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Resumo 
 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, assim como uma 

maior utilização dos canais digitais, levaram ao crescimento do comércio eletrónico. Os 

referidos canais funcionam como meios de vendas online e fomentam a comunicação entre 

as empresas e os clientes. Ao longo da jornada de compra, os consumidores recorrem a 

diferentes canais em momentos distintos, com propósitos diversos. É assim necessário 

compreender as diferentes etapas do processo de decisão e perceber quais os motivos que 

levam os utilizadores a consultar e a migrar pelos diferentes canais. 

 No presente trabalho, apresenta-se um modelo conceptual que procura dar 

seguimento a estudos numa área pouco explorada. O modelo procura interligar os canais 

digitais com a viagem de decisão do consumidor, os micromomentos e o processo de 

conversão, respetivamente, de forma a melhorar a comunicação das empresas com os clientes 

nesses momentos. Foi aplicado um questionário, constituído por uma amostra de 234 

indivíduos, que procura perceber quais os canais mais adequados para as diferentes etapas.  

 Os resultados obtidos apresentam, em muitos casos, mais do que uma preferência. 

Na viagem de decisão, os Motores de Pesquisa e o E-mail Marketing são os canais mais 

adequados; para os micromomentos, os Motores de Pesquisa reúnem a preferência dos 

clientes; e no processo de conversão a Publicidade Online, o E-mail Marketing e os Meios 

Sociais apresentam-se como os canais que melhor cobrem as necessidades dos consumidores. 

 Este estudo procura contribuir para uma área em crescimento e oferecer sugestões 

para uma melhor tomada de decisão na definição de estratégias e na otimização dos recursos 

a alocar ao marketing digital das empresas, com o intuito de promover uma melhor e mais 

impactante experiência de compra para o seu público e garantir o desejado retorno do 

investimento. 

 

 Palavras-chave: canais digitais, comportamento do consumidor digital, etapas do 

processo de decisão de compra, micromomentos, perceções.  
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Abstract 

 

The development of information and communications technology, as well as a bigger 

use of the digital channels, led to the growth of e-commerce. The referred channels work as 

online selling means and enhance communication between business and customers. Along 

their buying journey, customers consult different channels in distinct moments, with several 

purposes. Therefore, it is necessary to understand the different stages of the decision-making 

process and the reasons which take customers to consult and change by the different 

channels. 

In this research, it is presented a conceptual model that aims to follow past studies 

in a little explored area. This model proposes to link the digital channels with the consumer’s 

decision-making journey, the micromoments and the customer’s conversion process, in 

order to improve the brand’s communication with clients in those moments. A questionnaire 

was applied, comprised by a sample of 234 individuals, that intends to understand which 

channels are more appropriated for each stage. 

Results show, that in many cases, there is more than one preference. In the decision-

making journey, the Search Engines and E-mail Marketing are the most suitable channels; 

for micromoments, the Search Engines gather preference among customers; and in the 

conversion process, Online Advertising, E-mail Marketing and Social Media present 

themselves as the most suitable channels for customer’s needs.  

This report seeks to contribute to a growing area and offer suggestions to a better 

decision-making for defining strategies and to improve digital marketing’s resource 

allocation, in order to promote a better and more impactful buying experience to their 

audience and guarantee their desired return on investment.  

 

 Keywords: digital channels, digital consumer behavior, stages of consumer decision-

making, micromoments, perceptions. 
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1. Introdução 

 

1.1 Motivação e pertinência do tema 
 

A crescente utilização das tecnologias de informação e de comunicação, assim como 

dos meios digitais têm vindo a alterar o modo como as pessoas comunicam e preenchem as 

suas necessidades socioeconómicas, emocionais e materiais (Dwivedi, Rana, Slada, Singh & 

Kizgin, 2020). O uso da internet, dos meios sociais, das aplicações móveis e de outras 

tecnologias de comunicação digitais fazem parte do dia a dia de muitas pessoas e são cada 

vez mais utilizados pelos consumidores para procurar informação sobre produtos, comprar 

e partilhar as suas experiências de compra. As empresas procuraram dar resposta a esta 

mudança comportamental ao aumentar o recurso aos seus canais digitais, pelo que será útil 

e necessário estudar e compreender o comportamento do consumidor nestes ambientes 

(Stephen, 2016). Diversos estudos têm analisado os canais num plano individual, não 

explorando ao detalhe a estratégia digital das empresas, ou classificando-os de acordo com 

as preferências dos utilizadores durante o processo de compra (Ribeiro, 2018). 

 Este estudo propõe-se interligar o uso dos canais digitais com a jornada digital de 

compra do consumidor, sustentado por um modelo conceptual. A revisão da literatura será 

assim dividida em três componentes. Inicialmente, serão descritas e analisadas algumas 

abordagens iniciais de diferentes autores nesta área. Em segundo lugar, proceder-se-á ao 

estudo de modelos que analisam e procuram descrever as diversas etapas do comportamento 

do consumidor, que servirão de base empírica para o modelo a ser aplicado. Por último, será 

feito um estudo detalhado dos diferentes canais digitais (website, motores de pesquisa, e-mail 

marketing, meios sociais e publicidade online) e de que modo estes estão interligados e 

influenciam a decisão de compra do consumidor digital. 

 Será aplicado e disponibilizado um questionário online que procurará analisar as 

perceções dos consumidores sobre os diferentes canais digitais de retalhistas de produtos 

tecnológicos. Estas questões serão agrupadas por canal e terão como foco analisar as 

diferentes etapas que constituem o processo de decisão de compra do consumidor. O 

questionário procurará assim identificar quais os canais mais adequados para dar resposta às 

necessidades dos consumidores nas diferentes etapas das suas jornadas de compra.  

 Acredita-se que esta investigação poderá trazer contribuições importantes, quer no 

plano académico, quer no plano empresarial. No plano académico, porque poderá explorar 
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o crescimento dos diferentes meios digitais e a sua incorporação no quotidiano dos 

consumidores, assim como procurará perceber em que momentos das suas jornadas de 

compra os consumidores utilizam estes canais. No plano empresarial, este estudo poderá 

contribuir para ordenar por grau de preferência, os diferentes canais; perceber aquilo que os 

utilizadores gostam e o que procuram ao longo da sua decisão de compra; bem como 

identificar erros de abordagem na comunicação com o cliente. O conhecimento mais 

aprofundado dos referidos aspetos, poderão permitir desenvolver a comunicação das marcas 

com os clientes, melhorar a eficiência de cobertura na audiência, potenciar um maior tráfego 

nos referidos canais, aumentar o volume de compras online e reforçar o gosto do consumidor 

pela marca. 

 

1.2 Estrutura da dissertação 

  

Este trabalho divide-se em seis capítulos. Inicia-se com o presente capítulo, no qual 

se faz uma breve introdução ao tema e se apresenta a pertinência do seu estudo. No segundo 

capítulo procede-se à revisão da bibliografia, que incide sobre os antecedentes teóricos de 

três grandes temas: 1) descrição de estudos que procuram interligar os canais digitais com o 

processo de decisão do consumidor, 2) comportamento do consumidor digital e respetivos 

modelos e 3) a influência dos canais digitais no processo de compra; este capítulo termina 

com uma breve análise crítica, com a apresentação da questão de investigação e com o 

modelo conceptual que serve de base ao estudo, que procura interligar os canais digitais ao 

processo de decisão do consumidor. As hipóteses de investigação que constituem este 

trabalho são apresentadas no capítulo seguinte. O quarto capítulo descreve a metodologia, 

apresenta a estrutura do questionário e carateriza a amostra participante neste estudo. Já o 

quinto capítulo contextualiza e explica a opção pelos testes presentes na análise e tratamento 

dos dados, expõe os resultados obtidos e termina com uma análise crítica das hipóteses 

consideradas. Finalmente, divulgam-se as conclusões retiradas desta dissertação, as limitações 

associadas à elaboração do trabalho e sugerem-se abordagens alternativas com o intuito de 

contribuir para melhorar futuras investigações nesta área de estudo. 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1. Modelos 

 

Os parágrafos seguintes contêm uma síntese das estruturas apresentadas por 

diferentes autores (Kannan and Li, 2017; Ribeiro, 2018; Duarte, 2018), relativas a modelos 

de marketing digital, com especial foco nos canais digitais e na forma como influenciam o 

comportamento do consumidor ao longo da sua jornada de decisão de compra. 

 
Figura 1 - Modelo de Kannan and Li (2017) 

 

O modelo de Kannan and Li (2017), descrito na figura 1, realça o impacto que as 

tecnologias digitais têm no comportamento do consumidor. Segundo o autor, estas 

tecnologias reduziram as assimetrias de informação existentes entre a empresa e o cliente. 

Nos dias de hoje, qualquer pessoa tem acesso ao website de uma empresa para obter mais 

informações acerca de um produto. 

O crescimento dos canais digitais melhorou a comunicação entre a empresa e os 

consumidores. Canais como os meios sociais, os motores de pesquisa ou o e-mail ajudaram 

a melhorar a proposta de valor por parte das empresas, fazendo com que as últimas 

conquistassem os clientes desejados e aumentassem o valor associado à experiência do 

consumidor (Kannan and Li, 2017). 

A disseminação dos meios sociais transformou o conceito dos mercados, fazendo 

com que estes se tornassem bilaterais. Estes meios permitiram aos clientes exporem as suas 

opiniões em espaços públicos, podendo estes pertencer à empresa, como o caso do website, 
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ou não, como o caso de blogues ou outras redes sociais. As observações feitas pelos 

consumidores passaram a poder ser vistas por qualquer pessoa, em qualquer ponto do 

mundo. Consequentemente, as empresas passaram a considerar opiniões dos clientes sobre 

um determinado produto ou serviço e a incluir as suas recomendações em novas linhas de 

produtos (Kannan and Li, 2017).  

Os motores de pesquisa possibilitaram aos consumidores a aquisição de informação 

grátis relativamente a produtos e serviços, bem como de marcas que se ajustem aos seus 

critérios de pesquisa. Ao introduzir uma determinada palavra chave, o consumidor obtém 

um conjunto de resultados de pesquisa, constituído por diferentes websites e anúncios pagos. 

As empresas procuram assim desenvolver o conteúdo informacional dos seus websites, 

corresponder ao máximo de palavras chave e despertar a atenção do consumidor em relação 

aos seus conteúdos (Kannan and Li, 2017). 

Passamos agora a nossa análise para os modelos elaborados por Ribeiro (2018) e 

Duarte (2018), que procuraram preencher uma lacuna existente relativa a bibliografia de 

canais digitais. Nos dias de hoje, são poucos os estudos que têm como principal foco a 

identificação dos canais digitais e a sua influência na jornada de decisão do consumidor. Nas 

figuras 2 e 3 encontram-se os referidos modelos, respetivamente, com os canais existentes. 

 
Figura 2 - Canais digitais (Ribeiro, 2018) 
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Figura 3 - Modelo de Duarte (2018) 

 

 Os esquemas apresentados identificam cinco diferentes canais principais: 1) o 

website, 2) o e-mail, 3) a publicidade online, 4) os meios sociais e 5) os motores de pesquisa.  

As empresas procuram adotar estratégias que captam a atenção dos consumidores e 

despertam o seu interesse num determinado produto ou marca. Foram identificados 

construtos que avaliam a ação dos canais digitais: 1) cobertura, 2) frequência, 3) persuasão, 

4) conversão, 5) aquisição e 6) fidelização. A caraterização destes conceitos é feita com base 

nas definições de Ribeiro (2018) e Duarte (2018), após consulta de dicionários (Dacko, 2008; 

K. Khan & M. Khan, 2006; Ivanovic & Collin, 2003): 

• Cobertura – percentagem de público-alvo atingido pela publicidade. Permite 

perceber quais os canais utilizados para contactar com o público e perceber se a 

mensagem chega ao destino pretendido; 

• Frequência – número de vezes que o consumidor, em média, é atingido por um 

anúncio, em determinado intervalo de tempo. Permite perceber se os consumidores 

estão conscientes da frequência de contacto que os canais digitais impõem; 

• Persuasão – procura mudar atitudes, criar gosto e preferência, convencendo o 

potencial cliente em relação a um determinado produto ou serviço, conduzindo-o ao 

ato de compra. Este construto permite avaliar se a menagem transmitida nos 

diferentes canais desperta o interesse dos consumidores; 

• Conversão – concretização de uma ação por parte do consumidor; 

• Aquisição – atividades e métodos desenvolvidos pela empresa, cuja finalidade é 

adquirir tráfego nos seus canais digitais; 

• Fidelização – grau de eficácia ou de contribuição de um canal digital de uma 

empresa em desenvolver e manter uma relação de longo prazo com os clientes. Os 
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consumidores conhecem, gostam e confiam na marca, o que se reflete em 

comportamentos de compra repetidos e regulares. 

 

 O modelo a seguir representado, da autoria de Key (2017), identifica um conjunto de 

estratégias utilizadas pelas empresas, com o objetivo de gerir os seus canais de marketing. É 

descrita a ação de canais como o e-mail, os meios sociais e os motores de pesquisa. 

 Para o autor, o e-mail permite o envio de mensagens personalizadas e newsletters 

sobre a indústria em questão, sendo uma forma de comunicação direta entre a empresa e o 

consumidor. Este canal digital segmenta os clientes em diferentes grupos, de acordo com a 

idade ou o género e adapta o conteúdo da mensagem em função destas caraterísticas, 

procurando corresponder aos requisitos do destinatário (Key, 2017). 

 Os meios sociais assumem um papel importante na partilha de conteúdos em forma 

de texto, imagem ou vídeo, devido ao seu alcance global. As empresas utilizam estes meios 

para comunicar diretamente com os clientes e perceber o que estes últimos pensam acerca 

dos seus produtos ou serviços. Por sua vez, os consumidores partilham informações, 

opiniões e experiências de compra através do “passa a palavra”, podendo estes conteúdos 

assumir um impacto muito significativo num curto período de tempo (Key, 2017). 

 Key (2017) identifica dois tipos de estratégias associadas aos Motores de Pesquisa: a 

otimização dos motores e o método de “pagamento por clique”. 

 A otimização dos motores de pesquisa, como o caso do Google, engloba um 

processo de desenvolvimento contínuo de conteúdos para que página da empresa se encontre 

nos primeiros resultados de pesquisa. Estes canais providenciam um vasto conjunto de 

informações. Os clientes podem comparar produtos, métodos de entrega e opções de 

pagamento, em função dos conteúdos pesquisados (Key, 2017). 

 O “pagamento por clique” consiste na disponibilização de conteúdos direcionados. 

Após pesquisa de um conjunto de palavras ou expressões num motor de pesquisa, este canal 

digital exibe um conjunto de anúncio pagos, relacionados com o tema, de modo a encaminhar 

o consumidor para uma determinada página, onde poderá completar a transação. As 

campanhas mais eficientes são aquelas que direcionam para páginas que minimizam as 

barreiras à conversão do cliente (Key, 2017).  
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Figura 4 - Modelo de Key (2017) 

 

 Os modelos acima descritos representam algumas propostas que procuram interligar 

os canais digitais às etapas do processo do consumidor, não existindo ainda, no entanto, um 

consenso sobre o modelo que melhor relaciona estas duas vertentes.  

 

2.2 Omnicanal  

  

O surgimento da Internet, dos dispositivos móveis e a emergência dos meios sociais 

revolucionou a experiência de compra dos consumidores e o panorama no setor do retalho, 

interligando diferentes fontes de diversos canais (Shi, Wang, Chen & Zhang, 2020; Jin, 

Caliskan-Demirag, Cheng & Huang, 2020). Os consumidores recorrem cada vez mais aos 

meios online, devido à conveniência de processos, para procura de informações de diferentes 

produtos e comparação de preços. No entanto, os canais físicos também continuam a ser 

bastante utilizados pelos consumidores. Estes últimos valorizam a possibilidade de tocar e 

experimentar os produtos de um modo físico, o atendimento pessoal e a experiência de 

compra associada (Jin et al., 2020).  

A proliferação dos canais permitiu aos retalhistas uma maior possibilidade de 

promoção de produtos, quer através dos canais físicos, como as lojas, o correio físico e as 

newsletters impressas, bem como de canais digitais, como os websites, o e-mail, os meios 

sociais e anúncios móveis (Valentini, Neslin & Montaguti, 2020).  

A experiência omnicanal, desde o momento pré-compra até ao período pós-compra 

é influenciada por uma série de dimensões, seguidamente descritas (Shi et al., 2020): 
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• Conetividade – capacidade de interligação de informação e serviços por parte dos 

canais; 

• Integração – nível de perceção da unificação e integração dos sistemas de 

informação e da gestão de operações ao longo dos canais; 

• Consistência – grau de interligação dos diferentes canais e consistência de 

conteúdos e processos; 

• Flexibilidade – possibilidade da continuidade da experiência de compra aquando da 

mudança de um canal digital para outro; 

• Personalização – medida de atenção individualizada conferida aos consumidores. 

 

Quando verificadas estas dimensões, a consciência de compra dos consumidores, 

quer nas lojas físicas, quer nos canais digitais aumenta e o risco associado pode ser dissuadido 

(Shi et al., 2020; Kang, 2019). A informação e o conteúdo de serviços devem ser consistentes 

nos diversos canais e todos devem estar interligados, de maneira a que o consumidor não se 

sinta confuso ao longo do processo de compra (Shi et al., 2020). Para oferecer valor aos 

consumidores, as empresas procuram não só combinar as estratégias dos diversos canais, 

mas também otimizar as experiências do consumidor. Uma experiência de compra positiva 

gera críticas e avaliações positivas por parte do consumidor, promove o desenvolvimento da 

confiança e da lealdade dos consumidores para com as marcas (Kang, 2019).  

Outra das preocupações no processo de compra omnicanal está relacionada com as 

práticas de devolução, que influenciam as decisões de compra dos consumidores. Diferentes 

políticas de devolução, do pagamento de taxas e dos custos entre os canais online e offline, 

estimulam diferentes comportamentos nos consumidores (Jin et al., 2020). Os compradores 

online podem devolver os produtos via e-mail, no entanto, podem estar sujeitos ao 

pagamento de uma taxa de retorno. Nas lojas físicas, a maioria das devoluções não está sujeita 

ao pagamento de taxas, o que faz com que os consumidores, em condições normais, prefiram 

este método. Acresce ainda a influência da proximidade do consumidor em relação à loja ou 

a conveniência do processo de devolução na tomada de decisão (Jin et al., 2020).  

Para dar resposta às mudanças verificadas, muitos retalhistas têm procurado operar 

quer em canais físicos, quer online. Empresas como a Home Depot optaram pela introdução 

de lojas online, ao passo que retalhistas online como a Amazon têm optado por caminhar no 

sentido de implementação de lojas físicas (Jin et al., 2020).  
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O crescimento do setor do retalho, bem como o avanço das tecnologias digitais e 

móveis potenciaram as expectativas dos clientes quanto à possibilidade de interação com as 

empresas, independentemente do momento, local ou método. Para dar resposta a estas 

exigências, as empresas têm vindo a reforçar a necessidade de inovação na sua comunicação 

e a oferta de experiências de compra omnicanal mais enriquecedoras (Savastano, Bellini, 

D’Ascenzo & De Marco, 2019).  

Os dados dos consumidores devem ser analisados com o intuito de personalizar 

ofertas e sugestões ao cliente (Hossain, Akter, Kattiyapornpong & Dwivedi, 2020). Os canais 

digitais têm um papel importante na criação de experiências integradas ao longo dos 

diferentes canais. Por um lado, as localizações dos dispositivos móveis funcionam como um 

guia para as empresas recomendarem produtos existentes em lojas próximas. Por outro lado, 

as empresas podem também recomendar produtos via e-mail, de forma a complementar uma 

compra anterior numa loja física (Hossain et al., 2020).  

As empresas têm procurado estratégias de identificação de clientes pertencentes à sua 

base de dados nas lojas físicas. Com base em comportamentos de compra anteriores e 

preferências manifestadas, os dispositivos procuram recomendar produtos ao consumidor e 

guiá-lo nas suas experiências de compra em lojas físicas (von Briel, 2018). Os dispositivos 

móveis desempenham um papel importante na promoção de uma experiência de compra 

integrada, localizando os produtos que o consumidor procura. Apesar da crescente exigência 

dos clientes face à personalização destas experiências, muitos dos clientes preferem manter-

se anónimos quando se encontram numa loja, o que leva a que as empresas procurem 

desenvolver dispositivos e encontrar soluções para conciliar ambas as vertentes (von Briel, 

2018). 

 

2.3 Comportamento do consumidor 

 

Os estudos acerca do comportamento do consumidor e da sua evolução ao longo do 

processo de decisão de compra procuraram abordar diferentes temáticas acerca deste 

processo. Prasad and Jha (2014) destacaram alguns modelos que ofereceram importantes 

contribuições nesta área: 1) o modelo de Howard and Sheth (1969), 2) o modelo de Nicosia 

(1976) e 3) o modelo de Engel, Kollat and Blackwell (1995). Estes modelos serão descritos 

nos parágrafos seguintes.  
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 O modelo de Howard and Sheth (1969), um dos primeiros existentes, interliga as 

variáveis que contribuem para a decisão de compra e explica o modo como estas se associam 

e influenciam a escolha do consumidor.  

  Este modelo sugere três níveis distintos de conhecimento do mercado e relaciona-os 

com a tomada de decisão do comprador (Prasad & Jha, 2014).  

 O primeiro nível descreve a resolução de um problema complexo. Nesta situação, o 

consumidor desconhece a marca e não tem preferência por nenhum produto em particular. 

Antes de avançar para a compra, procura informação sobre as marcas existentes no mercado. 

 No segundo nível, o consumidor tem pouco conhecimento acerca do mercado ou 

algum conhecimento acerca daquilo que pretende comprar. De modo a estabelecer uma 

preferência, pesquisa e compara informação de diferentes marcas. 

 O terceiro nível ocorre quando o consumidor conhece as marcas e consegue 

diferenciar as caraterísticas de cada produto, levando a que o consumidor opte por um 

determinado produto em particular. 

 Prasad and Jha (2014) referem ainda a existência de quatro conjuntos de variáveis no 

modelo: 

• Variáveis de entrada – caraterísticas físicas, verbais e visuais de um produto e o 

ambiente social no qual os consumidores estão inseridos; 

• Construtos de perceção e aprendizagem – variáveis psicológicas envolvidas 

quando um consumidor pondera uma decisão e de que forma os consumidores 

recebem e interpretam a informação que lhes é fornecida;  

• Variáveis de saída – são o resultado das variáveis do conjunto anterior e de que 

forma os consumidores respondem a estas variáveis (atenção, compreensão da 

marca, atitudes e intenção); 

• Variáveis exógenas – não fazem diretamente parte do processo de decisão, mas que 

devem ser consideradas, tais como: a importância que o cliente atribui à compra, os 

traços de personalidade do consumidor, motivos religiosos ou a pressão do tempo. 

 

Outro dos modelos descritos neste estudo é o modelo de Nicosia (1976), que procura 

explicar o processo de decisão de compra dos consumidores e a forma como interagem com 

as empresas ao longo das suas jornadas. O modelo realça o papel das dinâmicas envolvidas 

na tomada de decisão e foca-se nas relações estabelecidas entre as empresas e os potenciais 

consumidores. A marca comunica com os consumidores através das suas campanhas 
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publicitárias e estes últimos reagem a essas mensagens através do comportamento de compra 

(Prasad & Jha, 2014). Este modelo divide-se em quatro etapas. 

 A primeira etapa divide-se em duas subetapas. A primeira, realça de que maneira as 

ações de marketing de uma empresa influenciam as atitudes do cliente, a competição dos 

mercados e as caraterísticas do público alvo. A segunda descreve de que modo as 

caraterísticas, a experiência e a personalidade dos consumidores condicionam a forma como 

estes compreendem a mensagem que lhes é dirigida. A interpretação da mensagem por parte 

dos compradores irá influenciar a atitude que terão para com as marcas (Prasad & Jha, 2014). 

 Na segunda etapa, os consumidores procuram informações de outras marcas e 

comparam-nas com a marca da qual foram alvo de campanhas publicitárias. As empresas 

procuram incentivar o cliente a comprar os seus produtos (Prasad & Jha, 2014). 

 A terceira etapa ocorre quando a marca convence o consumidor a comprar os seus 

produtos (Prasad & Jha, 2014). 

 A última etapa analisa o feedback das empresas e dos consumidores após a compra 

do produto. O feedback ajuda as empresas a registarem as opiniões. As experiências que os 

consumidores retiram dos produtos influenciam as atitudes e a recetividade em relação a 

mensagens futuras das empresas (Prasad & Jha, 2014). 

 Por último, temos o modelo de Engel, Kollat and Blackwell (1995), que procura 

descrever a evolução do conhecimento por parte do consumidor e de que forma influencia 

o comportamento de compra. (Prasad & Jha, 2014). Compreende quatro etapas: 

 A primeira etapa engloba subetapas comuns a diferentes processos de decisão de 

compra: 1) reconhecimento do problema, 2) procura, 3) avaliação de alternativas, 4) escolha 

e 5) resultado. Nem todos os consumidores passam por todas as etapas, dependendo do seu 

conhecimento dos produtos e da complexidade do problema.  

 Na segunda etapa, o consumidor obtém informação de fontes de marketing e de 

fontes que não são de marketing. Estas últimas também influenciam a etapa de 

reconhecimento de problemas. Caso o consumidor não tenha tomado uma decisão, este 

procura fontes de informação externas.  

 A terceira etapa engloba atributos como a exposição, a atenção, a perceção, a 

aceitação e a retenção de informação por parte do consumidor. O consumidor deve ser 

exposto à mensagem, alocar espaço para armazenar a informação, interpretar os estímulos e 

reter a mensagem ao transferir o conteúdo para a sua memória de longo prazo. 
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 A quarta etapa consiste nos aspetos que afetam as fases do processo de decisão: 1) 

caraterísticas individuais, como os valores, o estilo de vida e a personalidade; 2) influências 

sociais, das quais fazem parte a cultura, os grupos de referência e a família; e 3) fatores 

situacionais, como a condição financeira do consumidor (Prasad & Jha, 2014). 

 

2.3.1 Comportamento do consumidor digital 

 

 Nos dias de hoje, os consumidores cada vez recorrem mais aos meios digitais para 

efetuar transações online. Segundo dados do INE (2019), a proporção de residentes em 

Portugal, com idades compreendidas entre os 16 aos 74 anos, que efetuaram comércio 

eletrónico situava-se nos 38,7%, registando um aumento de cerca de 24 pontos percentuais 

desde o início da década, em 2010, altura em que se situava nos 14,6%. No entanto, a 

proporção continua a ser inferior à proporção obtida para a EU-28, em 2018 (cerca de 60%).  

 Os parágrafos seguintes procuram explicar as mudanças no comportamento dos 

consumidores. Numa fase inicial, iremos explorar os estudos de Constatinides (2004), que 

funciona como um modelo genérico para o estudo nos canais online. Seguidamente, será 

abordado o modelo de Edelman and Singer (2015), que procura descrever as novas jornadas 

do consumidor, adaptadas à realidade digital. Por último, serão ainda abordados alguns 

instantes do processo de compra definidas por micromomentos, introduzidos pela Google, 

da autoria de Adams, Burkholder and Hamilton (2015). 

 
Figura 5 - Modelo de Constantinides (2004) 

 

O surgimento da internet e dos canais digitais permitiram aos consumidores passar a 

ter um novo conjunto de escolhas e a serem confrontados com estímulos de diferentes meios. 

Com base no modelo proposto por Kotler (2003), Constatinides (2004) propôs um novo 

modelo de comportamento do consumidor, representado na figura 5. 
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Este processo encontra-se dividido em 6 etapas: 1) identificação do problema, 2) 

pesquisa, 3) desenvolvimento de confiança com a marca, 4) avaliação das alternativas 

disponíveis, 5) compra e 6) comportamento pós-compra. O cliente avalia um conjunto de 

caraterísticas, nomeadamente: o produto, a marca, o fornecedor e o timing de compra. A 

decisão de compra é o resultado dos fatores pessoais e ambientais, das estratégias de 

marketing das empresas e das experiências online de compra que o consumidor tem ao longo 

dos canais digitais. Estas experiências são motivadas por fatores como: a qualidade 

informação, a facilidade de navegação na página, a privacidade e a segurança (Constantinides, 

2004).  

 O processo de recolha de informação é influenciado pelo ambiente de mercados 

online, a existência de tecnologias de acesso à informação, o tipo de produto e a experiência 

do consumidor. Na era digital, muitas empresas exibem os preços e as caraterísticas dos seus 

produtos nos seus websites, fazendo com que os consumidores necessitem de comparar 

informações de fontes alternativas (Dutta & Das, 2017).  

O tempo despendido numa página, o número de páginas visitadas e a extensão da 

pesquisa são determinadas por diferentes fatores (Dutta & Das, 2017; Cortinas, Cabeza, 

Chocharro & Vilanueva, 2019), nomeadamente: 1) a capacidade das tecnologias utilizadas, 2) 

a intenção de pesquisa e 3) as caraterísticas do produto.  

 A existência de um ambiente competitivo, com várias marcas, leva a que o 

consumidor avalie mais alternativas, de modo a tomar uma melhor decisão. Ter acesso a 

tecnologias mais avançadas, como o caso de uma conexão de internet mais rápida e a consulta 

de websites que comparam preços, melhoram o processo de decisão do consumidor e levam 

à realização de mais pesquisas (Dutta & Das, 2017).  

 Conforme previamente referido, o tempo de permanência numa página depende da 

intenção de compra. Se o objetivo passa apenas por visualizar o seu conteúdo, o período 

despendido é maior, assim como o número de opções e áreas exploradas (Cortinas et al., 

2019). No entanto, quando o objetivo passa pela compra de um determinado produto, os 

consumidores procuram informações acerca do mesmo. O website é um canal bastante 

utilizado pelos consumidores, do qual retiram benefícios relativamente à informação 

disponibilizada (Wagner, Schramm-Klein & Steinmann, 2020). Na fase de pesquisa, os 

consumidores exploram os conteúdos dos websites das empresas distribuidora, da vendedora 

e da que concebeu o produto (Dutta & Das, 2017). Durante o processo de avaliação das 

opções de compra, os consumidores despendem mais tempo na área relacionada com o 
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produto de um determinado canal (Cortinas et al., 2019).  

 Os consumidores procuram geralmente opiniões e informações baseadas em 

atributos. No entanto, quando se trata de produtos de maior complexidade, como por 

exemplo um computador, os clientes visitam vários websites de empresas que os 

comercializam e avaliam, não só os seus atributos, mas também as experiências que outras 

pessoas tiveram com os referidos artigos (Dutta & Das, 2017; Tseng & Wei, 2020). 

 A opinião e a partilha de experiências do consumidor relacionadas com o uso de 

produtos facilitaram o processo de compra online. Os consumidores confiam cada vez mais 

nesta fonte de informação para avaliar alternativas e tomar decisões (Dutta & Das, 2017). 

Além dos websites, os meios sociais são dos canais digitais onde vemos uma maior partilha 

de experiências (Coelho, Rita & Santos, 2018). Estes meios estão presentes no dia a dia dos 

consumidores e geram uma vasta partilha de ideias. As empresas procuram criar proximidade 

com os clientes, encorajando-os a participar nas conversas que pretendem estabelecer, com 

o intuito de ouvir as preocupações e responder às expectativas dos últimos. Os 

consumidores, por sua vez, participam nestas conversas por diferentes motivos, 

nomeadamente a possibilidade de obter amostras ou vouchers, mas com o principal intuito 

de serem ouvidos (Coelho et al., 2018). A qualidade e a precisão das informações fornecidas, 

quer pelas empresas, quer pelos consumidores, podem influenciar a opinião dos 

consumidores sobre um determinado produto (Pappas, 2016; Dutta & Das, 2017; Cambra-

Fierro, Gao, Melero-Polo & Sese, 2019; Tseng & Wei, 2020).  

 Durante a compra, os padrões de atenção dos consumidores são semelhantes àqueles 

demonstrados durante a fase de procura de informações, contudo, a decisão está 

praticamente tomada e deste modo, a duração do processo é menor devido a uma menor 

complexidade (Cortinas et al. 2019).   

O comportamento de compra, porém, também pode ser de natureza impulsiva. A 

aparência de um website, a facilidade da sua utilização e o entretenimento associado à 

experiência de compra podem desencadear uma decisão impulsiva de compra (Turkyilmaz, 

Erdem & Uslu, 2015; Pappas, 2016; Wu, Chiu & Chen, 2020). Uma navegação nos canais 

online que promova satisfação, em conjunto com uma vontade de compra compulsiva 

poderão motivar este comportamento (Wu et al., 2020). Por outro lado, o processo de 

procura de informação pode ser desencadeado através de conteúdos publicados por parte 

das empresas nos meios sociais (Tseng & Wei, 2020). A partilha de anúncios em fotos e 

conteúdos de vídeo despertam atenção no consumidor, fazendo com que este se sinta 
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interessado em saber mais acerca do produto anunciado. No entanto, a performance 

atribuída a uma loja online para um processo de compra impulsiva é mais complexa do que 

para uma compra online pensada. O comportamento de compra impulsivo está associado a 

um certo grau de incerteza. Como tal, os consumidores procuram reduzir a incerteza 

associada à decisão, ao avaliar as caraterísticas da loja online. O principal objetivo passa por 

aliar a necessidade espontânea com atributos como a qualidade e o custo. Quanto mais 

confiante o consumidor se vai sentindo com a experiência de compra e com a decisão que 

considera tomar, mais este desencadeia uma reação positiva oriunda da tarefa e avança para 

a compra (Wu et al., 2020).  

O processo pós-compra está associado a um período de tempo menor e a uma maior 

fixação no menu principal, no entanto, este processo associa-se a uma menor atenção 

demonstrada pelo consumidor, o que leva a desviar a sua atenção para outras áreas, como a 

área de produtos ou os cabeçalhos. Esses canais podem contribuir para que o consumidor 

efetue uma nova compra ou, através do cabeçalho da página, reconheça a marca em visitas 

posteriores à compra. (Cortinas et al., 2019). 

A avaliação da experiência associada aos canais digitais está também relacionada com 

questões de segurança. Estas questões têm por base uma comparação entre os benefícios e 

os riscos percebidos, associados a uma determinada operação (Balapour, Nikkhah & 

Sabherwal, 2020). Fatores como a troca de informações pessoais nos canais das empresas 

estão associadas a grandes riscos (Fortes & Rita, 2016; Balapour et al., 2020). Quando os 

riscos percebidos são superiores aos benefícios, os consumidores consideram menos segura 

a realização de operações (Fortes & Rita, 2016; Balapour et al., 2020), caso contrário, quando 

os consumidores consideram as políticas de privacidade existentes, eles assumem a existência 

de menos riscos na aplicação e atribuem um maior nível de segurança à aplicação (Balapour 

et al., 2020). 

A satisfação dos consumidores é o resultado da aparência visual dos canais da 

empresa, do aspeto do produto comercializado, da qualidade da informação e da segurança. 

Quanto mais completa for a informação disponibilizada, maior é o valor percebido pelo 

consumidor e melhor será a qualidade da sua experiência de compra (Chen, Ayanso & 

Lertwachara, 2016; Chi, 2018; Cambra-Fierro et al., 2019; Rita, Oliveira & Farisa, 2019; Wu 

et al., 2020).  

Experiências de compra positivas ocorrem, quando as empresas agem em função de 

três elementos: 1) a marca, 2) o valor da experiência e 3) a relação com os consumidores 
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(Cortinas et al., 2019). Estas ajudam a reforçar a imagem da marca, além de desencadear 

satisfação e confiança nos consumidores, que por sua vez influenciam a vontade destes 

últimos voltar a visitar uma dada página, podendo levar a uma nova compra (Rita et al., 2019; 

Cambra-Fierro et al., 2019; Cheng, Wu & Chen, 2018; Coelho et al., 2018; Chen et al., 2016).  

A oferta de um serviço que satisfaz os consumidores desperta neles a vontade de 

exporem as suas opiniões e experiências vivenciadas. Os consumidores partilham as suas 

considerações em canais como os meios sociais (Rita et al., 2019; Farah & Ramadan, 2020), 

nas quais estão incluídas as redes sociais como o Facebook (Chen et al., 2016). Os efeitos 

associados ao “passa a palavra” ajudam a reforçar a imagem da marca e permitem a 

identificação dos consumidores (Rita et al., 2019; Cheng et al., 2018; Coelho et al., 2018). 

Para o efeito, as empresas possibilitam aos consumidores a partilha do seu feedback com 

amigos. A Amazon incentivou ao uso desta ferramenta com o intuito de promover uma 

interação contínua com os clientes (Farah & Ramadan, 2020). Os consumidores são 

encorajados por ofertas das empresas, como previamente referido. Esta partilha de 

conteúdos pode influenciar a visita de outros consumidores às lojas e ajudar a desenvolver 

relações de longo prazo entre as empresas e os clientes existentes, podendo tornar muitos 

dos consumidores leais em relação à marca (Cheng et al., 2018; Coelho et al., 2018; Rita et 

al., 2019).  

Edelman and Singer (2015), por sua vez, defendem uma mudança de paradigma nas 

jornadas do consumidor associadas ao digital. Segundo os autores, nos dias de hoje, os 

consumidores são cada vez mais exigentes. As ferramentas digitais conferiram maior poder 

ao consumidor, permitindo que este último possa comparar, encomendar e escolher o 

método de entrega de um determinado produto. As empresas devem assim procurar 

corresponder às crescentes exigências do consumidor e adotar uma postura de natureza 

proativa. A figura seguinte descreve o modelo elaborado. 

 
Figura 6 - Modelo de Edelman and Singer (2015) 

 

As empresas procuram aperfeiçoar as jornadas do consumidor. O foco passa pela 
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criação de uma experiência personalizada, tendo por base as caraterísticas e as preferências 

demonstradas pelo cliente nas sucessivas interações que este apresenta para com as empresas 

no processo de compra. Espera-se que os benefícios retirados ao longo das jornadas 

providenciadas pelas empresas prendam o consumidor num ciclo de fidelização para com a 

marca, passando a escolhê-la em detrimento de concorrentes (Edelman & Singer, 2015). 

A criação de uma jornada de sucesso para os consumidores, segundo Edelman and 

Singer (2015) envolve quatro requisitos: 1) automação, que permite a digitalização de 

processos que eram previamente realizados manualmente; 2) personalização das jornadas de 

cada cliente, com base nas informações obtidas através de interações digitais anteriores com 

o cliente; 3) interação contextual, que permite guiar o consumidor do modo pretendido pelas 

empresas e envolvê-lo ao longo das jornadas e 4) inovação das jornadas, que procura 

identificar e converter caraterísticas do consumidor em novas oportunidades, promovendo a 

extensão do vínculo entre as empresas e os consumidores.   

 No entanto, o processo de decisão de compra nem sempre é linear. O crescente uso 

de dispositivos móveis alterou os comportamentos de compra do consumidor e o modo 

como este último comunica (Adams et al., 2015; Biloš, Turkalj & Kelić, 2016). Biloš et al. 

(2016) afirmam que a experiência do consumidor é influenciada pelos canais a que acedem, 

pelos dispositivos utilizados e pelos ecrãs de cada dispositivo, afirmação que é corroborada 

por Wagner et al. (2020), que também realça a importância dos dispositivos (computadores 

ou smartphones) a partir dos quais os canais digitais são acedidos e da adequabilidade dos 

canais aos dispositivos. Estes dispositivos concedem poder ao consumidor, possibilitando 

interações a qualquer instante e em qualquer local. 

O comportamento do consumidor é influenciado por instantes críticos que 

influenciam a tomada de decisões e a formulação de preferências. Esses instantes são 

descritos como Micromomentos (Adams et al., 2015; Biloš et al., 2016). Durante estes 

momentos, os indivíduos sentem necessidade de recorrer a um dispositivo móvel para agir 

em função de uma determinada necessidade (Biloš et al., 2016). 

Adams et al. (2015) identificam a existência de quatro instantes críticos nas jornadas 

do consumidor 

• Micromomento “Eu quero saber” – as pessoas exploram e pesquisam por 

informação sobre um determinado produto ou serviço, ainda sem intenção de 

compra; 
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• Micromomento “Eu quero fazer” – as pessoas procuram ajuda sobre como 

concluir uma tarefa ou experimentar algo novo; 

• Micromomento “Eu quero ir” – as pessoas procuram um negócio local próximo 

da sua localização; 

• Micromomento “Eu quero comprar” – as pessoas estão prontas a fazer uma 

compra e necessitam de ajuda sobre se deve ou avançar para a comprar. É necessário 

conter a informação necessária, de modo a persuadir à concretização do negócio. 

 

 Adams et al. (2015) consideram que as empresas devem antecipar esses momentos e 

providenciar a informação exata, no momento exato. Essa informação deve ser relevante, 

corresponder às expectativas, responder às dúvidas levantadas pelo cliente e ser de acesso 

rápido. A ação das marcas nestes instantes tem enorme influência nos consumidores e 

determina “a conquista (ou a perda) de corações, mentes e dólares” (Ramaswamy, 2015). 

 

2.4 Canais digitais 

 

Na atualidade, os retalhistas têm transferido os seus serviços maioritariamente para 

os canais digitais, desenvolvendo novos modelos de negócio (Hallikainen, Alamäki & 

Laukkanen, 2019). Os canais digitais apresentam uma capacidade de alcance global, o que faz 

com que as campanhas de marketing atinjam um elevado número de clientes, de um modo 

rápido e eficaz, algo que não era possível com os canais tradicionais (A. Sharma, S. Sharma 

& Chaudhary, 2020). 

Apesar da existência de inúmeros canais constituir uma oportunidade, também se 

traduz num desafio. Os consumidores navegam por diversos canais e absorvem diferentes 

tipos de conteúdo a partir de vários dispositivos. Importa por isso que os retalhistas 

compreendam a fundo o comportamento dos consumidores e quais os canais que os 

consumidores mais utilizam e desse modo adequá-los às suas estratégias de marketing 

(Hallikainen et al., 2019). Uma escolha adequada de canais pode ajudar a desenvolver um 

compromisso entre as marcas e os clientes e possibilitar a obtenção de um maior retorno 

financeiro por parte das empresas (Sharma et al., 2020). 

Os canais digitais, segundo Wagner et al. (2020), são “formatos de compras digitais 

que as empresas usam para oferecer oportunidades de compra online aos consumidores”. As 

empresas procuram que a experiência de navegação num canal digital seja uma experiência 
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emocional e não apenas um processo de venda tradicional. Mais do que apenas vender, os 

canais digitais procuram interagir com o cliente durante todo o processo de compra, evocar 

emoções e estados de espírito comuns, quer às empresas, quer aos consumidores, de modo 

a estabelecerem uma relação de longo prazo (Behera, Gunasekaran, Gupta, Kamboj & Bala, 

2020; Straker & Wrigley, 2016) e procurar que os clientes se tornem leais às marcas (Straker 

& Wrigley, 2016). 

Uma campanha de marketing personalizada gera tráfego nos canais digitais (Behera 

et al., 2020; Straker & Wrigley, 2016), ajuda na venda de produtos e no desenvolvimento de 

relações de longo prazo com os clientes. A existência de recomendações personalizadas com 

base nas caraterísticas e no histórico de compras do consumidor gera resultados mais 

positivos em parâmetros como vendas, receitas e o preço médio de encomendas. Os 

consumidores sentem que as suas mentes foram lidas, o que gera sentimentos positivos 

associados às suas experiências e potencia a melhoria da relação entre empresa e consumidor 

(Behera et al., 2020). As classificações e revisões online de produtos são cruciais para a 

imagem da marca e reputação da empresa. Os consumidores, antes de procurar saber mais 

sobre determinados produtos, tendem a ler comentários e opiniões de outros clientes sobre 

a empresa (Sharma et al., 2020). Para atingir o potencial máximo, os canais digitais devem 

focar-se não só nos clientes existentes, mas também em procurar atrair novos clientes. 

Behera et al. (2020) consideram que as empresas devem tomar medidas que atraiam e 

retenham novos clientes, bem como encorajar a adoção de comportamentos que aumentem 

a taxa de conversão. 

Com o surgimento dos dispositivos móveis, os canais digitais reforçaram a interação 

entre a empresa e os consumidores. Os meios digitais são ilimitados e na maioria dos casos, 

sem custos. Informam sobre as novidades da empresa, descrevem os serviços 

disponibilizados e permitem um contanto permanente entre empresas e consumidores 

(Oltarzhevskyi, 2019). 

Alguns autores têm vindo a propor diferentes definições e tipologias sobre os canais 

digitais. Os parágrafos seguintes fazem uma descrição das diferentes considerações. 

Straker and Wrigley (2016) dividem os canais digitais em quatro tipologias: 1) 

funcionais, onde estão incluídos o website e o e-mail, 2) sociais, nos quais incluímos os meios 

sociais, 3) de comunidade, nos quais se incluem os fóruns e blogues e 4) corporativos, nos 

quais se inclui a publicidade online.  
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Hallikainen et al. (2019), consideram as seguintes tipologias: 1) tipologia funcional, 

que contém o website, o e-mail, os motores de pesquisa e a conversação online; 2) tipologia 

social, que engloba os meios sociais, como é o caso das redes sociais e das páginas de partilha 

de conteúdos de fotografia e vídeo e 3) a tipologia de comunidade, como é o caso dos blogues 

e dos fóruns. As classificações feitas por este autor são bastante semelhantes às de Straker 

and Wrigley (2016), no entanto, os anúncios online não são considerados nas suas definições. 

Já Labanauskaité, Fiore and Stašys (2020) identificam o website, o e-mail, os meios 

sociais e os motores de pesquisa, através da ferramenta de otimização de motores de busca 

como os canais utilizados pelas empresas para comunicar com os clientes.  

Com base nas análises de diferentes autores, o nosso estudo irá analisar aqueles que 

são considerados os cinco grandes canais digitais existentes: 1) o website, 2) os motores de 

pesquisa, 3) o e-mail, 4) os meios sociais e 5) a publicidade online. 

 

2.4.1. Website 

 

Nos dias de hoje, os websites funcionam como um canal de comunicação por parte 

das empresas com os clientes. Possibilitam a disponibilização de ligações para outros canais 

da empresa, como os Meios Sociais ou outras plataformas (Köhler & Zerfass, 2019) e 

funcionam como um meio de autenticação das empresas (Sharma et al., 2020). 

Os websites influenciam as perceções dos consumidores, ajudam-nos a construir as 

suas opiniões sobre a empresa e influenciam a imagem da marca. As empresas que 

apresentam uma boa imagem e reputação despertam a confiança dos consumidores nos 

produtos ou serviços lançados pela empresa (Wang, Chen, Ou & Ren, 2019). São plataformas 

a partir das quais os consumidores podem comprar ou visualizar recomendações sobre 

determinados produtos, comercializados por uma dada empresa. Os utilizadores podem 

ainda estar registados nestes portais e receber recomendações com base no seu histórico de 

compras, no entanto, não é necessário o registo numa página para efetuar as operações 

previamente referidas (Behera et al, 2020). 

A evolução dos dispositivos móveis mudou alguns aspetos relacionados com o layout 

dos websites. Estes últimos continuam a ser dos canais mais utilizados pelos consumidores 

para pesquisar sobre um determinado produto ou serviço (Garrett, Straker & Wrigley, 2017), 

no entanto, o desenvolvimento dos dispositivos móveis (Behera et al., 2020) alteraram as 

perceções deste canal por parte dos clientes, caso naveguem a partir de um dispositivo móvel 
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como um smartphone. A adaptação e a consequente criação de websites, ajustados a estes 

dispositivos são atributos valorizados pelos compradores (Wagner et al., 2020).  

Diversos autores têm vindo a estudar e a identificar várias caraterísticas que ajudam 

a melhorar o desempenho de um website, formar e desenvolver laços com os consumidores 

(Wang et al., 2019). A disponibilização de uma estrutura acessível é fundamental para uma 

melhor experiência de navegação (Köhler & Zerfass, 2019; Vijay, Prashar & Sahay, 2019; 

Chen, Ayanso & Lertwachara, 2016; Lim, Heng, Ng & Cheah, 2016).  

Um dos principais fatores está relacionado com o tempo de resposta dos websites ao 

longo do período de navegação por parte dos consumidores. Segundo dados da Google 

(2019), uma página demora em média 15 segundos a carregar. Uma questão de segundos 

poderá ser o suficiente para deixar consumidores frustrados com as suas experiências de 

compra. Apenas um segundo de diferença no tempo de espera poderá ter impacto direto em 

cerca de 20% no que concerne às taxas de conversão dos consumidores (Coe, 2019).  

A qualidade da informação e o recurso a técnicas que facilitem a interpretação dos 

conteúdos das empresas são importantes para os consumidores. Os vendedores são 

considerados como peritos relativamente a produtos que interessam aos clientes, fazendo 

uso desse elevado conhecimento (Pereira & Rita, 2017) para oferecer conselhos e 

informações úteis de um modo preciso, credível, verdadeiro e imparcial (Vijay et al., 2019; 

Lim et al., 2016). Os compradores podem apresentar dúvidas ao longo de uma visita a um 

website, o que faz com que estes coloquem questões a serviços de apoio (Lim et al., 2016). 

A qualidade do atendimento pode ajudar os consumidores a reduzirem a sua incerteza e a 

tomar decisões de compra mais informadas (Köhler & Zerfass, 2019; Pereira & Rita, 2017; 

Garrett et al., 2017; Chen et al., 2016). A recomendação de produtos em tempo real ou a 

disponibilização de informações adicionais relativas aos produtos mais vendidos em 

determinado período poderão influenciar decisões de compra dos consumidores, em 

produtos nos quais não estavam previamente interessados (Chen et al., 2016). Caso os 

websites não consigam esclarecer as dúvidas levantadas pelos clientes, estes poderão sair da 

página e procurar uma alternativa de uma empresa concorrente (Köhler & Zerfass, 2019; 

Vijay et al., 2019). 

O layout, que consiste no design e aparência de uma página, é outra das caraterísticas 

mais apreciadas pelos consumidores (Ahmad, Rahman & Khan, 2016). Pereira & Rita (2017) 

identificaram a apresentação dos produtos como um fator valorizado pelos consumidores e 

Vijay et al. (2019) reforçam a importância de um website ser criativo e estimulante, de modo 
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a despertar a atenção do visitante. A disponibilização de elementos multimédia pode também 

ajudar a facilitar a leitura e a interpretação da mensagem por parte dos consumidores (Köhler 

& Zerfass, 2019).  

A fase de compra é outro aspeto fundamental. Durante o processo de visita, é 

possível “adicionar itens ao carrinho de compras”. Os compradores recorrem a esta 

ferramenta para efetuarem a compra ou simplesmente para se informarem acerca de 

caraterísticas relacionadas com o produto (Pallant, Danaher, Sands & Danaher, 2017). Caso 

o processo de compra não seja concluído, não significa que os clientes tenham desistido do 

produto, podendo regressar para uma nova visita. As empresas estão atentas a estes 

comportamentos e procuram encaminhar os consumidores (Pallant et al., 2017), 

disponibilizando formas de testar um determinado produto. As empresas asseguram ainda 

formas de encomenda e pagamento do produto, para completar a transação (Chen et al., 

2016). Muitas vezes os clientes não optam pela compra porque não se sentem seguros quanto 

ao método de pagamento, pelo que este deve ser o mais impessoal e anónimo possível, o que 

permite reforçar a confiança do consumidor (Lim et al., 2016). 

Um serviço de qualidade num website influencia a experiência (Chen et al., 2016; Lim 

et al., 2016) e aumenta a probabilidade de os visitantes voltarem a recorrer a estes canais em 

futuras ocasiões (Vijay et al, 2019; Wani, Raghavan, Abraham & Kleist, 2017), o que poderá 

fazer com que os consumidores se tornem leais a uma determinada marca (Ieva and Zilianai, 

2018).  

 

2.4.2. Motores de pesquisa 

 

Os motores de pesquisa são canais utilizados pelos consumidores no processo de 

pesquisa, com o intuito de: 1) procurar informações acerca de um produto ou serviço, 2) 

saber mais sobre uma dada empresa e os seus fornecedores, 3) comparar preços e 4) 

comparar caraterísticas de produtos. Alguns dos motores de pesquisa mais utilizados são: o 

Google, o Yahoo ou o Youtube. Após introdução de uma determinada expressão chave 

nesses canais por parte dos consumidores, são apresentadas listas de resultados com 

hiperligações, que redirecionam o consumidor para as páginas das empresas (Labanauskaité 

et al., 2020; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016).  

A lista de resultados divide-se em duas componentes: os resultados orgânicos, que 

não resultam de promoções pagas, e os resultados pagos (Sharma, Gupta, Mateen & Pratap, 
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2018). Estes dois conjuntos são a consequência de diferentes abordagens das empresas para 

gerar mais visitas. Uma melhor posição no ranking de resultados aumenta o rácio de cliques 

por parte dos consumidores. Devido às extensas listas de resultados apresentados, os 

consumidores tendem a visitar apenas as primeiras 4/5 páginas apresentadas (Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2016).  

As empresas recorrem a técnicas de marketing para procurar aumentar a sua 

classificação, de modo de gerar tráfego nos seus websites e fazer com que os consumidores 

visitem as suas páginas. O marketing de motores de pesquisa procura introduzir conteúdo 

relevante nas listas de pesquisa, melhorar os seus resultados e tenta interligar a informação 

que os consumidores pretendem encontrar com o conteúdo apresentado pelas empresas, 

ajudando as últimas a divulgar os seus conteúdos (Momen, Sultana & Haque, 2019; Chaffey 

& Ellis-Chadwick, 2016).  

Uma das técnicas de marketing mais utilizadas é a otimização dos motores de 

pesquisa (SEO – search engine optimization) (Sharma et al., 2018; S. Lee, Jang, E. Lee & Oh, 

2016; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). O SEO é uma abordagem estruturada, que procura 

aumentar a posição da empresa ou dos seus produtos nos resultados de pesquisa orgânicos, 

após a introdução de determinadas expressões chave por parte dos consumidores nos 

motores de pesquisa (Sharma et al., 2018; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Quando bem 

implementado, gera um incremento de visitantes das páginas das empresas, a um baixo custo. 

Este método é altamente direcionado para potenciais interessados, pois os consumidores ao 

pesquisarem nos motores de pesquisa, apresentam já um certo interesse no produto (Chaffey 

& Ellis-Chadwick, 2016).  

 Vários autores apresentam diversas considerações sobre estratégias que as empresas 

podem utilizar para melhorar os resultados de pesquisa. Sheffield (2020) destaca as 

expressões chave e a sua colocação, além da apresentação de uma linguagem diversificada 

como fatores fundamentais do SEO. Durante a elaboração de uma página, é necessário 

interligar as expressões chave a um conjunto de ligações no local exato. A apresentação da 

expressão chave principal, com conceitos e sinónimos da mesma, ajuda a reforçar a posição 

de uma dada página. Por outro lado, a repetição de uma determinada palavra chave tem o 

efeito oposto, podendo prejudicar o desempenho da página. Chaffey and Ellis-Chadwick 

(2016) destacam a importância da melhoria, a apresentação de mais conteúdos relevantes nas 

páginas das empresas, a adição de mais ligações, a melhoria da qualidade dessas ligações e a 

introdução de imagens e textos alternativos, que captem a atenção dos visitantes. Lee et al. 
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(2016) alertam para a existência de várias formas e domínios de chegar à mesma página. Um 

website que possa ser acedido a partir de vários localizadores (URL) leva a que os algoritmos 

dos motores de pesquisa atribuam igual importância às diferentes formas de aceder à página 

e consequentemente diminuam o peso e a credibilidade do localizador principal. Uma página 

que apresente um domínio de página principal tem maior probabilidade de melhorar a 

credibilidade e aumentar a sua classificação. Outro dos problemas levantados por Lee et al. 

(2016) consiste na existência de links que remetem para páginas que já não existem, 

defraudando as expectativas dos consumidores.    

 Sheffield (2020), por sua vez, identificou nove áreas de melhoria de conteúdo por 

parte das empresas: 1) otimização para dispositivos móveis; 2) interpretação acessível, 

acompanhando por vezes os textos, com vídeos e imagens ilustrativas; 3) criatividade; 4) 

associação do texto com a intenção do público; 5) credibilidade; 6) conteúdo sem erros 

gramaticais, que podem influenciar a confiança dos consumidores; 7) organização; 8) 

possibilidade de clique numa determinada parte do texto, que guie o utilizador para a fonte 

do conteúdo e 9) existência de links permanentes.  

 O crescente recurso aos motores de pesquisa levou a que técnicas como o SEO 

aumentassem o número de visitas aos websites das empresas (Lee et al., 2016). Por 

conseguinte, uma melhor perceção do raciocínio do consumidor no momento de pesquisa 

poderá ajudar a reforçar a imagem da marca e o valor que os clientes atribuem a esta última 

(Mommen et al., 2019).  

 

2.4.3. E-mail marketing 

 

O e-mail marketing é uma das plataformas de comunicação mais importantes 

(Sharma et al., 2020). Os efeitos do envio de um e-mail associam-se à comunicação cara a 

cara (Karjaluoto, Mustonen & Ilkuniemi, 2015), podendo ser definido como “o envio de 

mensagens comerciais e não comerciais para um determinado número de consumidores” 

(Hudák, Kianičková & Madleňák, 2017), que pertencem a um conjunto de segmentos alvo 

(Labanauskaité et al, 2020). 

 O e-mail marketing é uma das estratégias mais eficientes na construção da marca, no 

desenvolvimento de relações com consumidores, na conquista de clientes e em promoções 

de vendas (Hudák et al., 2017). Confere um conjunto de vantagens às empresas, 

nomeadamente: 1) baixo custo de alcance de público, 2) comunicação direta com os 
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consumidores, o que encoraja uma ação por parte destes últimos, 3) menor tempo para o 

desenvolvimento de campanhas de marketing, 4) possibilidade de uma mensagem com 

conteúdo personalizado, 5) possibilidade de testar diferentes abordagens de e-mail e 6) 

integração com outros canais digitais (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Esta ferramenta 

ajuda ainda a criar bases de dados de clientes e agrupá-los por perfis, consoante as suas 

preferências e comportamentos de compra (Sharma et al., 2020).  

 A eficácia e a eficiência associados ao envio de um e-mail estão relacionados com um 

conjunto de métricas, nomeadamente 1) a taxa de entrega, 2) a taxa de abertura e 3) a taxa 

de cliques (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). A taxa de entrega poderá estar condicionada 

por fatores como a não existência do endereço para o qual a mensagem foi enviada ou a ação 

do filtro de spam bloquear o e-mail. Já a taxa de abertura indica quantos consumidores 

abriram o e-mail. No entanto, estes resultados nem sempre são conclusivos, pois existem 

utilizadores que abrem o e-mail e eliminam-no logo após a sua abertura, sem ler o conteúdo 

da mensagem. Por sua vez, a taxa de cliques indica o número de cliques em links associados 

ao envio dos e-mails. Muitas vezes um e-mail vem associado a um anúncio ou a um link que 

procura encaminhar o consumidor para uma dada página. Esta métrica avalia se os 

consumidores clicaram no respetivo anúncio (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). 

Segundo dados da Campaign Monitor (2020), no ano transato, em 2019, a taxa de 

abertura por parte dos clientes no setor do retalho foi de aproximadamente, 14%. A taxa de 

cliques por abertura foi de cerca de 15,2%, registando um valor superior ao do ano de 2018, 

que era de 14,3%. Os anúncios de e-mail marketing fazem com que os consumidores estejam 

mais dispostos a procurar informações sobre um determinado produto (Leung & Tsou, 

2019).  

A intenção dos consumidores em abrir os e-mails podem ser influenciadas por uma 

série de fatores. Sharma and Kaur (2020) identificam a importância da relação existente entre 

empresa e cliente, assim como o valor percebido associado ao conteúdo que é destinado aos 

últimos como alguns desses fatores. Fatores como o assunto da mensagem e o envolvimento 

dos consumidores com outros utilizadores nos meios sociais, podem ajudar à divulgação da 

mensagem. Por sua vez, os sentimentos também assumem um papel importante na decisão. 

Caso os destinatários associem a mensagem a sentimentos positivos, poderão reencaminhá-

la para amigos e familiares, ajudando a difundir o seu conteúdo; contrariamente, uma 

mensagem que gere sentimentos negativos poderá fazer com que os consumidores não a 

reencaminhem. As perceções dos clientes podem ser influenciadas ainda por fatores como a 
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idade, o género, o nível de rendimento, o local de residência e a cultura de um determinado 

país (Sharma & Kaur, 2020; Lorente-Páramo, Hernández-García & Chaparro-Peláez, 2020).  

O envio de mensagens personalizadas gera tráfego em outros canais digitais da 

empresa (Behera et al., 2020). Leung and Tsou (2019) identificam a oferta de campanhas com 

descontos de valor absoluto como os métodos mais eficazes numa campanha de e-mail 

marketing, ao invés de descontos percentuais em campanhas da empresa. De forma a 

persuadir os consumidores, as empresas devem planear as suas campanhas, sustentadas em 

e-mails criativos, com conteúdos relevante e úteis, bem como incentivar comportamentos de 

compra, através de prémios ou descontos (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Outro dos 

desafios passa por garantir que as mensagens enviadas não sejam bloqueadas por filtros de 

spam e devem ainda assegurar que o conteúdo possa ser acedido a partir de diferentes tipos 

de equipamentos, nomeadamente computadores ou dispositivos móveis (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016).  

 

2.4.4. Meios sociais 

 

O desenvolvimento da Internet, a crescente popularidade das tecnologias móveis e a 

proliferação dos meios sociais fizeram com que as empresas reforçassem a aposta nestes 

canais (Chen & Lin, 2019; Ebrahim, 2019), redefinindo o modo como as empresas alcançam, 

comunicam e interagem com os consumidores (Ebrahim, 2019). Nos dias de hoje, estes 

permitem às empresas comunicar com os consumidores, que por sua vez partilham as suas 

experiências relativamente a produtos ou serviços. A partilha de conteúdos em tempo real 

facilita a disseminação de informação e desenvolve o contacto social entre pessoas. Empresas 

como a Amazon utilizam os meios sociais como uma parte importante das suas estratégias 

de marketing (Chen & Lin, 2019; Yadav & Rahman, 2017).  

O marketing de meios sociais constitui uma técnica de comunicação eficiente que 

ajuda a reforçar o desempenho da marca e a disseminar mais rapidamente a sua comunicação 

(Ebrahim, 2019; Yadav & Rahman, 2017; Karjaluoto et al., 2015). A incorporação destes 

canais por parte das empresas maximiza a interação, oferece informação precisa sobre 

determinados produtos, faz recomendações personalizadas de produtos com base no perfil 

do cliente e sugere produtos “em alta” (Yadav & Rahman, 2017), influenciando as decisões 

de compra por parte dos consumidores (Ebrahim, 2019).  

Os meios sociais englobam as plataformas de redes sociais, como o caso do 
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Facebook, do Youtube, do Instagram, do Snapchat e do Twitter, os blogs, os fóruns, como 

é o caso do Reddit e do Tumblr e ainda os websites das empresas (Jacobson, Gruzd & 

Hernandéz-García, 2020; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016).  

Estes meios acrescentaram várias vantagens às empresas, nomeadamente o alcance 

de grandes públicos a baixo custo. Para isso é importante o papel do “passa a palavra 

eletrónico” (electronic word-of-mouth – eEWOM) (Ismagilova, Dwivedi & Slade, 2020; 

Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). O e-WOM permite aos consumidores falar sobre 

determinados produtos ou serviços, avaliá-los e partilhar as suas experiências de compra, 

funcionando como uma importante fonte de informação.  

O passa a palavra eletrónico é um dos fatores com maior preponderância a gerar 

tráfego nos canais digitais. Os resultados associados são por vezes superiores aos de 

campanhas de marketing pagas. No entanto, o consumidor nem sempre se sente à vontade 

ao ver os seus conteúdos partilhados para outras pessoas. Existem preocupações relacionadas 

com a privacidade que podem afetar negativamente as interações entre os utilizadores nestes 

meios (Jacobson et al., 2020). De forma a contrariar estes sentimentos negativos, as 

organizações procuram perceber o ponto de vista dos clientes relativamente a produtos, 

serviços ou campanhas; tentam melhorar o modo como a marca é vista, incentivando à 

participação dos utilizadores nestes meios; e esforçam-se para providenciar melhores 

experiências de compra aos seus clientes (Jacobson et al., 2020; Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016). 

As decisões de compra podem ser influenciadas por comentários de outras pessoas. 

Sentimentos de frustração e arrependimento podem ter efeitos negativos na opinião dos 

clientes em relação a um determinado produto (Ismagilova et al., 2020). As empresas cujos 

consumidores se sentem desiludidos em relação a um determinado produto procuram que 

os últimos evitem o uso de expressões que denotem frustração e pedem que estes sejam o 

mais objetivos possível na sua explicação (Ismagilova et al., 2020). Por conseguinte, as 

empresas procuram assegurar que a qualidade dos conteúdos partilhados seja elevada, com 

apreciações positivas. Algumas páginas e plataformas de opinião, como são o caso da 

Amazon e o Tripadvisor explicam aos utilizadores como se escreve uma crítica online.  

A presença de recomendações e comentários personalizados por parte das empresas 

nestes meios, às questões levantadas pelos consumidores fazem com que estes se sintam 

importantes para a marca. Além disso, estes canais permitem a visualização de produtos 

recomendados para os consumidores, num plano específico (Behera et al., 2020). Os 
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consumidores procuram estas plataformas para a obtenção de serviços adaptados às suas 

necessidades, obtenção de informações por parte das empresas, partilha de experiências e 

recomendação de produtos (Ebrahim, 2019). A oferta de uma experiência positiva ajuda a 

aumentar o valor percebido e a qualidade da marca para os clientes, o que pode levar a 

desencadear comportamentos de compra e posteriormente, tornar o consumidor leal à marca 

(Koay, Ong, Khoo & Yeoh, 2020; Ebrahim, 2019).  

Uma comunicação constante por parte das empresas é valorizada pelos 

consumidores. O valor útil e hedónico percebido nas publicações influenciam as intenções 

dos consumidores partilharem a mensagem com amigos (Wang et al., 2019). A 

disponibilização de ofertas e conteúdos promocionais como períodos experimentais, 

descontos e ofertas também são importantes para reforçar a imagem que os clientes têm da 

marca (Raji, Rashid & Ishak., 2019). As atividades de marketing de meios sociais e a 

identificação social influenciam positivamente as perceções dos utilizadores e despertam 

satisfação no cliente, o que ajuda a influenciar intenção deste último continuar a ser 

participativo nestes meios, assim como melhoram a intenção de compra (Chen & Lin, 2019). 

 

2.4.5. Publicidade online  

 

Nas últimas duas décadas, o conceito de publicidade evoluiu. Nos dias de hoje, os 

anúncios online são um dos métodos de comunicação mais frequentes (Gong, Wang & Li, 

2019), sendo possível vermos expostos em várias páginas diferentes tipos de anúncios 

(Tunuguntla, Basu, Rakshit & Ghosh, 2019). Segundo dados do relatório do IAB (Internet 

Advertising Bureau), no ano de 2018, a publicidade online tinha gerado receitas de 107,4 

milhares de milhão de dólares, sendo que na primeira metade de 2019, esse valor situava-se 

nos 57,9 milhares de milhão.  

Os retalhistas procuram gerar tráfego nos seus websites através de anúncios. No 

entanto, os potenciais consumidores não são o único foco. Os clientes da marca deparam-se 

também com informações que lhes são exibidos por ação das empresas, cujo principal 

objetivo é o de influenciar a decisão de compra do consumidor (Tunuguntla et al., 2019). Os 

anúncios são exibidos de diferentes formas, nomeadamente imagem, vídeo ou texto 

(Rhuggenaath, Akcay, Zhang & Kaymac, 2019), em espaços próprios para o efeito. Os 

anúncios assumem vários tipos, como são o caso dos banners, anúncios em display, anúncios 

de pop-up, hiperligações patrocinadas, envio de e-mails com campanhas para os 
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consumidores e anúncios patrocinados (Tunuguntla et al., 2019; Hussain, Ferdous, Mort & 

Phau., 2018).  

Os anúncios de banners são uma ferramenta utilizada para atingir mercados alvo em 

websites populares, em páginas de meios sociais, no Youtube ou em motores de pesquisa 

(Hussain et al., 2018). Consistem em conteúdos gráficos, geralmente em formato retangular, 

expostos numa página, com o intuito de aumentar o conhecimento da marca por parte dos 

consumidores e de gerar tráfego nos websites das empresas. Podem assumir formatos 

estáticos ou animados. Os banners animados são anúncios ricos em conteúdo que envolvem 

um conjunto de imagens em sequência, que procuram captar a atenção. Estes anúncios 

incentivam à ação do consumidor, possibilitando o seu reencaminhamento para o website 

através de um clique no anúncio (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). 

Os anúncios em display são colocados em páginas externas, como redes sociais ou 

“publishers”, em locais pagos e destinados para o efeito, de forma a criar consciência da 

marca, despertar sentimentos positivos e aumentar a intenção de compra. Muitos anúncios 

encorajam à interação dos destinatários ao possibilitarem o acesso a um determinado vídeo 

ou disponibilizando mais informações, através do clique numa determinada hiperligação 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016).  

Já os anúncios de pop-up podem ser considerados como intrusivos por parte dos 

consumidores (Hussain et al., 2018). Uma elevada exposição a esse tipo de anúncios pode 

aborrecer os consumidores e influenciar negativamente a sua decisão de compra.  

Os anúncios patrocinados, por sua vez, são um importante meio para a 

personalização das mensagens. Os algoritmos dos motores de pesquisa captam as 

caraterísticas e preferências dos consumidores e exibem os anúncios de acordo com esses 

comportamentos (Tunuguntla et al., 2019).  

Yoldar and Özcan (2019) categorizam os anúncios em relevantes ou não relevantes, 

que se subdividem em outras duas categorias: selecionados e não selecionados. 

A relevância de um anúncio relaciona-se com o facto do consumidor visualizar o 

anúncio (relevante) ou não visualizar (não relevante). A divisão é assim feita pela quantidade 

de visualizações que um determinado anúncio teve.  

Por sua vez, caso um anúncio seja recomendado a um determinado segmento-alvo, é 

considerado como selecionado, ao passo que, caso não seja direcionado a ninguém em 

particular, é considerado não selecionado.  

A competitividade e o tempo limitado para exibição de anúncios limitam a eficiência 
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das mensagens transmitidas, pelo que as empresas devem procurar maximizar esta eficiência 

e converter o anúncio em receitas (Kim & Moon, 2020). De cada vez que uma página é 

visitada, esta contém vários anúncios, que geram um conjunto de sensações nos 

consumidores (Rhuggenaath et al., 2019). Os parágrafos seguintes retratam a importância de 

diferentes caraterísticas dos anúncios e quais os seus efeitos nos clientes. 

O entretenimento, a informação e a credibilidade afetam positivamente as perceções 

e as atitudes dos consumidores em relação a um determinado anúncio (K.-C. Yang, Huang, 

C. Yang & S. Yang, 2017; Shaouf, Lü & Li, 2016), o que pode gerar uma preferência da marca 

e afetar a tomada de decisão de compra (Shaouf  et al., 2016). Por outro lado, anúncios que 

são considerados como aborrecidos, ofensivos ou irritantes, diminuem o interesse de 

visualização por parte dos destinatários (Yang et al., 2017). 

O aspeto estético assume um papel fundamental na eficácia de um anúncio (Shaouf  

et al., 2016). O aumento do uso dos dispositivos móveis e a diversificação dos tipos de 

publicidade fez alterar as especificações de tamanho (Kim & Moon, 2020). Os anúncios 

podem assumir um formato horizontal ou de “arranha céus” (vertical) (Li et al., 2016). Além 

do formato, as empresas devem ter em conta uma série de fatores como: 1) a inclusão de 

cores, 2) apresentação de informação gráfica e 3) um tipo de letra apelativo. Como resultado, 

as perceções do consumidor são melhoradas, assim como a atenção prestada ao respetivo 

anúncio (Shaouf  et al., 2016).  

O dinamismo e as caraterísticas da página são também caraterísticas valorizadas. 

Anúncios com maior velocidade de animação e dinamismo despertam numa fase inicial, 

maior atenção. No entanto, com o passar do tempo, os consumidores começam a concentrar-

se nos detalhes. Desta forma, os anúncios menos dinâmicos captam a atenção do consumidor 

numa fase posterior, por um maior período de tempo (Li et al., 2016).  

Caso um anúncio seja cativante e desperte sentimentos positivos nos consumidores, 

estes voltam a visualizá-los. A existência de conteúdo atrativo ou confiável ajuda a reforçar a 

atenção. A informação pode ser de tal forma esclarecedora que os consumidores absorvem 

aquilo que pretendem saber e avançam para a compra. O bom anúncio é confiável, não só 

devido ao quão impressiona, mas também pela veracidade e confiança associadas ao produto 

ou serviço (Yang et al., 2017).  

Os anúncios online podem ter um impacto positivo no volume e na valência do 

“passa a palavra”, o que acaba por influenciar as opiniões dos consumidores em relação a 

um determinado produto e, consequentemente, as respetivas decisões de compra (Gong et 
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al., 2019).  

As empresas devem ter em atenção a frequência de exposição de um consumidor a 

determinado anúncio. Uma maior exposição a um dado anúncio faz com que a taxa de cliques 

seja cada vez menor. Muitos dos clientes, ao não demonstrarem interesse inicial, continuam 

a não manifestar interesse no produto em questão, podendo sentir-se aborrecidos em relação 

a uma exposição contínua (Försch & Haan, 2018).  

Por conseguinte, as empresas devem promover anúncios diferentes, com conteúdo 

diversificado, de forma a gerar atitudes positivas por parte dos consumidores em relação à 

marca (Försch & Haan, 2018)  

 

2.5. Análise crítica e Modelo Conceptual  

 

Este é um tema que, embora ainda não muito explorado, tem registado nos últimos 

anos um crescente interesse e algumas contribuições importantes. O objetivo deste estudo 

passa por perceber quais os canais digitais mais adequados às diferentes etapas do processo 

de decisão do consumidor.  

Os artigos científicos presentes na revisão bibliográfica apresentam uma abordagem 

inicial que procura interligar os canais digitais com estratégias de marketing das empresas. Os 

modelos apresentados por Kannan and Li (2017) e Key (2017) oferecem contributos 

importantes que funcionam como suporte para o desenvolvimento de um modelo que 

consiga interligar estes campos. Devido à crescente utilização dos canais digitais por parte 

dos consumidores, parece-nos importante, quer em termos académicos, quer na perspetiva 

das empresas explorar este tema. Como previamente referido por Ribeiro (2018), em termos 

académicos, este modelo poderá constituir uma base empírica ou de modelos que interliguem 

os canais ao comportamento do consumidor. Acrescenta ainda, que do ponto de vista das 

empresas, esta área pode conferir vantagens às empresas, nomeadamente: 1) maior eficiência 

na audiência que é atingida pelo anúncio, 2) menores custos e ações mais eficazes, 2) maior 

recetividade da audiência às mensagens emitidas, 4) menor intrusão nas atividades dos 

consumidores e 5) maior capacidade para orientar os negócios na construção de uma 

estratégia digital que melhor identifique os recursos, conteúdos e funcionalidades a incluir. 

Na atualidade, ainda não existe um modelo de comportamento do consumidor que 

seja consensual entre a comunidade académica. Diversos autores contribuíram com 

diferentes perspetivas, no entanto, este é um tema que tem gerado muitas questões. Ao longo 
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da bibliografia, foram identificados e estudados vários modelos de comportamento do 

consumidor. 

Algumas das contribuições mais importantes nesta área remetem-nos para os 

modelos de Howard and Sheth (1969), Nicosia (1976) e o modelo da autoria de Engel, Kollat 

and Blackman (1995). Com o surgimento da internet e do digital, o comportamento do 

consumidor foi sofrendo alterações. Posteriormente, Constantinides (2004) apresentou um 

modelo do consumidor online que constitui uma base importante para estudos subsequentes 

na área, identificando um conjunto de etapas do comportamento e algumas caraterísticas 

valorizadas pelos consumidores ao longo do processo de decisão de compra online. Como 

previamente referido, o surgimento do online conferiu maior poder aos consumidores. 

Atualmente, não basta apenas exibir de um determinado conjunto de produtos, é necessário 

envolver os clientes no processo de decisão, fazê-los sentir que são importantes e que a sua 

opinião é tida em consideração. 

Mais recentemente, surgiram novas e importantes contribuições para a análise do 

comportamento. Edelman and Singer (2015) propuseram um novo modelo de 

comportamento do consumidor, relacionado com o digital. As empresas procuram criar 

experiências cada vez mais únicas, personalizadas e adaptadas às caraterísticas de cada 

consumidor, procurando envolve-lo num ciclo de fidelização.  

Adams et al. (2015), por sua vez, identificam no processo de decisão de compra, a 

existência de instantes associados a impulsos na procura de informação, formação de 

preferências, avaliação das alternativas disponíveis e consequente tomada de decisão. Desse 

modo, as empresas devem procurar antecipar estes momentos e utilizar estratégias que 

confiram um uso eficaz dos canais digitais, providenciado soluções e resultados que 

correspondam às exigências dos consumidores. 

O objetivo do presente trabalho passa assim pela elaboração de um modelo genérico 

que procura ligar os canais digitais com os diferentes momentos do comportamento de 

compra online do consumidor. Ribeiro (2018) e Duarte (2018) ofereceram contribuições 

importantes nesta área, no entanto, os modelos existentes constituem estudos preliminares 

que necessitam de ser explorados, reforçando a necessidade de se realizarem futuras 

investigações nesta área. Procurar-se-á assim avaliar a pertinência dos canais digitais em cada 

etapa e perceber qual o modelo de comportamento do consumidor que melhor se adequa 

aos canais digitais existentes. O modelo conceptual proposto encontra-se na figura seguinte. 
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Figura 7 - Modelo Conceptual 

 

 

Por conseguinte, este estudo irá procurar dar resposta a seguinte questão de 

investigação: “De que forma é possível ligar os canais digitais ao modelo de comportamento 

do consumidor?”. 
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3. Hipóteses de Investigação 

 

Através da revisão bibliográfica, foi-nos possível tomar contacto com distintas 

abordagens da autoria de diferentes autores relativamente à influência dos canais digitais no 

processo de decisão do consumidor, tema central deste trabalho. Desta forma, pretendemos 

confirmar as afirmações estudadas através de um estudo empírico. Para este estudo serão 

abordados os diferentes canais digitais e três abordagens de comportamento do consumidor: 

1) o modelo de Edelman and Singer (2015), 2) os Micromomentos, introduzidos pela Google 

(2015) e 3) ainda o processo de conversão do consumidor, com base numa série de 

construtos. Este capítulo pretende assim descrever as hipóteses consideradas para estudo.  

 

Website 

Garrett et al. (2017) e Pallant et al. (2017) identificam diferentes finalidades no 

recurso a um website, nomeadamente para saberem mais sobre um determinado produto, 

para pesquisar sobre novos produtos e para realização de compras.  

Ao longo da revisão bibliográfica, foi possível identificar diversos atributos 

valorizados por diferentes autores. Uma estrutura de navegação acessível, que melhora a 

experiência de navegação (Köhler & Zerfass, 2019; Vijay et al., 2019; Chen et al., 2016; Lim 

et al, 2016); a qualidade da informação; um serviço de apoio que confere uma resposta precisa 

e a facilidade de interpretação da mensagem (Köhler & Zerfass, 2019; Vijay et al., 2019; 

Pereira & Rita, 2017; Lim et al., 2016); o layout dos websites, nomeadamente o design e a 

apresentação, quer da página, quer dos seus produtos (Vijay et al., 2019 ; Pereira & Rita, 2017; 

Ahmad et al., 2016) e o tempo de carregamento de uma página (Coe, 2019) têm influência 

nas fases de “persuasão” e “conversão”, no processo de conversão do consumidor e para o 

etapa “consideração”, na viagem de decisão. Já a segurança dos métodos de pagamento 

(Chen et al., 2016; Lim et al., 2016) pode ter influência direta no processo de decisão de 

compra. É ainda destacado o facto de as empresas encorajarem os consumidores a 

partilharem as suas experiências de compra, com o intuito de melhorar a relação entre 

empresas e clientes e convencer novos consumidores (Farah & Ramadan, 2020; Rita et al., 

2019; Cheng et al., 2018; Coelho et al., 2018). Ieva and Ziliani (2018) concluem assim que, 

como consequência, os clientes se podem tornar leais a uma determinada marca. 

Tendo por base a fundamentação teórica considerada, bem como os estudos de 

Ribeiro (2018) e Duarte (2018), formulam-se as seguintes hipóteses de investigação: 
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H1.1. Na viagem de decisão, o website é o canal digital mais adequado para as fases 

de: a) consideração, b) avaliação, c) compra, d) utilização, e) recomendação e f) envolvimento. 

H1.2. O website é o canal digital mais adequado para os micromomentos: a) “Eu 

quero saber”, b) “Eu quero fazer”; c) “Eu quero ir” e d) “Eu quero comprar”. 

H1.3. No processo de conversão, o website é o canal digital mais adequado para 

responder aos construtos: a) cobertura, b) frequência, c) persuasão, d) conversão, e) aquisição 

e f) fidelização. 

 

 Motores de pesquisa 

Os motores de pesquisa são ferramentas altamente direcionadas que fornecem 

informação aos consumidores sobre a empresa, desde caraterísticas de produtos até à 

localização das lojas, entre outros (Labanauskaité et al., 2020; Momen et al., 2019; Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2016). Os utilizadores digitam palavras chave que sejam do seu interesse, 

sendo apresentados resultados com base na sua pesquisa. Quanto maior for a classificação 

da página, maior será a probabilidade de o consumidor visitar essa página (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Por conseguinte, estes canais ajudam a gerar tráfego noutros canais da 

empresa, nomeadamente os seus websites (Sheffield, 2020; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; 

Luh, Yang & Huang, 2016). Key (2017) realça ainda a possibilidade de comparar métodos de 

entrega e métodos de pagamento de um produto. 

Com base nestas considerações e nas conclusões obtidas por Ribeiro (2018) e Duarte 

(2018), formulam-se as seguintes hipóteses de investigação. 

 

H2.1. Na viagem de decisão do consumidor, os motores de pesquisa são os canais 

digitais mais adequados para as fases de: a) consideração, b) avaliação, c) compra, d) 

utilização, e) recomendação e f) envolvimento. 

H2.2. Os motores de pesquisa são os canais digitais mais adequados para os 

micromomentos: a) “Eu quero saber”, b) “Eu quero fazer”; c) “Eu quero ir”; d) “Eu quero 

comprar”. 

H2.3. No processo de conversão, os motores de pesquisa são os canais digitais mais 

adequados para os construtos: a) cobertura, b) frequência, c) persuasão, d) conversão, e) 

aquisição e f) fidelização. 
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E-mail marketing 

O e-mail marketing é um canal importante no desenvolvimento de uma relação 

contínua entre empresa e consumidores. O e-mail marketing promove desenvolvimento de 

relações com consumidores, através da aquisição de clientes e promoções de vendas (Behera 

et al., 2020; Leung & Tsou, 2019; Hudák et al., 2017), procurando adaptar-se às necessidades 

dos clientes, através de uma comunicação personalizada (Behera et al., 2020; Sharma & Kaur, 

2020; Lorente-Páramo et al., 2020), com base em diferentes caraterísticas demográficas e 

culturais, o que desperta a atenção dos consumidores e aumenta a sua probabilidade de 

demonstrarem interesse no conteúdo da mensagem (Sharma et al., 2020). Este canal digital 

fornece ligações que ajudam a direcionar os consumidores para os websites das empresas, 

gerando assim tráfego nesses canais (Behera et al., 2020).  

Através da fundamentação teórica e dos estudos de Ribeiro (2018) e Duarte (2018), 

formulam-se as seguintes hipóteses de investigação: 

 

H3.1. Na viagem de decisão do consumidor, o e-mail marketing é o canal digital mais 

adequado para as fases de: a) consideração, b) avaliação, c) utilização, d) compra, e) 

recomendação e f) envolvimento. 

H3.2. O e-mail marketing é o canal digital mais adequado para os micromomentos: 

a) “Eu quero saber”, b) “Eu quero fazer” e c) “Eu quero comprar”. 

H3.3. No processo de conversão, o e-mail marketing é o canal digital mais adequado 

para responder aos construtos: a) cobertura, b) frequência, c) persuasão, d) conversão, e) 

aquisição e f) fidelização. 

 

Meios sociais  

Os meios sociais possibilitaram a partilha de informações e o desenvolvimento de 

contactos entre clientes. Estes canais apresentam a particularidade de conceder voz aos 

clientes, permitindo que estes partilhem as suas experiências de compra (Chen & Lin, 2019). 

Por outro lado, os meios sociais ajudam a disseminar as mensagens de marketing das 

empresas de um modo mais rápido (Ebrahim, 2019; Yadav & Rahman, 2017; Karjaluoto et 

al., 2015). Outros benefícios associados aos meios sociais consistem na partilha de opiniões 

por parte de consumidores, através do “passa a palavra eletrónico” e o alcance de grandes 

públicos a baixo custo (Ismagilova et al., 2020; Jacobson et al., 2020; Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Yadav and Rahman (2017) destacaram a importância da informação de 
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produtos, recomendações personalizadas de produtos e sugestão de produtos “em alta” 

como influenciadores da decisão de compra (Ebrahim, 2019). 

Vários autores propuseram modelos concetuais procurando explicar a importância 

de alguns elementos do uso destes canais digitais nos consumidores. Chaffey and Ellis-

Chadwick (2016) destacam a importância do incentivo por parte das empresas, para que os 

consumidores utilizem estes canais. Koay et al. (2020) propuseram um modelo que destaca 

o comportamento e as atividades de marketing de meios sociais e a sua influência na 

experiência providenciada. Ebrahim (2019) propôs um modelo concetual que relaciona a 

importância do entretenimento e da customização associados à comunicação, do passa a 

palavra eletrónico e a interação entre os utilizadores dos canais digitais, procurando perceber 

a influência destes elementos na confiança e no valor atribuído à marca, que 

consequentemente poderão desencadear comportamentos de compra por parte do 

consumidor e fazer com este último se torne leal à marca (Koay et al., 2020; Ebrahim, 2019).  

Por conseguinte, e tendo também por base as conclusões de Ribeiro (2018) e Duarte 

(2018), formulam-se as seguintes hipóteses de investigação: 

 

H4.1. Na viagem de decisão, os meios sociais são os canais digitais mais adequados 

para as fases de: a) consideração, b) avaliação, c) compra, d) utilização, e) recomendação e f) 

envolvimento. 

H4.2. Os meios sociais são os canais digitais mais adequados para responder aos 

micromomentos: a) “Eu quero saber”, b) “Eu quero fazer”, c) “Eu quero ir” e d) “Eu quero 

comprar”. 

H4.3. No processo de conversão, os meios sociais são os canais digitais mais 

adequados para os construtos: a) cobertura, b) frequência, c) persuasão, d) conversão, e) 

aquisição e f) fidelização. 

 

Publicidade online 

A publicidade online promove produtos e serviços de uma determinada marca num 

conteúdo online (Kim & Moon, 2020). Apresenta conteúdo direcionado para os 

consumidores, procurando incentivar, quer consumidores, quer clientes habituais, a agirem 

e a tomar uma decisão relativamente a um determinado produto (Tunuguntla et al., 2019; 

Försch & Haan, 2018). 
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Ao longo da revisão bibliográfica, diversos autores destacam a importância da eficácia 

das mensagens e como podem as empresas convertê-la em receitas (Kim & Moon, 2020). 

Caraterísticas associadas à informação transmitida (Tunungutla et al., 2019; Yang et al., 2017); 

ao conteúdo, à estética, à animação, ao formato e ao dinamismo associados ao anúncio (Kim 

& Moon, 2020; Rhuggenaath et al., 2019; Yang et al., 2017; Li et al., 2016; Shaouf et al., 2016), 

em conjunto com a frequência de exposição a que os consumidores são sujeitos (Försch & 

Haan, 2018) e de que forma estes influenciam, tanto as decisões de compra (Gong et al., 

2019) como a criação de consciência da marca (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) têm vindo 

a ser alvo de estudo.  

Em conjunto com as observações de Ribeiro (2018) e Duarte (2018), as conclusões 

previamente mencionadas remetem-nos para as seguintes hipóteses de investigação: 

 

H5.1. Na viagem de decisão, a publicidade online é o canal digital mais adequado 

para as fases de: a) consideração, b) compra e c) envolvimento. 

H5.2. No processo de conversão, a publicidade online é o canal digital mais adequado 

para responder aos micromomentos: a) “Eu quero comprar”. 

H5.3. No processo de conversão, a publicidade online é o canal digital mais adequado 

para os construtos: a) cobertura, b) frequência, c) persuasão, d) conversão, e) aquisição e f) 

fidelização. 
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4. Metodologia  

 

4.1. Objetivo de investigação 
 

Inicialmente, foram pensados para o questionário os instrumentos SERVQUAL e 

SERVPERF, que medem a qualidade dos serviços. Ambos os modelos são estáveis, tendo 

sido testados por diversas vezes, com resultados sólidos e sem alterações ao longo dos anos.  

Os primeiros estudos de medição da qualidade de serviços são da autoria de Oliver 

(1980). Posteriormente, Parasuraman, Zaithaml and Barry (1985) introduziram a ferramenta 

SERVQUAL, que considera que a qualidade de um serviço é medida através de “gaps”, ou 

seja, através da diferença entre as perceções de um determinado serviço e as expectativas dos 

consumidores em relação ao que estes últimos consideram como um serviço de excelência. 

Em resposta aos estudos previamente mencionados, Cronin and Taylor (1992) 

apresentaram o modelo SERVPERF, o qual considera que a qualidade de um determinado 

serviço é determinada apenas pelas perceções dos clientes (Cronin & Taylor, 1992; Cronin 

Jr. & Taylor, 1994; Salomi, Miguel & Abackerli, 2005). A qualidade percebida é considerada 

como um antecedente da satisfação do consumidor, que pode influenciar e desencadear a 

intenção de compra por parte dos consumidores (Cronin & Taylor, 1992; Zhou, 2004).  

No entanto, limitações associadas ao tempo disponível e a procura de assegurar uma 

maior taxa de respostas, levaram a que o questionário se baseasse apenas no modelo 

SERVPERF, tendo como principal objetivo medir as perceções dos consumidores 

relativamente aos canais digitais da FNAC, no processo de decisão de compra. Os resultados 

obtidos servirão para quantificar as perceções dos clientes em relação a estes canais, 

identificar os que melhor se adequam ao processo de compra e indicar possíveis lacunas. Por 

conseguinte, este estudo procura ajudar a identificar as áreas nas quais a empresa deverá 

concentrar esforços, de forma a melhorar a experiência digital dos seus consumidores. 

 

4.2. Estrutura do questionário 
 

 O questionário que compõe este estudo, elaborado com auxílio da feramenta Google 

Forms, procura perceber quais as perceções dos consumidores relativamente aos canais 

digitais da FNAC. As questões apresentadas consideram os estudos de Duarte (2018) e 

Ribeiro (2018), bem como as afirmações de diversos autores, consideradas ao longo da 
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dissertação. 

 Antes da administração do referido questionário, foi realizado um pré-teste, no qual 

foram inquiridas 6 pessoas, de modo a validar as perguntas, corrigir lacunas e ajustar o 

vocabulário, para a facilitar a compreensão, assim como evitar diferentes interpretações por 

parte dos inquiridos.  

 Divide-se em duas secções: 1) questões relativas às perceções dos utilizadores sobre 

os canais digitais da FNAC e 2) perguntas relativas às caraterísticas sociodemográficas dos 

inquiridos.  

 As questões apresentadas são todas fechadas. Foram utilizadas, para a grande maioria 

das perguntas, escalas de Likert em formato horizontal de 5 pontos. Esta é uma escala que 

apresenta âncoras de resposta (por exemplo: discordo totalmente/concordo totalmente), e 

na qual os inquiridos respondem ao grau de concordância com a afirmação apresentada 

(Malhotra, 2006).  

Segundo Weijters, Millet and Cabooter (2020) uma escala neste formato, 

contrariamente a uma vertical, reduz o número de respostas extremas, devido a uma menor 

proximidade das âncoras de resposta. A existência de um maior ou menor espaçamento entre 

as opções influencia as perceções dos consumidores, que consideram que há um maior 

contraste entre as palavras ou expressões associadas às âncoras, caso a distância entre os 

pontos seja maior.  

É assim obtida uma maior consistência de respostas. Outra caraterística que garante 

a consistência da escala relaciona-se com a presença de categorias associadas a perguntas 

negativas. A pergunta relacionada com o atributo fidelização “eu não estou interessado em 

consultar o canal digital da FNAC” apresenta esta forma, de forma a que uma resposta com 

o número “1” reflita uma atitude negativa para com a marca FNAC, ao passo que uma 

resposta “5” reflete uma resposta positiva para com a marca, à semelhança de todas as 

perguntas que constituem este questionário (Malhotra, 2006). 

 
Tabela 1 - Questões tipo e respetivas escalas 

Etapa/Construto Pergunta Escala 

Consideração 

/Cobertura 

Quando recebo/sou confrontado com o canal digital X 
relativo a produtos tecnológicos da FNAC, eu visualizo 
o seu conteúdo. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

Consideração 
/Aquisição 

Quando quero obter mais informações sobre um 
produto tecnológico, eu tenho em consideração o canal 
digital X da FNAC. 

1 – Nunca 
5 – Sempre 

Avaliação  O canal digital X da FNAC permite-me fazer a avaliação 
de um produto tecnológico. 

1 – Discordo totalmente 
5 – Concordo totalmente  
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Avaliação / “Eu 
quero saber” 

Estou recetivo em considerar a informação de um canal 
digital X da FNAC quando quero saber mais sobre um 
produto tecnológico. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

Compra / “Eu 

quero comprar” 

Quando quero efetuar uma compra online, o canal 
digital X da FNAC permite-me a realização desta 
operação. 

1 – Discordo totalmente 

5 – Concordo totalmente 

 

Utilização / “Eu 

quero fazer”  

Quando quero saber como se utiliza um produto 
tecnológico, eu consulto o canal digital X da FNAC. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

 
Estou recetivo em considerar a informação de um canal 
digital X da FNAC quando quero saber como se utiliza 
um determinado produto tecnológico. 

Recomendação Eu utilizo o canal digital X da FNAC para fazer 
recomendações, sugestões ou comentários. 

1 – Nunca  

5 – Sempre 

Envolvimento / 

Fidelização 

Eu consulto o canal digital X da FNAC de modo a 
manter uma ligação com a empresa. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

“Eu quero saber” 

/ Cobertura 

Quando quero saber algo sobre um determinado 
produto tecnológico, eu consulto o canal digital X da 
FNAC. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

“Eu quero ir” Quando quero ir a uma loja da FNAC, o canal digital X 
dá-me essa localização. 

1 – Discordo totalmente 

5 – Concordo totalmente 

Frequência Em média, quantas vezes consulta/é confrontado por 
mês, o/pelo canal digital X da FNAC? 

Escala rácio – digitar 

número inteiro 

Persuasão O canal digital X da FNAC pode alterar a minha opinião 
sobre um produto tecnológico. 

1 – Impossível 

5 – Certo  

Eu aprendi algo de novo sobre o produto tecnológico ao 
consultar o canal digital X da FNAC. 

1 – Discordo totalmente 

5 – Concordo totalmente  

 Depois de consultar o canal digital X da FNAC, as 
minhas perceções sobre o produto tecnológico são 
diferentes. 

Conversão  O canal digital X da FNAC apresenta conteúdos sobre 
os quais eu posso exercer uma determinada ação. 

1 – Discordo totalmente 

5 – Concordo totalmente 

Aquisição  Quando recebo informação de um canal digital X 
relativo a produto tecnológico da FNAC, eu consulto 
outros canais da empresa, nomeadamente o seu website. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

Recomendação Eu utilizo o canal digital X da FNAC para fazer 
recomendações, sugestões ou comentários. 

1 – Nunca 

5 – Sempre 

 

 A estrutura deste questionário tem por base os cinco canais digitais previamente 

estudados. Os canais estão distribuídos de acordo com a ordem presente na revisão 

bibliográfica: em 1º lugar, surgem as questões associadas ao website; em 2º, relativas aos 

motores de pesquisa; em 3º, relacionadas com o e-mail marketing; em 4º lugar, alusivas aos 

meios sociais; e em 5º lugar, referentes à publicidade online. Os modelos apresentam algumas 

semelhanças em algumas etapas, o que faz com que algumas das questões respondam a 

diferentes momentos, em simultâneo.  

Foram efetuadas perguntas de validação, que perguntavam se o inquirido havia 

consultado canais como o website, o e-mail marketing ou os meios sociais, para que as 

respostas procurassem corresponder a uma experiência real com a marca. Essas questões 
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não se aplicaram aos motores de pesquisa ou à publicidade online, uma vez que o consumidor 

se pode deparar com produtos comercializados, promoções ou campanhas da FNAC nestes 

canais, através de estratégias da empresa, mencionadas ao longo da revisão bibliográfica. 

 Por último, são apresentadas questões sociodemográficas, o que permite caraterizar 

a amostra que respondeu a este estudo. 

  
Tabela 2 – Questões sociodemográficas e tipos de escala 

Questão sociodemográfica Tipo de escala 

Género Escala nominal 

Idade Escala rácio 

Cidade Escala nominal 

Habilitações literárias Escala ordinal  

Situação profissional Escala ordinal  

Número de elementos do agregado familiar Escala rácio 

Rendimento líquido mensal do agregado familiar Escala ordinal 

 

4.3. Amostra 
 

 “O processo de inferência estatística é apenas válido quando as amostras estudadas 

são representativas da população teórica em estudo a partir da qual foram obtidas” (Marôco, 

2014, p.9). 

 A população-alvo deste estudo contempla elementos com idade superior a 18 anos, 

de ambos os géneros e utilizadores de canais digitais. A amostra apresenta membros com 

caraterísticas heterogéneas, de modo a procurar aproximar, dentro das limitações inerentes, 

os resultados obtidos com o comportamento de toda a população. 

 A amostra que constitui este estudo é uma amostra não probabilística por 

conveniência. Neste tipo de amostragem os elementos são selecionados pela sua 

conveniência, por voluntariado, ou acidentalmente (Marôco, 2014, p.11). Os referidos 

elementos serão agrupados por cada canal digital, de acordo com a sua utilização.  

 Os dados foram recolhidos através de um questionário, como previamente 

mencionado, e depois agregados numa base de dados. De seguida, procedeu-se ao seu 

tratamento, através do SPSS, um programa informático de apoio à estatística (Pestana & 

Gageiro, 2008, p. 17), sendo o software de manipulação e análise de dados mais utilizado nas 

ciências sociais e humanas (Marôco, 2014, p.1). 
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5. Análise e discussão dos resultados 
 

O seguinte capítulo tem como objetivo analisar os resultados obtidos neste estudo. 

Inicialmente, será feita uma caraterização descritiva da amostra, de modo a traçar o perfil 

sociodemográfico e socioeconómico dos inquiridos. Seguidamente, proceder-se-á à descrição 

dos testes efetuados, com as justificações que levaram a optar pelos mesmos e, por último, 

são apresentados os resultados obtidos, com a respetiva análise crítica. 

 

5.1. Caraterização descritiva da amostra 
 

Este questionário contou com a participação de 268 elementos. No entanto, como o 

objetivo do trabalho consiste em avaliar as perceções dos consumidores em relação aos canais 

digitais da FNAC, procedeu-se a uma questão de validação inicial, na qual perguntava se o 

inquirido “já tinha acedido ao Website da FNAC”. Foram obtidas 234 respostas afirmativas, 

sendo este o número que constitui a amostra deste estudo. 

 
Tabela 3 - Pergunta de validação 

 

 

 Desses 234, 131 elementos são do sexo masculino e 101 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Para facilitar a sua leitura, os dados foram 

agrupados em classes de idades. A maioria dos inquiridos têm entre 18 a 24 anos, algo que 

pode ser justificado pelo facto de o método de recolha dos dados ser exclusivamente online. 

No entanto, é de salientar que a segunda faixa etária com maior taxa de respostas se situa 

entre os 45 e os 54 anos, o que nos permite obter alguma heterogeneidade da amostra. 

 Relativamente à cidade de residência, as respostas englobam vários pontos do país, 

pelo que são divididas por distritos, na tabela abaixo representada. O distrito do Porto, em 

destaque para cidades como a Póvoa de Varzim, o Porto e Vila do Conde, abrange cerca de 

70% das respostas obtidas, ao passo que o distrito de Lisboa compreende 22% de respostas. 

A distribuição da amostra por cidades encontra-se em anexo. 

 Quanto às habilitações literárias, a grande maioria completou o ensino superior, 

constituindo 74,36% da amostra considerada. 24,36% possuem o ensino secundário, ao 

passo que os restantes 1,28% possuem o ensino primário. 

Sim Não

234 34

87,3% 12,7%

Já acedeu ao website da FNAC?
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 No que concerne à atividade profissional desempenhada pelos inquiridos, 55,56% 

são trabalhadores por conta de outrem; 33,76% são estudantes; 5,13% são trabalhadores por 

conta própria; 3,42% trabalhadores-estudantes e 1,28% são reformados. 

 O agregado familiar da amostra, é na sua maioria composto por 4 elementos 

(36,75%). 30,34% dos inquiridos apresenta um agregado familiar de 3 elementos, 17,1% têm 

2 elementos; 6%, 1 elemento; 8,12% contêm 5 elementos; 0,84%, 6 elementos; 0,43%, 7 

elementos e também 0,43% apresentam 9 elementos. 

 Os elementos da amostra, na sua maioria, apresentam um rendimento mensal líquido 

entre os 1001 e os 2000 euros (29,91%). Já 26,07% recebem valores compreendidos entre os 

2001 e 3000; 16,67%, ganham mais de 3000; 6,41%, menos de 1000 e 20,94% não sabe ou 

não responde a esta questão.  

 Na tabela seguinte encontra-se representada a amostra pertencente ao estudo. 

 
Tabela 4 - Caraterização da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Feminino

133 101

56,8% 43,2%

Género

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 ou Mais

97 30 37 49 20 1

41,50% 12,82% 15,81% 20,94% 8,55% 0,43%

Idade

Aveiro Braga
Castelo 

Branco
Coimbra Leiria Lisboa Portalegre Porto

R.A. 

Madeira

2 20 1 1 1 22 1 175 1

0,85% 8,50% 0,43% 0,43% 0,43% 9,40% 0,43% 74,79% 0,43%

Distrito de 

residência

Santarém Setúbal
Viana do 

Castelo
Vila Real Viseu

3 2 1 1 1

1,28% 0,85% 0,43% 0,43% 0,43%

Distrito de 

residência

Ensino Básico Ensino Secundário Ensino Superior

3 57 174

1,28% 24,36% 74,36%

Habilitações 

literárias

Trabalhador por 

conta própria

Trabalhador por 

conta de outrém

Trabalhador-

Estudante
Estudante Desempregado Reformado

12 130 8 79 2 3

5,13% 55,56% 3,42% 33,76% 0,85% 1,28%

Situação 

profissional

1 2 3 4 5 6 7 9

14 40 71 86 19 2 1 1

6% 17,10% 30,34% 36,75% 8,12% 0,84% 0,43% 0,43%

Nº de 

elementos do 

agregado 

familiar

Menos de 1000 1001 - 2000 2001-3000 Mais de 3000 Não sabe/Não responde

15 70 61 39 49

6,41% 29,91% 26,07% 16,67% 20,94%

Rendimento 

mensal 

líquido do 

agregado 

familiar
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5.2. Aplicação dos testes 

 
Para procurar responder aos construtos “persuasão” e “fidelização” foram criadas 

escalas com 3 perguntas para cada etapa. Antes da análise dos resultados, verificou-se a 

medida de confiabilidade de consistência interna (Pestana & Gageiro, 2008). O alfa de 

Cronbach avalia a consistência interna de um grupo de variáveis, medindo a correlação que 

se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com 

igual número de itens que meçam a mesma caraterística (Pestana & Gageiro, 2008). Os 

valores obtidos para a consistência das escalas são baixos, pelo que as respetivas correlações 

entre itens são reduzidas. Face aos resultados apresentados, o cálculo destas etapas foi obtido 

através da média dos valores das respostas do respetivo grupo de perguntas. A escala e as 

respetivas questões deverão assim ser revistas e ajustadas em estudos futuros. 

A análise dos resultados será feita através de dois testes distintos: 1) o teste 

paramétrico t-Student para amostras emparelhadas e 2) o teste não paramétrico Wilcoxon 

Signed-Rank Test. Seguidamente, serão apresentadas as justificações para a escolha dos testes. 

O teste t-Student é um teste a utilizar quando se pretende comparar duas populações, 

de onde foram extraídas duas amostras emparelhadas (Marôco, 2014, p.367), constituídas 

pelos mesmos sujeitos, tendo como base algum critério unificador dos elementos das 

amostras (Marôco, 2014, p.13) relativamente a uma variável dependente quantitativa (Marôco, 

2014, p.367). Este teste tem como pressuposto a condição de que a variável dependente 

apresente distribuição normal nas duas populações, não sendo necessário assegurar a 

homocedasticidade das variâncias (Marôco, 2014, p.367). Por norma, se a amostra não seguir 

distribuição normal, deve ser aplicado um teste não paramétrico. No entanto, para amostras 

com dimensão elevada (n>30), aplica-se o Teorema do Limite Central. O teorema explica 

que, à medida que a dimensão da amostra vai aumentando, a distribuição amostral da média 

tende para a distribuição normal, seja qual for a forma de distribuição da população (Marôco, 

2014, p.44; Czapla, Horbcakz & Wojewódka-Ściążko, 2020), justificando assim a utilização 

de testes paramétricos na maioria das análise a realizar, devido à elevada dimensão das 

respetivas amostras. Por outro lado, os testes paramétricos, como o caso do teste t-Student, 

são robustos ao erro do tipo I (Rejeitar H0, sendo H0 verdadeira) mesmo quando as 

distribuições sob estudo apresentam assimetria ou achatamento representativos (Marôco, 

2014, p.187), apresentando maior probabilidade para detetar um efeito real na população 

(Marôco, 2014, p.60). 
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Para amostras nas quais n<30, como é o caso dos testes que comparam os canais E-

mail Marketing e Meios Sociais, justifica-se a utilização de um teste não paramétrico. O teste 

do sinal e o teste de Wilcoxon são as alternativas não paramétricas ao teste t para duas 

amostras emparelhadas. Permitem analisar diferenças entre duas condições, no mesmo grupo 

de sujeitos (Pestana & Gageiro, 2008, p. 474), contudo, o primeiro não considera o valor 

numérico das respostas ou da sua diferença, mas apenas o seu sinal (Pestana & Gageiro, 2008, 

p. 474). Por sua vez, o segundo usa maior quantidade de informação e conta com o valor 

numérico das respostas (Pestana & Gageiro, 2008, p. 479), justificando-se a sua utilização no 

estudo. Um dos pressupostos do teste de Wilcoxon é de que a variável Di, resultante da 

diferença entre as amostras em estudo, seja uma variável contínua com distribuição simétrica 

(Pestana & Gageiro, 2008, p.478). De modo a verificar-se essa condição, para p=0,05, é 

necessário que o quociente entre a assimetria da distribuição e o seu erro padrão apresente 

um resultado compreendido entre -1,96 e 1,96 (Pestana & Gageiro, 2008, p.77). Se o resultado 

for inferior a -1,96, a distribuição diz-se assimétrica negativa ou enviesada à direita, 

aproximando-se as medidas de tendência central do valor máximo da distribuição, 

demonstrando uma predominância de valores mais elevados; caso contrário, para valores 

superiores a 1,96, a distribuição é considerada assimétrica positiva ou enviesada à esquerda, 

o que revela uma predominância de valores mais baixos (Pestana & Gageiro, 2008, p.77).  

Este estudo pretende avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os diferentes pares de canais digitais ao longo das etapas consideradas, pelo que serão 

utilizados testes bilaterais para as hipóteses de estudo a considerar.  

Relativamente às hipóteses de estudo, o teste t-Student apresenta como hipóteses, 

para o teste bilateral: H0: µ1=µ2 vs. H1: µ1≠µ2, onde µ1 e µ2 representam as médias 

populacionais (Marôco, 2014, p.367).  

Para o teste de Wilcoxon, as hipóteses de estudo são: H0: E(X)=E(Y) e H1: E(X) 

≠E(Y), na qual “E” representa o valor esperado da amostra (Pestana & Gageiro, 2008, p.479).  

 

5.3. Análise dos resultados 

 
Seguidamente, iremos então proceder à análise de resultados. Tendo por base ideias 

do modelo SERVPERF, serão consideradas para estudo as perceções dos indivíduos 

relativamente aos canais digitais da FNAC. O teste t-Student irá procurar comparar a média 

das perceções das amostras dos diferentes canais, ao passo que o teste de Wilcoxon irá 
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analisar as diferenças do valor esperado entre os canais para os quais este teste será aplicado.  

Como previamente mencionado, existem perguntas que respondem a várias etapas 

do comportamento do consumidor em simultâneo, assim como existem questões que 

respondem a diferentes momentos, para os diferentes canais. Para facilitar a leitura dos dados, 

estes serão rotulados, através de uma abreviação do respetivo canal e da etapa correspondente 

(por exemplo, para a etapa Consideração, o Website terá a designação de Web_Cons).   

Relativamente à condição de simetria do teste de Wilcoxon, esta não se verifica para 

algumas das etapas estudadas neste trabalho. As etapas “Compra” e “Persuasão”, assim como 

os micromomentos “Eu quero comprar” e “Eu quero saber”, apresentam assimetria positiva; 

e a etapa “Frequência”, por sua vez, apresenta assimetria negativa. Não obstante a 

possibilidade de obtenção de conclusões pouco esclarecedoras, é assumido o risco, 

aplicando-se também o referido teste não paramétrico nesses momentos. Os valores 

correspondentes encontram-se em anexo.  

 

1. Etapa Consideração 

 

Tabela 5 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa "Consideração" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_Cons 3,78 32 1,099 0,194

MP_Cons 3,69 32 0,859 0,152

EMKT_Cons 3,78 32 1,099 0,194

Web_Cons 3,69 32 0,931 0,165

EMKT_Cons 3,78 32 1,099 0,194

Web_Cons 3,63 32 0,931 0,154

MP_Cons 3,34 234 1,353 0,088

Web_Cons 3,34 234 1,032 0,067

MP_Cons 3,47 55 1,136 0,153

MS_Cons 3,27 55 0,971 0,131

MP_Cons 3,34 234 1,353 0,088

PubOn_Cons 2,82 234 1,108 0,072

Web_Cons 3,62 55 1,063 0,143

MS_Cons 3,27 55 0,971 0,131

Web_Cons 3,34 234 1,032 0,067

PubOn_Cons 2,82 234 1,108 0,072

MS_Cons 3,27 55 0,971 0,131

PubOn_Cons 3,33 55 1,001 0,135

0,500

234 0,356 0,000 0,513 1,216 0,079 0,356 0,669 6,452 233 0,000

234 0,166 0,011 0,004 1,560 0,102 -0,197 0,205 0,042 233 0,967

55 0,233

234 0,123 0,060 0,517 1,640 0,107 0,306 0,728 233

32 0,711 0,000 0,094 0,777 0,137 -0,186 0,374

0,000

0,682 31

55 0,067 0,627 0,345 1,391 0,188 -0,031 0,721 1,842 54 0,071

0,263

32 0,552 0,001 0,156 0,954 0,169 -0,188 0,500 0,926 31 0,361

0,086 0,200 1,311 0,177 -0,154 0,554 1,131 54

4,824

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,246 0,174 0,094 1,254 0,222 -0,358 0,546 0,423 31 0,675

55 0,345 0,010 -0,055 1,129 0,152 -0,360 0,251 -0,358 54 0,722
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Tabela 6 – Estatísticas do teste de Wilcoxon para a etapa “Consideração” 

 

 Conforme mencionado, o teste t-Student é aplicado para os diferentes pares de 

canais, com exceção do par constituído pelos canais E-mail Marketing e Meios Sociais, no 

qual se aplica o teste de Wilcoxon. Para a etapa “cobertura”, obtiveram-se os seguintes 

resultados, presentes nas tabelas 4 e 5. A amostra varia entre os 32 e os 234 indivíduos, sendo 

esse um fator que influencia a existência de diferentes resultados entre canais.   

 A correlação de Pearson é uma medida de associação linear entre duas variáveis 

(Pestana & Gageiro, 2008, p.181). Com exceção do 1º e 6º pares, os pares dos testes t-Student 

apresentam valores considerados como baixos ou muito baixos. Segundo Marôco (2014, 

p.370), “Se a correlação entre as variáveis for reduzida, os resultados do teste t-Student para 

amostras emparelhadas são coincidentes com os resultados do teste t-Student para amostras 

independentes”. Apesar da existência de correlações baixas, assume-se o risco ao longo de 

toda a análise, considerando todas os pares emparelhados.  

 Os resultados expressos procuram averiguar se existe diferença estatística entre os 

pares de canais comparados, com base no seu respetivo p-value bilateral. O E-mail Marketing 

é o canal que apresenta média estatística mais elevada, pelo que funciona como base de 

comparação com os restantes canais.  

Após realização dos respetivos testes t-Student, não se verificaram diferenças 

estatísticas entre as médias das perceções do E-mail Marketing com os restantes canais 

comparados, o que leva a reter as hipóteses nulas. A hipótese nula, como previamente 

referido, assume que a média entre duas populações é estatisticamente igual (para o caso do 

1º par, H0: µE-mail Marketing = µMotores de Pesquisa vs. H1: µE-mail Marketing ≠ µMotores de Pesquisa).  Relativamente 

ao teste de Wilcoxon, verificamos que o respetivo p-value bilateral=0,035 < α=0,05, 

evidenciando diferença estatística entre os valores esperados destes canais. O número de 

classificações negativas, que afirmam que os resultados relativos aos Meios Sociais são 

inferiores aos do E-mail Marketing, apresentam um valor maior (N=7), o que permite aferir 

que os consumidores preferem este último canal. No entanto, seria de esperar que o E-mail 

Marketing obtivesse também uma média estatisticamente superior à da Publicidade Online, 

pelo facto desta última apresentar uma média estatisticamente inferior. Ao longo de toda a 

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 7 4,57 32,00
Classificações positivas 1 4,00 4,00
Empates 6
Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Cons - 

EMKT_Cons
-2,111 0,035
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análise este pressuposto verifica-se, com exceção deste exemplo apresentado. A dimensão 

reduzida da amostra de utilizadores do E-mail Marketing e uma menor robustez ao erro do 

tipo I por parte dos testes não-paramétricos (Marôco, 2014, p.187), podem ser possíveis 

justificações para a apresentação destes resultados. Não obstante a possibilidade de obtenção 

de conclusões que não sejam totalmente esclarecedoras, o risco é assumido e a análise dos 

dados é feita com base nos valores obtidos. 

Prosseguindo com a análise, verificamos que o p-value bilateral < α=0,05, para o 5º 

e 7º pares, destacados a verde na tabela. Os consumidores preferem assim os Motores de 

Pesquisa e o Website, respetivamente, em relação à Publicidade Online. Por outro lado, não 

se verifica preferência dos canais previamente mencionados em relação aos Meios Sociais, 

contrariamente ao que foi verificado para o caso do E-mail Marketing.  

É obtida a seguinte tabela de ordenação para os diferentes canais: 
 

Tabela 7 – Classificação dos canais digitais para a etapa “Consideração” 

 

 

2. Etapa Avaliação 
 

Tabela 8 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa "Avaliação" 

 
 
Tabela 9 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Avaliação” 

 

 Para a etapa avaliação, a amostra considerada varia entre os 14 e os 234 elementos. 

Classificação

1º E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Website Meios Sociais Publicidade Online

2º Publicidade Online Publicidade Online Meios Sociais

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_Av 3,78 32 0,906 0,160

Web_Av 3,66 32 0,827 0,146

EMKT_Av 3,78 32 0,906 0,160

MP_Av 3,72 32 1,085 0,192

Web_Av 3,39 234 0,962 0,063

MP_Av 3,26 234 1,237 0,081

Web_Av 3,71 55 0,956 0,129

MS_Av 3,22 55 1,049 0,141

MP_Av 3,56 55 1,118 0,151

MS_Av 3,22 55 1,049 0,141
-0,058 0,749 1,715 54 0,0920,20155 0,051 0,711 0,345 1,493

0,751

-0,250 0,500 0,680 31 0,5010,184

55 0,415 0,002 0,491 1,086

234 0,099 0,132 0,137 1,490

0,147 0,197 0,785 3,351 54 0,001

-0,055 0,329 1,404 233 0,1620,097

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,395 0,025 0,063 1,105

32 0,284 0,116 0,125 1,040

0,195 -0,336 0,461 0,320 31

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 4 3,13 12,50
Classificações positivas 1 2,50 2,50
Empates 9
Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Av - EMKT_Av -1,414 0,157
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Em termos estatísticos, o canal que apresenta a média das perceções mais elevada é o E-mail 

Marketing. Contudo, ao analisarmos os respetivos testes t-Student, bem como o teste de 

Wilcoxon, concluímos que os consumidores não preferem o E-mail Marketing a nenhum 

canal em particular.  

A hipótese nula é rejeitada para o teste que compara o Website aos Meios Sociais, 

apresentando um p-value bilateral=0,001<α=0,05. Verifica-se assim, preferência do primeiro 

canal, em detrimento do segundo, para avaliar um produto.  

Tendo por base os resultados considerados, obtém-se a seguinte classificação: 
 

Tabela 10 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Avaliação” 

 

 

3. Etapa Compra e Micromomento “Eu quero comprar” 
 
Tabela 11 – Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Compra” e Micromomento “Eu quero comprar” 

 
 
Tabela 12 – Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Compra” e Micromomento “Eu quero comprar” 

 

 A etapa compra contempla uma amostra que varia entre 14 e 234 inquiridos. O canal 

que apresenta média estatística maior é o Website.  

Para os testes t-Student, o 1ºpar apresenta um p-value bilateral=0,140>α=0,05 ; pelo 

que se retém a hipótese nula, que considera que a média do Website é estatisticamente igual 

Classificação

1º E-mail marketing Website/Website Motores de Pesquisa Meios Sociais

2º Meios Sociais

Canal digital

Canais digitais Média N
Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

Web_C_EQC 4,13 32 1,157 0,205

EMKT_C_EQC 3,78 32 0,975 0,172

Web_C_EQC 4,30 234 0,872 0,057

MP_C_EQC 3,36 234 1,236 0,081

EMKT_C_EQC 3,78 32 0,975 0,172

MP_C_EQC 3,75 32 0,950 0,168

EMKT_C_EQC 3,78 32 0,975 0,172

PubON_C_EQC 3,53 32 0,983 0,174

MP_C_EQC 3,45 55 1,274 0,172

MS_C_EQC 3,02 55 1,080 0,146

MS_C_EQC 3,02 55 1,080 0,146

PubON_C_EQC 3,27 55 1,044 0,141
-0,531 0,022 -1,847 54 0,07055 0,537 0,000 -0,255 1,022 0,138

55 0,519 0,000 0,436 1,167

32 0,462 0,008 0,250 1,016

0,157 0,121 0,752 2,773 54 0,008

-0,116 0,616 1,392 31 0,1740,180

234 0,205 0,002 0,936 1,359 0,089 0,761 1,111 10,538 233 0,000

32 0,252 0,163 0,031 1,177 0,208 -0,393 0,456 0,150 31 0,882

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,282 0,117 0,344 1,285 0,227 -0,120 0,807 1,513 31 0,140

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 4 3,25 13,00

Classificações positivas 1 2,00 2,00

Empates 9

Total 14

MS_C_EQC - 

EMKT_C_EQC
-1,511 0,131

Postos Estatísticas de teste
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à média do E-mail Marketing. Deste modo, ambos os canais reúnem um grau de preferência 

semelhante. Relativamente ao 2ºpar, o teste apresenta um p-value de 0 < α=0,05. Assim, os 

consumidores utilizam mais o Website do que os Motores de Pesquisa para efetuar compras. 

Mantendo os mesmos pressupostos de análise, a hipótese nula é também rejeitada para o 

5ºpar, o que se reflete numa preferência dos Motores de Pesquisa face aos Meios Sociais, 

para esta etapa. Não se verificam diferenças de médias estatísticas para os restantes pares, 

obtendo-se a seguinte classificação: 

 
Tabela 13 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Compra” e micromomento “Eu quero comprar” 

 

 

4. Etapa Utilização e micromomento “Eu quero fazer” 
 

Tabela 14 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Utilização” e Micromomento “Eu quero fazer” 

 
 
Tabela 15 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Utilização” e micromomento “Eu quero fazer” 

 

 A amostra está compreendida entre os 14 e os 55 elementos. O E-mail Marketing 

apresenta-se como o canal com maior média estatística, sendo o canal digital que serve de 

base para a realização dos testes. As hipóteses nulas são rejeitadas para os 2º e 3ºpares, pelo 

que se considera o E-mail Marketing um canal mais adequado do que o Website para esta 

etapa, assim como existe preferência dos Motores de Pesquisa face aos Meios Sociais.  

 Mantendo os pressupostos de análise, os canais são assim classificados: 
 

Classificação

1º Website E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Publicidade Online Meios Sociais

2º Motores de Pesquisa

3º Meios Sociais Publicidade Online

Canal digital

Canais digitais Média N
Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_U_EQF 3,81 32 0,859 0,152

MP_U_EQF 3,75 32 0,880 0,156

EMKT_U_EQF 3,81 32 0,859 0,152

Web_U_EQF 3,16 32 1,110 0,156

MP_U_EQF 3,60 55 1,196 0,161

MS_U_EQF 2,84 55 1,229 0,166

MS_U_EQF 2,84 55 1,229 0,166

Web_U_EQF 2,82 55 1,156 0,156

0,199 0,251 1,062 3,300

55 0,578 0,000 0,018 1,097 0,148 -0,278 0,315 0,123 54 0,903

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,491 0,004 0,063 0,878 0,155 -0,254 0,379 0,403 31 0,690

31 0,002

55 0,169 0,218 0,764 1,563 0,211 0,341 1,186 3,623 54 0,001

32 0,370 0,037 0,656 1,125

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 5 3,70 18,50
Classificações positivas 2 4,75 9,50
Empates 7
Total 14

MS_U_EQF - 

EMKT_U_EQF
-0,791 0,429

Postos Estatísticas de teste
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Tabela 16 – Classificação dos canais digitais para a etapa “Utilização” e micromomento “Eu quero fazer” 

 
 

5. Etapa Recomendação 
 
Tabela 17 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Recomendação” 

 
 
Tabela 18 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Recomendação” 

 

 A amostra considerada varia entre os 14 e os 234 elementos. Em termos estatísticos, 

os Meios Sociais apresentam uma média das perceções superior. No entanto, H0 é apenas 

rejeitado no 2ºpar, que compara os Meios Sociais com o Website. O 5ºpar apresenta também 

um p-value < α=0,05, o que nos leva a rejeitar a hipótese nula. Os consumidores preferem 

assim recorrer aos Meios Sociais e aos Motores de Pesquisa, respetivamente, para efetuar 

recomendações, em detrimento do Website. 

 Os canais apresentam assim, para esta etapa, a seguinte ordenação: 
 
Tabela 19 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Recomendação” 

 

 

 

 

Classificação

1º E-mail Motores de Pesquisa Meios Sociais/Meios Sociais Website

2º Meios Sociais Website

Canal digital

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

MS_Rec 2,71 55 1,286 0,173

MP_Rec 2,42 55 1,329 0,179

MS_Rec 2,71 55 1,286 0,173

Web_Rec 2,13 55 1,203 0,162

EMKT_Rec 2,69 32 1,281 0,226

MP_Rec 3,00 32 1,503 0,266

EMKT_Rec 2,69 32 1,281 0,226

Web_Rec 2,41 32 1,266 0,224

MP_Rec 2,24 234 1,254 0,082

Web_Rec 1,78 234 1,023 0,067

0,281 1,114 0,197 -0,120 0,683 1,428

54 0,001

32 0,737 0,000 -0,312 1,030 0,182

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

55 0,582 0,000 0,291 1,197 0,161 -0,033 0,614 1,803 54 0,077

-0,684 0,059 -1,717 31 0,096

55 0,503 0,000 0,582 1,243 0,168 0,246 0,918 3,472

31 0,163

234 0,546 0,000 0,457 1,104 0,072 0,315 0,599 6,335 233 0,000

32 0,618 0,000

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 5 4,40 22,00
Classificações positivas 2 3,00 6,00
Empates 7
Total 14

Postos Estatísticas de teste

EMKT_Rec - MS_Rec -1,406 0,160

Classificação

1º Meios Sociais E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Website

2º Website

Canal digital
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6. Etapa envolvimento  
 
Tabela 20 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Envolvimento” 

 
 
Tabela 21 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Envolvimento” 

 

 A dimensão da amostra varia entre 14 e 234 elementos. E-mail Marketing é o canal 

que apresenta média estatística superior (>3,20). Contudo, retemos H0 para os testes que 

comparam o E-mail Marketing face aos restantes canais, não identificando a existência 

diferenças estatisticamente significativas.  

A hipótese nula é rejeitada no 4ºpar, pois o p-value=0,023 (<α=0,05), o que se reflete 

numa preferência do E-mail Marketing em relação ao Website. Quanto aos outros testes 

realizados, a hipótese nula é rejeitada sempre que um canal digital é comparado ao Website, 

sendo este último o canal menos consultado para a etapa considerada.  

 É assim obtida a seguinte classificação: 
 
Tabela 22 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Recomendação” 

 

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t gl
Sig 

(bil)

EMKT_Env 3,22 32 1,237 0,219

PubOn_Env 3,09 32 1,146 0,203

EMKT_Env 3,22 32 1,237 0,219

MP_Env 2,94 32 1,268 0,224

EMKT_Env 3,22 32 1,237 0,219

Web_Env 2,91 32 1,118 0,198

MS_Env 2,85 55 1,253 0,169

PubOn_Env 2,75 55 1,190 0,160

MS_Env 2,85 55 1,253 0,169

MP_Env 2,60 55 1,164 0,157

MS_Env 2,85 55 1,253 0,169

Web_Env 2,35 55 1,142 0,154

MP_Env 2,32 234 1,252 0,082

PubOn_Env 2,29 234 1,201 0,078

MP_Env 2,32 234 1,252 0,082

Web_Env 2,02 234 1,094 0,072

PubOn_Env 2,29 234 1,201 0,078

Web_Env 2,02 234 1,094 0,072

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

0,687 0,000 0,281 0,991 0,175 -0,076 0,639 1,605 31 0,119

31 0,354

54 0,42855 0,658 0,000 0,109 1,012 0,137 -0,165 0,383 0,799

31 0,023

32 0,804 0,000 0,125 0,751 0,133 -0,146 0,396 0,941

32 0,808 0,000 0,313 0,738 0,130 0,046 0,579 2,396

32

54 0,001

234 0,580 0,000 0,038 1,125 0,074 -0,106 0,183 0,523 233 0,601

55 0,605 0,000 0,555 1,069 0,144 0,220 0,798 3,531

233 0,000

234 0,672 0,000 0,265 0,935 0,061 0,145 0,385 4,336 233 0,000

234 0,631 0,000 0,303 1,018 0,067 0,172 0,435 4,559

54 0,09055 0,594 0,000 0,255 1,092 0,147 -0,041 0,550 1,728

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 3 2,50 7,50
Classificações positivas 2 3,75 7,50
Empates 9
Total 14

MS_Env - EMKT_Env 0,000 1,000

Postos Estatísticas de teste

Classificação

1º E-mail Meios Sociais Publicidade Online Motores de Pesquisa

2º Website

Canal digital
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7. Micromomento “Eu quero saber” 
 

Tabela 23 - Estatísticas do teste t-Student para o micromomento “Eu quero saber” 

 
 
Tabela 24 - Estatística do teste de Wilcoxon para o micromomento “Eu quero saber” 

 

 Para este micromomento, a amostra varia entre 14 e 234 elementos. O E-mail 

Marketing apresenta-se como o canal com média estatística mais elevada, embora os testes 

realizados não rejeitem a hipótese nula para nenhum dos pares de comparações do referido 

canal com os restantes. A reduzida dimensão das amostras consideradas poderá explicar os 

resultados obtidos. Rejeitamos H0 para os testes que comparam os Motores de Pesquisa face 

ao Website com um p-value de 0,03 (<α=0,05) e o Website face aos Meios Sociais (p-

value=0,000< α=0,05), o que nos permite obter a seguinte ordenação de canais:  

 
Tabela 25 - Classificação dos canais digitais para o micromomento “Eu quero saber" 

 
 

8. Micromomento “Eu quero ir” 
 

Tabela 26 - Estatísticas do teste t-Student para o micromomento “Eu quero ir” 

 

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_EQS 3,78 32 0,906 0,160

MP_EQS 3,66 32 1,066 0,188

EMKT_EQS 3,78 32 0,906 0,160

Web_EQS 3,56 32 0,914 0,162

MP_EQS 3,50 234 1,212 0,079

Web_EQS 3,21 234 1,029 0,067

Web_EQS 3,58 55 0,994 0,134

MS_EQS 2,84 55 1,229 0,166

0,198

234 0,121 0,064 0,295 1,492 0,098

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,454 0,009 0,125 1,040 0,184 -0,250 0,500 0,680 31 0,501

0,000

0,103 0,487 3,023 233 0,003

0,166 -0,121 0,558 1,315

55 0,261 0,054 0,745 1,364 0,184 0,377 1,114 4,054 54

0,219 0,941 3132 0,465 0,007

N
Posto 

médio

Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 4 3,13 12,50

Classificações positivas 1 2,50 2,50

Empates 9

Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_EQS - 

EMKT_EQS
-1,414 0,157

Classificação

1º E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Website Meios Sociais

2º Website

3º Meios Sociais

Canal digital

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t gl
Sig 

(bil)

W_EQI 4,07 234 1,066 0,070

MP_EQI 4,06 234 1,106 0,072

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

234 0,917-0,153 0,170 0,104 2330,335 0,000 0,009 1,253 0,082
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 Esta etapa contempla apenas três canais: o Website, os Motores de Pesquisa e os 

Meios Sociais. A amostra varia entre os 32 e os 234 elementos, sendo o Website o canal com 

média estatística mais elevada. No entanto, o teste de amostras emparelhadas não evidencia 

diferenças estatísticas entre as médias das perceções do Website e dos Motores de Pesquisa, 

pelo que ambos os canais reúnem níveis semelhantes de preferência (p-value=0,917> 

α=0,05). Já os restantes pares de comparações, demonstram uma preferência dos canais 

previamente mencionados, em relação aos Meios Sociais, obtendo a seguinte ordenação de 

canais: 

 
Tabela 27 - Classificação dos canais digitais para o micromomento “Eu quero ir" 

 

 

9. Etapa Cobertura 
 
Tabela 28 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Cobertura” 

 
 
Tabela 29 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa ”Cobertura” 

 

 Para uma amostra que varia entre os 14 e os 234, o E-mail Marketing volta a ser o 

W_EQI 4,31 32 1,016 0,137

MS_EQI 3,62 32 1,114 0,150

MP_EQI 4,15 55 1,113 0,150

MS_EQI 3,62 55 1,114 0,150

0,393 0,989 4,644 31 0,000

54 0,004

32 0,466 0,000 0,691 1,103

55 0,300 0,026 0,527 1,317 0,178 0,171 0,883 2,968

0,149

Classificação

1º Website Motores de Pesquisa

2º Meios Sociais

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t gl
Sig 

(bil)

EMKT_Cob 3,78 32 1,099 0,194

MP_Cob 3,66 32 1,066 0,188

EMKT_Cob 3,78 32 1,099 0,194

Web_Cob 3,56 32 0,914 0,162

EMKT_Cob 3,78 32 1,099 0,194

PubOn_Cob 3,63 32 0,871 0,154

MP_Cob 3,50 234 1,212 0,079

Web_Cob 3,21 234 1,029 0,067

Web_Cob 3,58 55 0,994 0,134

MS_Cob 3,20 55 1,007 0,136

MS_Cob 3,20 55 1,007 0,136

PubOn_Cob 3,33 55 1,001 0,135

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,732 0,000 0,125 0,793 0,140 -0,161 0,411 0,892 31 0,379

31 0,243

32 0,552 0,001 0,156 0,954 0,169 -0,188 0,500 0,926 31 0,361

32 0,48 0,005 0,219 1,039 0,184 -0,156 0,593 1,191

233 0,003234 0,121 0,064 0,295 1,492 0,098 0,103 0,487 3,023

55 0,418 0,002 0,382 1,080 0,146 0,090 0,674 2,622 54 0,011

55 0,411 0,002 -0,127 1,090 0,147 -0,422 0,167 -0,866 54 0,390

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 7 5,14 36,00
Classificações positivas 2 4,50 9,00
Empates 5
Total 14

Postos Estatísticas de teste

0,083MS_Cob - EMKT_Cob -1,732
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canal que apresenta a média estatística mais elevada. No entanto, à semelhança de outras 

etapas, não se verificam diferenças estatisticamente significativas deste canal com os 

restantes, reunindo por isso, um igual grau de preferência. 

 A hipótese nula é rejeitada para o 3º e 4º pares de testes t-Student, evidenciando uma 

preferência dos Motores de Pesquisa em relação ao Website e seguintes canais, assim como 

do Website em relação à Publicidade Online e aos Meios Sociais. Por último, não verificamos 

qualquer preferência da Publicidade Online em relação aos Meios Sociais. Face aos resultados 

apresentados, obtém-se a seguinte ordenação de canais: 

 
Tabela 30 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Cobertura” 

 
 

10. Etapa Frequência 
 
Tabela 31 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Frequência” 

 
 
Tabela 32 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Frequência” 

 

 A amostra considerada varia entre os 14 e os 234 elementos. Contrariamente a outras 

etapas estudadas, a média mais elevada pertence à Publicidade Online. O 1ºpar de testes 

evidencia uma diferença estatística entre os canais que apresentam frequência superior, com 

Classificação

1º E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Website Meios Sociais Publicidade Online

2º Website

3º Meios Sociais Publicidade Online

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

PubOn_Freq 7,09 55 5,863 0,791

MP_Freq 4,38 55 6,226 0,839

MP_Freq 4,73 55 7,279 0,981

MS_Freq 4,38 55 6,226 0,839

MP_Freq 5,69 55 8,756 1,548

EMKT_Freq 3,88 55 5,701 1,008

MP_Freq 3,27 234 5,578 0,365

Web_Freq 3,03 234 12,000 0,784

MS_Freq 4,38 55 6,226 0,839

Web_Freq 2,71 55 3,292 0,444

EMKT_Freq 3,88 32 5,701 1,008

Web_Freq 3,47 32 3,951 0,698

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

55 0,005 0,973 2,709 8,532 1,151 0,402 5,016 2,355 54 0,022

55 0,345 0,010 0,345 7,778 1,049 -1,757 2,448 0,329 54 0,743

31 0,122

234 0,181 0,005 0,239 12,284 0,803 -1,343 1,821 0,298 233 0,766

32 0,678 0,000 1,813 6,443 1,139 -0,510 4,135 1,591

54 0,033

32 0,833 0,000 0,406 3,251 0,575 -0,766 1,579 0,707 31 0,485

55 0,424 0,001 1,673 5,677 0,765 0,138 3,207 2,185

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 2 9,50 19,00
Classificações positivas 11 6,55 72,00
Empates 1
Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Freq - 

EMKT_Freq
-1,859 0,063
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um p-value de 0,022 (<α=0,05). Este resultado não reflete uma preferência do consumidor 

em relação a este canal digital, mas sim uma frequência superior de exposição do consumidor 

à Publicidade Online da FNAC enquanto navega na internet, em detrimento da consulta dos 

canais digitais da empresa.  

Os pares seguintes revelam uma frequência de consulta/exposição igual, dos canais 

Motores de Pesquisa em relação aos Meios Sociais, E-mail Marketing e Website. O teste de 

Wilcoxon também não evidencia a existência de diferenças entre o E-Mail Marketing e os 

Meios Sociais. Também rejeitamos H0 para o 5º par de testes t-Student, o que se reflete numa 

frequência de consulta superior dos Meios Sociais em relação ao Website.  

Obtém se assim, a seguinte classificação: 

 
Tabela 33 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Frequência” 

 

 

11. Etapa Persuasão 
 
Tabela 34 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Persuasão” 

 
 
Tabela 35 – Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Persuasão” 

 

 A amostra considerada varia entre os 14 e os 234 elementos. Os Motores de Pesquisa 

apresentam uma média estatística das perceções superior, sendo que essa preferência do 

Classificação

1º Publicidade Online

2º Motores de Pesquisa Meios Sociais/Meios Sociais E-mail Website

3º Website

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

MP_Pers 3,99 32 0,823 0,145

EMKT_Pers 3,58 32 0,863 0,153

EMKT_Pers 3,58 32 0,863 0,153

Web_Pers 3,60 32 0,823 0,145

EMKT_Pers 3,58 32 0,863 0,153

PubOn_Pers 3,32 32 0,890 0,157

Web_Pers 3,46 55 0,795 0,107

MS_Pers 3,16 55 0,968 0,131

MS_Pers 3,16 55 0,968 0,131

PubOn_Pers 3,15 55 0,828 0,112

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,427 0,015 0,406 0,903 0,160 0,080 0,732 2,545 31 0,016

32 0,588 0,000 -0,021 0,766 0,135 -0,297 0,255 -0,154 31 0,879

31 0,057

55 0,385 0,004 0,303 0,988 0,133 0,036 0,570 2,274 54 0,027

32 0,638 0,000 0,260 0,746 0,132 -0,009 0,530 1,973

55 0,461 0,000 0,012 0,941 0,127 -0,242 0,266 0,096 54 0,924

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 8 6,25 50,00
Classificações positivas 4 7,00 28,00
Empates 2
Total 14

MS_Pers - 

EMKT_Pers
-0,876 0,381

Postos Estatísticas de teste
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consumidor é corroborada pelo teste t-Student, que rejeita Ho para o 1ºpar, que compara os 

Motores de Pesquisa com o E-mail Marketing. O E-mail Marketing não apresenta diferenças 

estatísticas com os outros canais, algo que poderá mais uma ver ser explicado pela reduzida 

dimensão da amostra dos utilizadores deste canal digital. Por outro lado, a hipótese nula volta 

a ser rejeitada no 4ºpar de testes t-Student, o que nos permite obter a seguinte classificação: 

 
Tabela 36 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Persuasão” 

 

 

12. Etapa Conversão 
 
Tabela 37 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Conversão” 

 
 
Tabela 38 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Conversão” 

 

 Para esta etapa, a amostra varia entre 14 e 234 elementos. Mantendo os mesmos 

pressupostos de análise, verificamos mais uma vez que o E-mail Marketing é o canal com 

Classificação

1º Motores de Pesquisa

2º E-mail/E-mail Website Meios Sociais Publicidade Online

3º Meios Sociais

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_Conv 3,88 32 0,751 0,133

MP_Conv 3,97 32 0,695 0,123

EMKT_Conv 3,88 32 0,751 0,133

Web_Conv 3,84 32 0,767 0,136

EMKT_Conv 3,88 32 0,751 0,133

PubOn_Conv 3,78 32 0,832 0,147

MP_Conv 3,78 55 0,975 0,132

MS_Conv 3,80 55 1,112 0,150

MP_Conv 3,84 234 1,030 0,067

Web_Conv 3,76 234 1,034 0,068

MP_Conv 3,84 234 1,030 0,067

PubOn_Conv 3,53 234 1,120 0,073

MS_Conv 3,80 55 1,112 0,150

Web_Conv 4,04 55 0,816 0,110

MS_Conv 3,80 55 1,112 0,150

PubOn_Conv 3,80 55 1,043 0,141

Web_Conv 3,76 234 1,034 0,068

PubOn_Conv 3,53 234 1,120 0,073

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,610 0,000 -0,094 0,641 0,113 -0,325 0,137 -0,828 31 0,414

31 0,823

32 0,574 0,001 0,094 0,734 0,130 -0,171 0,359 0,722 31 0,476

32 0,469 0,007 0,031 0,782 0,138 -0,251 0,313 0,226

54 0,903

234 0,351 0,000 0,085 0,077 0,077 -0,066 0,237 1,112 233 0,267

55 0,454 0,000 -0,018 0,148 0,148 -0,315 0,278 -0,123

0,265 0,000

233 0,000

55 0,335 0,012 -0,236 0,153 0,153 -0,544 0,071 -1,540 54 0,129

234 0,315 0,000 0,308 0,082 0,082 0,145 0,470 3,736

54 1,000

234 0,402 0,000 0,222 0,0770 0,077 0,07 0,374 2,881 233 0,004

55 0,587 0,000 0,000 0,132 0,132 -0,265

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 2 2,00 4,00
Classificações positivas 1 2,00 2,00
Empates 11
Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Conv - 

EMKT_Conv
-0,577 0,564
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média de perceções estatística superior, mas essa preferência não é refletida nos testes 

realizados. Tendo por base o teste de amostras emparelhadas, há evidência estatística que, 

para o 6º e 9ºpares do teste t-Student, a média dos Motores de Pesquisa e Website, 

respetivamente, é estatisticamente superior em relação à média da Publicidade Online.  

 É obtida, assim, a seguinte classificação: 

 
Tabela 39 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Conversão” 

 

 

13. Etapa Aquisição 
 
Tabela 40 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Aquisição” 

 
 
Tabela 41 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Aquisição” 

 

 A amostra considerada está compreendida entre os 14 e os 234 elementos. Os 

Motores de Pesquisa apresentam-se como o canal digital com a média estatística mais elevada. 

Comparando as diferenças estatísticas das médias das perceções, rejeitamos a hipótese nula 

Classificação

1º E-mail/E-mail Motores de Pesquisa Meios Sociais Website Publicidade Online

2º Publicidade Online Publicidade Online

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

MP_Aq 3,34 234 1,353 0,088

Web_Aq 3,34 234 1,032 0,067

MP_Aq 3,69 32 0,859 0,152

EMKT_Aq 3,44 32 0,914 0,162

MP_Aq 3,47 55 1,136 0,153

MS_Aq 3,27 55 0,971 0,131

MP_Aq 3,34 234 1,353 0,088

PubOn_Aq 2,88 234 1,223 0,080

Web_Aq 3,69 32 0,931 0,165

EMKT_Aq 3,44 32 0,914 0,162

Web_Aq 3,62 55 1,063 0,143

MS_Aq 3,27 55 0,971 0,131

Web_Aq 3,34 234 1,032 0,067

PubOn_Aq 2,88 234 1,223 0,080

EMKT_Aq 3,44 32 0,914 0,162

PubOn_Aq 3,56 32 0,948 0,168

MS_Aq 3,27 55 0,971 0,131

PubOn_Aq 3,20 55 1,078 0,145

31 0,442

55 0,106 0,441 0,073 1,372 0,185 -0,298 0,444 0,393 54 0,696

32 0,526 0,002 -0,125 0,907 0,160 -0,452 0,202 -0,780

54 0,071

234 0,304 0,000 0,457 1,340 0,088 0,285 0,630 5,222 233 0,000

55 0,067 0,627 0,345 1,391 0,188 -0,031 0,721 1,842

233 0,000

32 0,393 0,026 0,250 1,016 0,180 -0,116 0,616 1,392 31 0,174

234 0,199 0,002 0,462 1,634 0,107 0,251 0,672 4,321

31 0,073

55 0,233 0,086 0,200 1,311 0,177 -0,154 0,554 1,131 54 0,263

32 0,393 0,026 0,250 0,762 0,135 -0,025 0,525 1,856

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

234 0,166 0,011 0,004 1,560 0,102 -0,197 0,205 0,042 233 0,967

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 3 4,00 12,00

Classificações positivas 3 3,00 9,00

Empates 8

Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Aq - EMKT_Aq -0,333 0,739
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para o par que compara este canal com a Publicidade Online, verificando-se uma maior 

capacidade do primeiro canal gerar tráfego nos canais digitais da empresa. Por outro lado, H0 

é também rejeitado no 7ºpar de testes t-Student, o que nos permite concluir que o Website 

permite a aquisição de mais visitas a uma página do que a Publicidade Online. 

 Obtemos assim, a seguinte classificação: 
 
Tabela 42 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Aquisição” 

 

 

14. Etapa Fidelização 
 

Tabela 43 - Estatísticas do teste t-Student para a etapa “Fidelização” 

 
 
Tabela 44 - Estatística do teste de Wilcoxon para a etapa “Fidelização” 

 

 Esta etapa apresenta uma amostra compreendida entre os 14 e os 234 elementos. O 

E-mail Marketing apresenta-se como o canal que apresenta maior média de perceções 

estatística, sendo que, para os testes realizados, existe diferença estatística das médias deste 

canal em relação ao Website (p-value< α=0,05), o que reflete uma maior consulta do primeiro 

Classificação

1º Motores de Pesquisa Website E-mail/E-mail Meios Sociais/Meios Sociais Publicidade Online

2º Publicidade Online

Canais digitais

Canais 

digitais
Média N

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

N
Corre

lação
Sig. Média

Desvio 

padrão

Erro 

Padrão 

da 

média

95% 

I.C da 

dif. 

Inf.

95% 

I.C da 

dif. 

Sup

t df
Sig 

(bil)

EMKT_Fid 3,09 32 0,791 0,140

MP_Fid 3,01 32 0,914 0,162

EMKT_Fid 3,09 32 0,791 0,140

PubOn_Fid 2,94 32 0,773 0,137

EMKT_Fid 3,09 32 0,791 0,140

Web_Fid 2,90 32 0,726 0,128

MS_Fid 2,90 55 0,914 0,123

MP_Fid 2,82 55 0,821 0,111

MS_Fid 2,90 55 0,914 0,123

PubOn_Fid 2,73 55 0,937 0,126

MS_Fid 2,90 55 0,914 0,123

Web_Fid 2,75 55 0,772 0,105

MP_Fid 2,58 234 0,837 0,055

PubOn_Fid 2,52 234 0,849 0,055

MP_Fid 2,58 234 0,837 0,055

Web_Fid 2,45 234 0,759 0,050

PubOn_Fid 2,52 234 0,849 0,055

Web_Fid 2,45 234 0,760 0,050

0,046 0,040 0,219 2,844

54 0,172

234 0,630 0,000 0,058 0,725 0,047 -0,035 0,152 1,233

0,109 -0,068 0,371 1,386

233 0,219

55 0,548 0,000 0,152 0,811

233 0,005

234 0,632 0,000 0,071 0,694 0,045 -0,018 0,161 1,569 233 0,118

234 0,622 0,000 0,130 0,697

54 0,407

55 0,765 0,000 0,164 0,635 0,086 -0,008 0,335 1,912 54 0,061

55 0,679 0,000 0,079 0,670 0,094 -0,110 0,268 0,835

31 0,074

32 0,748 0,000 0,198 0,541 0,096 0,003 0,393 2,069 31 0,047

32 0,813 0,000 0,156 0,479 0,085 -0,016 0,329 1,846

Estatísticas - amostras 

emparelhadas

Correlação 

Pearson
Teste de amostras emparelhadas

32 0,822 0,000 0,083 0,522 0,092 -0,105 0,272 0,903 31 0,373

N Posto médio
Soma de 

classificações
Z Sig. (bil)

Classificações negativas 4 4,00 16,00
Classificações positivas 3 4,00 12,00
Empates 7
Total 14

Postos Estatísticas de teste

MS_Fid - EMKT_Fid -0,351 0,726
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canal com o intuito de estar a par com a empresa e manter um vínculo com a mesma. Para 

os restantes testes, verificamos ainda a rejeição da hipótese nula para o par que compara a 

média das perceções dos Motores de Pesquisa com a do Website.  

 Obtém-se assim a seguinte classificação: 
 
Tabela 45 - Classificação dos canais digitais para a etapa “Fidelização” 

 

 
 
 

5.4. Validação das hipóteses de investigação 

 

Tendo por base os resultados obtidos relativos às perceções dos consumidores sobre 

os canais digitais da FNAC, para as etapas nas quais se obtive um canal preferencial, a 

respetiva hipótese de investigação associada foi classificada como “validada”; para etapas 

com mais do que um canal digital preferido, as hipóteses foram classificadas como “validadas 

parcialmente”; ao passo que, para canais que se encontravam numa posição inferior, as 

respetivas hipóteses foram classificadas como “invalidadas”. Por conseguinte, apresenta-se a 

seguinte tabela de validação das hipóteses de investigação: 

 

Tabela 46 – Validação das hipóteses de investigação 

 

Classificação

1º E-mail Meios Sociais/Meios Sociais Motores de Pesquisa Publicidade Online/Publicidade Online Website

2º Website

Canais digitais

Canal digital Validação

a) Consideração Validada parcialmente

b) Avaliação Validada parcialmente

c) Compra Validada parcialmente

d) Utilização Invalidada

e) Recomendação Invalidada

f) Envolvimento Invalidada

a) "Eu quero saber" Invalidada

b) "Eu quero fazer" Invalidada

c) "Eu quero ir" Validada parcialmente

d) “Eu quero comprar” Validada parcialmente

a) Cobertura Invalidada

b) Frequência Invalidada

c) Persuasão Invalidada

d) Conversão Validada parcialmente

e) Aquisição Validada parcialmente

f) Fidelização Invalidada

Hipóteses de investigação

H1.1. Na viagem de decisão, o Website é o 

canal digital mais adequado para as etapas:

H1.2. O Website é o canal digital mais 

adequado para os Micromomentos:

H1.3. No processo de conversão, o 

Website é o canal digital mais adequado 

para responder às etapas:

Website
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a) Consideração Validada parcialmente

b) Avaliação Validada parcialmente

c) Compra Invalidada

d) Utilização Validada parcialmente

e) Recomendação Validada parcialmente

f) Envolvimento Validada parcialmente

a) "Eu quero saber" Validada parcialmente

b) "Eu quero fazer" Validada parcialmente

c) "Eu quero ir" Validada parcialmente

d) “Eu quero comprar” Invalidada

a) Cobertura Validada parcialmente

b) Frequência Invalidada

c) Persuasão Validada 

d) Conversão Validada parcialmente

e) Aquisição Validada parcialmente

f) Fidelização Validada parcialmente

a) Consideração Validada parcialmente

b) Avaliação Validada parcialmente

c) Compra Validada parcialmente

d) Utilização Validada parcialmente

e) Recomendação Validada parcialmente

f) Envolvimento Validada parcialmente

a) "Eu quero saber" Validada parcialmente

b) "Eu quero fazer" Validada parcialmente

c) “Eu quero comprar” Validada parcialmente

a) Cobertura Validada parcialmente

b) Frequência Invalidada

c) Persuasão Invalidada

d) Conversão Validada parcialmente

e) Aquisição Validada parcialmente

f) Fidelização Validada parcialmente

a) Consideração Invalidada

b) Avaliação Invalidada

c) Compra Invalidada

d) Utilização Invalidada

e) Recomendação Validada parcialmente

f) Envolvimento Validada parcialmente

a) "Eu quero saber" Invalidada

b) "Eu quero fazer" Invalidada

c) "Eu quero ir" Invalidada

d) “Eu quero comprar” Invalidada

a) Cobertura Invalidada

b) Frequência Invalidada

c) Persuasão Invalidada

d) Conversão Validada parcialmente

e) Aquisição Validada parcialmente

f) Fidelização Validada parcialmente

H2.3. No processo de conversão, os 

Motores de Pesquisa são os canais digitais 

mais adequados para responder às etapas:

H3.1. Na viagem de decisão, o E-mail 

Marketing é o canal digital mais adequado 

para as etapas:

Meios Sociais

H4.1. Na viagem de decisão, os Meios 

Sociais são os canais digitais mais 

adequados para as etapas:

H4.2. Os Meios Sociais são os canais 

digitais mais adequados para os 

Micromomentos:

H4.3. No processo de conversão, os Meios 

Sociais são os canais digtais mais 

adequados para  responder às etapas:

Motores de 

Pesquisa

H2.1. Na viagem de decisão, os Motores 

de Pesquisa são os canais digitais mais 

adequados para as etapas:

H2.2. Os Motores de Pesquisa são os 

canais digitais mais adequados para os 

Micromomentos:

H3.2. O E-mail Marketing é o canal digital 

mais adequado para os Micromomentos:

H3.3. No processo de conversão, o E-mail 

Marketing é o canal digital mais adequado 

para responder às etapas:

E-mail 

Marketing
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a) Consideração Invalidada

b) Compra Invalidada

c) Envolvimento Validada parcialmente

a) Cobertura Invalidada

b) Frequência Validada 

c) Persuasão Invalidada

d) Conversão Invalidada

e) Aquisição Invalidada

f) Fidelização Validada parcialmente

H5.2. A Publicidade Online é o canal 

digital mais adequado para o 

Micromomento:

a) “Eu quero comprar”

Publicidade 

Online

Invalidada

H5.1. Na viagem de decisão, a Publicidade 

Online é o canal digital mais adequado 

para as etapas:

H5.3. No processo de conversão, a 

Publicidade Online é o canal digital mais 

adequado para responder às etapas:
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6. Conclusões 

 
A proliferação dos canais digitais, suportada pelo desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação, têm vindo a mudar o processo de decisão de compra. Os 

consumidores alteraram significativamente o modo como pesquisam, comunicam e 

compram produtos. Fatores como a importância e a frequência de utilização atribuída aos 

canais digitais são cada vez mais importantes. Verifica-se uma procura constante nos 

diferentes canais, que se estendem às lojas físicas, através de uma experiência omnicanal. Por 

sua vez, as empresas procuraram compreender os fatores que levam à escolha dos diferentes 

canais e quais as causas que justificam as mudanças de consulta dos últimos. O processo de 

compra tradicional é cada vez menos frequente. Cada vez mais é possível ver uma constante 

interação entre vendedores e compradores, o que tem vindo a alterar a forma como os 

negócios são feitos. 

Assiste-se assim, a uma nova jornada de compra, motivada pelo desenvolvimento 

dos referidos canais. As empresas procuram atrair e reter os clientes num ciclo de fidelização. 

De forma a alcançar estes objetivos, é necessário interligar os diferentes pontos de contacto 

e canais digitais com o comportamento de compra, assim como é fundamental providenciar 

conteúdos que satisfaçam as necessidades dos consumidores nos micromomentos e etapas 

do processo de decisão, pois nestes instantes estes estão mais recetivos à informação e 

influência que as marcas podem ter, motivados por impulsos que podem desencadear nos 

recetores, atitudes positivas em relação à marca. 

O modelo procura interligar os canais digitais com: 1) a viagem de decisão, 2) os 

micromomentos e 3) o processo de conversão. A elaboração do questionário foi inspirada 

pelo modelo SERVPERF, privilegiando a quantificação das perceções dos consumidores em 

relação aos diferentes canais de retalhistas de produtos eletrónicos, com o intuito de perceber 

quais os mais adequados às diferentes etapas do processo de decisão de compra.  

Os resultados obtidos não são totalmente conclusivos, sendo que na maioria das 

etapas consideradas neste estudo, existe mais do que um canal preferencial.  

Relativamente à viagem de decisão, nas etapas “consideração” e “avaliação”, os 

consumidores preferem de igual modo o E-mail Marketing, os Motores de Pesquisa e o 

Website; para a etapa “compra”, os canais mais adequados são o Website e o E-mail 

Marketing; para a etapa “utilização”, o E-mail Marketing e os Motores de Pesquisa assumem 

em igual medida destaque; na etapa “recomendação”, são preferidos, de igual forma, os 
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Meios Sociais, o E-mail Marketing e os Motores de Pesquisa; e para a etapa “envolvimento”, 

os canais mais adequados são o E-mail Marketing, os Meios Sociais, a Publicidade Online e 

os Motores de Pesquisa. 

Em relação aos micromomentos, constata-se que para os micromomentos “Eu quero 

saber” e “Eu quero fazer”, o E-mail Marketing e os Motores de Pesquisa são os canais digitais 

mais adequados; para o micromomento “Eu quero ir”, o Website e os Motores de Pesquisa 

são os canais mais adequados e para o micromomento “Eu quero comprar”, o Website e o 

E-mail Marketing são os canais preferenciais.  

Para o processo de conversão, na etapa “cobertura”, o E-mail Marketing e os 

Motores de Pesquisa são os canais preferenciais; para a etapa “frequência”, a Publicidade 

Online é o canal mais adequado; para a etapa “persuasão”, os Motores de Pesquisa são os 

canais mais adequados; para as etapa “conversão” e “aquisição”, os canais mais adequados 

são o E-mail Marketing, os Motores de Pesquisa, os Meios Sociais e o Website; e para a etapa 

“fidelização” os canais mais adequados são o E-mail Marketing, os Meios Sociais, os Motores 

de Pesquisa e a Publicidade Online. 

Comparativamente com outros estudos, os resultados apresentam algumas 

diferenças. Nos estudos de Ribeiro (2018) e Duarte (2018), os Meios Sociais e o Website, 

respetivamente, eram os canais preferenciais para a maioria das etapas. No presente relatório, 

a maioria das hipóteses de investigação para os Meios Sociais são invalidadas, ao passo que 

também apenas algumas hipóteses de investigação para o Website são validadas parcialmente. 

Uma possível justificação prende-se com o facto deste relatório se centrar num setor de 

atividade diferente dos estudados anteriormente.  

No que diz respeito aos resultados obtidos, em termos de média estatística, o E-mail 

Marketing é, na maioria das etapas, um dos canais que apresenta melhores resultados, no 

entanto, são poucos os casos nos quais eles assumem uma preferência real em relação a 

outros canais digitais. Tal pode acontecer devido à reduzida dimensão de inquiridos que 

utiliza este canal digital, o que não permite retirar conclusões mais esclarecedoras. Por outro 

lado, este é um canal cujos utilizadores são consumidores conhecedores da marca e cuja 

frequência de utilização não é superior à de outros canais digitais. Outro fator a considerar é 

o de que a exposição à Publicidade Online da FNAC é superior à frequência de consulta dos 

outros canais, no entanto, isso não se traduz numa aquisição de tráfego, como é possível 

verificar nos resultados da etapa “aquisição”. Por sua vez, canais como os Motores de 

Pesquisa são considerados como adequados em várias etapas, pelos consumidores, sendo os 
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mais adequados na etapa “Persuasão”. Desta forma, considera-se que devem ser 

concentrados esforços em estratégias de marketing associadas a estes canais, de modo a 

reforçar a classificação nos rankings de páginas apresentados. 

 

6.1. Contribuições para o estado de arte, limitações e 

recomendações para trabalhos futuros 

 

 O presente trabalho procura dar continuidade a uma área pouco explorada. O 

modelo conceptual apresentado contribuiu tanto para o estado de arte, ou seja, a nível 

científico, como para o plano empresarial, oferecendo linhas de orientação significativas para 

estudos subsequentes.  

A nível científico, são poucos os estudos que relacionam os canais digitais com as 

etapas do processo de decisão do consumidor. O presente estudo procurou dar continuidade 

a estudos preliminares nesta área, através de uma síntese dos modelos propostos por Ribeiro 

(2018) e Duarte (2018), com o intuito de preencher lacunas existentes. Os respetivos modelos 

foram aperfeiçoados, o questionário apresentado neste trabalho foi melhorado e a definição 

de alguns construtos foi reformulada. 

A nível empresarial, são oferecidas importantes contribuições para as marcas, que 

destinam uma fatia considerável do seu orçamento para o marketing digital. Este modelo 

permite às organizações otimizarem a sua comunicação com os clientes; perceber quais os 

canais que os clientes privilegiam ao longo das suas jornadas; e ajudam as empresas a otimizar 

a alocação de recursos para os diferentes canais, através de novas estratégias que possibilitam: 

1) aumentar a cobertura da audiência, 2) reduzir custos de comunicação, 3) interligar os 

diferentes canais digitais e 4) adequar as experiências associadas aos referidos canais com as 

necessidades e os requisitos dos consumidores. 

Não obstante o contributo deste trabalho, existem pontos que necessitam de 

continuar a ser revistos. A interligação dos canais digitais com as etapas de comportamento 

do consumidor tornou o questionário extenso e repetitivo, dificultando a resposta dos 

inquiridos e limitando a amostra considerada. Recomenda-se que, em futuras contribuições 

na área, as questões sejam simplificadas e o seu o número reduzido. Os valores obtidos para 

a medida da confiabilidade da consistência interna para os atributos “persuasão” e 

“fidelização” foram diminutos, o que indica que as escalas e as perguntas que constituem 

estas etapas devam ser revistas. Para além disso, a condição de simetria não se verificou para 
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todos os testes não paramétricos aplicados, testes esses, que por sua vez, são mais propensos 

a erros de análise. Aconselha-se para trabalhos futuros a tentativa de obtenção de uma 

amostra de maiores dimensões. 

 No que concerne à amostra, esta concentra-se sobretudo no Norte do País, sendo 

que aproximadamente 75% dos inquiridos estão situados no distrito do Porto. Por outro 

lado, perto de 55% das respostas, correspondem a indivíduos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 34 anos. A obtenção de uma amostra maior e mais heterogénea poderá 

proporcionar melhores conclusões e ajudar a aproximar as considerações obtidas à realidade.  

Este é um tema que tem vindo a apresentar um interesse crescente na comunidade 

científica. A presente investigação oferece contribuições importantes, quer no plano teórico, 

quer empresarial e confronta as conclusões obtidas com outros estudos que se cingiram a 

diferentes setores, como o do retalho de produtos desportivos e o de reparação de vidros em 

automóveis, apresentado algumas diferenças nas preferências dos consumidores em relação 

aos canais que consideram como mais adequados para as diferentes etapas. Sugere-se em 

estudos futuros, que o estudo seja alargado a outros setores de atividade, de forma a 

comparar os resultados e assim continuar o caminho na procura de um modelo que interliga 

os canais digitais com o processo de decisão do consumidor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 

 

7. Bibliografia 

 

Adams, L., Hamilton, K., & Burkholder, E. (2015). Micro-Moments: Your Guide to Winning the 

Shift to Mobile. Retrieved from 

https://www.thinkwithgoogle.com/marketingresources/micro-

moments/micromoments-guide-pdf-download/ , accessed on 14/02/2020. 

Ageeva, E., Melewar, T. C., Foroudi, P., & Dennis, C. (2019). Cues adopted by consumers in 

examining corporate website favorability: An empirical study of  financial institutions 

in the UK and Russia. Journal of  Business Research, 98, 15-32. 

doi:10.1016/j.jbusres.2018.12.079 

Ahmad, A., Rahman, O., & Khan, M. N. (2016). Consumer's Perception of  Website Service 

Quality: An Empirical Study. Journal of  Internet Commerce, 15(2), 125-141. 

doi:10.1080/15332861.2016.1144442 

Balapour, A., Nikkhah, H. R., & Sabherwal, R. (2020). Mobile application security: Role of  

perceived privacy as the predictor of  security perceptions. International Journal of  

Information Management, 52. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2019.102063 

Biloš, A., Turkalj, D., & Kelić, I. (2016). Micro-Moments of  User Experience: An Approach to 

Understanding Online User Intentions and Behavior. 

Behera, R. K., Gunasekaran, A., Gupta, S., Kamboj, S., & Bala, P. K. (2020). Personalized 

digital marketing recommender engine. Journal of  Retailing and Consumer Services, 53. 

doi:10.1016/j.jretconser.2019.03.026 

Cambra-Fierro, J., Xuehui Gao, L., Melero-Polo, I., & Javier Sese, F. (2019). What drives 

consumers’ active participation in the online channel? Customer equity, experience 

quality, and relationship proneness. Electronic Commerce Research and Applications, 35. 

doi:10.1016/j.elerap.2019.100855 

Campaign Monitor (2020). Ultimate Email Marketing Benchmarks for 2020: By Industry and Day. 

Retrieved from https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-

marketing-benchmarks/, accessed on 2/03/2020. 

Chaffey, D. and Ellis-Chadwick, F. (2016). Digital Marketing: Strategy, Implementation And Practice 

(6th ed). Harlow: Pearson Education. 

Chen, L., Ayanso, A., & Lertwachara, K. (2016). Performance Impacts of  Web-Enabled 

Retail Services: An Empirical Study. Journal of  Computer Information Systems, 58(4), 301-

311. doi:10.1080/08874417.2016.1249536 

https://www.thinkwithgoogle.com/marketingresources/micro-moments/micromoments-guide-pdf-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketingresources/micro-moments/micromoments-guide-pdf-download/
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102063
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100855
https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/
https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/


 

69 

 

Chen, S.-C., & Lin, C.-P. (2019). Understanding the effect of  social media marketing 

activities: The mediation of  social identification, perceived value, and satisfaction. 

Technological Forecasting and Social Change, 140, 22-32. doi: 

10.1016/j.techfore.2018.11.025 

Cheng, F.-F., Wu, C.-S., & Chen, Y.-C. (2018). Creating customer loyalty in online brand 

communities. Computers in Human Behavior. doi:10.1016/j.chb.2018.10.018 

Chi, T. (2018). Mobile Commerce Website Success: Antecedents of  Consumer Satisfaction 

and Purchase Intention. Journal of  Internet Commerce, 17(3), 189-215. 

doi:10.1080/15332861.2018.1451970 

Coe, M. E. (2019). Milliseconds earn millions: Why mobile speed can slow or grow your business. 

Retrieved from: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-

resources/experience-design/mobile-site-speed-importance/, accessed on 

10/02/2020. 

Coelho, P. S., Rita, P., & Santos, Z. R. (2018). On the relationship between consumer-brand 

identification, brand community, and brand loyalty. Journal of  Retailing and Consumer 

Services, 43, 101-110. doi:10.1016/j.jretconser.2018.03.011 

Constantinides, E. (2004). Influencing the online consumer's behavior: the Web experience. 

Internet Research, 14(2), 111-126. doi:10.1108/10662240410530835 

Cortinas, M., Cabeza, R., Chocarro, R., & Villanueva, A. (2019). Attention to online channels 

across the path to purchase: An eye-tracking study. Electronic Commerce Research and 

Applications, 36. doi:10.1016/j.elerap.2019.100864 

Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and 

Extension. Journal of  Marketing, 56(3), 55-68. doi:10.2307/1252296 

Cronin. Jr, J., & Taylor, S. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance 

based and perception-minus-expectations measurement of  service quality. Journal of  

Marketing, 58(1), 125-131. doi:10.2307/1252256 

Czapla, D., Horbacz, K., & Wojewódka-Ściążko, H. (2020). A useful version of  the central 

limit theorem for a general class of  Markov chains. Journal of  Mathematical Analysis 

and Applications, 484(1). doi:10.1016/j.jmaa.2019.123725 

Di Fatta, D., Patton, D., & Viglia, G. (2018). The determinants of  conversion rates in SME 

e-commerce websites. Journal of  Retailing and Consumer Services, 41, 161-168. 

doi:10.1016/j.jretconser.2017.12.008 

Duarte, A. M. R. C. (2018). A influência dos canais e técnicas digitais nas etapas do percurso de tomada 

https://doi.org/10.1080/15332861.2018.1451970
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-site-speed-importance/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-site-speed-importance/
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100864
https://doi.org/10.2307/1252296
https://doi.org/10.2307/1252256
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.12.008


 

70 

 

de decisão do cliente em relação à Carglass®: investigação e concetualização. (Master’s thesis, 

Universidade do Porto). Retrieved from https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/117765/2/304086.pdf 

Dutta, C. B., & Das, D. K. (2017). What drives consumers' online information search 

behavior? Evidence from England. Journal of  Retailing and Consumer Services, 35, 36-45. 

doi:10.1016/j.jretconser.2016.10.015 

Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Slade, E. L., Singh, N., & Kizgin, H. (2020). Editorial 

introduction: Advances in theory and practice of  digital marketing. Journal of  Retailing 

and Consumer Services, 53. doi:10.1016/j.jretconser.2019.101909 

Ebrahim, R. S. (2019). The Role of  Trust in Understanding the Impact of  Social Media 

Marketing on Brand Equity and Brand Loyalty. Journal of  Relationship Marketing, 1-22. 

doi:10.1080/15332667.2019.1705742 

Edelman, D. C., & Singer, M. (2015). Competing on customer journeys (Vol. 2015). Retrieved from 

https://hbr.org/2015/11/competing-on-customer-journeys. , accessed on 

14/02/2020. 

Farah, M. F., & Ramadan, Z. B. (2020). Viability of  Amazon’s driven innovations targeting 

shoppers’ impulsiveness. Journal of  Retailing and Consumer Services, 53. 

doi:10.1016/j.jretconser.2019.101973 

Försch, S., & de Haan, E. (2018). Targeting online display ads: Choosing their frequency and 

spacing. International Journal of  Research in Marketing, 35(4), 661-672. 

doi:10.1016/j.ijresmar.2018.09.002 

Fortes, N., & Rita, P. (2016). Privacy concerns and online purchasing behaviour: Towards an 

integrated model. European Research on Management and Business Economics, 22(3), 167-

176. doi:10.1016/j.iedeen.2016.04.002 

Garrett, A., Straker, K., & Wrigley, C. (2017). Digital channels for building collaborative 

consumption communities. Journal of  Research in Interactive Marketing, 11(2), 160-184. 

doi:10.1108/jrim-08-2016-0086 

Gong, S., Wang, W., & Li, Q. (2019). Marketing communication in the digital age: online ads, 

online WOM and mobile game adoptions. Nankai Business Review International, 10(3), 

382-407. doi:10.1108/nbri-12-2018-0073 

Hallikainen, H., Alamäki, A., & Laukkanen, T. (2019). Individual preferences of  digital 

touchpoints: A latent class analysis. Journal of  Retailing and Consumer Services, 50, 386-

393. doi:10.1016/j.jretconser.2018.07.014 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117765/2/304086.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117765/2/304086.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.10.015
https://doi.org/10.1080/15332667.2019.1705742
https://hbr.org/2015/11/competing-on-customer-journeys
https://doi.org/10.1108/jrim-08-2016-0086


 

71 

 

Hudák, M., Kianičková, E., & Madleňák, R. (2017). The Importance of  E-mail Marketing in 

E-commerce. Procedia Engineering, 192, 342-347. doi:10.1016/j.proeng.2017.06.059 

Hossain, T. M. T., Akter, S., Kattiyapornpong, U., & Dwivedi, Y. (2020). Reconceptualizing 

Integration Quality Dynamics for Omnichannel Marketing. Industrial Marketing 

Management, 87, 225-241. doi:10.1016/j.indmarman.2019.12.006 

Hussain, R., Ferdous, A. S., Mort, G. S., & Phau, I. (2018). Impact of  web banner advertising 

frequency on attitude. Asia Pacific Journal of  Marketing and Logistics, 00-00. 

doi:10.1108/apjml-04-2017-0063 

IAB (2019), iab. International advertising revenue report. Retrieved from 

https://www.iab.com/insights/internet-advertising-revenue-2019-half-year/ , 

accesed on 05/03/2020. 

Ieva, M., & Ziliani, C. (2018). The role of  customer experience touchpoints in driving loyalty 

intentions in services. The TQM Journal, 30(5), 444-457. doi:10.1108/tqm-11-2017-

0141 

INE (2017), Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de 

Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias. Retrieved from: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQU

ESdest_boui=281439920&DESTAQUESmodo=2 , accessed on 05/03/2020. 

Ismagilova, E., Dwivedi, Y. K., & Slade, E. (2020). Perceived helpfulness of  eWOM: 

Emotions, fairness and rationality. Journal of  Retailing and Consumer Services, 53. 

doi:10.1016/j.jretconser.2019.02.002 

Jacobson, J., Gruzd, A., & Hernández-García, Á. (2020). Social media marketing: Who is 

watching the watchers? Journal of  Retailing and Consumer Services, 53. 

doi:10.1016/j.jretconser.2019.03.001 

Jin, D., Caliskan-Demirag, O., Chen, F., & Huang, M. (2020). Omnichannel retailers’ return 

policy strategies in the presence of competition. International Journal of Production 

Economics, 225. doi:10.1016/j.ijpe.2019.107595 

Kang, J.-Y. M. (2019). What drives omnichannel shopping behaviors? Journal of Fashion 

Marketing and Management: An International Journal, 23(2), 224-238. doi:10.1108/jfmm-

07-2018-0088 
Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research 

agenda. International Journal of  Research in Marketing, 34(1), 22-45. 

doi:10.1016/j.ijresmar.2016.11.006 

https://doi.org/10.1108/apjml-04-2017-0063
https://www.iab.com/insights/internet-advertising-revenue-2019-half-year/
https://doi.org/10.1108/tqm-11-2017-0141
https://doi.org/10.1108/tqm-11-2017-0141
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=281439920&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=281439920&DESTAQUESmodo=2


 

72 

 

Karjaluoto, H., Karjaluoto, P. U. H., Mustonen, N., & Ulkuniemi, P. (2015). The role of  digital 

channels in industrial marketing communications. Journal of  Business & Industrial 

Marketing, 30(6), 703-710. doi:10.1108/jbim-04-2013-0092 

Key, T. M. (2017). Domains of  Digital Marketing Channels in the Sharing Economy. Journal 

of  Marketing Channels, 24(1-2), 27-38. doi:10.1080/1046669x.2017.1346977 

Kim, G., & Moon, I. (2020). Online banner advertisement scheduling for advertising 

effectiveness. Computers & Industrial Engineering, 140. doi:10.1016/j.cie.2019.106226 

Koay, K. Y., Ong, D. L. T., Khoo, K. L., & Yeoh, H. J. (2020). Perceived social media 

marketing activities and consumer-based brand equity. Asia Pacific Journal of  Marketing 

and Logistics, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/apjml-07-2019-0453 

Köhler, K., & Zerfass, A. (2019). Communicating the corporate strategy. Journal of  

Communication Management, 23(4), 348-374. doi:10.1108/jcom-10-2018-0106 

Labanauskaitė, D., Fiore, M., & Stašys, R. (2020). Use of  E-marketing tools as 

communication management in the tourism industry. Tourism Management Perspectives, 

34. doi:10.1016/j.tmp.2020.100652 

Lee, S., Jang, W., Lee, E., & Oh, S. G. (2016). Search engine optimization. Library Hi Tech, 

34(2), 197-206. doi:10.1108/lht-02-2016-0014 

Leung, D., & Tsou, M. (2019). The impact of  incentive framing format and language 

congruency on readers’ post-reading responses to email advertisements. International 

Journal of  Contemporary Hospitality Management, 31(8), 3037-3057. doi:10.1108/ijchm-

06-2018-0514 

Li, K., Huang, G., & Bente, G. (2016). The impacts of  banner format and animation speed 

on banner effectiveness: Evidence from eye movements. Computers in Human Behavior, 

54, 522-530. doi:10.1016/j.chb.2015.08.056 

Lim, Y. S., Heng, P. C., Ng, T. H., & Cheah, C. S. (2016). Customers' online website 

satisfaction in online apparel purchase: A study of  Generation Y in Malaysia. Asia 

Pacific Management Review, 21(2), 74-78. doi:10.1016/j.apmrv.2015.10.002 

Liu, D.-R., Liao, Y.-S., Chung, Y.-H., & Chen, K.-Y. (2019). Advertisement recommendation 

based on personal interests and ad push fairness. Kybernetes, 48(8), 1586-1605. 

doi:10.1108/k-05-2018-0216 

Lorente-Páramo, Á. J., Hernández-García, Á., & Chaparro-Peláez, J. (2020). Influence of  

cultural dimensions on promotional e-mail effectiveness. Technological Forecasting and 

Social Change, 150. doi:10.1016/j.techfore.2019.119788 

https://doi.org/10.1080/1046669x.2017.1346977
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100652
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.056
https://doi.org/10.1108/k-05-2018-0216


 

73 

 

Lu, Y., Guo, C., Lu, Y., & Gupta, S. (2018). The role of  online communication in avoiding 

perceived restrictiveness of  shopping websites. Nankai Business Review International, 

9(2), 143-161. doi:10.1108/nbri-11-2017-0063 

Luh, C.-J., Yang, S.-A., & Huang, T.-L. D. (2016). Estimating Google’s search engine ranking 

function from a search engine optimization perspective. Online Information Review, 

40(2), 239-255. doi:10.1108/oir-04-2015-0112 

Malhotra, N. (2006). Questionnaire design and scale development. In R. Grover & M. 

Vriens The handbook of  marketing research: Uses, misuses, and future advances (pp. 84-94). 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.  

Marôco, J. (2014). Análise Estatística com o SPSS Statistics (6th ed.). 

Momen, M. A., Sultana, S., & Haque, A. K. M. A. (2019). Web-based marketing 

communication to develop brand image and brand equity of  higher educational 

institutions. Global Knowledge, Memory and Communication, ahead-of-print(ahead-of-print). 

doi:10.1108/gkmc-10-2018-0088 

Oliver (1980). A Cognitive Model of  the Antecedents and Consequences of  Satisfaction 

Decisions. Journal of  Marketing Research, 17(4), 460-469. doi:10.2307/3150499 

Oltarzhevskyi, D. O. (2019). Typology of  contemporary corporate communication channels. 

Corporate Communications: An International Journal, 24(4), 608-622. doi:10.1108/ccij-04-

2019-0046 

Osinga, E. C., Zevenbergen, M., & van Zuijlen, M. W. G. (2019). Do mobile banner ads 

increase sales? Yes, in the offline channel. International Journal of  Research in Marketing, 

36(3), 439-453. doi:10.1016/j.ijresmar.2019.02.001 

Pallant, J. I., Danaher, P. J., Sands, S. J., & Danaher, T. S. (2017). An empirical analysis of  

factors that influence retail website visit types. Journal of  Retailing and Consumer Services, 

39, 62-70. doi:10.1016/j.jretconser.2017.07.003 

Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying 

behaviour. Journal of  Retailing and Consumer Services, 29, 92-103. 

doi:10.1016/j.jretconser.2015.11.007 

Parasuraman, A P., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of  Service 

Quality and its Implication for Future Research (SERVQUAL). The Journal of  

Marketing, 49, 41-50. doi:10.2307/1251430 

Pauwels, K., Aksehirli, Z., & Lackman, A. (2016). Like the ad or the brand? Marketing 

stimulates different electronic word-of-mouth content to drive online and offline 

https://doi.org/10.1108/oir-04-2015-0112
https://doi.org/10.1108/gkmc-10-2018-0088
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.11.007


 

74 

 

performance. International Journal of  Research in Marketing, 33(3), 639-655. 

doi:10.1016/j.ijresmar.2016.01.005 

Pereira, H. G., de Fátima Salgueiro, M., & Rita, P. (2017). Online determinants of  e-customer 

satisfaction: application to website purchases in tourism. Service Business, 11(2), 375-

403. doi:10.1007/s11628-016-0313-6 

Pestana, M. H., & Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais: A 

Complementaridade do SPSS (5th ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

Prasad, R. & Jha, M. (2014). Consumer buying decisions models: A descriptive study. 

International Journal of  Innovation and applied studies. 6(3), 335–351. 

Raji, R. A., Rashid, S., & Ishak, S. (2019). The mediating effect of  brand image on the 

relationships between social media advertising content, sales promotion content and 

behaviuoral intention. Journal of  Research in Interactive Marketing, 13(3), 302-330. 

doi:10.1108/jrim-01-2018-0004 

Ramaswamy, S. (2015). How Micro-Moments Are Changing the Rules. Retrieved from 

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/how-

micromoments-are-changing-rules/ , accesed on 14/02/2020. 

Rhuggenaath, J., Akcay, A., Zhang, Y., & Kaymak, U. (2019). Optimal display-ad allocation 

with guaranteed contracts and supply side platforms. Computers & Industrial 

Engineering, 137. doi:10.1016/j.cie.2019.106071 

Ribeiro, M. C. C. (2018). Modelo conceptual para integração das etapas do processo de decisão do 

consumidor e dos canais digitais: aplicação ao retalho desportivo (Master’s thesis, Universidade 

do Porto). Retrieved from https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/117742/2/304088.pdf 

Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of  e-service quality and customer 

satisfaction on customer behavior in online shopping. Heliyon, 5(10), e02690. 

doi:10.1016/j.heliyon.2019.e02690 

Salomi, G. G. E, Miguel, P. A. C., & Abackerli, A. (2005). SERVQUAL x SERVPERF: 

comparação entre instrumentos para avaliação da qualidade de serviços internos. 

Gestão & Produção, 12(2), 279-293. doi:10.1590/S0104-530X2005000200011 

Savastano, M., Bellini, F., D’Ascenzo, F., & De Marco, M. (2019). Technology adoption for 

the integration of online–offline purchasing. International Journal of Retail & Distribution 

Management, 47(5), 474-492. doi:10.1108/ijrdm-12-2018-0270 
Shaouf, A., Lü, K., & Li, X. (2016). The effect of  web advertising visual design on online 

https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.01.005
https://doi.org/10.1007/s11628-016-0313-6
https://doi.org/10.1108/jrim-01-2018-0004
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/how-micromoments-are-changing-rules/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/how-micromoments-are-changing-rules/
https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106071
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117742/2/304088.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117742/2/304088.pdf
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02690
https://doi.org/10.1590/S0104-530X2005000200011


 

75 

 

purchase intention: An examination across gender. Computers in Human Behavior, 60, 

622-634. doi:10.1016/j.chb.2016.02.090 

Sharma, A., Sharma, S., & Chaudhary, M. (2020). Are small travel agencies ready for digital 

marketing? Views of  travel agency managers. Tourism Management, 79. 

doi:10.1016/j.tourman.2020.104078 

Sharma, D., Gupta, A., Mateen, A., & Pratap, S. (2018). Making sense of  the changing face 

of  Google’s search engine results page: an advertiser’s perspective. Journal of  

Information, Communication and Ethics in Society, 16(1), 90-107. doi:10.1108/jices-06-

2017-0035 

Sharma, R. R., & Kaur, B. (2020). E-mail viral marketing: modeling the determinants of  

creation of  “viral infection”. Management Decision, 58(1), 112-128. doi:10.1108/md-

03-2017-0215 

Sheffield, J. P. (2020). Search Engine Optimization and Business Communication Instruction: 

Interviews With Experts. Business and Professional Communication Quarterly. 

doi:10.1177/2329490619890335 

Shi, S., Wang, Y., Chen, X., & Zhang, Q. (2020). Conceptualization of omnichannel customer 

experience and its impact on shopping intention: A mixed-method approach. 

International Journal of Information Management, 50, 325-336. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.001 
Stephen, A. T. (2016). The role of  digital and social media marketing in consumer behavior. 

Current Opinion in Psychology, 10, 17-21. doi:10.1016/j.copsyc.2015.10.016 

Straker, K., & Wrigley, C. (2016). Designing an emotional strategy: Strengthening digital 

channel engagements. Business Horizons, 59(3), 339-346. 

doi:10.1016/j.bushor.2016.01.010 

Tseng, C.-H., & Wei, L.-F. (2020). The efficiency of  mobile media richness across different 

stages of  online consumer behavior. International Journal of  Information Management, 50, 

353-364. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.010 

Tunuguntla, V., Basu, P., Rakshit, K., & Ghosh, D. (2019). Sponsored search advertising and 

dynamic pricing for perishable products under inventory-linked customer willingness 

to pay. European Journal of  Operational Research, 276(1), 119-132. 

doi:10.1016/j.ejor.2018.12.026 

Turkyilmaz, C. A., Erdem, S., & Uslu, A. (2015). The Effects of  Personality Traits and 

Website Quality on Online Impulse Buying. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

https://doi.org/10.1177/2329490619890335


 

76 

 

175, 98-105. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1179 

Valentini, S., Neslin, S. A., & Montaguti, E. (2020). Identifying omnichannel deal prone 

segments, their antecedents, and their consequences. Journal of Retailing. 

doi:10.1016/j.jretai.2020.01.003 
Vijay, T. S., Prashar, S., & Sahay, V. (2019). The Influence of  Online Shopping Values and 

Web Atmospheric Cues on E-Loyalty: Mediating Role of  E-Satisfaction. Journal of  

theoretical and applied electronic commerce research, 14(1), 0-0. doi:10.4067/s0718-

18762019000100102 

von Briel, F. (2018). The future of  omnichannel retail: A four-stage Delphi study. Technological 

Forecasting and Social Change, 132, 217-229. doi:10.1016/j.techfore.2018.02.004 

Wagner, G., Schramm-Klein, H., & Steinmann, S. (2020). Online retailing across e-channels 

and e-channel touchpoints: Empirical studies of  consumer behavior in the 

multichannel e-commerce environment. Journal of  Business Research, 107, 256-270. 

doi:10.1016/j.jbusres.2018.10.048 

Wang, W., Chen, R. R., Ou, C. X., & Ren, S. J. (2019). Media or message, which is the king in 

social commerce?: An empirical study of  participants' intention to repost marketing 

messages on social media. Computers in Human Behavior, 93, 176-191. 

doi:10.1016/j.chb.2018.12.007 

Wani, M., Raghavan, V., Abraham, D., & Kleist, V. (2017). Beyond utilitarian factors: User 

experience and travel company website successes. Information Systems Frontiers, 19(4), 

769-785. doi:10.1007/s10796-017-9747-1 

Weijters, B., Millet, K., & Cabooter, E. (2020). Extremity in horizontal and vertical Likert 

scale format responses. Some evidence on how visual distance between response 

categories influences extreme responding. International Journal of  Research in Marketing. 

doi:10.1016/j.ijresmar.2020.04.002 

Wu, I.-L., Chiu, M.-L., & Chen, K.-W. (2020). Defining the determinants of  online impulse 

buying through a shopping process of  integrating perceived risk, expectation-

confirmation model, and flow theory issues. International Journal of  Information 

Management, 52. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102099 

Yadav, M., & Rahman, Z. (2017). Measuring consumer perception of  social media marketing 

activities in e-commerce industry: Scale development & validation. Telematics and 

Informatics, 34(7), 1294-1307. doi:10.1016/j.tele.2017.06.001 

Yang, K.-C., Huang, C.-H., Yang, C., & Yang, S. Y. (2017). Consumer attitudes toward online 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1179
https://doi.org/10.1007/s10796-017-9747-1


 

77 

 

video advertisement: YouTube as a platform. Kybernetes, 46(5), 840-853. 

doi:10.1108/k-03-2016-0038 

Yoldar, M. T., & Özcan, U. (2019). Collaborative targeting: Biclustering-based online ad 

recommendation. Electronic Commerce Research and Applications, 35. 

doi:10.1016/j.elerap.2019.100857 

Zhou, L. (2004). A dimension‐specific analysis of  performance‐only measurement of  service 

quality and satisfaction in China's retail banking. Journal of  Services Marketing, 18(7), 

534-546. doi:10.1108/08876040410561866  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Anexo A 

 

Questionário  

 

Perceções dos canais digitais de retalhistas de produtos tecnológicos  

O seguinte questionário está inserido no âmbito de uma investigação académica do Mestrado 

de Gestão Comercial da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Este trabalho 

tem como objetivo estudar as perceções dos consumidores relativamente aos canais digitais 

das empresas de retalho de produtos tecnológicos, em particular sobre a FNAC. 

Leia atentamente todas as questões e responda às mesmas de acordo com a sua opinião. Não 

há respostas certas nem erradas. 

Tenha sempre em atenção que as perguntas se referem a produtos tecnológicos, do tipo 

“Telemóveis e Conectáveis” e “Informática, Portáteis e Tablets”. 

A sua participação será anónima e será garantida toda a sua confidencialidade no tratamento 

dos dados fornecidos. 

Desde já agradeço a sua colaboração! 

* Required 

 

O questionário inicia com uma questão de validação, para aferir se a pessoa poderá responder 

ao questionário com base na sua experiência. 

 

1. Já acedeu ao website da FNAC? * 

○ Sim 

○ Não 

 
 

Website 

Esta secção contém um conjunto de perguntas relacionadas com produtos tecnológicos no 

website da FNAC, incluídos nas secções “Telemóveis e Conectáveis” e “Informática, 

Portáteis e Tablets”. 

Com base na sua experiência, responda às seguintes questões. 
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A questão 2 tem por base as considerações de Garrett et al. (2017) e Pallant et al. (2017), procurando dar 

resposta à hipótese de investigação H1.3. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

2. Em média, quantas vezes consulta por semana, o website da FNAC sobre produtos 

tecnológicos? *  _________________ (Escala rácio – preenchimento de um número 

inteiro) 

 

A questão 3 tem por base as considerações Köhler and Zerfass (2019); Vijay et al. (2019); Garett et al. (2017); 

Pallant et al. (2017); Pereira et al., (2017); Chen et al. (2016); Lim et al (2016), procurando dar resposta às 

hipóteses de investigação H1.1. a) e H1.3. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

3. Quando quero obter mais informações sobre um produto tecnológico, eu tenho 

em consideração o website da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre  
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A questão de investigação 4 tem por base as considerações de Garrett et al. (2017) e Pallant et al. (2017) e 

procura responder às hipóteses de investigação H1.2. a) e H1.3. a). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

4. Quando quero saber algo sobre um determinado produto tecnológico, eu consulto 

o website da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão 5 tem por base as considerações de Köhler and Zerfass (2019), Vijay et al. (2019), Pereira and Rita 

(2017) e Lim et al. (2016), procurando responder à hipótese de investigação H1.1. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

5. O website da FNAC permite-me fazer a avaliação de um produto tecnológico. *   

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 6 tem por base as considerações de Garrett et al. (2017) e Pallant et al. (2017), 

procurando responder às hipóteses de investigação H1.1 d) e H1.2. b).  

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

6. Quando quero saber como se utiliza um produto tecnológico, eu consulto o 

website da FNAC. * 
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1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 7 tem por base as considerações de Pallant et al. (2017) e procura responder à 

hipótese de investigação H1.2. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

7. Quando quero ir a uma loja da FNAC, o website dá-me essa localização. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 8 tem por base as considerações de Chen et al. (2016) e Lim et al. (2016), 

procurando responder às hipóteses de investigação H1.1. c) e H1.2. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

8. Quando quero efetuar uma compra online, o website da FNAC permite-me a 

realização desta operação. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

O seguinte conjunto de questões têm por base as considerações de Köhler and Zerfass (2019), Vijay et al. 

(2019), Pereira et al. (2017), Chen et al. (2017) e Lim et al. (2016), procurando responder à hipótese de 

investigação H1.3. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 
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• Envolvimento • Fidelização 

9. O website da FNAC pode alterar a minha opinião sobre um produto tecnológico. 

*  

1 2 3 4 5 

Impossível  ○ ○ ○ ○ ○ Certo 

 

10. Eu aprendi algo de novo sobre o produto tecnológico ao consultar website da 

FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

11. Depois de consultar o website da FNAC, as minhas perceções sobre o produto 

tecnológico são diferentes. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Coe (2019); Köhler and Zerfass (2019), 

Vijay et al. (2019), Ribeiro (2018), Pallant et al. (2017), Pereira et al., (2017), Ahmad et al. (2016) e Lim et al. 

(2016), procurando responder à hipótese de investigação H1.3 d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

12. O website da FNAC apresenta conteúdos sobre os quais eu posso exercer uma 

determinada ação (exs: criação de uma conta no website, descarregar um ficheiro, 

subscrever uma newsletter, adicionar um produto ao carrinho, check-out, entre 

outros). * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 13 tem por base as considerações de Farah and Ramadan (2020), Rita et al. (2019), 

Cheng et al. (2018), Coelho et al. (2018), procurando responder à hipótese de investigação H1.1. e). 
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Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

13. Eu utilizo o website da FNAC para fazer recomendações, sugestões ou 

comentários. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

O seguinte conjunto de questões tem por base as considerações de Ieva and Ziliani (2018). A questão 14 

responde à hipótese de investigação H1.1. f), ao passo que as questões 14, 15 e 16 procuram responder à 

hipótese de investigação H1.3. f). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

14. Eu consulto o website da FNAC de modo a manter uma ligação com a empresa. 

* 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

15. Eu não estou interessado em consultar outros websites para comprar produtos 

tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

16. Eu continuarei a utilizar o website da FNAC na compra de produtos tecnológicos. 

* 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 
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Motores de pesquisa 

Responda às seguintes questões de acordo com a sua experiência relativa aos motores de 

pesquisa (exs: Google, Yahoo, Bing, Baidu) e como efetua pesquisas sobre produtos 

tecnológicos. 

 

A questão de investigação 17 tem por base as considerações de Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), 

procurando dar resposta à hipótese de investigação H2.3. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

17. Em média, quantas vezes consulta por semana, os motores de pesquisa para 

pesquisar sobre os produtos tecnológicos da FNAC? * _________________ (Escala 

rácio – preenchimento de um número inteiro) 

 

A questão de investigação 18 tem por base as considerações de Sheffield (2020), Chaffey and Ellis-Chadwick 

(2016) e Luh et al. (2016), procurando dar resposta às hipóteses de investigação H2.1 a) e H2.3 e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 
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18. Quando quero obter mais informações sobre um produto tecnológico da FNAC, 

eu tenho em consideração os motores de pesquisa. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 19 tem por base as considerações de de Labanauskaité et al. (2020), Momen et al. 

(2019) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando responder às hipóteses de investigação H2.2. a) e 

H2.3. a). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

19. Quando quero saber algo sobre um determinado produto tecnológico da FNAC, 

eu consulto os motores de pesquisa. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 20 tem por base as considerações de Labanauskaité et al. (2020), Momen et al. 

(2019) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016) e procura responder à hipótese de investigação H2.1. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

20. Os motores de pesquisa permitem-me fazer a avaliação de um produto 

tecnológico da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 21 tem por base as considerações de Labanauskaité et al. (2020), Momen et al. 

(2019) e Chaffey and Chadwick (2016), procurando responder às hipóteses de investigação H2.1 d) e H2.2. 

b).  
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Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

21. Quando quero saber como se utiliza um produto tecnológico da FNAC, eu 

consulto os motores de pesquisa. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 22 tem por base as considerações de Labanauskaité et al. (2020), Momen et al. 

(2019) e Chaffey and Chadwick (2016), e procura responder à hipótese de investigação H2.2. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

22 - Quando quero ir a uma loja da FNAC, os motores de pesquisa dão-me essa 

localização. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 23 tem por base as considerações Key (2017), procurando responder às hipóteses 

de investigação H2.1. c) e H2.2. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

23. Quando quero efetuar uma compra online na FNAC, os motores de pesquisa 

permitem-me a realização desta operação. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 
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O seguinte conjunto de questões têm por base as considerações de Sheffield (2020), procurando responder 

à hipótese de investigação H4.3. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

24. Os motores de pesquisa podem alterar a minha opinião sobre um produto 

tecnológico. * 

1 2 3 4 5 

Impossível  ○ ○ ○ ○ ○ Certo 

 

25. Eu aprendi algo de novo sobre o produto tecnológico ao consultar os motores de 

pesquisa. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

26. Depois de consultar os motores de pesquisa, as minhas perceções sobre o produto 

tecnológico são diferentes. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Sheffield (2020), Chaffey and Ellis-

Chadwick (2016), Luh et al. (2016), procurando responder à hipótese de investigação H2.3 d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

27. Os motores de pesquisa apresentam conteúdos sobre os quais eu posso exercer 

uma determinada ação (exs: clique numa hiperligação apresentada pelos resultados 

de pesquisa). * 
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1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Chaffey and Ellis-Chadwick (2016) e 

procura responder à hipótese de pesquisa H2.1. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

28. Eu utilizo os motores de pesquisa para fazer recomendações, sugestões ou 

comentários. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A último conjunto de questões de investigação relativa aos motores de pesquisa da FNAC tem por base as 

considerações de Labanauskaité et al. (2020), Sheffield (2020), Momen et al. (2019), Chaffey and Ellis-

Chadwick (2016) e Luh et al. (2016). A questão 28 responde à hipótese de investigação H2.1 f), ao passo que 

as questões 28, 29 e 30 procuram responder à hipótese de investigação H2.3. f). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

29. Eu pesquiso sobre a FNAC nos motores de pesquisa, de modo a manter uma 

ligação com a empresa. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

30. Eu não estou interessado em pesquisar sobre outras empresas (ex: Worten, Rádio 

Popular, entre outras) nos motores de pesquisa, para comprar produtos tecnológicos. 

* 

1 2 3 4 5 
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Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

31. Eu continuarei a pesquisar sobre a FNAC nos motores de pesquisa, para comprar 

produtos tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

 

A questão seguinte é uma questão de validação para o e-mail marketing, de modo a que os 

resultados obtidos reflitam uma experiência real do consumidor com este canal digital. 

32. Utiliza o e-mail marketing da FNAC? * 

○ Sim 

○ Não 

 

E-mail marketing 

Responda às seguintes perguntas com base na sua experiência com o e-mail marketing da 

FNAC. 

 

A questão de investigação 33 tem por base as considerações de Behera et al. (2020), procurando dar resposta 

à hipótese de investigação H3.3. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 
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• Recomendação 

• Envolvimento 

 

• Aquisição 

• Fidelização 

33. Em média, quantas vezes consulta por semana, o e-mail marketing da FNAC? * 

_________________ (Escala rácio – preenchimento de um número inteiro) 

 

A questão de investigação 34 tem por base as considerações de Sharma et al. (2020), procurando dar resposta 

às hipóteses de investigação H3.1 a) e H3.3 a). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

34. Quando recebo um e-mail da FNAC relativo a produtos tecnológicos da FNAC, 

eu visualizo o seu conteúdo. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A seguinte questão de investigação tem por base as considerações de Behera et al. (2020), Sharma and Kaur 

(2020), Leung and Tsou (2019) e Hudák et al. (2017), procurando responder às hipóteses de investigação 

H3.3. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

35. Quando recebo um e-mail relativo a produto tecnológico da FNAC, eu consulto 

outros canais da empresa, nomeadamente o seu website. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 36 tem por base as considerações de Sharma et al. (2020), procurando responder 

às hipóteses de investigação H3.1. b) e H3.2. a). 

Modelo de Edelman and Singer  Micromomentos Processo de Conversão 
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• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

36. Estou recetivo em considerar a informação de um e-mail da FNAC quando quero 

saber mais sobre um produto tecnológico. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 37 tem por base as considerações de Sharma et al. (2020), procurando responder 

às hipóteses de investigação H3.1. c) e H3.2. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

37 – Estou recetivo em considerar a informação de um e-mail da FNAC quando 

quero saber como se utiliza um determinado produto tecnológico. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 38 tem por base as considerações de Behera et al. (2020), Leung and Tsou, (2019), 

Hudák et al. (2017), procurando responder às hipóteses de investigação H3.1. d) e H3.2. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 
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38 - Quando quero efetuar uma compra online, o e-mail marketing da FNAC 

permite-me a realização desta operação. *  

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

O seguinte conjunto de questões têm por base as considerações de Behera et al. (2020), Sharma and Kaur 

(2020), Sharma et al. (2020) e Lorente-Páramo et al. (2020), procurando responder à hipótese de investigação 

H3.3. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

39. O e-mail marketing da FNAC pode mudar a minha opinião sobre um produto 

tecnológico. *  

1 2 3 4 5 

Impossível  ○ ○ ○ ○ ○ Certo 

 

40. Eu aprendi algo de novo sobre o produto tecnológico ao consultar o e-mail 

marketing da FNAC. *  

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

41. Depois de consultar o e-mail marketing da FNAC, as minhas perceções sobre o 

produto tecnológico são diferentes. *   

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Behera et al. (2020), Leung and Tsou 

(2019) e Hudák et al. (2017), procurando responder às hipóteses de investigação H3.3. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 
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• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 

• “Eu quero comprar” 

 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

42. O e-mail marketing da FNAC apresenta conteúdos sobre os quais eu exerço uma 

determinada ação (exs: abrir o e-mail, abrir o link para o qual o e-mail nos 

encaminha, subscrever uma newsletter). * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Behera et al. (2020), Leung and Tsou 

(2019) e Hudák et al. (2017), procurando responder às hipóteses de investigação H3.1. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

43 – Eu utilizo o e-mail marketing da FNAC para fazer recomendações, sugestões ou 

comentários. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A seguinte conjunto de questões de investigação relativa ao website da FNAC tem por base as considerações 

de Behera et al. (2020), Leoung and Tsou (2019) e Hudák et al. (2017). A questão 44 tem por objetivo 

responder à questão de investigação H3.1. e) e as questões 44, 45 e 46 responder à hipótese de investigação 

H3.3. f). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Utilização 

• Compra 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

44. Eu consulto o e-mail marketing da FNAC de modo a manter uma ligação com a 
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empresa. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

45. Eu não estou interessado em consultar o e-mail marketing de outras empresas 

para comprar produtos tecnológicos. *  

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

46. Eu continuarei a consultar o e-mail marketing da FNAC para comprar produtos 

tecnológicos. *  

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

 

À semelhança de outros canais digitais, a questão seguinte é uma questão de validação para 

os meios sociais, de modo a que os resultados obtidos reflitam uma experiência real do 

consumidor com este canal digital. 

47 - Consulta algum meio social da FNAC? * 

○ Sim 

○ Não 

 

Meios sociais  

Os meios sociais são veículos de comunicação e interação entre empresas e clientes. 

Englobam as redes sociais, como o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, entre outras, assim 

como plataformas de partilha de conteúdos em formato digital (fotografia ou vídeo), das 

quais se destacam o Pinterest, o Instagram, o Youtube, entre outras. 

Responda às seguintes questões com base na sua experiência com os meios sociais utilizados 

pela FNAC. 
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A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Ismagilova et al. (2020), Jacobson et al. 

(2020) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando dar resposta à hipótese de investigação H4.3. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

48. Em média, quantas vezes consulta por semana, os meios sociais da FNAC? * 

_________________ (Escala rácio – preenchimento de um número inteiro) 

 

A questão de investigação 49 tem por base as considerações de Chaffey and Ellis-Chadwick (2016) 

procurando dar resposta às hipóteses de investigação H4.1 a) e H4.3 e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

49. Quando quero obter mais informações sobre um produto tecnológico, eu tenho 

em consideração os meios sociais da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 
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A terceira questão de investigação tem por base as considerações de Ismaligova et al. (2020), Jacobson et al. 

(2020), Ebrahim (2019), Yadav and Rahman (2017), Chaffey and Ellis-Chadwick (2016) e Karjaluoto et al. 

(2015), procurando responder às hipóteses de investigação H4.2. a) e H4.3. a). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

50. Quando quero saber algo sobre um produto tecnológico, eu consulto os meios 

sociais da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 51 tem por base as considerações de Ismaligova et al. (2020), Jacobsen et al. (2016), 

Yadav and Raman (2017) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando responder à hipótese de 

investigação H4.1. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

51. Os meios sociais da FNAC permitem-me fazer a avaliação de um produto 

tecnológico. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 52 tem por base as considerações de Ismaligova et al. (2020), Jacobsen et al. (2020), 

Yadav and Rahman (2017) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando responder às hipóteses de 

investigação H4.1 d) e H4.2. b).  

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 



 

97 

 

• Envolvimento  • Fidelização 

52. Quando quero saber como se utiliza um determinado produto tecnológico, eu 

consulto os meios sociais da FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 53 tem por base as considerações de Yadav and Raman (2017) e procura responder 

à hipótese de investigação H4.2. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

53. Quando quero ir a uma loja da FNAC, os meios sociais dão-me essa localização. 

* 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação 54 tem por base as considerações Koay et al. (2020) e Ebrahim (2019), procurando 

responder às hipóteses de investigação H4.1. c) e H4.2. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

54. Quando quero efetuar uma compra online, os meios sociais da FNAC permitem-

me a realização desta operação. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

O seguinte conjunto de questões têm por base as considerações de Koay et al. (2020), Ebrahim (2019), Yadav 

and Raman (2017) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando responder à hipótese de investigação 

H4.3. c). 

Modelo de Edelman and Singer  Micromomentos Processo de Conversão 



 

98 

 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

55. Os meios sociais da FNAC podem alterar a minha opinião sobre o produto. * 

1 2 3 4 5 

Impossível  ○ ○ ○ ○ ○ Certo 

 

56. Eu aprendi algo de novo sobre o produto ao consultar os meios sociais da FNAC. 

* 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

57. Depois de consultar os meios sociais da FNAC, as minhas perceções sobre o 

produto são diferentes. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Koay et al. (2020), Ebrahim (2019), 

Yadav and Rahman (2017) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando responder às hipóteses de 

investigação H1.1. c) e H1.2. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento  

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

58. Os meios sociais da FNAC apresentam conteúdos sobre os quais eu exerço uma 

determinada ação (exs: subscrição da página, gosto na página da empresa, gostos 

ou comentários em publicações da empresa). * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 
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A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Ismaligova et al. (2020), Jacobsen et al. 

(2020), Koay et al. (2020), Chen and Lin (2019), Yadav and Rahman (2017) e Chaffey and Ellis-Chadwick 

(2016), procurando responder à hipótese de investigação H4.1. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

59 – Eu utilizo os meios sociais da FNAC para fazer recomendações, sugestões ou 

comentários. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A última questão de investigação relativa ao website da FNAC tem por base as considerações de Koay et al. 

(2020), Ebrahim (2019) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016). A questão 60 tem por objetivo responder à 

questão H4.1. f), ao passo que as questões 60, 61 e 62 procuram responder à hipótese de investigação H4.3. 

f). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

60. Eu consulto os meios sociais da FNAC de modo a manter uma ligação com a 

empresa. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

61. Eu não estou interessado em consultar os meios sociais de outras empresas para 

comprar produtos tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

62 - Eu continuarei a utilizar os meios sociais da FNAC na compra de produtos 
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tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

Publicidade online 

A publicidade online consiste em anúncios visuais, em formato de banners, pop-ups, entre 

outros. Encontram-se presentes em diversos websites externos, em redes sociais ou em 

motores de pesquisa, através dos anúncios patrocinados.  

Responda às seguintes questões tendo apenas em conta a sua experiência com a publicidade 

online da FNAC. 

 

A questão de investigação 63 tem por base as considerações de Kim and Moon (2020) e Försch and Haan 

(2018), procurando dar resposta à hipótese de investigação H5.3. b). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

63. Em média, quantas vezes é confrontado por semana, com a publicidade online 

da FNAC? * _________________ (Escala rácio – preenchimento de um número inteiro) 
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A questão de investigação 64 tem por base as considerações de Tunuguntla et al. (2019), Försch and Haan 

(2018) e Chaffey and Ellis-Chadwick (2016), procurando dar resposta às hipóteses de investigação H5.1. a) 

e H5.3. a). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

64. Quando sou confrontado com a publicidade online da FNAC relativamente a um 

produto tecnológico, eu considero visualizar o seu conteúdo. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Tunungutla et al. (2019), Försch and 

Haan (2018), Gong et al. (2018), Yang et al. (2017) e Chaffey and Chadwick (2016), procurando responder 

às hipóteses de investigação H5.3. e). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

65. Quando sou confrontado com a publicidade online da FNAC relativamente a um 

produto tecnológico, eu procuro mais informação noutros canais da empresa, 

nomeadamente o website. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

A questão de investigação 66 tem por base as considerações de Gong et al. (2018), procurando responder às 

hipóteses de investigação H5.1. b) e H5.2. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 
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• Fidelização 

66. Quando quero efetuar uma compra online, a publicidade online da FNAC 

permite-me a realização desta operação. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

O seguinte conjunto de questões têm por base as considerações de Kim and Moon (2020), Tunungutla et al. 

(2019), Rhuggenaath et al. (2019), Yang et al. (2017), Li et al. (2016) e Shaouf  et al. (2016), procurando 

responder à hipótese de investigação H5.3. c). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

• Envolvimento  

 

 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

67. A publicidade online FNAC pode alterar a minha opinião sobre um produto 

tecnológico. * 

1 2 3 4 5 

Impossível  ○ ○ ○ ○ ○ Certo 

 

68. Eu aprendi algo de novo sobre o produto ao visualizar a publicidade online da 

FNAC. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

69. Depois de visualizar a publicidade online da FNAC, as minhas perceções sobre 

o produto são diferentes. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

A questão de investigação seguinte tem por base as considerações de Gong et al. (2019), Tunuguntla et al. 

(2019) e Försch and Haan (2018), procurando responder às hipóteses de investigação H5.3. d). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Compra 

 Micromomentos 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 
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• Envolvimento 

 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

70. A publicidade online FNAC apresenta conteúdos sobre os quais eu exerço uma 

determinada ação (ex: abrir o link para o qual a publicidade me encaminha). * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

As últimas questões de investigação relativa ao website da FNAC têm por base as considerações de Kim and 

Moon (2020), Gong et al. (2018) e Chaffey and Chadwick (2016). A questão 71 procura responder à hipótese 

de investigação H5.1. f), ao passo que as questões 71, 72 e 73 procuram responder à hipótese H5.3. f). 

Modelo de Edelman and Singer 

• Consideração 

• Avaliação 

• Compra 

• Utilização 

• Recomendação 

• Envolvimento 

 Micromomentos 

• “Eu quero saber” 

• “Eu quero fazer” 

• “Eu quero ir” 

• “Eu quero comprar” 

 

Processo de Conversão 

• Cobertura 

• Frequência 

• Persuasão 

• Conversão 

• Aquisição 

• Fidelização 

71. Eu visualizo a publicidade online da FNAC de modo a manter uma ligação com 

a empresa. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

72. Eu não estou interessado em visualizar a publicidade online de outras empresas 

para comprar produtos tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  ○ ○ ○ ○ ○ Concordo totalmente 

 

73. Eu continuarei a visualizar a publicidade da FNAC para comprar produtos 

tecnológicos. * 

1 2 3 4 5 

Nunca  ○ ○ ○ ○ ○ Sempre 

 

 

Questões Demográficas – Sobre si  
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74. Género * 

○ Masculino 

○ Feminino 

 

75. Idade * _________________ (Escala rácio – preenchimento de um número inteiro) 

 

76. Cidade * ________________ (Preenchimento de texto) 

 

77. Habilitações literárias * 

○ Ensino Primário 

○ Ensino Básico 

○ Ensino Secundário 

○ Ensino Superior 

 

78. Situação profissional * 

○ Trabalhador por conta de outrem  

○ Trabalhador por conta própria  

○ Trabalhador-estudante 

○ Estudante 

○ Desempregado 

○ Reformado 

 

79. Número de elementos do agregado familiar * _________________ (Escala rácio – 

preenchimento de um número inteiro) 

 

80. Rendimento líquido mensal do agregado familiar  

○ Menos de 1000 

○ 1001-2000 

○ 2001-3000 

○ Mais de 3000 
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Anexo B 

 

 Distribuição da amostra por cidades 

 

Cidade Frequência absoluta Frequência relativa 

Abrantes 1 0,43% 

Almada 1 0,43% 

Amadora 1 0,43% 

Arcos de Valdevez 1 0,43% 

Aveiro 1 0,43% 

Barcelos 3 1,28% 

Braga 8 3,42% 

Caldas da Rainha 1 0,43% 

Cascais 3 1,28% 

Castelo Branco 1 0,43% 

Coimbra 1 0,43% 

Elvas 1 0,43% 

Entroncamento 2 0,85% 

Espinho 1 0,43% 

Funchal 1 0,43% 

Guimarães 1 0,43% 

Lisboa 17 7,26% 

Maia 1 0,43% 

Matosinhos 3 1,28% 

Oeiras 1 0,43% 

Paredes 1 0,43% 

Porto 29 12,39% 

Póvoa de Varzim 114 48,72% 

Santarém 1 0,43% 

Santo Tirso 2 0,85% 

Seixal 1 0,43% 

Senhora da Hora 1 0,43% 

Trofa 1 0,43% 

Vila do Conde 22 9,40% 

Vila Nova de Famalicão 8 3,42% 

Vila Nova de Gaia 2 0,85% 

Vila Real 1 0,43% 

Viseu 1 0,43% 
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Anexo C 

 

 Pressupostos do teste de Wilcoxon 

 

Etapa Consideração 

 

  

 

0/0,597 = 0 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa Avaliação 

 

 

 

0,889/0,597 = 1,489 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa Compra e micromomento “Eu quero comprar” 

 

 

 

1,507/0,597 = 2,524 → A distribuição é assimétrica positiva. 

 

 

 

 

 

Assimetria

Estatística 0

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 0,889

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 1,507

Erro padrão 0,597
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Etapa Utilização e micromomento “Eu quero fazer” 

 

 

 

-0,492/0,597 = -0,824 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa Recomendação 

 

 

 

-0,487/0,597 = -0,816 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa envolvimento 

 

 

 

 

-1,115/0,597 = -1,868 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Micromomento “Eu quero saber” 

 

 

 

1,831/0,597 = 3,067 → A distribuição é assimétrica positiva. 

Assimetria

Estatística -0,492

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística -0,487

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística -1,115

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 1,831

Erro padrão 0,597
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Etapa Cobertura 

 

 

 

0,763/0,597 = 1,278 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa Frequência 

 

 

 

-2,022/0,597 = -3,387 → A distribuição é assimétrica negativa. 

 

 

Etapa Persuasão 

 

 

 

1,360/0,597 = 2,278 → A distribuição é assimétrica positiva. 

 

 

Etapa Conversão 

 

 

 

0,308/0,597 = 0,516 → A distribuição é simétrica.  

 

Assimetria

Estatística 0,763

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística -2,022

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 1,360

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 0,308

Erro padrão 0,597
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Etapa Aquisição 

 

 

 

0,801/0,597 = 1,342 → A distribuição é simétrica. 

 

 

Etapa Fidelização 

 

 

 

0,698/0,597 = 1,169 → A distribuição é simétrica. 

 

 

 

Assimetria

Estatística 0,801

Erro padrão 0,597

Assimetria

Estatística 0,698

Erro padrão 0,597


