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Resumo 

 

Este trabalho teve como principal objectivo aferir a capacidade previsional das Redes 

Neuronais Artificiais perante um processo de aquisição/ usufruto de um serviço com 

envolvimento fraco. O propósito final era identificar as Redes Neuronais Artificiais 

como uma ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão dos gestores ou 

profissionais de Marketing, ou seja, apresentarem-se como ferramenta integrante do 

Sistema de Informação em Marketing. 

 

Para o efeito, procedeu-se a uma revisão bibliográfica sobre os principais paradigmas 

das Redes Neuronais Artificiais, sobressaindo as variantes do algoritmo de 

retropropagação, bem como várias temáticas relevantes, com incidência na inicialização 

dos valores das conexões e as funções de transferência e activação.  

A partir da mesma revisão da bibliografia, verificou-se um domínio ao nível das 

aplicações práticas envolvendo o processo de compra de um produto/ bem físico, donde 

se destaca o carácter inovador deste trabalho, uma vez que se debruça sobre o usufruto 

de um serviço. 

 

O trabalho empírico realizado assentou numa base de dados constituída pelos cliques 

(consulta de artigos) dos utilizadores de um portal dirigido a gestores e quadros 

empresariais – Portal Executivo. Os cliques (consulta de artigos) dos respectivos 

utilizadores foram classificados em cinco classes consideradas relevantes dentro do 

propósito do referido portal, pelo que este trabalho assenta sobre um problema de 

classificação. 

 

Os resultados encontrados nas várias simulações realizadas identificaram o tipo de 

variante do algoritmo de Retropropagação com melhor performance, contudo o mesmo 

não se verificou ao nível dos restantes paradigmas, onde não foi evidenciada uma opção 

clara de escolha. 
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No entanto, dada a aplicação inovadora deste trabalho e o número de paradigmas das 

Redes Neuronais Artificiais analisado, assume-se claramente como um ponto de partida 

à realização de mais investigações na área. 
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Abstract 

 
This work had as main goal to evaluate the forecasting capacity of Artificial Neuronal 

Networks facing a service experience process with low-involvement. The final objective 

was to identify the Artificial Neuronal Networks as a support tool concerning the 

process of making decisions by the marketing decision makers and therefore presenting 

it as an integrated tool of the Marketing Information System. 

 

In the first part of the work we proceeded with the literature review about the main 

paradigms of the Artificial Neuronal Networks, giving relevance to the variants of the 

Backpropagation algorithm and related issues. We also review some other topics, such 

as the initialization of weights and the transfer and activation functions.  

From the same literature review, it was denoted a domination involving the acquisition 

process of a material product in terms of the practical applications, though it reveals the 

innovative character of this work, since it deals with a service experience. 

 

The empirical work leaned in a database constituted by the users clicks (article 

consultation) of a web site directed to enterprise managers and executives – Portal 

Executivo. The respective users clicks (article consultation) were classified in five 

classes, considered relevant according to the web site propose, though this work leans 

on a classification problem. 

 

The results obtained through some carried simulations had identified the type of the 

Backpropagation algorithm variant with better performance. However the same did not 

happened to the remaining paradigms, where a clear option of choice was not 

evidenced. 

 

Nevertheless, given the innovative application of this work and the number of 

paradigms related to Artificial Neuronal Networks analyzed, it assumes itself clearly as 

a starting point to the accomplishment of more applications in this research field. 
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