é corroborada por Monat (2011), referindo que erros na avaliação da 

qualidade dos leads gerados acarretam efeitos negativos naquilo que são as previsões dos 

gestores de marketing, na concentração de recursos em leads de menor qualidade e no 

subaproveitamento ideal daquilo que são os esforços do marketing e promoção de vendas. 

Tal avaliação é exequível de ser realizada uma vez ser possível fazer o rastreio dos leads 

gerados até à fonte onde foi criado e o conteúdo que o gerou através de ferramentas analíticas 

às quais as empresas têm acesso (Banerjee & Bhardwaj, 2019). 
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A fonte através do qual o lead é recolhido é considerada uma das caraterísticas que diferencia 

a qualidade do mesmo (Monat, 2011). 

Após a recolha dos leads por parte do agente de marketing são fundamentais os esforços 

empregados pelas forças de venda das empresas de forma a converterem os potenciais 

clientes em clientes efetivos. Neste aspeto, existe conhecimento fundamentado indicando 

que os leads devem ser contactados com a maior brevidade possível, idealmente num prazo 

máximo de cinco dias após a recolha dos mesmos, uma vez que o respeito por tal prazo 

aumenta em 20% a hipótese de esse potencial cliente realizar uma conversão, em comparação 

com os potenciais clientes contactados após esse prazo (Ohiomah et al., 2019). Dentro 

daquilo que é o papel da força de vendas é possível afirmar a relação entre a intensidade de 

acompanhamento dos leads e o desempenho de vendas. Sendo mais provável os vendedores 

converterem leads em vendas se entrarem em contato com os clientes demonstrando 

persistência e imediatismo. Por fim, é possível confirmar a relação positiva entre a aplicação 

de técnicas de vendas adaptativas e o desempenho das vendas (Ohiomah et al., 2019). 

Para além dos aspetos enunciados anteriormente, outro aspeto relevante deste modelo de 

negócio, de forma a ser bem sucedido, é o desenho da landing page até onde o utilizador é 

atraído (Aslam & Karjaluoto, 2017). Esta, deve ser projetada de forma a minimizar as 

barreiras para a conversão (Key, 2017) e aquilo que são os potenciais pontos de fuga dessa 

página. Duas métricas existentes, de forma a avaliar a performance da landing page são: o tempo 

gasto na página e a taxa de rejeição (Goyal, Bron, Lalmas, Haines, & Cramer, 2018). O tempo 

gasto refere-se à quantidade de tempo que os utilizadores passam na landing page. A taxa de 

rejeição é o número de utilizadores que saem de uma landing page logo após visualizá-la, sem 

realizar qualquer tipo de interação com a mesma. Uma taxa de rejeição elevada pode ser vista 

como uma medida aproximada para aquilo que é uma má experiência de utilizador na landing 

page. 

No entanto a métrica do tempo gasto pelos utilizadores na landing page pode não ser ideal 

para avaliar a performance de uma campanha ou da qualidade de uma landing page.  É possível, 

por exemplo, que os utilizadores passem períodos relativamente elevados numa página 

porque ficaram confusos em vez de satisfeitos (Goyal et al., 2018). 

Relativamente ao desenho da landing page foi também estudado que a utilização de vídeos, 

como auxílio ao texto e não como substituição, pode aumentar a durabilidade do utilizador 

na página e a usabilidade percebida da mesma (Goyal et al., 2018). 
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Monat (2011) refere a existência de uma escassez de literatura sobre a caracterização dos leads 

de vendas, escassez que é partilhada na revisão bibliográfica realizada para este estudo. É 

possível perceber que as referências existentes sobre esta atividade se focam naquilo que é a 

separação de funções do agente de marketing e a empresa encarregue de concluir a venda e 

do desenho da landing page. Não existindo, até ao ponto que me foi possível averiguar, 

referências abordando o impacto que os diferentes canais, pelos quais os leads podem ser 

recolhidos, têm na probabilidade de compra/conversão desse mesmo potencial cliente. 

 

2.3 Caminho até à conversão 

Os caminhos que os clientes seguem até a uma conversão são complexos e heterogêneos e 

envolvem diversas combinações de meios tradicionais e digitais (Kotler et al., 2017). A 

proliferação de canais digitais e de plataformas de redes sociais, como o Facebook, onde é 

possível comunicar com os consumidores quer através de conteúdo orgânico ou publicitário, 

ofereceu novos caminhos às empresas de se envolverem com os referidos consumidores e 

perceberem as suas perspetivas. A acrescer a isso conseguiu também transformar o marketing 

tradicional e iniciar uma relação de duas vias (Kumar & Gupta, 2016) onde as empresas 

podem retirar mais informação dos seus consumidores em determinadas fases do processo 

e adaptar não só o processo atual a essas informações, mas também as fases seguintes. 

Os clientes tornaram-se cada vez mais móveis e independentes na forma como se 

movimentam ao longo dos diferentes canais (Kotler et al., 2017). Por essa razão, os canais 

utilizados pelas empresas devem ser pensados e adaptados às fases do processo de decisão 

do consumidor, uma vez que canais diferentes afetam os consumidores em fases diferentes 

do seu processo de decisão (Kannan & Li, 2017). A título de exemplo, anúncios de display 

tendem a impactar o consumidor na fase inicial do processo de decisão (Google b, 2019). 

Neste sentido é importante recolher informação sobre a caminhada do consumidor até uma 

conversão e quais os impactos que os diferentes canais podem desencadear. 

Os utilizadores realizam várias atividades online antes de converterem (Zhou, Mishra, 

Gligorijevic, Bhatia, & Bhamidipati, 2019), como por exemplo a pesquisa por informações 

sobre o produto em questão ou produtos alternativos (Kannan & Li, 2017). 

Até se obter uma conversão, o consumidor, passa por várias fases de algo que se apelida de 

funil de compra, nomeadamente as fases de: unaware, aware, interest, consideration e intent. No 

que toca à ligação entre estas fases, Zhou et al. (2019) revelam que as fases do funil Intent e 
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consideration apresentam maior probabilidade de compra por parte do consumidor que as 

restantes três, uma vez que o consumidor já obteve conhecimento do produto. 

Numa fase anterior do funil de compra, onde o indivíduo não tenha obtido conhecimento 

do produto (fase de unaware), a realização de uma campanha online pode aumentar a atenção 

desse indivíduo e colocá-lo numa posição onde seja mais provável a conversão (Zhou et al., 

2019) despertando o consumidor para o desejo de obter determinado produto/serviço 

(Kannan & Li, 2017). Com a corroboração de Zhou et al. (2019), é possível afirmar que a 

criação de campanhas com um targeting específico para cada fase do funil aumenta a 

probabilidade de conversão. O conhecimento da fase do funil do utilizador e a utilização do 

canal ideal para chegar até ao mesmo, é fundamental no desempenho da publicidade online. 

Adicionalmente, o caminho dos consumidores até à compra/conversão inclui, não só 

múltiplos pontos de contacto e canais, mas também múltiplos dispositivos (Kannan & Li, 

2017). O tipo de dispositivo no qual o consumidor acede à informação transmitida é um 

fator a ter em conta nesta caminhada até à conversão (de Haan, 2018).  

Por fim, outro aspeto relevante no processo de promoção e atração de potenciais clientes é 

a distinção entre Costumer-iniciated-channels (CICs) e Firm-Iniciated-Channels (FICs). CICs 

representam todos os canais utilizados por uma empresa onde a iniciativa da procura de 

informação e exposição à mesma tem origem no potencial consumidor, a título de exemplo, 

temos a publicidade de Search Engine Advertising, analisado ao longo deste estudo. Como FICs 

podemos entender todos os canais utilizados onde a exposição do individuo à publicidade 

não acontece diretamente por sua livre e explícita vontade, mas sim por ações de 

segmentação e alcance por parte da empresa, como exemplo podemos tomar o canal de Social 

Media Advertising e a publicidade de display. 

As evidências encontradas sugerem que CICs são mais eficazes do que FICs (Anderl, Becker, 

von Wangenheim, & Schumann, 2016), o que vai de encontro à ideia de que os consumidores 

estão atentos a informação que lhes é diretamente relevante para o que procuram. Tal 

informação também está de acordo com as ideias iniciais deste estudo, afirmando que canais 

como Social Media Advertising são menos eficazes que outros canais, nomeadamente, CICs. 

Existe também evidência da criação de impactos positivos de CICs na direção de FICs e vice-

versa (Anderl et al., 2016), o que indica que o investimento em cada um dos diversos canais 

não deve ser mutuamente exclusivo, mas sim complementar. 

No que toca à temática do caminho até à conversão as referências encontradas abordam 

maioritariamente o impacto que os canais têm na fase do processo de compra e a diferença 
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entre aquilo que são CICs e FIC, e os seus impactos. No entanto, não foi possível encontrar 

referências que realizassem uma ligação entre aquilo que são os canais, a um nível mais 

específico, e a qualidade desses potenciais clientes encontrados em cada um dos canais. 

 

2.4 Social Media Advertising 

Tradicionalmente, os clientes são objetos passivos das técnicas de venda. No entanto, num 

mundo conectado, a ideia é ter ambos os lados a participarem ativamente um com o outro e 

obtendo valor derivado dessa mesma participação (Kotler et al., 2017). As redes sociais são 

um espaço que possibilita a participação, a partilha de informações e a comunicação entre os 

seus utilizadores (Taiminen & Karjaluoto, 2015) existindo várias formas como as 

organizações podem dar um propósito aquilo que é a sua presença nestas redes sociais. 

Podem, nomeadamente, ser usadas para efeitos de publicidade e promoção, branding, procura 

de informação ou para construir relações com os seus consumidores (Parveen, Jaafar, & 

Ainin, 2015; Alalwan, 2018; Aslam & Karjaluoto, 2017). 

Face ao crescente uso das redes sociais, por parte de potenciais consumidores, as 

organizações começaram a explorar formas de usar essas plataformas para atrair mais clientes 

e estabelecer relações com os mesmos (Alalwan, 2018) o que acontece através da publicidade 

paga. No que toca a Social Media Advertising os principais players são o Facebook inc., o Twitter 

e o LinkedIn (Aslam & Karjaluoto, 2017).  

Na implementação das campanhas publicitárias as organizações têm acesso, através do 

Facebook, a ferramentas que lhes permitem personalizar os anúncios com base no estilo de 

vida, caraterísticas, interesses e necessidades dos consumidores que pretendem alcançar, 

permitindo a entrega da mensagem certa à pessoa certa (Alalwan, 2018). Neste aspeto da 

implementação das campanhas é importante ter em conta alguns fatores relevantes naquilo 

que é a performance do anúncio e a recetividade que o mesmo pode ter junto dos potenciais 

consumidores. Segundo Alalwan (2018) o hábito não é um fator impactante na intenção de 

compra, uma vez que os consumidores perdem atração se observarem repetidamente o 

mesmo anúncio nas redes sociais. A informação presente no anúncio é também essencial, 

devendo ser compreensível e atualizada de forma a cobrir todas as dimensões do produto ou 

serviço. No campo da segmentação da campanha é importante que a mesma seja direcionada 

segundo aquilo que são os interesses e preferências de consumidores de forma ao anúncio 

ser considerado como relevante e, por conseguinte, mais atraente para o utilizador.  
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Os utilizadores das redes sociais usam-nas por diversos fatores (Aslam & Karjaluoto, 2017) 

e por essa razão, este canal de publicidade, apresenta diferenças relativamente a outro tipo de 

canais. Os consumidores são expostos à publicidade com base naquilo que são as suas 

informações e a sua presença digital, não tendo a intenção primária de compra (Aslam & 

Karjaluoto, 2017) ou a recetividade à publicidade. Existe evidência de que os utilizadores 

evitam anúncios através do Facebook aceitando mais rapidamente comunidades virtuais da 

marca do que publicidade dessa mesma marca através das redes sociais (Aslam & Karjaluoto, 

2017). Torna-se importante perceber se este é um meio viável para atrair potenciais novos 

clientes apesar de todas as vantagens inerentes ao mesmo. 

No que toca à predição daquilo que é a intenção de compra ou potencial interesse do 

consumidor, a relevância percebida do anúncio, a interatividade do mesmo e a informação 

recolhida desempenham um papel chave (Alalwan, 2018). 

No processo de compra os consumidores tendem a recolher informação, ou pelo menos, 

estarem recetivos à exposição da mesma, de forma a moldarem a sua opinião sobre o produto 

ou serviço. Essa informação, e a confiança que o consumidor tem na fonte que a transmite, 

irá moldar aquilo que é a recetividade do mesmo para querer avançar nesse processo de 

compra. Neste aspeto, a bibliografia recolhida apresenta diferenças naquilo que é a confiança 

na informação obtida através das redes sociais. Existem evidências de que os consumidores 

tendem a não confiar na informação adquirida através das redes sociais (Kelly, Kerr, & 

Drennan, 2010) o que pode constituir um entrave nas estratégias de promoção e publicidade 

das empresas através deste meio. No entanto, estudos mais recentes apontam que os 

potenciais clientes estão a olhar para as redes sociais como fontes importantes de informação 

sobre vários produtos e serviços (Alalwan, 2018), o que pode evidenciar uma mudança de 

paradigma e de papel das redes sociais no processo de compra e, portanto, da importância 

em utilizar este meio para anunciar.  

Como já mencionado, as redes sociais são um local rico em informação, no entanto as 

pessoas têm uma tendência para serem mais cautelosas no que toca à credibilidade que 

atribuem a essa informação. Neste aspeto, os anúncios personalizados, possíveis de realizar 

através deste canal, permitem que o utilizador pense naquela publicidade como credível, por 

ir de encontro às suas necessidades e caraterísticas pessoais, aumentando a probabilidade do 

clique nesse tipo de anúncio (Setyani et al., 2019) e permitindo que o potencial dos anúncios 

nas redes sociais seja diferente de outros anúncios na internet. Os anúncios nas redes sociais 

permitem perceções e experiências de interação do consumidor com o anúncio (Alalwan, 
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2018) tornando este processo de anunciar mais bilateral do que em outros canais. Com 

anúncios nas redes sociais é possível ser gerado um nível interessante de conteúdo pelos 

consumidores e pelas empresas o que torna o nível de informação mais apelativo (Alalwan, 

2018).  

Os estudos sobre Social Media Advertising focam-se, maioritariamente, nas atitudes e perceções 

(Aslam & Karjaluoto, 2017) que a mesma causa nos utilizadores. Havendo uma escassez de 

estudos sobre o impacto que a publicidade paga nas redes sociais tem na perspetiva da 

empresa, nomeadamente sobre aquilo que é a qualidade dos potenciais clientes que retiram 

deste meio e se, com estes, conseguem alcançar o objetivo último da empresa que é a venda. 

Na perspetiva de avaliar a intenção de compra das pessoas expostas a este tipo de publicidade 

foi possível apurar que fatores como o acesso, tempo de uso, frequência de uso, idade ou 

género não apresentam diferenças significativas que permita afirmar que este conjunto de 

fatores influenciem aquilo que é a vontade ou a probabilidade de um utilizador realizar uma 

compra quando exposto a publicidade através das redes sociais (Dehghani and Tumer, 2015). 

No entanto, é possível afirmar que esses mesmos anúncios são capazes de despontar uma 

influência altitudinal positiva no que toca à intenção de compra (Dehghani and Tumer, 2015 

; Duffett, 2014), o que pode indiciar a possibilidade de atração de utilizadores realmente 

dispostos a adquirir produtos e serviços, tornando este um meio válido, para as empresas, no 

que toca à geração de leads e não apenas para aspetos de branding, como referido 

anteriormente. 

Algumas empresas (Parveen, 2015) consideram que as redes sociais comportam vantagens 

no sentido de conseguirem alcançar uma audiência mais vasta que nos meios tradicionais e a 

um custo mais reduzido, o que vai de encontro à restante revisão bibliográfica. Não havendo, 

no entanto, até ao ponto que me foi possível verificar, estudos no sentido de perceber se essa 

audiência mais vasta a um custo reduzido é capaz de se refletir em potenciais clientes de valor 

para a empresa e qual a sua performance no que toca a vendas e retorno sobre o investimento 

(ROI) das campanhas de publicidade realizadas pelas empresas nas redes sociais. 

 

2.5 E-mail Marketing 

Para os efeitos desta dissertação E-mail marketing é definido como o envio direcionado de 

mensagens comerciais para uma lista detalhada de destinatários, respetivamente, endereços 

de e-mail (Hudák et al., 2017) com o intuito de promover o clique na oferta realizada e 
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consequente visita a uma landing page atribuída à campanha de forma a que o destinatário 

possa converter na oferta em questão. Este é, portanto, um meio que possibilita as empresas 

entregarem conteúdo personalizado para cada um destes destinatários individuais (Key, 

2017) e usarem-no como um método de publicidade e promoção de vendas junto de clientes 

existentes ou potenciais novos clientes (Hudák et al., 2017 ; Taiminen & Karjaluoto, 2015). 

O E-mail Marketing é uma das formas de marketing direto mais usadas na internet (Hudák et al., 

2017) e isto deve-se a algumas caraterísticas inerentes ao seu funcionamento que já foram 

evidenciadas em literatura anterior. A título de exemplo, este é um método que representa 

uma forma pouco custosa mas eficaz de publicitar e que é usado como forma de aumentar 

receita proveniente de vendas e tráfego para os websites (Hudák et al., 2017). A acrescer aos 

custos reduzidos o E-mail marketing apresenta-se também como um método capaz de reduzir 

o tempo de entrega das mensagens, uma vez que a mesma é entregue, basicamente, no 

momento imediato em que é enviada e que oferece uma alta mensurabilidade e capacidade 

de acompanhamento em tempo real dos dados gerados pelas campanhas emitidas (Key, 

2017). Sendo considerado como um dos canais mais eficazes em termos de Return On 

Investment (ROI)  para as empresas que o utilizam (Hudák et al., 2017; Statista, 2017). 

No que toca à bibliografia existente sobre este tópico, a mesma encontra-se focada naquilo 

que é o desempenho das campanhas do ponto de vista de atração do destinatário e nas 

métricas essenciais a ter em conta na avaliação da efetividade deste meio digital de promoção 

de vendas e relação com clientes. 

Segundo Hudák et al. (2017), na construção de um e-mail existem alguns aspetos a ter em 

conta para elevar a qualidade da campanha, tais como: o assunto, a secção do cabeçalho, da 

introdução e da promoção principal, o tipo de dispositivo onde irá ser aberto o e-mail e a hora 

a que o e-mail é enviado. 

Quando analisamos o sucesso de uma atividade de marketing é essencial definir primeiramente 

quais os resultados desejados de forma a escolher as métricas adequadas para medir os efeitos 

da campanha. No acompanhamento de uma campanha de e-mail marketing é importante ter 

em atenção métricas como a Taxa de entrega, a Open Rate e a CTR (Hudák et al., 2017), onde 

cada uma é capaz de nos fornecer informação sobre a qualidade da execução da campanha 

nas suas diversas fases. Uma métrica como a Taxa de entrega permite avaliar uma fase inicial 

da campanha onde o foco é a entrega efetiva do e-mail ao destinatário. Daqui podemos retirar 

informação essencial para perceber se o desempenho da campanha está a ser condicionada 

pela sua fase inicial de entrega da correspondência eletrónica, visto que uma vez não 
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entregues, a eficácia da campanha será nula porque a mensagem publicitária não chega ao 

conhecimento do potencial cliente. Numa fase intermédia da campanha é importante ter em 

atenção a Open Rate. Uma vez não aberto o e-mail a eficácia da campanha diminui porque a 

mensagem publicitária não chega ao destino. É também importante avaliar esta métrica numa 

perspetiva de qualidade da base de dados para a qual a campanha é enviada, pois caso a taxa 

de e-mails abertos seja reduzida e se esses resultados forem consistentes, existe a possibilidade 

de os mesmos não serem de interesse para o destinatário e levar a que estes realizem a 

desistência da subscrição para receber os e-mails. 

Numa fase posterior é possível avaliar o desempenho da campanha através da CTR, uma 

métrica que nos fornece informação sobre a percentagem de destinatários que clicam no 

conteúdo do e-mail, e seguem para a página da oferta publicitária em questão, 

comparativamente com o número de destinatários que abre o e-mail. Neste sentido é 

importante destacar a seleção de um Call-to-action (CTA)3 acertado de forma a alcançar o 

desejado clique por parte do destinatário para que este siga o seu caminho até à conversão 

(Hudák et al., 2017). 

De forma a medir o comportamento do potencial cliente após o clique e entre o momento 

que entra na landing page e realiza a conversão ou não, é possível utilizar ferramentas como o 

Google Anlytics (Hudák et al., 2017) que nos fornece informações como: o tempo despendido, 

em média, de cada página, taxa de rejeição da página, ou seja, o número de pessoas que 

entram na mesma mas saem sem efetuar qualquer tipo de interação, e o número de 

conversões atribuídas a campanhas de e-mail marketing (Hudák et al., 2017). 

Existe ainda uma escassez de referências bibliográficas que abordem a utilização deste canal 

digital naquilo que é a atividade de geração de leads e a qualidade dos mesmos quando advêm 

desta forma de publicidade online. Os estudos passados incidem sobretudo naquilo que é a 

utilização do e-mail na comunicação com os seus clientes, quer através de newsletters ou de 

amostra de promoções, deixando um vazio por preencher no que toca a perceber se as 

pessoas alcançadas por este meio têm mais propensão para converter e se o seu valor 

acrescentado é mais elevado que em outros canais. 

 

 

 
3 Chamada, visual ou em texto, que solicita a ação imediata dos potenciais clientes para realizar alguma 
interação após a visualização de um conteúdo específico. 
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2.6 Pay-per-click 

As campanhas Pay-per-click (PPC) têm como objetivo criar um caminho para o consumidor 

entre a oferta, que a empresa pretende promover, até à conversão final (Key, 2017), ou seja, 

pretende-se que o consumidor tome conhecimento de algo que a empresa tem para oferecer 

através da visualização de um anúncio de texto ou display e que, após o clique no mesmo, o 

consumidor seja convencido a aceitar a oferta em questão. Por regra, tal como os outros dois 

meios mencionados anteriormente, após o clique no anúncio, o consumidor é redirecionado 

para uma landing page de forma a concluir a transação objetivo com apenas alguns cliques.  

O seu método de pagamento é uma das caraterísticas que o torna num método atrativo de 

publicidade. Os anunciantes decidem o lance que estão dispostos a dar por cada palavra-

chave ou conjunto de palavras-chave e pagam a quantia do lance aceite por cada clique que 

converta numa visualização da landing page subjacente ao anúncio em questão. 

A revisão bibliográfica efetuada incidiu sobre campanhas de Search Engine Advertising e 

campanhas de display, onde foram recolhidas referências que evidenciam aspetos técnicos da 

elaboração das campanhas, do funcionamento deste meio digital e de descobertas quanto a 

fatores que ajudam a melhorar o desempenho destas estratégias. No entanto, e como 

expressado nos pontos anteriores da revisão bibliográfica desta dissertação, referências que 

façam a conexão entre as campanhas de Pay-per-click e a qualidade dos leads gerados é 

inexistente, até ao ponto que me foi permitido apurar. 

i. Search Engine Advertising 

Esta é uma forma de publicidade online que as empresas usam para conseguirem gerar leads e 

promover os seus produtos e serviços através de motores de busca como o Google, o Yahoo! 

ou o Bing. Para desenvolver este tipo de publicidade são necessários três stakeholders: os 

anunciantes, que são as empresas que pretendem alcançar os potenciais clientes, os 

utilizadores dos motores de busca, que são as pessoas que realizam pesquisas sobre temas, 

bens ou serviços, e os motores de busca (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

No decorrer da revisão deste tópico serão abordadas as caraterísticas e o funcionamento do 

motor de busca Google, motor de busca que representa mais de 70% da quota de mercado, 

sendo portanto, o mais utilizado a nível mundial (HubSpot, 2019). Apesar de o foco ser o 

motor de busca Google, os motores de busca a nível mundial apresentam caraterísticas 

semelhantes no que toca ao seu funcionamento e aos anúncios expostos através dos mesmos. 
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O potencial deste método assenta no facto dos potenciais clientes recorrem a motores de 

busca para obter informações sobre produtos ou serviços de forma gratuita (Kannan & Li, 

2017) e devido a isso, estarem  sujeitos a ser expostos a publicidade nesses mesmos espaços. 

Quando uma pesquisa é efetuada no motor de busca, é entregue ao utilizador uma lista de 

resultados de pesquisa orgânicos e pagos/patrocinados (resultados gerados pela atividade de 

Search Engine Advertising) (Aslam & Karjaluoto, 2017).  

Estes resultados patrocinados aparecem no topo da página, no fundo da mesma ou em 

alternativa, do lado direito da área reservada aos resultados de pesquisa orgânica. De forma 

a conseguirem aparecer nesses resultados de pesquisa patrocinados e alcançarem potenciais 

clientes, as empresas necessitam de escolher palavras especificas que gostariam de alcançar e 

associarem-nas aos seus anúncios, de forma a que quando uma pesquisa online seja realizada 

por um potencial cliente usando alguma dessas palavras-chave escolhidas, os anúncios aos 

quais foram associadas essas palavras apareçam nas páginas de resultados do motor de busca.  

Um anúncio de texto na rede de pesquisa do Google apresenta quatro elementos: título, URL 

de visualização, etiqueta de anúncio, e descrição.  

Um dos aspetos distintivos entre um resultado de pesquisa orgânico e um resultado de 

pesquisa patrocinado é a presença da indicação de anúncio, que é efetuada pelo retângulo a 

verde, presente no exemplo abaixo, onde está escrito “Anúncio”. Este é um dos elementos 

que permite o consumidor distinguir os dois tipos de resultados de pesquisa.  

 

Figura 1 - Anúncio de pesquisa paga no Google 

De forma a elaborar um ranking de apresentação dos diversos anúncios relacionados com as 

palavras-chave, da pesquisa em questão, e consequente preço a pagar por cada clique, o motor 

de busca tem em consideração o lance definido por cada anunciante mas também fatores 

como: a Click-through rate esperada, a qualidade da landing page do anúncio em questão e a 

relevância do anúncio para a pesquisa (Aslam & Karjaluoto, 2017). Este processo é efetuado 

sempre que uma pesquisa ocorre, o que pode originar a existência de resultados de pesquisa 

patrocinados diferentes, ou em ordens diferentes, para a pesquisa da mesma palavra-chave. 

O ranking elaborado pelo Google é de elevada importância uma vez que quanto mais elevada 

a posição em que o anúncio é exibido maior a sua CTR e receita originada pelo mesmo (Shao-

Kang Lo et al., 2014). 
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No que toca à eficácia deste método de publicidade há bases para considerar como um 

método capaz de entregar bons resultados devido ao seu nível de especificidade e devido aos 

anúncios produzidos irem de encontro às necessidades de informação dos consumidores 

sobre determinado tema (Aslam & Karjaluoto, 2017; Shao-Kang Lo et al., 2014). 

No entanto, apesar de Search Engine Advertising ser mais preciso naquilo que é a exposição de 

informação sobre o produto ou serviço que o consumidor pretende pesquisar do que outros 

tipos de publicidade que podem ser desenvolvidos online e esteja subjacente a uma elevada 

relatividade para o consumidor, continua a ser publicidade, e como tal na altura de realizar 

uma pesquisa os consumidores tentam contornar a perturbação causada por esta publicidade 

e focam-se nos resultados orgânicos (Shao-Kang Lo et al., 2014). O que foi possível apurar 

em estudos passados relata que os consumidores tendem a olhar mais para os resultados 

orgânicos, em seguida para os resultados patrocinados na parte de cima da página e só depois 

os resultados patrocinados na parte direita (Shao-Kang Lo et al., 2014). 

Um outro fator com relevância comprovada para aquilo que é a performance da campanha é a 

escolha das palavras-chave associadas aos anúncios que se pretende exibir, assim como o 

texto escrito nesses mesmos anúncios (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

O uso de palavras-chave específicas permite aumentar o lucro efetuado neste canal devido 

aos consumidores que sabem exatamente o que procuram e gerarem vendas diretas (Aslam 

& Karjaluoto, 2017). Já pesquisas por palavras-chave gerais têm mais probabilidade de serem 

satisfeitas através da lista de resultados orgânicos (Aslam & Karjaluoto, 2017).  

ii. Display 

A publicidade de Display é um dos métodos de publicidade mais antigos existentes no 

ambiente online (Aslam & Karjaluoto, 2017). Em termos de funcionamento este mercado 

funciona com três players, à semelhança do que acontece com Search Engine Advertising. De um 

lado encontramos os publishers, representando a parte que contém um espaço livre e disposto 

a ser usado para anunciar, vendendo esse espaço disponível a um anunciante, que neste caso 

é a parte que tem intenções de publicitar um produto, marca ou serviço e necessita de um 

espaço para tal e por fim temos o utilizador da internet. O pagamento é, normalmente, 

realizado na base de impressões ou cliques (Aslam & Karjaluoto, 2017). 

Dentro deste tipo de publicidade é possível abordar diferentes formas de distribuição dos 

anúncios. Os mesmos podem ser distribuídos através de redes de afiliação ou através da 

plataforma de anúncios dos motores de busca, como o exemplo do Google. 
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Abordando as campanhas de display expostas através de redes de afiliação, este tipo de 

publicidade consiste na exposição de banners, denominação dada aos anúncios gráficos 

existentes neste tipo de publicidade, que são normalmente encontrados na parte superior de 

uma página da web num formato retangular ou horizontal. No entanto é possível encontrar 

exemplos de outros formatos, como o skyscraper, que se refere a um anúncio de formato 

retangular cuja altura excede a largura e está posicionado verticalmente ao lado de uma página 

da web (Aslam & Karjaluoto, 2017). Neste processo, os anunciantes procuram publishers que 

tenham espaços livres para colocar os anúncios desejados e que vão de encontro às 

especificidades requeridas por parte dos anunciantes. Combinando-se um modelo de 

pagamento normalmente realizado na base de impressões ou cliques no anúncio exposto. 

Uma outra via de exposição de anúncios é a rede de display do Google. Este é um local onde 

os anunciantes têm ao seu dispor uma vasta coleção de websites, aplicações para dispositivos 

móveis e conteúdo de vídeo capaz de alcançar 90% dos utilizadores da internet (Google a, 

2019) onde podem anunciar e encontrar o público-alvo que procuram. Em termos de 

segmentação de anúncios, através desta plataforma, é possível definir o público-alvo através 

de: tipos de pessoas, onde os anunciantes podem apresentar os seus anúncios consoante se 

a pessoa já visitou o seu website, se a pessoa já demonstrou interesse em adquirir um 

determinado produto ou fazendo a segmentação para grupos demográficos específicos 

(Google a, 2019); ou determinados contextos e conteúdo, onde o anunciante específica um 

conjunto de palavras-chave ou tópicos para que os seus anúncios sejam expostos 

no contexto de determinados tipos de conteúdo ou em determinados websites, especificados 

pelo anunciante (Google a, 2019). No que respeita ao método de pagamento é utilizado o 

mesmo mecanismo que em Search Engine Advertising. 

De uma forma genérica e, sem realizar uma distinção entre o mecanismo de publicitação dos 

anúncios, uma das vantagens encontradas neste tipo de publicidade é a personalização que 

os anúncios de display permitem, nomeadamente quanto ao seu formato, duração, conteúdo 

e ocorrência do mesmo (Aslam & Karjaluoto, 2017).  

No que toca ao efeito que este tipo de publicidade tem no utilizador foi possível apurar que 

a exposição repetitiva de um banner  reduz a probabilidade de o mesmo ser clicado, no entanto 

esse efeito pode ser o inverso caso o consumidor tenha pesquisado anteriormente por 

palavras-chave relativas ao produto ou tenha clicado num anúncio pago de pesquisa (Nasir, 

2017). Conclusões que vão de encontro com literatura anteriormente referenciada neste 

estudo, onde é referido que o investimento num dos três canais de publicidade online, 
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abordados neste estudo, pode produzir efeitos noutros canais do que exclusivamente naquele 

onde foi investido. 

Quando falamos do aspeto estético e a sua influência naquilo que é a perceção do utilizador 

é possível adiantar que anúncios com animação conseguem obter mais cliques do que 

anúncios estáticos, aumentando a atenção e envolvimento da pessoa com o anúncio. E com 

isto concluir que a questão do movimento do anúncio e o seu tamanho podem afetar aquilo 

que é a efetividade do mesmo (Namin et al., 2017). 

Geralmente apenas 2% dos compradores faz uma compra na primeira visita a uma loja online, 

enquanto os outros 98% acabam apenas por fazer uma primeira pesquisa sem compras. Para 

trazer as pessoas de volta ao website e conseguir converter o potencial cliente é necessário 

utilizar uma estratégia denominada de remarketing (Jinyoung Yeo, Sungchul Kim, Eunyee 

Koh, Seung-won Hwang, & Nedim Lipka, 2017), que consiste em usar os dados das 

atividades online e offline dos usuários, nomeadamente das visitas ao website, para veicular e 

apresentar-lhes anúncios mais relevantes (Liang, 2018). Com o aumento constante da 

quantidade de publicidade online, os anúncios genéricos perdem notavelmente a sua eficácia 

(Alexander Bleier & Maik Eisenbeiss, 2015), esta é, portanto, uma estratégia com resultados, 

uma vez que existem indicações empíricas de que a personalização do anúncio pode 

influenciar a eficácia do mesmo devido ao aumento da relevância pessoal (Liang, 2018). 

Os consumidores também beneficiam da publicidade de remarketing, no sentido que recebem 

informações relevantes aos seus interesses sem serem expostos a muitas mensagens 

publicitárias irrelevantes, aumentando assim a CTR e o retorno das mensagens publicitárias 

(Liang, 2018). Contudo, a publicidade de remarketing apresenta benefícios e desvantagens para 

os utilizadores. Recolher dados sobre as atividades online dos utilizadores pode afetar a sua 

sensação privacidade. (Liang, 2018). 

Estes banners de remarketing geralmente apresentam imagens de produtos que correspondem 

aos interesses dos consumidores, inferidos a partir do seu comportamento de compras na 

loja online, site, ou outras plataformas detidas pelo vendedor (Alexander Bleier & Maik 

Eisenbeiss, 2015). 

O emprego de uma maior profundidade de personalização, ou seja, adaptando banners mais 

intimamente aos interesses e preferências dos consumidores está ligado a um aumento da 

CTR nesses mesmos anúncios, face a anúncios genéricos. Por outro lado, uma maior 

profundidade de personalização pode levar a uma diminuição da CTR caso o anunciante seja 
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visto como “menos confiável”, devido à preocupação que surge com questões de 

privacidade. (Alexander Bleier & Maik Eisenbeiss, 2015) 

Podemos definir o remarketing efetuado de acordo com a etapa do funil de compra em que o 

potencial cliente se encontra. Caso o potencial cliente tenha apenas efetuado uma pesquisa 

genérica no site, sem mais qualquer ação extra, é considerado como numa parte superior do 

funil. No caso de ter adicionado um produto ao carrinho ou ter demonstrado interesse de 

qualquer outra forma podemos considerar como numa fase mais inferior do funil (Moriguchi 

et al., 2016). Independentemente do conteúdo da mensagem, anúncios de remarketing para 

potenciais clientes numa etapa superior do funil podem não melhorar significativamente as 

vendas incrementais (Moriguchi et al., 2016). 

Seguindo o mesmo padrão de outros tipos de publicidade, existe uma escassez de estudos 

que relacionem a efetividade deste canal com a atividade de geração de leads e a qualidade dos 

respetivos potenciais clientes adquiridos desta forma. 

De forma a colmatar essa escassez irei abordar no próximo capítulo a metodologia empregue 

neste estudo com o objetivo de retirar conclusões de relevo para as empresas que decidam 

apostar na geração de potenciais clientes através da internet, fornecendo uma base para 

qualificar qual o melhor dos canais a seguir de forma a executar esta atividade com a 

qualidade e efetividade que ambicionam. 
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3 Metodologia 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada na recolha e análise estatística 

dos dados primários inerentes a este estudo. Tendo em conta os objetivos a que este estudo 

se propõe optou-se por um plano de investigação desenvolvido em duas partes. Foi seguida 

uma abordagem similar à presente em outros estudos relativos a esta área (exemplificados no 

Anexo B), o que o torna num estudo que apresenta uma natureza quantitativa.  

3.1 Abordagem de investigação 

A primeira parte tem como objetivo principal a caraterização do ambiente português em 

relação aos canais de publicidade online Social Media Advertising, E-mail marketing e Pay-per-click. 

Tal caraterização não existe na literatura, até ao ponto que me foi possível averiguar e será da 

maior utilidade de forma a confrontar com as perceções avançadas na revisão bibliográfica. 

Nesta primeira fase do estudo existe também o objetivo de identificar quais as caraterísticas 

consideradas mais importantes num lead e no seu processo de recolha, na perspetiva das 

empresas portuguesas.  

O resultado desta primeira parte será uma caraterização do panorama português, face a este 

tema, e a conceção de generalizações que serão testadas numa segunda parte do estudo. 

De forma a realizar esta primeira etapa foi escolhida a técnica de inquérito, tendo como 

instrumento, desta técnica, um questionário constituído na sua maioria por perguntas 

fechadas onde foram abordados os temas da publicidade, da atividade de geração de leads, o 

canal de Pay-per-click, o canal de Social Media Advertising e o canal de E-mail marketing. 

Numa segunda fase do estudo foi empregue uma abordagem de pesquisa descritiva onde 

foram analisados dados primários originados pelo desempenho de uma campanha 

multicanal, ou seja, que decorreu ao mesmo tempo em mais que um canal, levada a cabo por 

uma empresa na área da saúde. Com os dados desta campanha foram efetuadas análises 

estatísticas, confirmadas algumas generalizações realizadas através do questionário e 

observado qual o canal mais atrativo para as empresas, em termos de qualidade dos leads. 

O seguimento desta metodologia tem em vista a resposta às seguintes questões de 

investigação: 

• Q1: O custo para obter uma venda é mais elevado em Social Media Advertising que em 

E-mail marketing e Pay-per-click? 
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• Q2: Social Media Advertising apresenta um ROI inferior ao verificado em E-mail 

marketing e Pay-per-click? 

• Q3: Social Media Advertising gera leads menos qualificados do que E-mail marketing e Pay-

per-click? 

3.2 Dados 

3.2.1 Questionário 

A população que este questionário tem como objetivo representar são: colaboradores com 

cargos de gestão ou chefia intermédia, que acumulam funções associadas a canais digitais e 

geração de leads em empresas portuguesas. 

Foi definido o objetivo de recolher um número superior a 20 inquéritos de forma a obter 

uma amostra representativa de empresas que utilizam a estratégia de geração de leads. De 

forma a poder contextualizar aquilo que é o ambiente nacional a amostra necessita de ser o 

mais heterogénea possível, razão pela qual foram abordadas empresas dos mais variados 

setores de atividade. Tal amostra não é aleatória, mas sim controlada devido ao nível de 

especificidade requerido nas respostas presentes no questionário e à qualidade esperada das 

mesmas. Para este processo foi desenvolvida uma tarefa de prospeção através da plataforma 

LinkedIn, procurando entrar em contacto apenas com colaboradores selecionados que se 

enquadrassem dentro da população deste estudo, nos mais diversos setores de atividade em 

Portugal. Foram contactados primeiramente através dessa mesma plataforma e depois 

redirecionadas para o questionário disponibilizado por Google Form (no anexo C). 

Este foi um processo iterativo devido à dificuldade em obter respostas das pessoas 

selecionadas, à priori, como potenciais inquiridos. Foi necessário, ao longo deste processo, 

fazer sucessivas tarefas de prospeção, aumentando assim a lista inicial de potenciais 

inquiridos. Esta tarefa de abordagem e recolha de respostas teve a duração aproximada de 

três meses, entre maio e julho, e neste espaço temporal, foram abordados 105 indivíduos de 

72 empresas distintas o que resultou na recolha de 25 respostas. Essas respostas foram depois 

organizadas por setor de atividade de cada empresa, pelo cargo desempenhado pelo inquirido 

e pelo volume de negócio da mesma, de forma a medir a sua dimensão.  

Foram recolhidas respostas de empresas em vários quadrantes de atividade, tais como: 

Alarmes, Alimentar, Automóvel, E-commerce, Financeiro, Moda, Retalho, Saúde, Seguros, 

Telecomunicações, Turismo e Utilities. 

Na tabela 1 é possível consultar a caracterização da amostra. 
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Sexo Feminino Masculino 

13 (52%) 12 (48%) 

Idade 25 – 34 anos 35 – 44 anos 45 – 54 anos 

12 (48%) 11 (44%) 2 (8%) 

Cargo 

desempenhado 

Assistente Chefia intermédia Gestor 

6 (25%) 6 (25%) 12 (50%) 

Habilitações 

Literárias 

12º ano Licenciatura Pós-Graduação Mestrado Doutoramento 

1 (4%) 8 (32%) 3 (12%) 11 (44%) 2 (8%) 

Nº de 

colaboradores 

< 10 51 – 250 > 250 

1 (4,3%) 8 (34,8%) 14 (60,9%) 

Volume de 

vendas anuais 

< 2.000.000€ 2.000.000€ - 

10.000.000€ 

10.000.000€ - 

50.000.000€ 

> 50.000.000€ 

2 (10,5%) 2 (10,5%) 7 (36,8%) 8 (42,2%) 

Objeto de 

vendas 

Bens Serviços Ambos 

6 (24%) 9 (36%) 10 (40%) 

Tipo de 

Bens/Serviços 

Aquisição 

recorrente 

Aquisição única 

16 (64%) 9 (36%) 

Tabela 1- Caracterização da amostra 

As questões presentes neste questionário foram elaboradas, na medida do possível, com base 

na revisão bibliográfica utilizada ao longo deste estudo e devidamente ajustadas ao propósito 

desta investigação com o objetivo de poder avaliar a validade de algumas generalizações 

antecipadas na revisão bibliográfica. O questionário foi dividido em sete grupos distintos e 

foram utilizados maioritariamente dois tipos de perguntas na concessão deste questionário: 

perguntas de escolha múltipla; e perguntas do tipo matriz com escalas de likert de 5 pontos, 

de acordo com o grau de satisfação, concordância, importância ou probabilidade atribuídos 

pelo inquirido em relação a uma série de declarações sobre os temas em questão. 

Grupo Tipo de questões Objetivo de avaliação 

A. Publicidade 6 questões de escolha múltipla 

1 questão matriz (4 alíneas no total) 

-Utilização de publicidade online e offline 

-Satisfação com publicidade online 

B. Geração de 

Leads  

2 questões de escolha múltipla 

4 questão matriz (12 alíneas no 

total) 

-Meios usados para a atividade 

-Satisfação com a atividade de geração de 

leads por canal 

-Características valorizadas nos leads 

C. Social Media 

Advertising 

2 questão matriz (9 alíneas no total) -Aspetos relevantes para uso do canal 

-Perceções acerca da qualidade do canal 

para a empresa 

D. E-mail 2 questão matriz (7 alíneas no total) -Aspetos relevantes para uso do canal 
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Grupo Tipo de questões Objetivo de avaliação 

marketing -Perceções acerca da qualidade do canal 

para a empresa 

E. Pay-Per-Click 1 questão de escolha múltipla 

2 questão matriz (5 alíneas no total) 

-Aspetos relevantes para uso do canal 

-Motor de busca mais utilizado 

-Perceções acerca da qualidade do canal 

para a empresa 

F. Identificação do 

Inquirido 

4 questões de escolha múltipla -Categorizar inquirido demograficamente 

-Categorizar inquirido dentro da hierarquia 

da empresa 

G. Caracterização 

da empresa 

4 questões de escolha múltipla 

2 questões de resposta aberta 

-Categorizar empresa quanto à sua 

dimensão e setor de atividade 

Tabela 2- Caracterização do questionário 

3.2.2 Campanhas publicitárias 

Ao longo deste estudo foram tidas apenas em consideração atividades para as quais está 

subjacente um pagamento a entidades alheias à empresa ou agente de marketing em questão, 

ou seja, foram apenas tidas em conta atividades de paid media efetuadas através da internet. 

Esta decisão prende-se com o facto de pretender medir a performance e a rentabilidade de 

atividades que têm um custo efetivo por parte da empresa para conectar com os seus 

potenciais clientes, ou seja, um investimento monetário. Estando excluídos deste grupo todo 

o tipo de atividades pelas quais as empresas contactam com os potenciais clientes de forma 

orgânica, como por exemplo: publicações gratuitas nas redes sociais e visitas orgânicas 

através dos motores de pesquisa. 

A população que esta parte do estudo tem como objetivo representar são: campanhas de 

geração de potenciais clientes, executadas pelos meios de Pay-per-click, E-mail marketing e Social 

Media Advertising em Portugal. 

Para tal, e com a ajuda de uma PME portuguesa na área da saúde, foram analisados dados 

decorrentes de campanhas efetuadas nos canais acima indicados. Esta empresa apresenta 

uma estratégia de aquisição de potenciais clientes através de conteúdo publicitário nos três 

canais estudados. Após a obtenção dos potenciais clientes prossegue para o contacto dos 

mesmos e tentativa de venda, sendo por isso uma empresa ideal de forma a avaliar a questão 

a ser estudada. 

Foram retirados dados relativos a um espaço temporal de, aproximadamente, dois meses e 

meio onde estavam a decorrer campanhas de Pay-per-click (através do motor de busca Google) 

e Social Media Advertising (através do Facebook e Instagram). Existia como objetivo inicial 

retirar dados relativos a campanhas de E-mail marketing, no entanto, apesar de todos os 
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esforços desenvolvidos, o mesmo não foi possível devido ao estado embrionário da empresa 

neste canal e à falta de investimento no mesmo, nos meses da recolha de dados. 

O investimento nos canais online, na empresa em questão, era uma prática relativamente 

recente. Por tal, anteriormente a este estudo, não existia a recolha de dados que permitisse a 

avaliação da qualidade dos leads que estavam a ser produzidos. Era efetuada uma análise geral 

aos potenciais clientes gerados pelo meio online mas sem uma distinção do canal pelo qual 

tinham sido recolhidos. Este facto levou a que tivessem sido mobilizados esforços de forma 

a captar novas informações e construídos novos campos naquilo que era o CRM da empresa, 

para obter as informações necessárias a avaliar a questão em estudo. Foi necessário a 

implementação de parâmetros UTM4 nos formulários de inscrição presentes no website da 

empresa de forma a identificar que fonte de tráfego originou aquele potencial cliente. Tal 

processo prolongou-se por cerca de 4 meses e com vários avanços e recuos devido às 

alterações técnicas necessárias no website e no CRM construído pela empresa, que sofreu 

alterações, nomeadamente a introdução de novos campos para ser possível identificar através 

de que canal, campanha e anúncio, tinha sido adquirido o potencial cliente que mais tarde 

iriam contactar. Esta demora nas implementações imprescindíveis para o estudo em questão 

são a razão pela qual a recolha de dados foi efetuada num espaço temporal reduzido e já 

tardio para a realização da dissertação (Entre 26/06/2020 e 06/09/2020), daí não ter sido 

possível aguardar pela concretização de uma campanha de e-mail marketing. 

Neste processo de recolha de dados foram desenhadas duas tabelas com as seguintes 

variáveis: 

Tabela Campos registados 

1. Aquisição do lead Dia; Origem do Lead; Nº de impressões da 
campanha; Nº de cliques da campanha; Custo por 
lead 

2. Follow-up do lead ID do lead; Data de recolha do lead; Origem do Lead 
Classificação do estado; Nº de contactos efetuados; 
Valor de compra; Data de compra; Campanha 
publicitária 

Tabela 3- Caracterização das variáveis recolhidas 

Na tabela “Aquisição do lead” os dados eram recolhidos ao final do dia e registados, 

mantendo-se estáticos a partir do momento da recolha. Tais dados foram recolhidos através 

das plataformas utilizadas por esta empresa para anunciar online. Na tabela “Follow-up do lead 

foram recolhidos campos, como: ID do lead, Data de recolha do lead, Origem do Lead e 

 
4  Parâmetros UTM - Os parâmetros UTM são bocados de texto que podem ser implementados no URL de 
modo a fazer um rastreamento sempre que alguém clica nesse URL específico. 
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Campanha publicitária; que permanecem inalterados uma vez que entram nesta tabela. Os 

restantes campos (Classificação do estado, Nº de contactos efetuados, Valor de compra e 

Data de compra) permaneciam abertos a alterações consoante aquilo que fosse a interação 

da empresa no acompanhamento do potencial cliente e tentativa de venda.  

A explicação de cada um dos campos destas duas tabelas está expressa no anexo A. 

A utilização de duas tabelas distintas prende-se com o facto de a primeira tabela conter 

informações que, embora úteis, não são importantes para agregar num CRM. Tendo optado 

então pela divisão entre aquilo que são os dados relativos à performance das campanhas através 

de cada canal (Tabela Aquisição do lead) e os dados relativos ao potencial cliente adquirido e 

as suas interações com a empresa após aquisição (Tabela Follow-up do lead). 

A junção destas duas fontes de dados é algo que distingue este estudo uma vez que os estudos 

relativos a esta temática têm por hábito apenas fornecer uma imagem sobre a performance dos 

canais online até ao momento em que o lead é recolhido. Neste caso é possível ter uma visão 

holística de todo o processo, desde a aquisição do potencial cliente até ao fecho da venda 

com o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mundo online, a estratégia desta empresa, no que toca à escolha de canais para atração de 

potenciais clientes, sempre teve presente uma maior aposta no canal Social Media Advertising. 

Como é referido na revisão bibliográfica, este é um canal que tem ganho preponderância nas 

escolhas das empresas. Tal decisão prende-se maioritariamente com o reduzido custo que 

este canal proporciona, podendo ser recolhidos mais potenciais clientes dentro do orçamento 

mensal definido do que se a aposta fosse efetuada em maior proporção noutros canais. 

No canal Social Media Advertising são utilizados dois tipos distintos de campanhas: Lead Form 

Ads e campanhas publicitárias regulares. A diferença entre as duas está presente no local onde 

a pessoa permite ceder as suas informações para ser contactada. Nas campanhas Lead Form 

Figura 2- Flow de aquisição de um potencial cliente na empresa em estudo 
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Ads o potencial cliente é atraído a clicar no anúncio publicitário e, ainda dentro da plataforma 

Facebook ou Instagram, é lhe mostrado um formulário pré-preenchido com as suas 

informações, onde o mesmo apenas precisa de rever se está tudo correto e clicar num botão 

para permitir ser contactado. Nas campanhas publicitárias regulares a pessoa é igualmente 

atraída por um anúncio, mas após o clique é redirecionada para um local externo ao Facebook 

ou Instagram, uma landing page, onde terá de preencher aí as suas informações e confirmar 

que as permite ceder. Como é possível perceber, este tipo de campanhas tem uma maior 

resistência que as primeiras uma vez que são permitidos mais pontos de fuga e são pedidos 

mais passos ao potencial cliente. 

No canal Pay-per-click apenas são usadas campanhas de Search Engine Advertising e o processo 

de atração das mesmas é semelhante e o mesmo já foi explicitado neste estudo.  

No que toca ao canal E-mail marketing é realizado o envio de e-mails, para a base de dados de 

potenciais clientes já recolhida, a promover os serviços oferecidos pela empresa, no entanto, 

como já foi avançado, a aposta da empresa neste meio foi escassa, utilizando o E-mail 

marketing apenas para o envio de comunicações e não para efeitos de geração de leads e 

promoção de vendas.  

A distribuição de potenciais clientes adquiridos pelos diversos canais desta amostra de dados 

está representada da seguinte forma: 

Canal Número de leads 
(Percentagem) 

Tipo de campanha 

Social Media Advertising 1352 Campanha regular- 484 
Lead Form Ad- 868 

Pay-per-click 191 Search Engine Advertising- 191 
Display- 0 

E-mail marketing 0 0 
Tabela 4- Leads recolhidas por canal 

 

3.3 Análise de Dados 

3.3.1 Questionário 

Após a recolha dos dados através de inquérito por questionário, os mesmos foram agregados 

em base de dados e posteriormente trabalhados no programa estatístico SPSS, onde foi 

realizada uma análise estatística descritiva dos dados assim como a realização de testes 

estatísticos com o objetivo de identificar potenciais correlações, de interesse, entre as 

variáveis. 
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3.3.2 Campanhas publicitárias 

Com os dados captados nas duas tabelas anteriormente descritas (Aquisição do lead e Follow-

up do lead) foi realizada uma análise estatística descritiva sobre os valores diários e cumulativos 

das métricas registadas por canal. 

Num passo seguinte foi empregue uma análise de regressão linear para avaliar os impactos 

da seleção de diferentes canais nas métricas das campanhas em curso. Para tal foram criados 

seis modelos de regressão linear de forma a retirar as conclusões necessárias para dar uma 

resposta às questões de investigação. A Tabela 5 descreve as variáveis dependentes e 

independentes para cada modelo de regressão estimado. 

 

Modelo Variável dependente Variáveis independentes 

1 – Leads e Custo Número diário de Leads - Custo diário por canal (SMA; PPC) 

2 – Vendas e Leads Número diário de Vendas - Nº de Leads diários por canal 

(SMA; PPC) 

3 – ROI e Vendas ROI diário - Volume de vendas diário por canal 

(SMA; PPC) 

4 – Vendas e Custo Volume de vendas diário - Custo diário por canal (SMA; PPC) 

5 – Vendas e Nº de 

contactos efetuados 

Número diário de vendas - Nº de contactos diário por canal 

(SMA; PPC) 

6 – Nº leads incontactáveis 

e Leads 

Número diário de leads recolhidos 

que se tornaram incontactáveis 

- Nº de Leads diários por canal 

(SMA; PPC) 

Tabela 5- Descrição de modelos de regressão linear estimados 
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4 Resultados 

Este capítulo será dedicado à apresentação e análise dos resultados obtidos neste estudo. Este 

ponto estará dividido em dois: resultados dos dados provenientes do questionário e 

resultados dos dados provenientes das campanhas publicitárias. 

4.1 Resultados do questionário 

(i) Publicidade Online e Publicidade Offline 

O primeiro tema abordado neste questionário foi a questão da publicidade através de 

meios offline e online. Foi possível identificar que grande maioria dos inquiridos (68%) 

afirmam que irão manter o investimento em marketing offline nos próximos 12 meses. Já 28% 

irão reduzir os seus investimentos, ou até mesmo não investir, em canais offline. 

Com uma tendência diferente temos os meios de marketing online, onde 88% dos inquiridos 

afirmou que irão realizar um aumento do investimento naquilo que são os orçamentos para 

os canais online das suas organizações. De ressaltar que, das 25 respostas, nenhum inquirido 

mencionou a vontade de não investir ou reduzir o investimento nestes canais. Esta tendência, 

evidenciada na amostra de empresas portuguesas inquiridas, está alinhada com a tendência 

avançada por Aslam & Karjaluoto (2017), pelo que podemos verificar que o ambiente 

nacional acerca deste tema se assemelha ao ambiente internacional. 

Existe um grau de satisfação geral naquilo que são as quatro variáveis estudadas relativas à 

atividade de publicidade online (capacidade de personalização, custos, controlo de KPIs 

e análise de resultados e Segmentação e targeting), sendo a variável Custo, aquela onde os 

inquiridos manifestam um nível de satisfação mais reduzido entre as quatro. 

Figura 3- Expetativa de investimento em canais online 
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Esta satisfação geral quanto às quatro variáveis estudadas vai de encontro ao que tinha sido 

adiantado em Nasir (2017) onde é afirmado a atratividade dos meios de publicidade online 

devido a estas variáveis. 

(ii) Geração de Leads 

Analisando os canais que as empresas mais recorrem para geração de leads foi possível 

perceber que o canal que apresenta maior utilização é Social Media Advertising (36% dos 

inquiridos considera-o o seu principal canal de geração de leads). No sentido contrário temos 

E-mail marketing, onde apenas 8% dos inquiridos elegeu este como o canal principal utilizado 

pelos mesmos. Tal pode estar relacionado com a utilização do E-mail marketing como uma 

ferramenta de comunicação, com a base de dados de clientes, e não como um meio de 

geração de leads. 

Figura 5 - Influência do canal na qualidade dos leads recolhidos 

Figura 4- Satisfação dos aspetos da publicidade online 
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O ponto de partida para este estudo assenta na possibilidade de diferenças na qualidade de 

leads gerados através dos diferentes canais. Nesse sentido os inquiridos são da opinião 

de que a escolha do canal a anunciar influencia na qualidade dos leads produzidos. 

No que toca à probabilidade de conversão em venda de um lead, através dos três canais 

mencionados, os inquiridos apresentaram opiniões semelhantes para os três canais naquilo 

que foi a sua resposta mais dada.  

Nos três canais a resposta “Provável” foi a que angariou mais respostas, mostrando que os 

inquiridos acreditam na eficácia destes meios online para trazer resultados, mas sem exageros 

de confiança, pois a maioria não considerou “Muito provável” ou “Certo” um lead converter 

em venda. O canal E-mail marketing foi o único que obteve uma resposta “Certo. Tal pode se 

justificar derivado a este meio ser principalmente utilizado para comunicar e apresentar 

publicidade a potenciais clientes que já expressaram interesse na marca/produto ao terem 

dado permissão para a empresa os contactar via e-mail. 

Figura 6- Probabilidade de conversão em venda de um lead através dos três canais 

Figura 7- Satisfação com o ROI, por canal 
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No que toca à satisfação sentida com o ROI das estratégias desenvolvidas através destes 

canais observa-se que os inquiridos se consideram satisfeitos, tendo sido essa a resposta mais 

comum nos três canais em estudo 

De relevar que o canal que apresentou um maior número de respostas positivas (“Satisfeito” 

e “Muito Satisfeito”) acerca do ROI foi o canal de E-mail marketing (72%). O que vai de 

encontro ao adiantado em Hudák et al. (2017). 

No que toca à satisfação sentida, de forma geral, das estratégias desenvolvidas através 

destes canais observa-se que os inquiridos se consideram satisfeitos, tendo sido essa a 

resposta mais comum nos canais em estudo. De relevar que o canal que apresentou um maior 

número de respostas positivas (“Satisfeito” e “Muito Satisfeito”) foi o canal de Social Media 

Advertising (84%), seguindo-se Pay-per-click (72%) e E-mail marketing (56%).  

No que toca às caraterísticas mais valorizadas para determinar a qualidade de uma 

estratégia de geração de leads, de uma lista composta por seis caraterísticas, foi pedido 

aos inquiridos para ordenar de 1 (mais importante) a 6 (menos importante) qual a 

importância atribuída às características em questão. O gráfico acima apresenta a soma dessas 

posições dadas pelos inquiridos, pelo que uma soma menor (e, consequentemente, menor 

altura da barra do gráfico) equivalha a uma maior importância. Posto isto, a caraterística que 

uma maior percentagem de indivíduos (60%) considerou como a mais valorizada é “Vendas”. 

Em seguida a caraterística que teve maior enfoque para os inquiridos foi “Leads recolhidas”. 

Em terceiro lugar foi possível apurar “Custo por lead”, seguindo-se “Clique nas campanhas 

efetuadas”, em quarto, e “Tentativas de contacto” até chegar à venda, em quinto. E por 

último “Número de contactos recolhidos inválidos. 

Ainda dentro das questões relacionadas com a atividade de geração de leads, os resultados do 

Figura 8- Característica mais valorizada para avaliar a qualidade da estratégia de geração 
de leads 



 33 

coeficiente de correlação de Spearman indicam a existência uma associação positiva 

significativa entre a probabilidade esperada de conversão de um lead através de cada um dos 

canais em estudo e a satisfação face ao Return on investment do canal em questão. Temos assim 

associações positivas entre as duas variáveis em Social Media Advertising (rs (25) = 0,52, p 

=0,008), E-mail marketing (rs (25) = 0,586, p =0,002) e Pay-per-click (rs (25) = 0,516, p =0,008). 

(iii) Social Media Advertising 

Dentro das variáveis estudadas, a capacidade de alcançar uma audiência abrangente foi 

considerada uma das caraterísticas mais importantes naquilo que é anunciar através 

das redes sociais. 45,8% dos inquiridos consideram esta caraterística como “Essencial”. A 

caraterística menos valorizada foi Bilateralidade dos anúncios. Onde, inclusive, 12,5% dos 

inquiridos consideram mesmo “Pouco importante”. 

No que toca à eficácia dos anúncios nas redes sociais para a atividade de geração de 

leads, 79,2% dos inquiridos apresenta respostas positivas (“Concordo” e “Concordo 

Figura 10- Nível de concordância com o canal para atividades de branding e geração 
de leads 

Figura 9- Caraterísticas mais valorizadas no processo de anunciar nas redes sociais 



 34 

Totalmente”) face a este tema. No que toca à eficácia deste canal para atividades de 

branding 87,5% apresentou respostas positivas. Observando-se uma maior concordância da 

eficácia deste canal para atividades de branding do que para geração de leads, como avançado 

por Aslam & Karjaluoto (2017). 

Relativamente à credibilidade e recetividade aos anúncios nas redes sociais, 54,2% dos 

inquiridos discorda que a credibilidade dos anúncios nas redes sociais é reduzida e 58,3% 

discorda que a recetividade, dos potenciais clientes, a anúncios nas redes sociais é reduzida. 

Identifica-se que a maioria dos inquiridos acreditam que os potenciais clientes que estão a 

tentar atingir não consideram que a sua publicidade seja vista como não credível ou 

desnecessária. O que contraria ideias levantadas por Nasir (2017) e Aslam & Karjaluoto 

(2017) de que este tipo de publicidade pode ser observado como irritante e desnecessária 

por alguns indivíduos. Kelly, Kerr & Drennan (2010) levantaram também a hipótese de os 

potenciais consumidores não atribuírem confiança e credibilidade na informação vista nas 

redes sociais. O mesmo pensamento não é partilhado, atualmente, pelas empresas inquiridas. 

No que toca à relação entre a perceção da reduzida recetividade dos anúncios, pelos 

utilizadores das redes sociais, e a reduzida credibilidade atribuída pelos mesmos, foi 

encontrada, através do coeficiente de correlação de Spearman uma correlação positiva 

significativa (rs (24) = 0,669, p =0,0003). Ou seja, à medida que a concordância com o facto 

de recetividade dos anúncios nas redes sociais ser reduzida aumenta a concordância com o 

facto de a credibilidade, que os inquiridos esperam que esses anúncios criem nos potenciais 

clientes, seja reduzida aumenta também. 

Ainda associado aos anúncios através das redes sociais foi possível identificar, através do 

coeficiente de correlação de Spearman, uma associação negativa significativa entre a 

credibilidade esperada pelos potenciais clientes, nos anúncios em Social Media Advertising, e a 

concordância com o canal Social Media Advertising como eficaz para atividades de geração de 

leads (rs (24) =- 0,529, p =0,008). Ou seja, à medida que os inquiridos aumentam o grau de 

concordância com a pouca credibilidade dos anúncios nas redes sociais menor é a sua 

concordância que os anúncios através deste canal são eficazes para a geração de leads. 

(iv) E-mail marketing 

Dentro das variáveis estudadas, a facilidade no acompanhamento dos resultados é uma das 

caraterísticas mais importantes naquilo que é anunciar através de E-mail marketing.  

A caraterística menos valorizada foram os Custos. Onde inclusive 12,5% de inquiridos a 
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considera “Pouco importante” ou “Irrelevante”. 

Dos inquiridos, 87,5% considera o E-mail marketing como um meio adequado para a 

atividade de geração de leads de venda. Tal facto pode estar relacionado com as suas 

taxas de conversão de leads em vendas. De forma a averiguar tal relação, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman onde foi possível identificar uma associação positiva 

significativa (rs (24) = 0,48, p =0,017) entre a probabilidade de conversão, esperada, de um 

lead através de E-mail marketing e o grau de concordância com o facto de o E-mail marketing 

ser um canal adequado para geração de leads.  

(v) Pay-per-click 

Das caraterísticas estudadas, o nível de especificidade que é possível gerar para o consumidor 

é uma das caraterísticas mais importantes em anunciar através de Pay-per-click.  

O método de pagamento é também importante, com 54,1% dos inquiridos a considerar ter 

Figura 11- Caraterísticas mais valorizadas no processo de anuncia em E-mail marketing 

Figura 12- Caraterísticas mais valorizadas no processo de anuncia em Pay-per-click 
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um impacto positivo na decisão. No entanto, 12,5% consideram o método de pagamento 

como uma variável de menor importância para a decisão de anunciar. 

O Google, como avançado anteriormente através de Hubspot (2019), é o motor de busca 

mais utilizado para anunciar a nível mundial. No que toca às empresas portuguesas, 

inquiridas neste estudo, 95,7% das mesmas utiliza o Google como o motor de busca para 

efeitos de publicidade, confirmando tal tendência anunciada.  

No que toca ao tipo de campanha utilizada para a atividade específica de geração de 

leads, 62,5% dos inquiridos é da opinião de que as campanhas de pesquisa paga são mais 

utilizadas que as campanhas de display. Independentemente dos benefícios inerentes aos dois 

tipos de campanhas, tal decisão por parte das empresas pode estar relacionada com o 

comportamento ativo de pesquisa e interesse pelo produto/serviço no momento que a 

publicidade de pesquisa lhe é apresentada. 

 

4.2 Resultados das campanhas publicitárias 

4.2.1 Resultados e análise de estatística descritiva 

Para efetuar a análise da performance das campanhas os dados foram agrupados por dia, pelo 

que as medidas apresentadas nas tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 são correspondentes à distribuição 

diária dos resultados nas variáveis em questão. 

Na tabela 11 estão expostas algumas métricas calculadas sobre os valores cumulativos de 

todo o período de recolha de dados. 

 Leads recolhidos 

 SMA PPC Total 

Soma 1352 191 1543 

Média 18,3 2,6 20,9 

Desvio-padrão 11,5 1,97 12,9 

Tabela 6- Leads recolhidos por canal (Agrupados por dia) 

Foram recolhidos 1352 leads através de SMA e 191 através de PPC no decorrer do período 

de recolha de dados. Foram recolhidos, em média, mais leads de Social Media Advertising (18,3 

leads por dia) do que em Pay-per-click (2,6 leads por dia). Ambos os canais apresentam um 

desvio-padrão elevado demonstrando que não existe uma consistência no número de leads 

recolhidos por dia.  
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 Impressões Cliques 

SMA PPC Total SMA PPC Total 

Soma 4.209.792 996.901 5.206.693 108.335 19.247 127.582 

Média 56.889 13.472 70.360 1.464 260 1.724 

Desvio-padrão 14.486 17.607 23.599 868 154 856 

Tabela 7- Impressões e cliques das campanhas efetuadas (Agrupados por dia) 

O canal que gerou mais impressões e cliques, no período estudado foi SMA. Tal prende-se 

com uma maior aposta da empresa neste canal. Este canal conseguiu alcançar mais de 4 

milhões de utilizadores das redes sociais, dando uma imagem da marca a um público 

abrangente, uma das mais valias deste canal, como foi expresso em Parveen (2015) e no 

inquérito levado a cabo neste estudo aos gestores portugueses.  

Relativamente à CTR, taxa de cliques por número de impressões, observa-se que a mesma é 

de 2,6% em SMA e de 1,9% em PPC. Denotando-se uma maior predisposição para as 

pessoas, oriundas das redes sociais, clicarem nos anúncios com vontade de conhecer mais 

sobre a oferta em questão. 

Quanto à CR, quantidade de cliques transformados em leads, temos que em SMA é de 1,25% 

e em PPC de 0,99%. Valores relativamente próximos, mas que demonstram uma melhor 

performance de Social Media Advertising nestas métricas. 

 Nº de vendas Volume de vendas (euros) 

SMA PPC Total SMA PPC Total 

Soma 28 22 50 47.530€ 39.365€ 86.895€ 

Média 0,4 0,3 0,7 642€ 532€ 1.174€ 

Desvio-padrão 0,67 0,65 0,9 1.161€ 1.152€ 1.601€ 

Tabela 8- Vendas das campanhas efetuadas (Agrupadas por dia) 

O número de vendas que os dois canais conseguiram angariar foi relativamente semelhante 

no final do período em estudo. Com um maior pendor para SMA (28 vendas) do que para 

PPC (22 vendas). Temos de ter em conta que o número de leads recolhidos pelos dois canais 

foi bastante distinto e por tal é necessário relativizar estes valores. Foram necessários, 

aproximadamente, 48 leads recolhidos através de SMA para converter em 1 venda. Já em PPC 

foram necessários apenas, aproximadamente, 9 leads para obter 1 venda. Tal vai de encontro 

à ideia de que os leads recolhidos através da estratégia de Pay-per-click são de maior qualidade, 

no que toca à sua capacidade de conversão em venda. 

No campo da receita gerada é possível avaliar o montante de vendas que é gerado por cada 

lead recolhido através das duas estratégias. Apesar de o valor médio de vendas ser bastante 
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semelhante, o valor de vendas que cada lead, em média, origina é bastante diferente. SMA 

tem um valor médio de receita por lead de 35,16€, enquanto PPC tem um valor médio de 

206,1€. Tal disparidade está relacionada com a maior propensão do canal Pay-per-click para 

converter em vendas aquilo que são os seus leads. 

 Custo  

 SMA PPC Total 

Soma 3.961,54€ 5.639,92€ 9.601,46€ 

Média 53,5€ 76,2€ 129,7€ 

Desvio-padrão 18,38€ 30,73€ 43,38€ 

Tabela 9- Custos das campanhas efetuadas (Agrupados por dia) 

A estratégia que requereu um custo mais elevado foi PPC, apesar do menor número de leads 

gerados. Foram gastos, em média, 76,2€ por dia neste canal e 53,5€ em SMA. 

Analisando algumas métricas cumulativas deste período retirou-se que o custo por lead 

adquirido em PPC situa-se nos 29,53€ e em SMA nos 2,93€. Sustentando o que foi avançado 

em Parveen (2015) de que anunciar por meio das redes sociais é menos custoso que em 

outros meios. 

O custo necessário para alcançar uma venda é também mais elevado em PPC (256,36€) do 

que em SMA (141,48€). 

A análise do custo por venda e do valor por venda já avançadas anteriormente, indica que as 

estratégias, dos dois canais, apresentam um Return on Investment positivo. SMA apresenta um 

ROI de 11€ e PPC 5,98€. Pelo que a estratégia de Social Media Advertising apresenta melhores 

resultados neste conjunto de métricas relativas ao custo e retorno do investimento. 

 Nº de contactos efetuados Nº de contactos inválidos 

SMA PPC Total SMA PPC Total 

Soma 2830 576 3406 65 0 65 

Média 38,2 7,8 46 0,9 0 0,9 

Desvio-padrão 30,62 8,16 33,69 1,13 0 1,13 

Tabela 10- Contactos recolhidos nas campanhas efetuadas (Agrupados por dia) 

Foram efetuados mais contactos com leads recolhidos em SMA do que em PPC, no entanto 

o mesmo se prende com o maior número de leads recolhidos. 

Quanto aos contactos inválidos recolhidos (contactos recolhidos que após tentativa de 

contacto apresentavam-se como “Números não atribuídos”) é possível averiguar que o canal 

PPC não registou a recolha de nenhum lead cujo contacto telefónico estivesse inválido. Já na 
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estratégia de SMA foram registados 65 leads com um contacto não atribuído, o que se verifica 

em custos incorridos que não terão retorno. 

Analisando os dados cumulativos, foram efetuados, em média, 2,1 contactos com leads 

adquiridos através das redes sociais e 3 contactos com leads adquiridos através de PPC. 

No que toca ao número de contactos efetuados para alcançar uma venda é possível retirar 

que, em média, a cada 101 contactos em SMA é gerada uma venda. Já em PPC são necessários 

apenas 26 contactos para gerar uma venda. No mesmo sentido é possível observar que são 

necessários, em média, 15,5 dias para fechar uma venda em SMA e apenas 9,82 dias em PPC. 

Tal pode ser um indicador da qualidade do lead quando chega ao operador que tentará fechar 

a venda, sendo assim mais certeiros. Tal disparidade deve ser ressaltada, uma vez que o tempo 

empregue pelos operadores a contactarem os leads é representante de custo para a empresa, 

custo esse que não está a ser tomado em consideração neste estudo, mas que pode alterar 

decisões relativas a ROI das estratégias.  

Do universo de 655 contactos que têm o seu estado fechado, não tendo sido possível chegar 

à venda, registamos 48 leads oriundos de PPC e 607 de SMA. Uma análise ao número de 

contactos efetuados com estes potenciais clientes até que os mesmos passassem para um 

estado definitivo de “Não interessado” permite afirmar que são efetuados, em média, 2,96 

contactos com um lead de PPC até que o mesmo passe para este estado, e apenas 1,93 para 

leads recolhidos nas redes sociais.  

O número de leads recolhidos que, ao dia do fim da recolha de dados, se tinham apresentado 

incontactáveis (seja por não terem fornecido um número válido ou por não terem atendido 

as tentativas de contacto efetuadas) demonstra também uma elevada disparidade entre os 

dois canais. SMA apresenta 28,48% dos leads recolhidos como incontactáveis e PPC apenas 

2,09%. O que pode ir de encontro à menor predisposição para comprar dos potenciais 

clientes adquiridos nas redes sociais, visto que num número menor de contactos passa para 

um estado de “Não interessado” e apresentam uma percentagem bastante mais elevada de 

impossibilidade de contactar do que no outro meio em estudo.  

O conjunto de análises feitas permite afirmar que a estratégia de Pay-per-click apresenta 

melhores resultados neste conjunto de métricas relativas à qualidade dos contactos 

recolhidos. 
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 SMA PPC Agregado 

Click-Through Rate 2,6% 1,9% 2,5% 

Conversion Rate 1,25% 0,99% 1,21% 

Leads por Venda 48,29 8,68 30,86 

Receita por venda 1697,5€ 1789,32€ 1737,9€ 

Valor de vendas por Lead 35,16€ 206,10€ 56,32€ 

Custo por lead 2,96€ 29,53€ 6,22€ 

Custo por Venda 141,48€ 256,36€ 192,03€ 

ROI 11€ 5,98€ 8,05€ 

Nº contactos efetuados por lead 2,1 3 2,21 

Nº contactos efetuados por Venda 101,07 26,18 68,12 

Contactos por fecho de venda 6,9 7,5 7,16 

Tempo médio para fecho de venda (dias) 15,5 dias 9,82 dias 13 dias 

Nº médio de contactos até “Inativo” 1,93 2,96 2,01 

Percentagem de leads recolhidos 

incontactáveis 

28,48% 2,09% 25,21% 

Tabela 11- Métricas relativas à performance acumulada das campanhas efetuadas 

4.2.2 Lead Form Ads Vs Campanhas regulares em Social Media 

Advertising 

 Lead Form Ads Anúncios regulares 

Nº de leads 868 484 

Nº de vendas 7 21 

Valor de vendas 11260€ 36270€ 

Valor por lead 12,97€ 74,94€ 

Percentagem de vendas por lead 0,81% 4,34% 

Nº de contactos efetuados por lead 1,83 2,56 

Percentagem de leads incontactáveis 

(Contacto sem sucesso + Número não 

atribuído)  

42,28% 3,72% 

Tabela 12- Métricas: Lead Form Ads Vs Campanhas regulares 

Quando comparado os dois tipos de anúncios realizados através do meio de Social Media 

Advertising é identificada uma diferença substancial naquilo que é a performance e consequentes 

resultados práticos para a empresa em questão. Foi observado uma maior recolha de leads 

através de lead form ads no entanto os indicadores associados à qualidade desses leads 

recolhidos são bastante distintos dos indicadores das campanhas regulares. 

Nas campanhas regulares 4,34% dos leads recolhidos resultaram em venda, ao passo que nos 

lead form ads apenas 0,81%. Registando aqui uma diferença evidente de que as campanhas 
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regulares recolhem contactos de potenciais clientes com mais qualidade e com maior 

propensão para converterem em venda. Isto traduz-se num valor de vendas por lead 

recolhido de 12,97€ em lead form ads e de 74,94€ em campanhas regulares.  

O número de contactos efetuados, em média, por cada lead recolhido é também mais elevado 

em campanhas regulares (2,56 contactos) do que em lead form ads (1,83 contactos), o que pode 

indicar um menor interesse efetivo em adquirir o serviço em questão por parte das pessoas 

recolhidas por lead form ads.  

Outra métrica que apresenta um valor completamente díspar é a percentagem de leads 

recolhidos que, ao dia do fim da recolha de dados, se tinham apresentado incontactáveis. 

Nesta métrica é possível perceber que aproximadamente 42% dos leads recolhidos por lead 

form ads se encontraram incontactáveis, o que representa um custo duplo para a empresa sem 

retorno, já nas campanhas regulares essa percentagem é de apenas 3,72%. Os potenciais 

clientes recolhidos por via de lead form ads tendem a ter um custo inferior aos adquiridos pelas 

campanhas regulares, mas como foi expresso, a qualidade desses leads é inferior e, por 

conseguinte, de menor interesse para a empresa. 

4.2.3 Resultados e análise das regressões lineares 

Como especificado na metodologia foram elaboradas seis regressões lineares de forma a 

retirar ilações sobre a influência das variáveis relativas a cada canal na performance da estratégia 

geral de recolha de leads. Essas regressões são especificadas da seguinte forma: 

Modelo (1):  Y =  β0 +  β1X1 +  β2X2 +  εi  

Com o objetivo de analisar a significância estatística de cada variável, foi assumido um nível 

de confiança de 95% - α igual a 5%. De acordo com a regra do P-Value: 

• H0: βi = 0, estatisticamente não significativo, ou seja, a variável i não explica o 

comportamento da variável dependente. Quando P-Value> α não rejeitar H0. 

• H1: βi ≠ 0, estatisticamente significativo, ou seja, a variável i explica o 

comportamento da variável dependente. Quando P-Value < α rejeita-se H0. 

A tabela 13 resume a os principais indicadores de qualidade dos modelos elaborados. 
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Modelo R2 R2 ajustado Fch df 

1- Leads e Custo 0,1396 0,1153 5,7576 73 

2- Número de Vendas e 

Leads 

0,1183 0,0935 4,7645 73 

3- ROI e Volume de vendas 0,7136 0,7055 88,4586 73 

4- Volume de Vendas e Custo 0,0100 -0,0179 0,3578 73 

5- Número de vendas e 

Número de contactos 

0,4140 0,3975 25,0772 73 

6- Número de leads 

incontactáveis e Leads 

0,7849 0,7788 129,51 73 

Tabela 13- Indicadores de qualidade dos modelos elaborados 

 
1 - Leads e Custo Beta Significância (P-value) 

Constante 18,9661 0,0000 

Custo PPC 0,1704 0,0015 

Custo SMA -0,2073 0,0187 

Tabela 14- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 1 

De acordo com o Modelo 1 é possível identificar qual o efeito do aumento de uma unidade 

no investimento, feito através de um canal no número de leads recolhidos. É possível retirar 

que o aumento de 100€ no investimento no canal Pay-per-click leva a um aumento de 

aproximadamente 17 leads. Já no que toca ao investimento em Social Media Advertising, apesar 

de apresentar significância estatística, não é possível considerar o efeito dado pelo modelo, 

que sugere que o aumento do investimento neste canal leva a uma diminuição no número de 

leads. Tal previsão prende-se com o registo de custos bastantes elevados em 4 dos 74 dias da 

amostra em estudo, que coincidiram com um reduzido número de leads recolhidos. Tal 

situação está relacionada com más configurações da campanha e com a volatilidade do 

mercado da recolha de leads, resultando num gasto avultado e uma fraca recolha de leads, o 

que não é norma nos restantes dias recolhidos na amostra. Tais valores inviabilizam a 

inferência acerca desta variável (Custo de Social Media Advertising). 

2 - Número de Vendas e Leads Beta Significância (P-value) 

Constante 0,1127 0,5927 

Leads PPC 0,0620 0,2481 

Leads SMA 0,0221 0,0179 

Tabela 15- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 2 

O modelo 2 permite retirar ilações sobre qual o canal em que o aumento de um lead se traduz 

no maior aumento de vendas. Segundo o modelo estimado, com um nível de significância 
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de 0,0179, o aumento de 10 leads recolhidos através de Social Media Advertising reflete-se num 

aumento de, aproximadamente, 2 vendas para a empresa. No que toca a Pay-per-click, sabe-se 

que as vendas dependem dos leads recolhidos neste canal, mas o desenho do estudo, usado 

para gerar os dados, não tem poder suficiente para detetar essa dependência, que segundo o 

modelo seria mais elevado do que o registado em Social Media Advertising, no entanto, o p-

value superior a 0,05 torna os seus resultados não significativos. 

3 - ROI e Volume de vendas Beta Significância (P-value) 

Constante 0,7181 0,5499 

Valor de vendas PPC 0,0068 0,0000 

Valor de vendas SMA 0,0090 0,0000 

Tabela 16- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 3 

Com o modelo 3 é possível estimar que o valor de vendas de Social Media Advertising tem um 

impacto mais positivo naquilo que é o ROI geral das estratégias desenvolvidas. Com um 

nível de significância inferior a 0,01, o aumento de 1000€ no volume de vendas de Social 

Media Advertising corresponde a um aumento do ROI de 9€ enquanto que o mesmo aumento 

em Pay-per-click apenas faz aumentar o ROI em 6,8€. 

 

4 - Volume de Vendas e Custo Beta Significância (P-value) 

Constante 1188,894 0,0587 

Custo PPC 5,6819 0,4368 

Custo SMA -8,3626 0,4934 

Tabela 17- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 4 

O modelo 4 tem como objetivo aferir qual o canal que consegue gerar mais vendas com o 

aumento do investimento nesse mesmo canal. Sabe-se que o volume de vendas dependem 

dos custos incorridos nas estratégias de Social Media Advertising e Pay-per-click, no entanto, o 

desenho do estudo usado para gerar os dados, não tem poder suficiente para detetar essa 

dependência, que segundo o modelo seria mais elevado em Pay-per-click do que o registado 

em Social Media Advertising, no entanto, o p-value superior a 0,05, nas duas variáveis 

independentes, torna os seus resultados não significativos. 
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5 – Nº de vendas e Nº de contactos Beta Significância (P-value) 

Constante -0,1200 0,3993 

Número de contactos PPC 0,0480 0,0000 

Número de contactos SMA 0,0111 0,0002 

Tabela 18- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 5 

Através do modelo 5, e com um nível de significância inferior a 0,01, é possível identificar 

que o aumento do número de contactos, efetuados pela força de vendas, com potencias 

clientes adquiridos pelo meio de PPC origina um número de vendas mais elevado do que em 

SMA. Pelo aumento de 100 contactos efetuados com potenciais clientes captados em Pay-

per-click o número de vendas aumenta em 4,8 vendas. Ao passo que um aumento de 100 

contactos com potencias clientes captados em Social Media Advertising apenas aumenta em 1,1 

vendas. 

6 – Nº de leads incontactáveis e Leads Beta Significância (P-value) 

Constante -2,1979 0,0004 

Leads PPC 0,0902 0,5527 

Leads SMA 0,3953 0,0000 

Tabela 19- Betas não padronizados e significância das variáveis independentes na variável dependente, no modelo 6 

O modelo 6 tem como função prever o impacto que o canal onde os leads são recolhidos tem 

naquilo que são o número de potenciais clientes incontactáveis. É possível afirmar, com um 

nível de significância inferior a 0,01, que o aumento de 10 leads em Social Media Advertising 

leva a um aumento de aproximadamente 4 potenciais clientes incontactáveis. No que toca a 

Pay-per-click, sabe-se que o número de clientes incontactáveis depende dos leads recolhidos 

neste canal, mas não existe poder suficiente para detetar essa dependência, que segundo o 

modelo seria mais reduzido do que o registado em Social Media Advertising, no entanto, o p-

value superior a 0,05 torna os seus resultados não significativos. 

 

4.3 Discussão de Resultados 

O objetivo da análise apresentada em cima é conseguir responder às questões de investigação 

propostas para este estudo:  

➢ Q1: O custo para obter uma venda é mais elevado em Social Media Advertising que 

em E-mail marketing e Pay-per-click? 

Dado a amostra de dados recolhida e a análise efetuada, o custo para obter uma venda em 

Social Media Advertising não se revelou mais elevado do que no canal Pay-per-click. Apesar de 
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se verificar a ideia generalizada de que existe uma maior probabilidade de converter leads de 

Pay-per-click em vendas, ideia essa que foi corroborada segundo a perceção dos gestores 

portugueses inquiridos, o custo inerente à estratégia de recolha de leads através deste canal é 

aproximadamente 10 vezes superior ao custo para adquirir leads através de redes sociais. O 

que leva a que, mesmo tendo uma taxa de conversão de leads em venda manifestamente mais 

baixa, o canal de Social Media Advertising consegue registar um custo por venda efetuada 

inferior ao registado em Pay-per-click. Na aferição de custos, e eventual custo por venda, não 

são tomados em consideração os custos relativos aos salários da força de vendas que está 

encarregue de fazer as ligações e fechar as vendas, custo esse que podia influenciar esta 

análise. 

➢ Q2: Social Media Advertising apresenta um ROI inferior ao verificado em E-mail 

marketing e Pay-per-click? 

Tanto a análise descritiva como a análise do modelo de regressão (modelo 3) permitem 

concluir que o canal de Social Media Advertising não apresenta um Return on Investment inferior 

ao verificado em Pay-per-click.  

A perceção registada pelos gestores portugueses vai no sentido de que o ROI em Pay-per-click 

é mais satisfatório do que em Social Media Advertising, mas como adiantado, o mesmo não se 

verificou na amostra estudada. O Return on Investment da geração de leads nas redes sociais 

registou um valor quase 2 vezes superior ao verificado em Pay-per-click, contrariando a ideia 

dos inquiridos. Tal cenário seria de esperar uma vez que Pay-per-click apesente um valor de 

receita por lead bastante superior ao apresentado por Social Media Advertising 

(aproximadamente 6 vezes superior) devido à capacidade já enunciada de converter os seus 

leads em vendas de forma mais certeira. No entanto, essa diferença é de magnitude inferior à 

existente entre o custo por venda nos dois canais, tornando assim a estratégia de Social Media 

Advertising como a estratégia com melhor ROI medido. 

Não foi possível fazer comparações ao ROI do canal E-mail marketing, no entanto seria de 

esperar que o ROI de E-mail marketing fosse superior aos dos outros dois canais. Tal perceção 

foi avançada pelos inquiridos e a mesma assenta na quase ausência de custos inerentes à 

estratégia de geração de leads por este canal e à sua elevada taxa de conversão de leads em 

vendas. 
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➢ Q3: Social Media advertising gera leads menos qualificados do que E-mail marketing e Pay-

per-click? 

A análise descritiva e a análise do modelo de regressão (modelo 5) convergem na conclusão 

de que efetivamente Social Media Advertising gera leads menos qualificados do que Pay-per-click.  

Adotando o defendido em Banerjee & Bhardwaj (2019), que definem a qualidade de cada 

lead como a probabilidade do potencial cliente efetuar uma compra à empresa, o canal Pay-

per-click apresenta-se como o melhor canal, quando comparando com Social Media Advertising. 

11,52% dos leads captados por Pay-per-click deram origem a uma venda, ao passo que no caso 

de Social Media Advertising esse valor foi apenas de 2,07%. Tais descobertas contrariam, em 

parte, aquilo que são as perceções dos gestores portugueses sobre a probabilidade de 

conversão em venda dos leads recolhidos neste canal. Os mesmos atribuíam mais valores de 

probabilidade positivos aos leads captados em Social Media Advertising do que em Pay-per-click. 

De forma a responder mais aprofundadamente a esta questão foram analisadas outras 

métricas para avaliar a qualidade dos potenciais clientes recolhidos, tais como: Número de 

leads recolhidos que apresentaram contactos telefónicos inválidos; Número de telefonemas 

efetuados para conseguir fechar uma venda; Número de telefonemas efetuados, pela força 

de vendas, até o potencial cliente se encontrar num estado inativo; Tempo médio até fecho 

de venda; e Percentagem de leads recolhidos que acabam por se verificar incontactáveis. E 

nessas métricas Social Media Advertising apresentou uma performance bastante inferior à 

apresentada por Pay-per-click. Demonstrando que os leads captados por Social Media Advertising 

apresentam um menor interesse efetivo em efetuar uma compra do que o restante canal em 

estudo. 

É possível ainda separar aquilo que foi a performance dos dois tipos de anúncio efetuados em 

Social Media Advertising. Onde os anúncios regulares tiveram uma performance abruptamente 

mais positiva do que os lead form ads, no que toca a conversão de leads em venda, números de 

contactos efetuados por lead e percentagem de leads recolhidos que acabam por se verificar 

incontactáveis. Tal performance nestes indicadores colocam a qualidade de leads recolhidos 

pelas campanhas regulares num nível mais próximo do encontrado em Pay-per-click, no 

entanto, ainda a um nível inferior ao mesmo. Pelo que daqui se retira que em termos de 

qualidade dos leads recolhidos, a estratégia de Social Media Advertising será mais eficiente se a 

empresa efetuar uma aposta em anúncios regulares em detrimento dos lead form ads. 
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5 Conclusões, limitações e estudos futuros 

O mercado da publicidade online tem sido e continuará, no futuro, a ser uma das grandes 

apostas das empresas para conseguir fazer chegar a sua mensagem e promover os seus 

produtos e/ou serviços junto dos seus potenciais clientes (Banerjee & Bhardwaj, 2019). Essa 

tendência será acompanhada em Portugal, segundo os gestores inquiridos neste estudo.  

Por tal motivo, é da maior importância, para a gestão, estudar o desempenho dos canais ao 

dispor das empresas de forma a que estas consigam ter uma noção de qual o melhor canal 

para investir, dependendo de qual o objetivo principal da sua estratégia. Tal conhecimento 

ajudará na tomada de decisões e na redução de desperdícios de investimento por parte das 

empresas em estratégias de atração de potenciais clientes e posterior venda. Para esse 

propósito foi efetuado um estudo, dividido em duas partes, de forma a avaliar a perceção das 

empresas portuguesas sobre o tema e, numa segunda fase, efetuada uma análise quantitativa 

de campanhas de publicidade online para confirmar essas perceções. 

Os resultados deste estudo permitem identificar algumas perceções relevantes dos gestores 

portugueses sobre o tema. É possível adiantar que os mesmos perspetivam um aumento 

daquilo que são os seus investimentos em meios de publicidade online nos próximos 12 meses. 

A acompanhar esta descoberta foi possível perceber que, dos canais em estudo, Social Media 

Advertising é aquele que tem mais utilização, como canal principal, por parte das empresas e 

também aquele que mais satisfaz no cômputo geral dos aspetos inerentes a uma estratégia de 

aquisição de potenciais clientes via publicidade online. Em Aslam & Karjaluoto (2017) é 

alertada a hipótese de o canal Social Media Advertising ser mais adequado para atributos 

relacionados com atividades de branding em vez da atividade de geração de leads. Tal perceção 

foi confirmada pelo inquérito realizado, onde os gestores responderam com níveis de 

concordância mais elevados para com os atributos de branding do que para com a adequação 

para a geração de leads (apesar de concordarem que é também um canal eficaz neste aspeto).  

Foi possível compreender que, tal como era esperado, os gestores portugueses consideram 

que o canal através do qual os leads são recolhidos influencia aquilo que é a sua qualidade. E 

a execução de uma análise estatística a campanhas publicitárias permitiu validar essa ideia, 

comprovando a existência de diferenças na performance dos canais e permitindo avaliar em que 

aspetos é que cada canal conseguiu obter um melhor desempenho. É possível adiantar que o 

canal de Pay-per-click está associado a uma melhor performance relativamente ao número de 

vendas por lead recolhido e à qualidade dos potenciais clientes que adquire, no que toca ao 
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interesse efetivo que as pessoas angariadas por esse canal têm em adquirir o bem e/ou 

serviço. Já o canal de Social Media Advertising está associado a uma melhor performance em 

métricas relativas ao custo para anunciar, ao Return on Investment da estratégia de publicidade 

e relativamente a impressões e cliques oriundos dos anúncios neste canal. De uma forma 

global, os canais apresentaram um desempenho positivo, com retornos sobre o investimento 

aliciantes sustentando o adiantado em Banerjee & Bhardwaj (2019), de que os canais de 

publicidade online são bons meios para a geração de potenciais clientes e posterior venda. 

Este estudo vem colmatar uma lacuna acerca deste tema em Portugal e os resultados por ele 

obtidos permitem às empresas reconhecerem que os canais apresentam uma performance 

diferente consoante as métricas avaliadas e que deve ser analisado qual o objetivo final da 

campanha e quais os KPIs que mais valorizam nas suas estratégias de forma a escolherem o 

canal que melhor desempenho lhes irá proporcionar, para um investimento mais certeiro. 

Este estudo conta também com certas limitações que podem ser exploradas em investigação 

futura. O serviço oferecido pela empresa, onde foram analisados os dados quantitativos, é 

um serviço complexo e que implica um elevado esforço de venda por parte da mesma, 

resultando num tempo médio de venda elevado e numa necessidade de várias comunicações 

entre a empresa e o potencial cliente. Por esta razão, existe a possibilidade de não ser possível 

captar, com total precisão, dados relativos aos campos ainda “abertos”, uma vez que os 

mesmos podem ser alterados no meio do processo de venda e tais evidências não se 

verificarem ao dia em que a recolha de dados terminou. 

Outra limitação deste estudo prende-se com o facto de não ter sido possível a recolha e 

análise de dados relativos à estratégia de E-mail marketing. O objetivo inicial do estudo 

pretendia tal análise, visto que é um dos canais online com mais influência no panorama atual. 

Tal canal deve ser analisado na lógica em que os dois canais, presentes neste estudo, foram 

analisados. Por isso, estudos futuros devem se debruçar sobre este tema. 

Neste estudo apenas foram contabilizados os custos inerentes à disponibilização dos 

anúncios nas plataformas utilizadas para anunciar, ou seja, não são tidos em conta custos 

relativos a salários de executantes dos anúncios ou da força de vendas encarregue de 

contactar e fechar a venda. A inclusão de tais custos pode ser da demais utilidade uma vez 

que pode ter um impacto significativo naquilo que é o desempenho dos canais no que toca 

a custos e Return on Investment. Os custos inerentes ao tempo gasto em tentativas de contacto 

com potenciais clientes sem interesse pode influenciar a análise feita. Razão pela qual 

considero que futura pesquisa sobre o tema deva considerar esta vertente de custos. 
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Anexos 

Anexo A - Descrição de variáveis das tabelas recolhidas 

Tabela 1. Aquisição do lead 

Variáveis Descrição 

Dia Dia em questão 

Origem do Lead Canal através do qual é gerado o lead (Social 

Media Advertising, Pay-per-click, E-mail 

marketing) 

Nº de impressões da campanha Nº agregado de impressões de anúncios 

geradas no dia correspondente 

Nº de cliques da campanha Nº agregado de cliques em anúncios 

efetuados no dia correspondente 

Custo por lead Custo agregado das campanhas 

desempenhadas no dia correspondente 

 

Tabela 2. Follow-up do lead 

Variáveis Descrição 

ID do lead Identificador do potencial cliente 

Data de recolha do lead Dia em que o potencial cliente entrou na 

base de dados da empresa 

Origem do lead Canal pelo qual o potencial cliente entrou 

em contacto com a empresa 

Classificação do estado Estado em que se encontra o potencial 

cliente: Adquiriu; Contacto sem sucesso; 

Em análise; Info para terceiros; Não 

atribuído; Por contactar; Sem interesse  

Nº de contactos efetuados Nº de contactos realizados para fecho da 

venda 

Valor da compra Valor da(s) venda(s) realizada(s) ao 

potencial cliente 

Data de compra Dia em que o potencial cliente adquiriu um 

serviço/produto da empresa 

Campanha publicitária Identificador da campanha que convenceu 

o potencial cliente a fornecer os dados 
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Anexo B – Estudos anteriores 

Autor Natureza da 

investigação 

Ferramenta de 

recolha de dados 

Propósito 

Dehghani and 

Tumer (2015) 

Quantitativa Questionário Comparar e analisar a eficácia 

percecionada dos anúncios 

 

 

Taiminen & 

Karjaluoto 

(2015) 

 

 

Quantitativa e 

Qualitativa 

Questionário e 

Entrevista 

Recolher insights sobre a 

utilização e objetivos do 

marketing digital e examinar 

os fatores que influenciam o 

uso de canais de marketing 

digital nas PMEs. 

 

 

 

de Haan (2018) 

 

 

 

Quantitativa 

Análise de 

conteúdos (Dados 

de um retalhista) 

Identificar relação entre a 

troca de dispositivo e taxas 

de conversão de vendas online 

Questionário Medir as perceções do 

consumidor sobre os riscos 

relacionados às categorias de 

produtos vendidos online 

 

Zutshi et al. 

(2018) 

 

 

 
Quantitativa 

Análise de 

conteúdos (Dados 

relativos a leads, 

oriundos de duas 

empresas) 

Estimação da quantidade de 

leads gerados online de forma a 

maximizar o lucro 

 

Namin et al. 

(2017) 

 

 

 

Quantitativa 

 

  
 

Análise de 

conteúdos (Dados 

relativos a cliques 

e CTR, de um 

retalhista) 

Estudar impacto das 

variações no design dos 

banners online no 

envolvimento e eficácia da 

publicidade 
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Anexo C - Questionário 
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Anexo D – Modelos de regressão 

Modelo de regressão 1  

 

Modelo de regressão 2  

 

Modelo de regressão 3 

 

Modelo de regressão 4 

 



 71 

 

Modelo de regressão 5 

 

 

Modelo de regressão 6 

 


