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Resumo 

O passa-palavra é uma iniciativa popular que possibilita que as pessoas expressem as 

suas experiências, de maneira livre e informal, sobre diversos assuntos, tais como: 

utilização de um serviço, funcionalidades de produtos, empresas, promoções, notícias, 

entre outros. 

Com a popularização da internet o passa-palavra foi potencializado, tornando-se cada 

vez mais acessível e propagando-se com considerável rapidez.  As informações passam 

a ser mais pesquisadas, tantos àquelas que são divulgadas pelo próprio utilizador, por 

empresas ou por outros utilizadores. As experiências sobre produtos passam a ser 

divulgadas e difundidas com mais facilidade, tornando-se assim, um instrumento muito 

importante para os departamentos de marketing, utilizados de maneira inteligente para 

aumentar as vendas ou entender quais as melhorias que deverão ser realizadas.  

A importância de entender estes comportamentos é determinante, existindo estatísticas 

que quantificam os tipos de utilizadores que frequentam as redes sociais e como eles 

interagem; se são mais propensos a comentar experiências ou se preferem resguardar as 

suas experiências, estando divididos em grupos, desde os que se limitam a observar e 

pesquisar aos que interagem de forma árdua e compulsiva.  

Esta dissertação estuda a influência do passa-palavra no processo de compra de um 

produto ou na contratação de um serviço pela internet. 

Em termos de metodologia, foi elaborado um questionário estruturado, preenchido por 

uma amostra de 182 utilizadores da internet. Os resultados obtidos realçam a influência 

do passa-palavra através de comentários feitos sobre um produto
1
. Conclui-se que o 

passa-palavra influência o processo de compra de um produto ou serviço de diversas 

formas e com mais ou menos intensidade.  

Palavras-Chave: Passa-palavra electrónico, Medias Sociais, Processo de compra, 

influência electrónica no processo de compra e Compras electrónicas.

                                                 
1
 Considera-se que produto designa a categorias de produtos e serviços. 
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Abstract 

Word of mouth is a grass-roots initiative that allows people to express their experiences 

freely and informal on various matters such as: user experience, product features, 

companies, deals, news and etc. 

With the popularization of the internet, the word of mouth was enhanced because is 

more accessible and it spread quickly than before. Thus the information become more 

searched many those that are written by himself, by companies or by other users. User 

experience on products become widely disseminated, becoming a very important tool 

for marketing departments, normally used to increase sales or understand what 

improvements should be made.  

The importance of understanding these behaviors is critical, existing papers that 

quantify different kind of users who interact in social networks and how they interact; if 

they are more likely to comment or rather protect their experiences, being divided into 

groups, ranging from those merely observe and investigate those who interact arduous 

and compulsive. 

This dissertation studies the influence of word of mouth in the process of purchasing a 

product or hiring a service over the Internet. 

In terms of methodology, we designed a structured questionnaire completed by a sample 

of 182 users. The results emphasize the influence of word of mouth through users 

comments made about a product. 

We conclude that word of mouth influence process of purchasing a product or service in 

different ways and with more or less intensity. 

Keywords: Electronic word of mouth, Social Medias, Buying process, electronic 

influence in the process of buying and e-commerce. 
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Introdução 

 

Enquadramento do tema 

Na atual sociedade de consumo, é quase que obrigatório para as empresas terem um 

conhecimento profundo sobre como os consumidores processam a decisão de compra de 

um produto e quais são as variáveis que influenciam essa decisão. 

Devido à recessão que se vive, com a alta do preço das matérias-primas, maior 

concorrência e o fim das barreiras geográficas, torna-se mandatório que as empresas 

aumentem a sua produtividade e passem a ser mais eficientes na forma como 

comunicam e comercializam os seus produtos, poupando esforços e utilizando todas as 

ferramentas de comunicações disponíveis, destacando-se os seus clientes. 

Este estudo dedica-se conhecer a influência direta do passa-palavra no processo de 

decisão de compra de um produto, utilizando-se como pano de fundo as redes sociais. 

Identificar, ainda, em que momento do processo de compra essa influência é mais forte. 

O passa-palavra é considerado uma excelente ferramenta de divulgação e promoção das 

empresas, afectando diretamente o processo de decisão de compra de um consumidor 

sobre um produto.  

Na bibliografia sobre o assunto é abundante o número de artigos científicos e livros que, 

com frequência, mostram como o consumidor se informa sobre um determinado 

produto que deseja obter, qual a influência dessa informação  e quais são as pessoas que 

usualmente o auxiliam no processo de decisão. 

Com o advento dos media sociais e do conceito de internet 2.0, o cliente passou a 

partilhar as suas experiências de forma mais simples e a um número muito maior de 

pessoas, potencializando ainda mais a sua eficiência e aumentando a sua cobertura. 

A bibliografia existente também aborda quais são os tipos de produtos nos quais existe 

uma maior preocupação, o que incide numa maior procura por auxílio na hora da 
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compra, sendo que estes são os produtos que normalmente apresentam um maior risco 

percebido pelo cliente .  

Relevância do tema 

Num estudo recente, foi avaliada a relação entre o aumento do investimento de 

marketing em meios sociais e o crescimento das receitas proveniente desse 

veículo. Segundo o estudo, a receita mundial proveniente dos meios sociais, campo 

vasto pelo passa-palavra electrónico, atingiu no ano passado 10,3 mil milhões de 

dólares, o que representa um aumento de 41% relativamente ao ano de 2010 (7,3 mil 

milhões de dólares). O estudo também sugere que nos próximos anos o crescimento será 

consistente, sendo que a receita de marketing de meios social estimada para 2012 é de 

14,9 mil milhões dólares. Se analisarmos os anos posteriores, até ao ano de 2015, o 

crescimento projetado a partir do investimento em marketing nos meios sociais é 

estimado em de 29,1 mil milhões de dólares.  

Para além do aumento de faturação, o número de utilizadores das redes sociais também 

é um dado muito importante que deve ser analisado, . Em 2011 o número de visitantes 

únicos mensal do Facebook nos Estados Unidos ultrapassou 160 milhões, estes números 

também são muito significativos em outras plataformas como o Twitter ou Linkedin, em 

que estes valores estão em torno dos 40 milhões de visitantes únicos. Desta maneira, é 

facilmente perceptível a força e a importância que estas ferramentas têm na procura de 

informações sobre os produtos que podem ou não ser comprados em plataformas online.  

O crescimento das redes sociais é notório, bem como o do comércio eletrónico, que se 

torna evidente numa escala global. Se incluirmos compras de pacotes turísticos, viagens 

e reserva de hotéis, bem como vendas no retalho online, o seguimento de comércio 

eletrónico irá aumentar 13,5% anualmente durante os próximos quatro anos e atingir a 

cifra de mais de 1,2 bilhões de euros em 2015, de acordo com  citado por  . 

Objectivos  

O objectivo deste estudo é analisar como as redes sociais interferem e alteram o 

processo de decisão de compra de um produto e entender como normalmente ocorre 

este processo, tendo como ingrediente o aconselhamento digital. Durante a decisão de 
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compra, iremos estudar a forma como o cliente toma a decisão da escolha, como ocorre 

a influência do passa-palavra nesta decisão e como as redes sociais potenciaram este 

instrumento de comunicação. 

O passa-palavra electrónico, gerado através das redes sociais, é um potencial meio de 

comunicação a que as empresas devem estar atentas, devendo explorar na sua estratégia 

global de marketing e de vendas. A decisão de compra de um produto está a ser cada 

vez mais influenciada pelos conteúdos da Web e das redes sociais. Os clientes estão 

melhores informados sobre os produtos que pretendem comprar e não querem apenas 

saber quais as características técnicas e funcionais deste produto; estão principalmente 

interessados na experiência que outros clientes tiveram com produto, com a marca e 

com a empresa, estando, assim, a massificar a utilização das redes sociais, por estas 

serem uma fonte segura de informação   

Devido ao que foi anteriormente explicado, é ainda mais relevante o entendimento do 

comportamento que leva a que um consumidor opte por um produto, analisando a 

influência de outras pessoas neste processo e também como a massificação da utilização 

da internet e das redes sociais fez com que o passa-palavra crescesse consideravelmente. 

Atualmente, quando um comentário é publicado numa rede social, esse pode, 

potencialmente, ser comunicado a milhões de pessoas.  

Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos: 

 

No capítulo 1 é feito, inicialmente, o enquadramento do tema em que foi identificada a 

importância do passa palavra, a sua relevância e o seu crescimento com a popularização 

das plataformas sociais. 

Na sequência, no capítulo 2, é feita uma descrição das várias abordagens e definições 

encontradas na literatura referentes à estrutura das redes sociais e ao perfil dos seus 

utilizadores, assim como a forma como eles interagem entre si.  

Neste capítulo são analisadas as diferenças entre o passa-palavra convencional e o 

passa-palavra electrónico. O processo de compra e a decisão de adquirir um bem 
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também são referenciados, por fim, é estudada a forma como as referências de outros 

utilizadores podem alterar a decisão de comprar ou não um produto. 

No capítulo 3 são discutidos os problemas e as hipóteses de investigação formuladas 

com base na revisão da bibliografia, anteriormente apresentada. Também é construído o 

questionário e apresentada a metodologia que foi utilizada.  

No capítulo 4 é feita a apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos com a 

pesquisa. Inicia-se com a caracterização do perfil demográfico e finaliza-se com os 

testes das hipóteses.  

No capítulo 5 faz-se uma síntese das principais conclusões, apresentam-se as limitações 

deste estudo e recomendações de temas para investigação futura relacionada com este 

assunto. 
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Revisão Bibliográfica 

 

Redes Sociais, plataformas – taxonomia 

Torna-se importante determinar alguns conceitos como a definição do que é um sítio 

Web ou uma plataforma que agrega uma rede social online ou offline.  Segundo , uma 

rede social é toda a rede que está suportada num ambiente Web que permite aos 

indivíduos a construção de um perfil público ou semipúblico, dentro do sistema, para 

socializar com outros utilizadores partilhando alguma forma de conexão.  

 

A internet, desde os primórdios, sempre foi social, existindo alguns sítios como, por 

exemplo, o SixDregrees que foi lançado em 1997 e durou cerca de 4 anos, sendo 

fechado em 2001 devido ao custo elevado de gestão dos servidores. O interesse dos 

utilizadores nessa plataforma existia, foi a ideia certa, a operação correta, no entanto, 

estava à frente do seu tempo. 

Há diversas plataformas que suportam as redes sociais electrónicas; cada dia que passa 

surgem novos sítios e, por outro lado, muitos deixam de existir. De acordo com o 

Wikipedia, são mais de 200 redes as sociais eletrónicas que são conhecidas 

mundialmente, o que é considerado um número bem expressivo.  

As plataformas podem ser divididas em dois grupos: 

Tipo 1 - Generalista ou centrado no perfil. 

Normalmente, as plataformas refletem as amizades que foram construídas fora do 

ambiente Web e o mais importante para que essas redes cresçam é conseguir unir 

ligações já existentes ou recuperar ligações passadas, que foram perdidas. 

Decididamente essas plataformas suportam uma rede social pré-existente para manter as 

redes offline ou solidificar algumas relações que em algum momento da vida foram 

importantes para o utilizador. 

Segundo Lampe, Ellison e Steinfield os utilizadores do Facebook procuram mais 

pessoas que já conhecem do que aquelas que eles não conhecem . Este tipo de redes 
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usualmente apresentam amigos que você já conheça offline e tem como objetivo 

solidificar amizades já existentes. 

O Facebook, o Orkut e o MySpace, no inicio de sua existência, são consideradas redes 

sociais pertencentes a esse grupo. 

Tipo 2 - Nichos de mercado ou centrados em interesse ou paixões  

Outro grupo de plataformas que suportam as redes sociais são, normalmente, focadas 

numa especialidade. É o caso do Linkedin, que tem como objectivo ligar as pessoas 

através das suas relações profissionais, tendo como principal interesse para o utilizador 

o crescimento profissional ou realização de mais negócios dentro da rede.  Exemplos de 

atividades feitas no Linkedin são os recrutamentos de pessoas e os convites para 

reuniões empresariais. Usualmente estas redes não refletem as amizades já conquistadas 

offline, a maioria das pessoas que estão na rede de amigos nunca foram apresentadas 

fisicamente. 

Neste grupo estão também os Sítios Web de relacionamento, para quem procura um 

novo relacionamento ou apenas alguma diversão. Nesta linha também aparecem as 

redes direcionadas a gostos específicos como, por exemplo, os gostos musicais. Um 

facto interessante é o caso do MySpace, que quando foi lançado era uma plataforma 

centrada no perfil e com o tempo migrou para uma plataforma especializadas em grupos 

músicas e todos os assuntos relacionados como a música. 

Uma migração que não foi um sucesso ocorreu com a plataforma hi5.com que chegou a 

ser o segundo sítio Web mais visitado em Portugal e entre os 50 Sítios Web mais 

visitados do mundo, em meados de 2010. No entanto, demorou a entender a força que 

estava diante deles; com o surgimento do Facebook, a empresa não alterou seu plano 

estratégico, tão pouco seu modelo de negócio. Hoje o sítio Web não está nem entre os 

1000 Sítios Web mais visitados no mundo, (Fonte Alexa.com). 

Este grupo também pode ser subdividido nos que têm como plano principal uma 

atividade ou uma causa, como é o caso do Couchsurfing, que reúne as pessoas que 

oferecem um espaço em sua casa para os turistas dormirem, ou ainda, naqueles que 

estão relacionados a passatempos ou a paixões, como é o caso do Flixsters, para os 
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amantes de cinema. Existem, ainda, os que reúnem utilizadores que se identificam entre 

si por pertencerem a um mesmo grupo, no caso do Black Planet para negros. Por último, 

aqueles que estão ligados a afiliações, normalmente vinculadas a igrejas. 

Neste tipo de rede social, quanto mais completo o perfil do utilizador e maior as suas 

contribuições para a comunidade, mais reconhecido ele será pelo seu grupo. 

Hoje em dia, qualquer pessoa tem capacidades para parametrizar e criar a sua própria 

rede social, existindo plataformas online que facilitam essa tarefa. Como exemplo disso, 

temos o Ning, o Kickapps ou inclusivamente outras plataformas que disponibilizam 

software livre, como é o caso do OpenSocial. Quase a totalidade dos CMS – software de 

gestão de conteúdo – possuem aplicativos sociais, exemplo do Joomla, que disponibiliza 

o Jomsocial.   

Neste contexto, quando iniciamos o processo de pesquisa para a compra de uma nova 

máquina fotográfica, por exemplo, qual é o melhor local para saber as característica do 

equipamento e ter a opinião de pessoas que realmente conhecem sobre o produto? A 

resposta parece ser simples, uma rede social de nicho com milhares de fotógrafos. Mas 

será que iremos confiar num comentário feito por uma pessoa que não conhecemos? 

Será que confiaremos mais num comentário feito por um familiar, que não sabe tanto 

sobre o assunto? No decorrer desta dissertação buscaremos essas respostas. 

Comportamento dos utilizadores nas redes sociais 

Existem diversos estudos que avaliam o comportamento dos utilizadores nas redes 

sociais, o que influencia a forma como eles interagem e a possibilidade deles 

participarem ativamente, contribuindo com o passa palavra electrónico. 

De acordo com o estudo Social Networking - A quantitative and qualitative research 

report into attitudes, behaviours and use - da empresa Ofcom, existem oito tipos de 

comportamentos das pessoas nas redes sociais.  

1. Alpha socializers – utilizam as redes sociais para encontrar novas pessoas, para 

se entreterem ou encontrar parceiros. 
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2. Attention seeker – pessoas que gostam de ser vistas por outros e também 

comentadas; necessitam de atenção dos outros. Normalmente publicam muitas 

fotos e a maioria são do sexo feminino. 

3. Followers – pessoas que estão nestas plataformas apenas para saber o que os 

seus amigos estão a fazer. 

4. Faithfuls – pessoas que estão apenas para rever as antigas amizades da escola ou 

da Universidade. 

5. Functionals – pessoas que utilizam o sítio Web apenas para um simples 

propósito, por exemplo, manter o perfil atualizado em termos profissionais. 

6. Concern about safe – Pessoas que têm medo de divulgar detalhes pessoais na 

internet, por isso não participam. 

7. Technical inexperienced – utilizadores que não se sentem suficientemente 

confiantes na utilização de computadores e preferem estar longe das redes 

sociais. 

8. Intellectual Rejecters – pessoas que acham que utilizar as redes sociais é uma 

perda de tempo. 

Outra definição é apresentada em relação ao comportamento do utilizador dentro de 

uma rede social, em que os autores analisaram, com base em estátisticas das redes 

Flickr e MySpace, três diferentes tipos de utilizadores : 

1. Passive users – Aderiram a uma comunidade por insistência de um amigo, 

porém, nunca participaram ativamente em nenhuma atividade da comunidade. 

2. Inviters – Pessoas que estão a migrar por causa dos seus amigos offline, os quais 

não viam há algum tempo. Normalmente participam ativamente convidando 

outras pessoas. 

3. Linkers – São os que realmente fazem a comunidade crescer. Participam 

ativamente e estão sempre a estabelecer relacionamento com pessoas já da sua 

rede de amigos ou com outras.  

Quanto mais ativo for o utilizador na sua comunidade, mais ele irá comentar sobre um 

produto, pedirá mais informações relacionadas com o produto que deseja comprar e 

prontificar-se-á a ajudar outro consumidor em relação a um produto, potencializando o 

passa-palavra electrónico. 
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Passa palavra convencional e o passa palavra electrónico 

O passa-palavra é uma das mais antigas e eficientes fontes de influência e de 

informação na história da humanidade. Mesmo antes da descoberta da escrita, muito do 

que se sabe sobre a civilização atual deve-se às histórias contadas na antiguidade de pais 

para filhos. Este instrumento de comunicação tem sido cada vez mais estudado pelos 

profissionais de marketing e gestores comerciais, sendo nos dias de hoje ainda com 

maior afinco. As redes sociais potencializaram este instrumento e o consumidor, antes 

de escolher um produto, realiza uma pesquisa sobre as informações e definições 

técnicas, estando extremamente interessado em saber quais são as principais 

reclamações e o que os utilizadores estão comentando nas redes sociais
1
.  

Atualmente, a possibilidade de procura de informações que auxilia na escolha da 

compra de um produto aumentou muito, tanto através de opiniões de utilizadores do 

produto, de fóruns de especialidades, como de recomendações de amigos offline e 

virtuais, através dos meios sociais que conectam as pessoas numa aldeia global. 

O definição de passa-palavra convencional, que interessa às empresa, é a comunicação 

de pessoa para pessoa sobre uma marca, produto ou serviço, realizada entre um 

comunicador e um receptor sem nenhum propósito comercial . 

O estudo do passa-palavra como ferramenta importante no processo de escolha do 

produto não é tão atual. Em 1969 foram realizados estudos com intuito de entender quão 

importante é a publicidade de um produto na rádio, TV ou nos jornais em comparação 

com uma boa estratégia de passa-palavra (Engel et all, 1993). Concluiu-se que os 

jornais são mais eficazes que os outros meios de publicidade, . 

Esta descoberta não passou despercebida pelas empresas, que começaram a investir 

muito forte num excelente planeamento de marketing, identificando utilizadores que, 

através do passa-palavra, conseguem convencer outras pessoas. A fórmula utilizada é 

                                                 
1
 Os tópicos persuasão e influência têm recebido vasta dedicação em áreas tão diversas como a 

comunicação de marketing, vendas e negociação e marketing político, entre outros. A persuasão e a 

influência sugerem processos que podem ser usados para alterar atitudes de um indivíduo para com um 

produto ou ideia, baseando-se em apelos racionais ou emocionais. Genericamente, foram identificados 

cinco desses fatores que afetam o processo de influência ou persuasão: fonte, mensagem, audiência, canal 

e contexto. 
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muito parecida, as empresas oferecem os seus produtos para algumas pessoas influentes, 

os formadores de opinião, a espera que estes consigam evangelizar outros utilizadores e 

que o processo se torne viral. Diversas empresas escolhem cuidadosamente quais serão 

os primeiros utilizadores do seu produto, oferecendo uma experimentação do mesmo. 

A bibliografia também menciona quais os comportamentos levam as pessoas a 

comunicar sua experiência em relação a utilização de um produto comprado. Segundo 

Dichter, Angel e Sudaram, citado por Thorsten  et all, neste estudo foram identificados 

alguns comportamentos : 

 

 Envolvimento relacionado ao Produto -  e  – No caso de produtos raros, o 

consumidor gostou tanto da experiência com o produto que se sente pressionado 

a compartilhá-la com outros utilizadores, ou tem algum interesse pessoal em 

relação ao produto, ou simplesmente está feliz com utilização do mesmo. Como 

exemplo, podemos citar o lançamento de uma edição limitada de um produto. 

 Envolvimento pessoal  e  – Quando compram um produto, esse tipo de cliente 

quer ter a atenção dos seus amigos, sentindo-se superiores intelectualmente 

pela escolha acertada da compra ou passando a ideia que são bons compradores 

e conseguem escolher sempre acertadamente. 

 Envolvimento com a mensagem que foi transmitida  e  – ocorre quando há 

uma discussão relacionada a uma peça publicitária que tenha gerado alguma 

repercussão por ser polémica, engraçada ou apenas por transmitir o que era 

preciso. 

 Envolvimento com um assunto específico - ocorre quando há um interesse 

em comentar sobre determinado assunto. 

 Envolvimento altruísta  - quando há uma vontade genuína de ajudar um 

amigo ou parente a fazer uma compra melhor ou a prevenir outros utilizadores 

de usarem um determinado produto. 

 Reduzir a percepção de risco  - reduzir os riscos e dúvidas sobre a compra de 

algum produto. 

 Evangelizadores  - desejo de ajudar a companhia, caso muito frequente em 

empresas que têm um netscore



 

 

11 

 

 1
 elevado, é o caso da Apple e da Harley Davison. Muitos estudos identificam 

que estas empresas conseguem mais facilmente fazer marketing nas redes 

sociais e provavelmente estão mais susceptíveis a serem alvo do passa-palavra 

dos consumidores e consequentemente vendem mais.  

 Redução da ansiedade  - normalmente são pessoas ansiosas, ficam facilmente 

nervosas e frustradas. 

 Vingança  - retaliar a companhia por uma má experiência de utilização do 

produto. 

 Procura de conselhos  - obter conselhos para resolver problemas de utilização 

do produto. 

 

Como funciona o processo de influência do passa-palavra electrónico. 

 

No estudo realizado por Armelini e Villanueva , referenciando um estudo da Forrester 

Technographics, 8% do consumo online é derivado do passa-palavra electrónico. 

Normalmente são utilizadores intensivos da internet, com interesses em tecnologia e 

realizam a maioria das compras através da internet. Neste mesmo estudo foi apresentado 

um processo que explica como ocorre a influência de compra no passa-palavra 

electrónico (figura 1): 

                                                 
1
 Netscore é uma métrica que permite avaliar qual a probabilidade e a intensidade de um cliente 

referenciar positivamente a compra de um produto de uma determinada marca.  
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Figura 1 - Influência do passa-palavra electrónico no processo de compra. 

Como foi dito anteriormente, quanto maior for a percepção de risco, tanto social como 

financeiro, mais informação o consumidor estará disposto a pesquisar para efetuar a 

melhor escolha. Torna-se importante para o leitor identificar quais as novas variáveis 

que foram adicionadas ao processo após a intervenção da internet. 

 

Variáveis que apenas dizem respeito ao passa-palavra tradicional: 

 

 Carácter, atitude e lealdade à marca – normalmente intrínseco ao emissor e 

poderá interferir na escolha do produto por parte do receptor. 

 Conhecimento sobre o assunto do receptor - O nível de conhecimento de 

determinado produto interfere no nível de procura de informações por parte do 

consumidor. 

 

Variáveis que passaram a existir no passa-palavra electrónico: 

 

 Status – mostra a qualidade e a quantidade de contribuição feita pelo emissor 

para que o receptor possa avaliar. 
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 Compensação monetária – em alguns Sítios Web o utilizador é incentivado  a 

contribuir com os comentários, ganhando pontos que podem ser trocados por 

valores monetários e prêmios.  

 Plataforma de comunidade – alguns Sítios Web ou plataformas permitem que os 

utilizadores indiquem quais pessoas são confiáveis pra ele.  

 Similaridade - normalmente no passa-palavra eletrónico o receptor não conhece 

necessariamente o emissor, por isso, às vezes, ele acaba por tentar identificar 

semelhanças de comportamentos para se sentir mais confiante em relação ao 

comentário. A lógica é que se o emissor tem os mesmos gostos que o receptor, 

um comentário positivo do emissor sobre um produto, em principio, agradará o 

receptor, dado a semelhança nos seus gostos. 

 Conhecimento do emissor – relacionada com o quanto numa determinada 

plataforma (fórum, blog ou rede social) o emissor é considerado um especialista. 

 

Processo de decisão Comportamento do consumidor 

Há diversos anos tem-se vindo a estudar o processo de decisão da compra e o 

comportamento dos consumidores e, assim sendo, foram realizados inúmeros estudos, 

livros e artigos científicos sobre essa temática. Há diversas variáveis que influenciam 

neste processo, o que o torna bastante complexo. 

Nesses mesmos estudos são apresentados diversos modelos decisórios. Para esta tese 

foram estudados quatro modelos, muito semelhantes entre eles (figura 2). 
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Figura 2 - Apresentação de 4 modelos de processo de compra. 

Os diferentes modelos assemelham-se em cinco passos fundamentais:  

1. Reconhecimento da necessidade ou problema;  

2. Busca por informações sobre o produto;  

3. Avaliação das opções;  

4. Compra do produto;  

5. Pós venda e avaliação da compra.  

É de salientar que, muitas vezes, os consumidores não seguem a sequência do processo, 

como, por exemplo, as compras por impulso ou quando são induzidos a realizar uma 

alteração no momento da compra, na qual o consumidor acaba por comprar mais do que 

realmente necessita para satisfazer as suas necessidades, típico exemplo dos fast food 

que, por apenas mais algumas moedas, oferecem muito mais comida do que aquilo que 

realmente poderíamos consumir naquele momento.  

Podemos fazer um paralelo com o processo que envolve a tomada de decisão, que vai 

da motivação (descoberta da necessidade) até à aprendizagem (pós venda e avaliação da 

compra).  

I - Reconhecimento da necessidade ou problema 

Segundo  o reconhecimento da falta de água na casa, uma oportunidade de compra, uma 

grande promoção, ou a possibilidade de adquirir uma edição limitada de um produto são 
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estímulos que despertam a necessidade de compra, estando dividido em dois grandes 

grupos: 

 Internos – sentimentos de sede, fome ou mesmo cansado. 

 Externos – publicidade com os mais recentes produtos. 

As necessidades podem ser simples ou complexas, normalmente dependendo do risco 

envolvido na compra. Quanto maior o risco, maior será a complexidade do processo de 

decisão e maior será a necessidade de procura de informações através das redes sociais. 

O processo sendo simples ou complexo ainda  pode ser alterado depois de o utilizador 

encontrar algum comentário positivo ou negativo sobre um produto.  

II - Procura por informações sobre o produto 

Os consumidores começam por efetuar uma pesquisa interna através de experiências 

que tenham vivido e informações que tenham visto na internet. Posteriormente, junto a 

amigos, familiares, através internet ou dos anúncios televisivos, ou ainda contactando 

vendedores dos produtos ou revistas da especialidade . Quanto maior for a experiência 

menor será a necessidade de buscar informação das fontes externas  e . 

A pesquisa também será maior ou menor dependendo da necessidade/urgência 

percebida no produto por parte do comprador. Se estivermos pensando em trocar o 

nosso telemóvel, a pesquisa pode ser feita com calma analisando diversos modelos, por 

vezes minuciosa utilizando comentários de conhecidos, perguntando a opinião de 

amigos, mas se por outro lado o telemóvel atual deixa de funcionar e não conseguimos 

substituí-lo rapidamente, a compra passa a ter um carácter de urgência e a procura 

deverá ser muito mais ativa e assertiva. 

A pesquisa é maior conforme a importância e o risco percebido pelo comprador, sendo 

menor quando a informação pretendida é fácil de obter e o cliente vê essa compra como 

normal ou de pouco risco. A pesquisa também pode ser contínua e não ser referente a 

uma compra específica; um exemplo é o consumidor que quer se manter atualizado 

sobre determinado produto ou é amante de determinada categoria de produtos, . 
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Figura 3 - Tempo disponibilizado para a pesquisa versus conhecimento sobre o produto. 

 

A procura por informação será maior nos consumidores que tem algum conhecimento 

sobre o produto; quanto maior for o conhecimento menor a necessidade de procurar 

informação e o mesmo acontece quando diminui o conhecimento sobre o produto, pois 

embora a necessidade seja grande o consumidor não sabe aonde, como e o que procurar. 

Com a internet as pessoas passaram a ter mais facilidade no acesso a uma grande 

quantidade de informação sobre determinado produto, sendo um exemplo as redes 

sociais que disponibilizam diversas avaliações de pessoas que utilizaram o produto e 

podem escrever a opinião acerca do mesmo. 

III - Avaliação das opções 

Após elaborar a pesquisa o consumidor chega ao momento do veredicto; neste passo ele 

procede à avaliação das opções pesquisadas e faz a sua escolha. 

As escolhas poderão seguir mais uma lógica racional, uma  lógica emocional ou ainda 

ser feita pelo impulso do momento. Por isso o consumidor poderá seguir três tipos 

diferentes de escolha neste processo, : 

 Affective choice – Esta escolha é baseada principalmente no lado emocional, 

não seguindo uma linha racional até a decisão final. Dessa forma o consumidor 
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irá comprar aquela opção que parecer melhor para ele, naquele momento. Poderá 

até comprar um produto que não tenha todos os requisitos para as suas 

necessidades, mas que o fará sentir bem com a compra. 

 Attitude-based choice – Esta é a escolha mais pragmática e passa por todos os 

passos da decisão de compra, desde a descoberta da necessidade, passando pela 

pesquisa exaustiva até à avaliação das opções. Como exemplo podemos citar o 

caso de um consumidor que queira comprar uma nova mala para o portátil. 

Primeiro procura os modelos mais seguros, mas também se preocupa com a 

aparência e com a capacidade da mala; depois de uma pesquisa alargada de 

diversas marcas, escolhe o que mais se aproxima das suas necessidades. 

 Attribute choice – Esta decisão é feita tendo como único interesse o benefício 

que esse novo produto ou serviço irá trazer para o consumidor. Por isso este 

verifica funcionalidade por funcionalidade, fazendo uma comparação exaustiva 

entre as marcas e produtos existentes no mercado. 

Mesmo com a pesquisa alargada, um estudo junto de consumidores americanos 

e Canadianos mostra que o número de alternativas consideradas pelo 

consumidor é relativamente baixo. Nesse estudo o número de marcas de cerveja 

que são consideradas numa compra são 3 a 7 respectivamente, já para a compra 

de um modelo de carro, os Noruegueses tipicamente consideram duas 

alternativas, enquanto os americanos cerca de 8 marcas, . 

 

IV - Tipo de compra  

 Produtos com risco percebido elevado – São produtos que tem um risco 

percebido grande, podendo ou não ter um custo elevado, mas  normalmente este 

custo é alto. Nesse tipo de situação a procura por alternativas será maior e ainda 

mais profunda. 

 Produtos com risco percebido baixo – São compras rotineiras ou de baixo risco 

logo haverá poucas marcas a serem consideradas durante a escolha do produto. 
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V - Compra do produto;  

Nesse momento o consumidor já escolheu o produto que irá comprar, bastando 

apenas decidir quando o irá fazer e em que estabelecimento.  

O advento da internet proporcionou uma maior facilidade de comparação de 

preço e serviços entre as diferentes lojas, em que o caso paradigmático é a 

compra de livros. Muitos consumidores acabam por pesquisar a informação no 

sítio Web da amazon.co.uk, pois é possível encontrar milhões de opiniões e 

comentários de outros clientes e, após essa escolha, acabam por pesquisar na 

internet qual o menor preços nos seus fornecedores habituais. 

Segundo , o consumidor tem em atenção três aspectos fundamentais na escolha 

de um fornecedor do produto: 

 Termos da venda e formas de pagamento – O consumidor irá avaliar se, 

no contrato, é necessário permanecer um tempo com este produto, quais 

as formas de pagamento e se é possível dividir em algumas prestações. 

 Experiência passada com aquela loja ou vendedor – As últimas compras 

foram positivas ou pelo contrário houveu algum problema que fez pensar 

em procurar outro fornecedor. 

 Política de devolução do produto – Quão clara é a política de devolução 

de um produto e como ela se processa. O consumidor deverá sentir que o 

processo de devolução é fácil e seguro. 

VI - Pós venda e avaliação da compra. 

Após efetuar a compra o consumidor poderá sentir-se satisfeito, pois a compra 

superou as suas expectativas ou não se sentir satisfeito, pois as expectativas 

foram maiores do que esperava. Por isso, a satisfação de um consumidor e 

consequentemente a sua avaliação e comentários vai depender muito mais da 

expectativa antes da compra do que propriamente do serviço prestado.   
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A importância dos relatórios, revisões e pedidos por parte dos 

utilizadores na inovação e customização do produto e o passa-palavra 

como forma de aperfeiçoamento do produto e consequente aumento 

das vendas. 

Dentro do espaço virtual do Web 2.0 um novo fenómeno tem sido analisado o C2B, 

neste conceito pode-se dizer que os consumidores criam valor para as empresas através 

das suas interações nos meios sociais. Consumidores ativos têm, cada vez mais, 

desafiado estratégias de marketing e de produto.   

Na bibliografia foram analisados três tipos de geração de conteúdo diferentes: os 

comentários, relatórios de erros e os pedidos dos utilizadores através dos diferentes 

meios sociais e a influência destes tanto na resposta de mercado como no 

desenvolvimento do produto. No que diz respeito às revisões, estas apresentaram um 

impacto verdadeiramente positivo na resposta de mercado; as revisões online dos 

produtos têm um importante papel na percepção da qualidade do produto. 

Através do Open Source Software (OSS), software de computador que permite que os 

utilizadores estudem, mudem, melhorem e ao mesmo tempo distribuam o software, é 

analisada a maior contribuição na inovação, pela identificação de erros, contribuição 

com novas ideias, ou seja, os relatórios e os pedidos fornecidos pelos utilizadores têm 

um impacto positivo no desenvolvimento do produto.   

Por outro lado, isto indica um impacto negativo na resposta de mercado, o acto de 

reportar um erro pode significar uma falha na qualidade do programa, bem como o 

pedido por novas características indica ausência de funcionalidades, o que implicará 

menos downloads. Desta maneira pode concluir-se que seria esperado que as revisões 

tivessem um impacto mais positivo na resposta de mercado do que os relatórios ou 

pedidos. 

Também a considerar é o impacto que a geração de conteúdo pelos utilizadores tem nas 

métricas internas do sucesso da inovação, assim como a qualidade e velocidade do 

desenvolvimento do produto, o que consecutivamente influencia na resposta de 

mercado. Relatórios detalhados, sobre um problema do produto reconhecido por um 
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utilizador, ajudam os desenvolvedores a melhorar a qualidade das suas ofertas e gerar 

novas soluções.  

Assim, são os relatórios os mais importantes quando se trata de melhorias no 

desenvolvimento do produto, já que a análise dos pedidos é mais difícil e exige mais 

tempo, devido à considerável heterogeneidade dos consumidores e aos seus desejos.  

As revisões são muitas vezes elogiadas como sendo um mecanismo eficiente e de baixo 

custo para uma melhoria contínua do produto. Porém, embora a obtenção de assistência 

através das revisões dos utilizadores possa levar a melhorias substanciais no produto, 

muita das revisões submetidas são de baixa qualidade ou de difícil integração. 

Um dos casos que utilizou com sucesso a inovação de um produto através de 

comentários dos utilizadores é o caso do Fiat Mio http://www.fiatmio.cc. O Fiat Mio foi 

customizado através da recolha de mais de 11 000 ideias de utilizadores de 160 países 

diferentes quando os organizadores do projeto não esperavam mais que 500 ideias. 

Houve mais de 17 mil comentários.  Sendo um sucesso o seu lançamento no 26º salão 

do automóvel que ocorreu no final de 2011 em São Paulo, . Contudo, a história também 

está repleta de campanhas que seguiram o mesmo conceito, mas resultaram em 

fracassos completos. 

Como a interação dos utilizadores (comentários) influencia a decisão 

de compra 

Em um estudo realizado em 2006 verificou-se que nas lojas de livros online, 

Amazon.com e Barnesandnoble.com, os consumidores realizavam mais comentários 

positivos do que negativos e que os comentários positivos influenciam diretamente a 

venda do livro . 

O fenómeno da informação online tem-se tornado cada vez mais social e hoje a 

tendência de pesquisas de opinião se tem invertido. Enquanto anteriormente uma 

simples pesquisa num motor de busca poderia responder a dúvidas quanto à qualidade e 

descrever as funcionalidades de determinados produtos, hoje as pessoas aparentam estar 

http://www.fiatmio.cc/
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cada vez mais desconfiadas quanto a veracidade de comentários de terceiros, voltando-

se para a procura de opinião dentro do seu ciclo de relacionamento.  

Sítios Web extremamente populares como o TripAdvisor são, ainda, uma ferramenta 

importante para ler opinioes sobre hotéis, restaurantes, entre outros, no entanto a 

maioria dos utilizadores sentem dificuldade em avaliar a autenticidade dos comentários. 

Não é difícil que a própria gerência insira alguns comentários ou alguns deles tenham 

sido colocados por clientes descontentes que queiram retaliar a empresa pelo serviço 

mal prestado, . 

Por outro lado têm sido criados motores de recomendações em Sítios Web como a 

Amazon onde são dados conselhos acerca de produtos, pelos quais um utilizador se 

possa interessar através da análise do historial das suas compras em comparação com 

outros utilizadores com perfis parecidos. Os comentários tornaram-se tão importantes 

para a comercialização de um produto que as empresas começaram a criar comentários 

falsos para impulsionar a venda dos seus produtos. Essas opiniões tornaram-se críticas 

para o sucesso de um produto na internet, por isso são precisas boas opiniões e em boa 

quantidade, . 

Todavia, os utilizadores aperceberam-se de imediato dessa tendência ou manobra de 

marketing e começaram a prestar atenção aos comentários, mas também à reputação de 

quem comenta. É muito difícil alguém estar sempre completamente satisfeito com todos 

os aspectos de um livro e ainda mais difícil é estar plenamente satisfeito com a leitura 

de diversos livros da mesma editora.  

Os sítios Web têm disponibilizado mais e melhores ferramentas e funcionalidades para 

tornar mais autênticos os comentários. A amazon.co.uk possibilita que o utilizador 

comente o comentário de outro utilizador e ainda listar todos os comentários. Essas são 

algumas das funcionalidades que o sítio Web da amazon.co.uk disponibiliza.  
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Assim, estudos efetuados sobre este assunto apontam que embora as opiniões de 

terceiros e especialistas possam interferir na decisão de compra, são os comentários de 

amigos e familiares que apresentam maior relevância.  Segundo uma pesquisa da 

Wantlet, realizada com aproximadamente 700 consumidores, 67% dos inquiridos dizem 

que uma recomendação feita por familiares e amigos apresenta maior peso aquando da 

decisão de compra.  

 

A amazon.com disponibiliza uma ferramenta que possibilita aos compradores ver 

através do seu Facebook quais são os livros, filmes e produtos favoritos dos seus 

amigos. Outra constatação interessante é que a confiança da sugestão de amigo pode 

alterar o processo de compra. Segundo  um utilizador está até 20 vezes mais propenso a 

clicar em um local que o seu amigo gostou ou visitou desde que o local esteja bem 

posicionado num resultado de uma pesquisa.  

Síntese conclusiva 

Ao longo deste capítulo, realizou-se a revisão bibliográfica o que permitiu confirmar a 

importância do tema de estudo e apresentaram-se alguns fatores que podem influenciar 

a decisão de compra de um consumidor, com o objetivo de justificar e sustentar as 

hipóteses a serem investigadas, que serão apresentadas nos capítulos seguintes. 

Foram apresentados dois tipos de redes sociais as de nicho e as generalistas levando em 

conta as suas características e diferenças e foram apresentados oito perfis de 

comportamento de utilizadores nas redes sociais. Ainda foram apresentadas todas as 

fases do processo de compra e a diferenciação entre o passa palavra convencional e o 

eletrônico.  

Por fim, explica-se como familiares, amigos e outros utilizadores podem influenciar a 

decisão de compra de um produto.  

 

  



23 

 

Metodologia 

Introdução  

Na metodologia serão abordados os objectivos e hipóteses do estudo, a população alvo, 

o procedimento de amostragem e de recolha de dados, bem como os métodos 

estatísticos utilizados para o tratamento de dados. 

Para finalizar, serão apresentados as conclusões retiradas dos dados recolhidos através 

do inquérito, que tem como finalidade testar as relações entre as variáveis e as hipóteses 

apresentadas. 

Os indivíduos que integram a amostra analisada e que responderam ao questionário 

foram inicialmente advertidos de que as informações recebidas seriam estritamente 

confidenciais e apenas utilizadas para o estudo em questão. Procedeu-se desta forma 

com o objectivo de ajudar a manter a veracidade das respostas. 

Objetivos e hipótese 

O objectivo do presente trabalho é o estudo sobre a influência que os comentários 

escritos por utilizadores em redes sociais podem ter na decisão de compra do 

consumidor e os factores capazes de alterar ou fortalecer uma decisão já pré-concebida 

pelo consumidor. 

Para tal, é importante termos a percepção de como a era digital tem alterado alguns 

parâmetros do marketing e como os consumidores interagem entre si nesta rede. Assim, 

interessa analisar, ao longo dos anos, como os meios sociais têm moldado tanto o 

consumidor como o produto, os hábitos adquiridos pelos mesmos e a aceitação da 

opinião de terceiros. 

Para isso, a presente investigação tem como principal enfoque a compreensão do 

comportamento do consumidor durante o processo de decisão de compra: se este tem 

uma atitude ativa na procura de informação sobre o produto e, de que maneira, a recolha 

de informação pode interferir na escolha do mesmo.  

Assim, foi possível elencar a definição das hipóteses que se seguem. 
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H1: Os utilizadores, quando realizam suas compras electrónicas, consultam informações 

que estão disponíveis online que foram escritas por clientes. 

H2: Quais são os tipos de informações que mais são pesquisadas quando o utilizador faz 

compras onlines.  

H3: Os consumidores são mais susceptíveis a postarem experiências negativas do que 

positivas. 

H4: Quais são os sítios Web mais pesquisados durante o processo de compra. 

H5: Quanto menor for o conhecimento do produto maior é a incidência na pesquisa 

informações negativas. 

H6: Uma pessoa confia mais num comentário feito por um familiar do que por um 

perito.  

H7: Quanto um utilizador leva em consideração uma má avaliação na compra de um 

produto online. 

H8: As mulheres costumam publicar mais comentários sobre a experiência de utilização 

de um produto ou serviço do que os homens. 

H9: Quanto menor o conhecimento do produto maior é a pesquisa por informações. 

 População alvo e amostragem  

A população alvo deste trabalho são todos os utilizadores da internet que frequentam 

redes sociais ou de alguma forma pesquisam informação e podem ser influenciados pelo 

passa-palavra eletrónico. 

Relativamente à forma de obtenção da amostra, recorreu-se à distribuição dos 

questionários em papel e também pela divulgação do questionário numa versão online. 

No questionário foram definidas perguntas que qualificassem a amostra e também 

pudessem testar as hipóteses de estudo. 

Foi pedido a amigos, a familiares e conhecidos, pertencentes à rede offline do autor e 

também à rede online, e a alguns grupos de discussão de meios sociais em que participa.  
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Este método é muito utilizado pois é aplicável a uma grande diversidade de objetos de 

estudo.  

Segundo  os objectivos de um questionário são: 

- Estimar grandezas num determinado período de tempo para a opinião de um 

grupo finito de pessoas.  

- Descrever uma população ou subpopulação. No caso, queremos identificar qual 

a influência de comentários negativos e positivos no processo de compra de um produto 

para uma dada amostra.  

Para mais, o momento de formulação de um questionário é o momento fulcral para que 

o estudo tenha sucesso. Qualquer descuido nessa fase pode levar a um enviesamento das 

respostas e contaminação da analise. 

A obtenção da amostra foi através de um processo misto não aleatório, que combina a 

amostra de conveniência e snowball (efeito “bola de neve”), em que se aos amigos que 

respondam e reenviem a mensagem para outros conhecidos e também através da entrega 

de questionários offline em Lisboa, Porto e São Paulo. Com isso garantimos que a 

amostra seja representativa da população a ser estudada e foi mitigado ao máximo 

pequenas discrepâncias inerentes à aleatoriedade sempre presente.  

Optou-se por uma amostragem não aleatória por estarmos perante uma situação em que 

não é possível aceder a toda a população que estamos a estudar, além disso, alguns 

indivíduos foram escolhidos intencionalmente, pois hipoteticamente seriam 

representativos da população em análise. Por isso, o processo de amostragem pode 

dizer-se probabilístico e não representativo. A dimensão final da amostra é de 182 

pessoas. 

Construção do questionário 

De maneira a compreender a importância dos meios sociais na decisão de compra dos 

consumidores e como esses influenciam a opinião dos mesmos foi desenhado um 

questionário, em que o utilizador irá responder sobre hábitos de compra e pesquisa 

online sobre produtos e serviços. 
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Dessa forma o utilizador irá mostrar como o passa-palavra é importante no momento de 

prosseguir uma compra, bem como o seu comportamento pós-venda e como este utiliza 

a internet para expressar o seu agrado ou descontentamento sobre um produto adquirido. 

 

Aplicação do questionário  

A forma como é feita a aplicação do questionário pode ser fundamental para que se 

consiga um número expressivo de respostas. A bibliografia sobre o assunto refere que 

os principais fatores que afetam a resposta de um questionário são  

1) A ausência ou não das pré-notificação e os lembretes - segundo  citado por  e  a 

resposta de inquéritos por e-mail pode variar entre 25% e 30% e esses valores podem 

dobrar caso seja seguido de um acompanhamento das mensagens e os lembretes que são 

enviados dois dias depois do envio são mais eficientes que aqueles enviados depois de 5 

dias. 

2) A customização da mensagem do e-mail com a utilização do nome da pessoa é fator 

fundamental para aumentar a probabilidade de participação e a inscrição completa do 

formulário, . 

3) Por fim, a bibliografia sobre esse tema sugere que sejam oferecidos antecipadamente 

benefícios, ou seja, que logo após responder ao formulário o inquirido receba uma 

recompensa e não passado muito tempo, . 

Antes do envio do questionário, dada a importância desta etapa na conclusão do 

trabalho, foi feito um pré-teste de forma assistida com 10 familiares de forma a 

identificar possíveis erros na compreensão das questões, corrigir possíveis falhas na 

redação e também perguntar por algumas melhorias. 

Desse pré-teste as principais melhorias identificadas foram: 

 Os inquiridos por vezes não conseguiram identificar que uma pergunta poderia 

ter múltiplas respostas, o que implicou antes de aplicar o questionário para toda 

a amostra foi adicionada a frase “Poderá responder com mais que uma resposta”. 
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 Todas as respostas obrigatórias foram identificadas com a frase “Resposta 

obrigatória”. 

 Para facilitar a leitura e o entendimento de algumas respostas mais curtas do tipo 

“sim ou não” passaram a ser mais extensas como, por exemplo, a pergunta 17 

que teve sua resposta alterada para “sim, compraria” e “não, não compraria”. 

Posto isso os questionários foram enviados personalizados através de uma ferramenta de 

disparo do estilo da e-goi (www.e-goi.com), com uma escrita informal e depois foi 

reenviado automaticamente após dois dias e 5 dias, no caso em que tenha sido clicado 

no link do corpo de e-mail. No texto do e-mail também foi pedido para que cada um 

reenviasse para os seus contactos e o questionário estaria alojado na ferramenta de 

formulário do Google Docs. 

Para aqueles que completassem o inquérito receberiam, por cortesia, a dissertação do 

mestrado.  

Métodos Estatísticos  

No estudo foram utilizados os seguintes métodos: 

 Utilizou-se a estatística descritiva na caracterização da amostra de variáveis 

nominais e ordinais; para todos os dados colectados desse tipo de variável foram 

calculadas a frequência absoluta e relativa tal como a moda.  

 Quando as variáveis que estavam a ser estudadas foram medidas em escalas de 

intervalo, foram utilizadas medidas de tendência central e de dispersão, no caso 

foram calculadas a média e a mediana.  

 Para o teste da hipótese foi necessário relacionar duas ou mais variáveis e, por isso, 

optou-se pela utilização da correlação; entre os métodos existente foi utilizado o 

Qui-quadrado para verificar se as variáveis eram dependentes ou independentes. 

  

http://www.e-goi.com/
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Análise e discussão dos resultados 

Neste capítulo procede-se à apresentação dos principais resultados da investigação, bem 

como são confrontadas as hipóteses de investigação definidas com os respectivos 

resultados. 

Perfil demográfico da amostra 

Da amostra estudada analisaram-se as frequências absolutas e relativas, apresentadas na 

tabela 1, tendo o inquérito obtido 182 respostas, sendo 46,7% de pessoas do sexo 

feminino e 52,7% das respostas do sexo masculino, e um dos inquiridos não respondeu 

à pergunta.  

Dos inquiridos 65,4% responderam que atualmente estão a morar no Brasil e 33,0% em 

Portugal, sendo que ainda duas pessoas, disseram morar em outros países, 

respectivamente Holanda e Eslováquia, o que representa 1,0% da amostra e um dos 

inquiridos não respondeu.  

Mais de 60% da amostra possui pelo menos o grau académico de bacharelato ou 

licenciatura sendo que 30,2% possuem mestrado ou pós-graduação concluído, 29,7% 

afirmaram ter o bacharelato ou licenciatura concluída e 2,2% já concluíram o 

Doutoramento. Por fim, 37,4% da amostra ainda não concluiu o ensino Superior.  

Das pessoas que responderam ao questionário 122 disseram ser solteiras o que 

representa 67,0% da amostra,  29,1% são casadas (foi incluído nesse grupo três pessoas 

que disseram estarem unidos de facto), 3,3% disseram ser divorciadas e ainda 0,5% 

disseram ter outro estado civil.  
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Perfil demográfico da amostra 

Variável   
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Sexo 

Masculino 96 52,7% X 

Feminino 85 46,8%   

Outro 1 0,5%   

País  
atual de  

residência 

 Portugal 60 33,0%   

 Brasil 119 65,4% X 

 Outro  3 1,5%   

Formação / 
Habilitações 

literária  

 Superior incompleto 68 37,4% X 

 Superior completo 55 30,2%   

 Pós-graduação ou  
mestrado concluído 54 29,7%   

 Doutoramento concluído 4 2,2%   

 Outra:  1 0,5%   

Estado Civil 

 Solteiro 122 67,0% X 

 Casado 53 29,1%   

 Divorciado 6 3,3%   
 Viúvo 0 0,0%   

 Outra:  1 0,5%   
Tabela 1 – Perfil demográfico da amostra. 

 

Na tabela 2 são apresentados os dados referentes à faixa etária dos indivíduos que 

responderam ao questionário, 6,6% da amostra têm menos de 18 anos, 73,6% da 

amostra tem entre 19 e 35 anos e por fim 18,7% dos indivíduos têm mais de 35 anos.  

 

Faixa etária 

Variável 
 

Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Idade  

Até 18 anos 12 6,6% 
 Entre 19 - 23 50 27,5% 
 Entre 24- 29 51 28,0% x 

Entre 30 - 35 33 18,1% 
 Entre 35 - 45 20 11,0% 
 Mais de 45 anos 14 7,7% 
  Não respondeu 2 1,4%  

Tabela 2 - Faixa etária da amostra agrupado por intervalo de idades. 
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A pergunta do inquérito que originou a tabela de número 2 foi uma pergunta aberta. Foi 

pedido para o inquirido dizer a sua idade com um número e não em um intervalo de 

idades. No gráfico 1 estão todos os valores que foram respondidos.  

 

Gráfico  1 - Respostas dadas separadas por idade. 

Para analisar o perfil econômico foi inquerido qual é o rendimento do agregado familiar 

do indivíduo. Optou-se por inquerir o rendimento do agregado e não o rendimento do 

indivíduo por este representar melhor o hábito de consumo do inquerido. Foi previsto 

que haveria muitas respostas de pessoas mais jovens que ainda moram com os pais e 

consequentemente teriam um poder de compra e perfil de consumo superior ao seu 

salário.  

Analisando a tabela pode ter ocorrido um erro de interpretação por parte do inquirido, 

essa hipótese foi assumida dado que a percentagem de pessoas que responderam receber 

até 750 euros no seu agregado familiar foi responsável por cerca de 1/5 da amostra um 

valor acima do esperado. Ao analisar-se o número de compras nos últimos 6 meses e o 

último produto comprado indica que realmente pode ter havido esse erro de 
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interpretação. Por outro lado há 67% de solteiros na amosrtra o que apoiam os números 

apurados do inquerito.  

Caso o questionário fosse refeito, a pergunta de número 29 teria sido reescrita e 

explicado o que era considerado o agregado familiar, ainda assim, deveria ter sido 

perguntado quantas pessoas moram com o indivíduo de forma a tentar reduzir ao 

mínimo o erro de interpretação nessa pergunta.  

De qualquer forma apresentamos a resposta a pergunta referente ao agregado familiar. 

A tabela 3 mostra-nos que 20,3% responderam que o agregado familiar recebia menos 

750 euros, 27,5% disseram receber entre 751 à 1500 euros, 20,9% disseram receber 

entre 1501 e 3000 euros, 27,4% disseram receber mais de 3000 euros e 7 pessoas não 

quiseram informar o rendimento familiar. 

 

 
  

Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Rendimento do 
agregado 

 familiar (renda 
familiar) por mês 

 Até 750 euros (1875 reais). 37 20,3%   

 751 à 1500 euros (1876 à 3750 reais) 50 27,5% X 

 1501 à 3000 euros (3751 à 7500 reais) 38 20,9%   

 3001 à 5000 euros (7501 à 12500 reais) 31 17,0%   
 5000 à 8000 euros (12501 à 20000 
reais) 12 6,6%   

 Mais de 8000 euros (20001 reais) 7 3,8%   

Não informado 7 3,8%   
Tabela 3 - Rendimento do agregado familiar da amostra. 

 

Comportamento do utilizador em relação a compras na internet. 

Apenas nove pessoas disseram que nunca compraram na internet, a grande maioria, 

mais de 95%, já compraram pelo menos alguma vez, utilizando a rede. Um número bem 

acima do esperado, podendo indiciar que a amostra é um pouco enviesada. 

Em Portugal acredita-se que 78% dos indivíduos com acesso a internet já compraram 

pelo menos 1 vez na rede; no Brasil esse valor é ligeiramente menor e representa cerca 

de 45% das pessoas com acesso à internet ou 32 milhões de utilizadores,  e . 
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Já comprou algo na internet? 

  
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Sim, já comprei. 173 95,1% X 

Não, não comprei. 9 4.9%   
Tabela 4 - Número de pessoas que já compraram na internet. 

A pergunta seguinte do questionário foi elaborada para avaliar se os indivíduos tinham 

feito alguma compra nos últimos seis meses.  

Na análise dos resultados foi conferido se todos os indivíduos que responderam que 

nunca tinham comprado na internet durante toda a vida pelo menos um produto ou 

serviço também responderam que não tinham comprado nos últimos seis meses. Todos 

os nove que responderam negativamente à primeira pergunta também responderam 

negativamente a esta e, por isso, neste ponto, nenhum dos inquiridos entrou em 

contradição.  

Dos inquiridos, 42,3% da amostra disseram que compraram de 2 a 5 itens nos últimos 

nos últimos seis meses, 7,2% não comprou nenhum produto na internet, 13,2% comprou 

apenas 1 produto ou utilizou um serviço e 11,5% comprou mais de 10 produtos.  

 

Número de compras de produtos ou serviços na internet nos últimos seis meses. 

 

Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

1 item. 24 13,2% 
 De 2  a 5 itens. 77 42,3% X 

De 6  a 10 itens. 38 20,9% 
 Mais de 10 itens. 21 11,5% 
 Nenhum item nos últimos 6 meses 13 7,2% 
 Nunca compraram 9 4,9% 
 Tabela 5 - Compras feitas pelos inquiridos nos últimos seis meses. 

A tabela 6 diz que a maioria da amostra, 98,9% dos inquiridos buscam informações na 

internet antes da compra de um produto. Hoje a internet consolidou-se como o principal 

meio de pesquisa para a compra de um produto, superior à soma de todos os outros 

meios de comunicação, a saber, rádio, televisão, revista e jornais representam juntos 
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menos da metade da busca de informação no ambiente Web. Um estudo recente já dava 

conta deste número expressivo e afirmava que, no Brasil, 92% das pessoas pesquisam 

na internet antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, . 

Outro resultado interessante do inquérito aplicado foi o resultado do número de pessoas 

que pesquisam informação no rádio antes de efetuar a compra. Este número representa 

menos de 2%.  Um resultado surpreendente, pois existem nas rádios diversos programas 

especializados em determinadas categorias de produtos como, por exemplo, os que 

tratam do mundo automóvel ou informático.   

 O número de pessoas que recorrem a amigos para obter informação também é alto, 

totalizando 69,8%. Os resultados da tabela 6 só reforçam a importância do passa-

palavra e, isto, conjugado com o grande número de pessoas que pesquisam por 

informações na internet, mostra a importância do estudo do passa-palavra em ambiente 

Web.  

 
  

Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Internet 
Sim 180 98,9% X 

Não 2 1,1%   

 Amigos 
Sim 127 69,8% X 

Não 55 30,2%   

 Televisão 
Sim 24 13,2%   

Não 158 86,8% X 

 Revistas e  
Jornais 

Sim 40 22,0%   

Não 142 78,0% X 

 Rádio 
Sim 2 1,1%   

Não 180 98,9% X 

Outros 

 conhecidos 1 0,6%   

 facebook 1 0,6%   

 Familiares 1 0,6%   

 Lojas 1 0,6%   
Tabela 6 - Locais de pesquisa no processo de compra de um produto. 

O número de pessoas que tem o costume de publicar uma experiência sobre um produto 

na internet é cerca de metade dos que costumam não publicar. 
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Frequência 

absoluta 
Frequência  

Relativa 
Moda 

Têm costume de 
publicar 

experiências sobre 
serviços ou 
produtos? 

 Sim, costumo. 55 30,2%   

 Não, não costumo. 127 69,8% X 
Tabela 7 - Número de pessoas que costumam publicar informações sobre a experiência de utilização de um 

produto. 

Comparando com estudos recentes, os números apresentado na tabela número 7 são 

menores que os de um estudo recente feito no Brasil, em que mostra 63% das pessoas 

costumam publicar experiências sobre o produto e a internet, . Para compararmos os 

resultados com esse estudo foi retirado todos os resultados que fossem diferentes da 

amostra do estudo feito pelo Jovaneli, ou seja, só foram considerados os brasileiros 

(pessoas que dizem morar no Brasil) entre os 16 e os 35 anos. Mesmo assim os 

resultados foram bem diferentes. Dos inquiridos apenas 46 disseram que costumam 

publicar comentários o que representa 31,5% da amostra. 

 

    
Frequência 

absoluta 
Frequência  

Relativa 
Moda 

Amostra igual ao 
estudo.  

 Sim, costumo. 46 31,5% 

 

 Não, não costumo. 100 68,5% X 

Tabela 8 - Brasileiros entre 16 à 35 anos que costumam postar na internet. 

 

As repostas da pergunta 3 mostrou-nos que 98% das pessoas quando compram produtos 

costumam procurar na internet e a pergunta número 14  pretende saber essa mesma 

resposta, mas apenas para o último produto que foi comprado. Tentou-se entender qual 

foi o perfil de pesquisa para um caso específico e a resposta foi que mais de ¾ da 

amostra pesquisou na internet antes de comprar o último produto. 
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Variável   
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Pesquisou informações 
 na internet na compra do 

último produto? 

Sim, pesquisei. 137 75,3% X 

Não, não pesquisei. 42 23,1%   

Não respondeu 3 1,6%  
Tabela 9 - Quantas pessoas pesquisaram informações na internet antes da compra do último produto. 

Mais da metade da amostra costuma perguntar aos amigos antes de adquirir um produto, 

que se reduz para 12,3% se limitarmos os inquiridos que dizem perguntar a um familiar 

antes de comprarem na internet.  

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Que outras  
fontes de  

informação utilizou? 

Amigos 95 52,2% X 

Familiares 21 11,5%   

Não pesquisou outras  
informações além  
das da pergunta 18. 

58 31,9%   

Outras 8 4,4%   
Tabela 10 - Outras fontes de pesquisa de informações. 

A tabela 11 mostra-nos quantos inquiridos pesquisaram alguma informação negativa 

antes da compra do último produto; 60,4% das respostas foram afirmativas enquanto 

apenas 37,4% foram negativas e 2,2% da amostra não responderam. 

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Pesquisou por alguma 
informação 

 negativa sobre o produto ou 
serviço? 

Sim 110 60,4% X 

Não 68 37,4%   

Não respondeu 4 2,2%  

Tabela 11 - Número de pessoas que pesquisaram informações negativas antes da última compra. 

Embora na pergunta 20, 106 inquiridos disseram que pesquisaram alguma informação 

negativa sobre o produto, na pergunta seguinte 110 inquiridos responderam quais as 

informações negativas que pesquisaram, ou seja, 4 inquiridos que embora tenham dito 

na pergunta anterior que não tinham pesquisado, acabaram por indicar que tipo de 

informação foi pesquisada. Como a diferença é pequena não será levada em 

consideração. 
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Cerca de ¾ dos inquiridos, 73,64%, disseram que pesquisam informações negativas 

sobre o produto ou serviços que deseja adquirir através de críticas e opiniões.  O 

número de pessoas que pesquisam informações sobre a empresa reduz-se para 37,3%. 

Para um próximo estudo acredito ser interessante cruzar essa informação com o 

tamanho do conhecimento da marca da empresa antes da compra do produto.  

Pressupõe-se que a pesquisa seja bem menor para uma empresa que tenha sua marca 

muito conhecida como, por exemplo, uma multinacional e que será bem maior para 

empresas de comércio eletrónico pouco conhecidas. As marcas que são lembradas 

trazem credibilidade ao produto e ajudam no momento da compra. 

Por último, o serviço de pós-venda é o que menos preocupa os inquiridos, pois apenas 

22,7% disseram que pesquisaram informações negativas. 

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

 Críticas ou opiniões 
 sobre o produto 

Sim 81 73,6% X 

Não 29 26,3%   

 Sobre a empresa 
Sim 41 37,2%   

Não 69 62,7% X 

 Sobre a entrega 
Sim 37 33,6%   

Não 73 66,3% X 

 Sobre o serviço  
pós-venda 

Sim 25 22,7%   

Não 85 77,2% X 
Tabela 12 - Que tipo de informação negativa foi pesquisada. 

Durante o processo de compra, 70,8% dos inquiridos disseram que confiam em um 

comentário feito por uma pessoa que ele  não conhece. Desse valor, 23,3% dizem que 

confiaram, mas decidiram por pesquisar sobre a pessoa que fez o comentário, para saber 

se era confiável e apenas 29,1% dizem que não confiam em nenhum dos comentários 

feitos por um estranho. 

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 



37 

 

Durante a compra 
confiou em algum  

comentário feito por 
uma pessoa que você 

não conhece. 

Sim, mas pesquiso informações  
sobre quem fez o comentário. 

29 15,9%   

Sim 60 33,0% X 

Não pesquisei. 37 20,3%   

Não 36 19,8%   

Não respondeu 20 13,2%   
Tabela 13 - Quantas pessoas confiram no comentário negativo feito por uma pessoa que o inquirido não 

conhece. 

A tabela de número 14 mostra que os comentários negativos influenciam o processo de 

compra, mas não necessariamente faz com que a pessoa deixe de comprar o produto. 

Apenas 5 pessoas disseram que iriam adiar a aquisição do produto, embora a maioria 

das pessoas acabasse por procurar mais informações sobre o produto ou serviço.  

 

    Absoluta Freq. Relativa 

Sim 

Adiei a aquisição 5 4,2% 

Procurei informação junto de alguém conhecedor 24 20,0% 

Procurei mais informação 67 55,8% 

Não influenciou 21 17,5% 

Outros 3 2,5% 
Tabela 14 - Qual a influência de um comentário negativo. 

Segundo a análise da pergunta referente a qual foi o último produto que comprou, os 

índices mais altos foram para “artigos de eletrónica” e “vestuário/adereços”, com 22,2% 

e 18,1% respectivamente. Viagem e turismo ficaram logo a seguir com 11,7% das 

respostas dos inquiridos.  

 

Produto Adquirido nos últimos 6 meses Absoluta Relativa 

Artigos de eletrónica 40 22.2% 

Vestuário/Adereços 33 18.1% 

Viagens/Turismo 21 11.7% 

Livros/Revistas 10 11.1% 

Eletrodomésticos 12 6.4% 

Outros 11 5.8% 

Serviços 8 4.0% 

Produtos Automotivos 7 3.5% 

Cosmética e Perfumes 7 3.5% 

Cd/Dvd 6 3.0% 

Formação/Cursos 4 2.3% 

Calculadora 3 1.7% 

Alimentos 3 1.7% 
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Produto Adquirido nos últimos 6 meses Absoluta Relativa 

Medidor de frequência cardíaca 2 1.1% 

Lâmpadas 2 1.1% 

Artigos de bebê 2 1.1% 

Sofá 1 0.5% 
Tabela 15 - Último produto comprado por categoria. 

 

Modelos e teste de hipóteses 

Nesta parte iremos testar as hipóteses apresentadas no capítulo 3.  

H1: Os utilizadores quando realizam suas compras electrónicas consultam 

informações que estão disponíveis online que foram escritas por clientes. 

Como pode ser observada no gráfico 2, a pesquisa de comentários sobre a utilização do 

produto está na segunda posição, logo atrás da pesquisa pelas características do produto.  

 

Gráfico  2 - Comparação entre as fontes de informação pesquisada na última compra e de todas as compras. 

Na tabela 16, 85,8% da amostra respondeu que pesquisou por comentários em alguma 

das compras realizadas e 85,3% o fizeram na sua última compra, Estamos considerando 

apenas os que responderam positivamente ou negativamente excluindo os que não 

responderam. 
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Estes valores suportam a hipótese que os utilizadores pesquisam informações que são 

escritas por clientes que já utilizaram o produto ou serviço. 

 

Comentários de  
pessoas  

que já utilizaram  
o produto 

6 meses 

Sim 103 85,3% 

Não 17 14,7% 

Não responderam 62  

Todo o tempo 
Sim 155 85,8% 

Não 27 14,2% 

Tabela 16 - Número de inquiridos que pesquisam por comentários de pessoas que já utilizaram o produto. 

De acordo com dados divulgados em outubro de 2011 pelo NMIncite e The Nielsen 

Company, 63% dos consumidores americanos afirmaram que pesquisaram comentários 

de pessoas que já utilizaram o produto ou serviço, . 

H2: Quais são os tipos de informações que mais são pesquisadas quando o 

utilizador faz compras online.  

 

A gráfico 2 resume quais são os principais tipos de informação pesquisadas antes da 

compra de um produto ou serviço. Pela análise do gráfico podemos concluir que a 

grande maioria dos inquiridos não costuma ler a avaliação de peritos antes de comprar o 

produto. Outras quatro respostas também se destacaram, são elas: pesquisa por 

funcionalidades do produto, caraterística do produto, comentários de pessoas que já 

utilizaram o produto e informação técnica tem resultados próximos.   

 

Gráfico  3 - Comparação entre as fontes de informação pesquisada na última compra e de todas as compras. 
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H3: Os consumidores são mais susceptíveis a postarem experiências 

negativas do que positivas. 

A maior parte da amostra respondeu que, independente da experiência de utilização do 

produto, seja ela negativa ou positiva, publica o mesmo número de comentários. O 

número foi muito acima do esperado com um total de 64,3% das respostas.  

Apenas 28,0% responderam que publicam mais quando tem uma experiência negativa 

de um produto ou serviço e, com esse resultado, pode invalidar-se a hipótese que as 

pessoas publicam mais negativamente que positivamente.  

Este resultado é contrário a diversos estudos que foram realizados sobre publicação de 

opiniões negativas depois da compra de um produto. Como exemplo, o artigo  que 

apresenta uma visão do passa-palavra negativo de clientes que utilizaram restaurantes 

em Espanha: o grupo que estava mais insatisfeito contou a experiência a muito mais 

pessoas, através de comentários ou verbalizações mais negativas.  

Por outro lado, um estudo realizado em 2006 verificou que nas lojas de livros online, 

Amazon.com e Barnesandnoble.com, os consumidores realizam mais comentários 

positivos do que negativos e que os comentários positivos influenciam directamente a 

venda do livro . 

 

Publica mais 
comentários na 

internet quando teve 
uma experiência 

negativa ou positiva? 

 Publico mais 
experiências 

negativas. 
51 28,0%   

 Publico mais 
experiência 

positiva. 
12 6,6%   

 Igual. 118 64,8% X 

 Não respondeu 1 0,5%  
Tabela 17 - Número de publicações em relação ao tipo de experiência. 

Analisando os resultados do inquérito pode afirmar-se que a hipótese é inválida. Nesta 

hipótese também foi analisada o perfil de publicação de acordo com o género, o local 

em que atualmente mora e o estado civil. Como podemos ver na tabela 18 os inqueridos 
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do sexo feminino costumam publicar mais experiências negativas que os de sexo 

masculino. 

 

Publica mais comentários na internet 

quando teve uma experiência negativa 

ou positiva? 

Feminino 
Frequência 

relativa 
Masculino 

Frequência 

relativa 

 Publico mais experiências negativas. 28 32,9% 23 22,9% 

 Publico mais experiência positiva. 6 7,1% 6 6,2% 

 Igual. 50 58,8% 68 70,8% 

Não respondeu 1 1,2%   
Tabela 18 - Perfil de publicação por género. 

 

  Valor 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,383 0,382 

Likelihood Ratio 6,754 0,344 

Tabela 19 - Perfil de publicação por género (teste do Qui-quadrado) 

Todavia, da tabela anterior e atendendo ao teste estatístico não se rejeita a hipótese que 

as variáveis sejam independentes e, consequentemente, não se pode afirmar que o 

género do indivíduo esteja associado ao tipo de publicação que o mesmo efetua. 

Segundo a tabela 20 os inquiridos que responderam que moram no Brasil disseram que 

publicam mais experiências negativas que os inquiridos que moram em Portugal, sendo 

3 vezes maior em termos percentuais.  

Se olharmos apenas para as pessoas com residência no Brasil 58,8 publicam sendo a 

experiência negativa ou positiva. 

 

Publica mais comentários na internet 

quando teve uma experiência negativa 

ou positiva? 

Brasil 
Frequência 

relativa 
Portugal 

Frequência 

relativa 

 Publico mais experiências negativas. 41 34,5% 8 13,3% 

 Publico mais experiência positiva. 7 5,9% 5 8,3% 

 Igual. 70 58,8% 47 78,3% 

Não respondeu 1 0,8%   
Tabela 20 - Perfil de publicação por local de residência. 
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  Valor 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,684(a) 0,021 

Likelihood Ratio 10,771 0,013 

Tabela 21 - Perfil de publicação por local de residência (teste do Qui-quadrado). 

A tabela anterior permite rejeitar a hipótese nula e, consequentemente, pode afirmar-se 

que, estatisticamente, existe um associação entre as variáveis local de residência e tipo 

de publicações. 

Os solteiros publicam mais comentários negativos que os casados, como podemos ver 

na tabela de número 22.  

 

Publica mais comentários na internet 

quando teve uma experiência negativa 

ou positiva? 

Casado 
Frequência 

relativa 
Solteiro 

Frequência 

relativa 

 Publico mais experiências negativas. 9 17,0% 37 30,3% 

 Publico mais experiência positiva. 5 9,4% 7 5,7% 

 Igual. 39 73,6% 77 63,1% 

Não respondeu   1 0,8% 
Tabela 22 - Perfil de publicação por estado civil. 

A tabela seguinte, que contém os valores dos testes estatísticos efetuados para averiguar 

se as variáveis estão associadas, mostra que não se pode rejeitar a hipótese nula, isto é 

que as variáveis sejam independentes, o que leva a concluir que não existe uma 

associação entre o estado civil do indivíduo e o tipo de publicações que insere. 

 

  Valor 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,962 0,176 

Likelihood Ratio 9,142 0,166 

Tabela 23 - Perfil de publicação por estado civil. 

H4: Quais são os Sítios Web mais pesquisados durante o processo de compra. 

Dos inquiridos no questionário, 69,9% dizem que pesquisaram informações no google 

antes de realizar a última compra, o segundo mais pesquisado é o sítio Web da empresa 

que comercializa o produto ou o serviço com 60,78%. Esses dados mostram a 

importância que é para as empresas disponibilizarem para os seus clientes um sítio Web 

bem explicativo e de fácil navegação. 
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Através da pergunta 24 também algumas pessoas relataram que pesquisam informações 

em comparadores de preço como o Buscapé.com no Brasil e o kuantocusta.pt em 

Portugal. Num próximo estudo deve ser apresentada também a opção de resposta de um 

comparador de preço. 

 
  

Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Foruns 
Sim 50 32,68%   

Não 103 67,32% X 

Sítio Web da empresa 
Sim 93 60,78% X 

Não 60 39,22%   

Blogs especializados 
Sim 46 30,07%   

Não 107 69,93% X 

Google 
Sim 107 69,93% X 

Não 46 30,07%   

Sítio Web de reclamações 
Sim 30 18,95%   

Não 124 81,05% X 

Outros Comparador de preço 3 
 

  

 

Booking.com 1 
 

  

Amazon.com 1 
 

  
Fã clube 1 

 
  

Revistas digitais  
especializadas 1     

Tabela 24 - Locais onde foram pesquisadas informações antes da compra do último produto. 

A diferença cultural na utilização da internet durante o processo de decisão de compra 

de um produto pode ser verificada através da junção entre as respostas da pergunta 18 e 

da pergunta 26. Como podemos ver na tabela 25 o número de pessoas que dizem habitar 

no Brasil e pesquisa informações em sítios Web de reclamações representa 93,1% do 

total, enquanto duas pessoas que afirmaram morar em Portugal afirmaram pesquisar 

nesse tipo de sítio Web.  

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Sítios Web 
de  

reclamações 

Brasil 28 93,3% X 

Portugal 2 6,7%   

Tabela 25 - Número de pessoas que pesquisam sítio Web de reclamações antes de pesquisar um produto que 

moram no Brasil ou em Portugal. 
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H5: Quanto menor for o conhecimento do produto mais disposto está o 

inquirido de pesquisar informações negativas. 

 

A tabela 26 mostra que quanto maior o conhecimento do produto menor é a necessidade 

de pesquisar por informações negativas, 76% dos inqueridos que pesquisaram 

informações negativas disseram que antes de realizar a última compra não sabiam nada 

sobre o produto, o número reduz para 53,1% quando os inqueridos disseram conhecer 

tudo sobre o produto. Esses dados suportam a hipótese.   

 

Grau de conhecimento 

Não pesquisou 

informação 

negativa 

Frequência 

relativa 

Pesquisou 

informação 

negativa 

Frequência 

relativa 

Não sabia nada do produto. 5 20,0% 19 76,0% 

Apenas conhecia as 
características técnicas. 

18 35,3% 33 64,7% 

Já conhecia relatos sobre a 
utilização do produto. 

22 40,7% 32 59,3% 

Conhecia tudo sobre o produto. 23 46,9% 26 53,1% 

Tabela 26 - Grau de investimento pela pesquisa de informação do produto. 

H6: Uma pessoa confia mais num comentário feito por um familiar do que 

por um perito.  

Os resultados das respostas as perguntas 5, 6 e 7 deixam claro que o grau de confiança 

aumenta com o grau de proximidade ou conhecimento da pessoa que postou o 

comentário (em anexo são apresentados os histogramas). 

 

  

5 - Você confia na 
informação contida num 
comentário feito por uma 

pessoa que você não 
conhece? 

6 - Você confia na 
informação que um perito 

escreveu na internet? 

7 - Você confia na 
informação que é 

passada por um familiar 
conhecido seu sobre um 

produto? 

Média 2,78 3,39 3,87 

Desvio padrão 0,713 0,728 0,714 

Mínimo 1 1 2 

Máximo 5 5 5 

Tabela 27 – Confiança nos interlocutores. 
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Para averiguar se as médias estatisticamente são diferentes utilizou-se o teste do t para 

amostras emparelhadas. Os resultados são apresentados nas tabelas seguintes.  

 

Tabela 28 – Teste à diferenças das médias entre comentário por pessoa não conhecida e perito. 

 

Verifica-se com os resultados do teste estatístico que se rejeita a hipótese nula e, 

consequentemente, podemos afirmar que um indivíduo tem mais confiança em um 

perito que escreveu na internet do que em um comentário escrito por uma pessoa que 

não é. 

 

Tabela 29 – Teste à diferenças das médias entre comentário por pessoa não conhecida e perito. 

Da tabela anterior, utilizando o mesmo teste, retira-se que um indivíduo confia mais na 

informação que é passada por um familiar do que a informação que é escrita por um 

perito. Essa diferença é estatisticamente significativa. 
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H7: Quanto um utilizador leva em consideração uma má avaliação na compra 

de um produto online. 

Um estudo recente mostrou que 50% dos compradores são influenciados por opiniões 

ou recomendações favoráveis, enquanto esse número é ligeiramente menor, cerca de 

45%, que afirmam ser influenciados por análises negativas de outros utilizadores, . 

A tabela 30 mostra os resultados da influência do passa palavra na alteração do processo 

de compra. Apenas um comentário negativo pode diminuir em 8,8% a compra de um 

produto na internet. As respostas ao inquérito mostram que a redução na compra é 

significativamente maior se o número de avaliações negativas for maior que o de 

positivas e, neste caso, o passa palavra através dos comentários feita pelos utilizadores 

reduz a compra em 84,6%. 

Um estudo recente realizado no Brasil mostra que 50% das pessoas alteram a sua 

opinião na compra potencial de um produto depois de ler uma avaliação negativa, . 

Estudando um pouco esses três resultados, chega-se a conclusão que o número de 

opiniões negativas relativas a um produto é proporcional a alteração do desejo de 

compra de um produto.  

 

Variável   
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa Moda 

Número de pessoas que comprariam produtos 
com apenas 1 avaliação negativa. 

Sim, compraria 166 91,2% X 

Não, não compraria. 16 8,8%   

Número de pessoas que comprariam produtos 
 com mais avaliações negativas que positivas 

Sim, compraria 28 15,4%   

Não, não compraria. 154 84,6% X 
Tabela 30 - Pessoas que comprariam um produto após uma ou algumas avaliações negativas. 

 

Uma má avaliação não levou os inquiridos a abdicar de comprar o produto, mas fez com 

que os inquiridos investissem mais tempo na procura de mais informações. 
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H8 : As mulheres costumam publicar mais comentários sobre a experiência 

de utilização de um produto ou serviço do que os homens. 

De acordo com um estudo recente, as mulheres costumam publicar mais comentários 

negativos que os homens. Segundo o estudo State of the Media: Social Media Report 

Q3, as mulheres são mais propensas do que os homens a comentar sobre os produtos 

que gostam, 81% das mulheres publicam comentários, comparado com os 72% dos 

homens, . 

Os resultados foram diferentes dos citados nos estudos. Os inquiridos do sexo 

masculino publicam o dobro dos inquiridos do sexo feminino. Embora esse resultado 

invalide a hipótese sugiro que sejam feitos estudos posteriores para avaliar se realmente 

estamos perante uma mudança de comportamento do processo de compra de um 

produto ou apenas a amostra não representou a população.  

 

Costuma publicar Feminino 
Frequência 

relativa 
Masculino 

Frequência 

relativa 

Não, não costumo. 67 52,8% 60 47,2% 

Sim, costumo. 18 32,7% 36 65,5% 

Tabela 31 - Por sexo quem costuma ou não publicar a experiência de utilização de um produto. 

  
 

  Valor 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,522 0,019 

Likelihood Ratio 5,606 0,018 

Tabela 32 - Por sexo quem costuma ou não publicar a experiência de utilização de um produto (teste Qui-

quadrado). 

Da tabela anterior, aplicando o teste do Qui-quadrado, verifica-se a rejeição da hipótese 

nula, não existindo associação entre as duas variáveis. Assim, podemos afirmar que para 

a amostra recolhida, os homens publicam mais do que as mulheres. 
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H9: Quanto menor o conhecimento do produto maior é a pesquisa por 

informações.  

Segundo , se o conhecimento do produto é muito grande ou muito escasso o tempo de 

pesquisa é sempre pequeno, tendo este aspeto sido referido previamente no capítulo dois 

desta dissertação. De acordo com o autor, quando o conhecimento do produto é escasso, 

embora a necessidade de informação seja grande, o consumidor não sabe onde e o que 

procurar. 

A hipótese acima tenta contrapor essa teoria, pois com o advento da internet e das 

ferramentas de busca, como por exemplo o Google, a pesquisa por informação foi muito 

facilitada e com apenas algumas frases conseguimos ter acesso a um leque muito maior 

de informações do que antigamente e, depois, com pesquisas sucessivas consegue-se 

melhorar e refinar a informação encontrada.  

A rede de contactos dos utilizadores da internet foi potencializada com as redes sociais 

e com apenas um comentário podemos ter um problema solucionado, situação muito 

diferente de quando era necessário telefonar para 30 amigos ou quando se tinha que  ir 

até à loja e perguntar para o comercial qual a melhor opção de compra. 

Para comprovar essa hipótese foi questionado, na pergunta 21, qual era o nível de 

conhecimento do produto e, na pergunta 23, qual foi o tempo de pesquisa. Assim 

tivemos as seguintes respostas.  

 

    
Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Pergunta 
 21 

Apenas conhecia as 
características técnicas 

47 27,49%   

Já conhecia relatos sobre 
a utilização do produto 

por outros clientes 
52 30,41% X 

Conhecia tudo sobre o 
produto 

48 28,07%   

Não sabia nada 24 14,04%   

Tabela 33 - Nível de conhecimento do produto antes da aquisição. 
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Frequência 
 Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Moda 

Pergunta 
 23 

0-60 minutos 94 54,97% X 

2-4 Horas 41 23,98%   

5-20 horas 9 5,26%   

Mais de um dia 10 5,85%   

Mais de um mês 5 2,92%   

Mais de uma semana 12 7,02%   

Tabela 34 - Tempo de pesquisa antes da aquisição de um produto. 

Para contrariar essa teoria foram escolhidos apenas os inquiridos que responderam que 

pesquisaram informações antes da compra, tendo-lhes sido atribuído os seguintes 

valores na pergunta 21: 

 Valor “1” para as respostas  

 “Apenas conhecia as características técnicas”. 

 “Já conhecia relatos sobre a utilização do produto por outros clientes”. 

 Valor “2” para as respostas  

 “Conhecia tudo sobre o produto”. 

  “Não sabia nada”. 

Por outro lado, para a pergunta 22 atribuíram-se os valores: 

 “1” para o menor tempo de procura para as respostas “0-60 minutos”.  

 “2” para as “2-4 Horas”. 

 “3” para as restantes respostas as mais longas. 

O esperado é que a pergunta 21 fosse correlacionada com a pergunta 22.  

 

 Dos que pesquisaram 
informação na internet 

Grupo 1 (0 – 60 
minutos) 

Grupo 2 ( 2 – 4 horas) Grupo 3 ( + 4 horas) 

Grupo 1 – Conhecia tudo 25 (53,2%) 8 (17%) 14(29,8%) 

Grupo 2 – tinha algum 
conhecimento 

40 (44,4%) 29 (32,2%) 21 (23,3%) 

Tabela 35 - Cruzamento das variavéis tempo de pesquisa com o nível de conhecimento agrupada em 2 grupos. 

Qui quadrado 3,643
c
 2 ,162 

Tabela 36 - Teste do Qui-quadrado para a correlação da tabela 35. 
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Embora as variáveis não se possa rejeitar a hipótese nula e, consequentemente se possa 

afirmar que as variáveis são dependentes com o valor de Qui-quadrado de 0,162, foi 

atribuído para a pergunta 21 três grupos de resposta, alterando a resposta “não sabia” 

pelo valor “3” e foi recalculado o valor do Qui-quadrado, sendo o resultado de 0,290. 

Tal mostra que as variáveis são ainda mais dependentes.  

 

 Dos que pesquisaram 
informação na internet 

Grupo 1 (0 – 60 
minutos) 

Grupo 2 ( 2 – 4 horas) Grupo 3 ( + 4 horas) 

Grupo 1 – Conhecia tudo 12 (48%) 6 (24%) 7(28%) 

Grupo 2 – tinha algum 
conhecimento 

40 (44,4%) 29 (32,2%) 21 (23,3%) 

Grupo 3 – Não conhecia 
nada 

13 (59,1%) 2 (9,1%)  7 (31,8%) 

Tabela 37 - Cruzamento das variáveis tempo de pesquisa com o nível de conhecimento agrupada em 3 grupos. 

Qui quadrado 4,976
c
 4 ,290 

Tabela 38 - Teste do Qui-quadrado para a correlação da tabela 37. 

 

Esses resultados confirmam a hipóteses H9 e suportam o modelo apresentado na figura 

4.  

 
Figura 4 - Novo modelo que representa a quantidade de tempo para pesquisa versus o conhecimento do 

produto. 
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Conclusões 

Como referido anteriormente este estudo visou demonstrar a influência que o processo 

do passa-palavra tem durante o processo de compra online de um produto ou um 

serviço, dentro as diversas hipóteses e analises do comportamento dos usuários 

podemos concluir que a questão de partida para a dissertação foi comprovada pois 

foram estabelecidos diversas relações entre comentários positivos e negativos e a 

compra final de um produto.  

Assim, em termos de conclusão, poderemos referir que: 

 Apenas 10,5% dos inquiridos dizem que um comentário feito por uma pessoa 

desconhecida é confiável ou muito confiável, esse número aumenta 73,1% se o 

comentário for feito por um familiar ou conhecido. No caso de um familiar esse 

valor é ainda 7 vezes maior que um desconhecido. 

 Apenas um comentário negativo pode diminuir em 8,8% a compra de um 

produto na internet. As respostas ao inquérito mostram que a redução na compra 

é significativamente maior se o número de avaliações negativas for maior que o 

de positivas e, neste caso, o passa palavra através dos comentários feita pelos 

utilizadores reduz a compra em 84,6%. 

 Um número muito expressivo da amostra pesquisou por comentários antes de 

realizar a compra de um produto, esse valor foi 85,8% da amostra. 

 A busca por comentário de produtos é a segunda mais pesquisada ficando 

apenas atrás da característica do produto. 

 A grande maioria das pessoas publica tanto comentários positivos como 

negativos. Há uma associação entre o local de residência e publicação de 

comentários negativos. Os residentes no Brasil publicam mais comentários 

negativos.  

 O site de pesquisas Google é uma fonte muito grande de pesquisa de informação 

antes da realização da compra sendo que 69,9% dos inquiridos afirmaram 

consultar esse sítio Web. 

 93,1% do total das pessoas que pesquisam em sítios Web de reclamações são 

residentes no Brasil. Há um sítio Web no Brasil que é muito conhecido, o 
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reclameaqui.com.br, que é uma fonte quase obrigatória de pesquisa quando se 

desconhece a empresa ou o produto. 

 76% dos inqueridos que pesquisaram informações negativas disseram que antes 

de realizar a última compra não sabiam nada sobre o produto, o número reduz 

para 53,1% quando os inqueridos disseram conhecer tudo sobre o produto. Esses 

dados suportam a hipótese.  

 As pessoas confiam muito mais em uma informação que é passada por um 

familiar do que a informação que é escrita por um perito. 

 Os inquiridos do sexo masculino publicam o dobro de comentários dos 

inquiridos do sexo feminino. Em estudos posteriores para avaliar se realmente 

estamos perante uma mudança de comportamento do processo de compra de um 

produto ou apenas a amostra não representou a população. 

 Por último esta dissertação propõe o modelo abaixo que cruza o tempo de 

pesquisa com o conhecimento de informações antes da compra. Isto ocorre pela 

facilidade de encontrar informações sobre o produto depois do advento da 

internet. 

 

Figura 5 - Novo modelo que representa a quantidade de tempo para pesquisa versus o conhecimento do 

produto. 
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Limitações 

Tal como em todos os estudos deste tipo, era de esperar que este também apresentasse 

algumas limitações.  

Muito dos assuntos que foram analisados ajudaram a compreender melhor como o 

passa-palavra pode influenciar no processo de decisão de compra de um produto através 

da internet, mas por outro lado não foi abordado diversos outros fatores como, por 

exemplo, a influência do preço, da percepção de risco da compra de um produto pelo 

cliente, influência da marca do produto etc. 

Como o questionário era online todos os utilizadores tinham alguma familiaridade com 

a internet, de qualquer forma, como era óbvio o escopo do projeto não era avaliar as 

pessoas que não utilizam ou que não costumam comprar produtos pela internet  

Com a utilização da técnica de snowball, para que houvesse mais respostas ao 

questionário, recorreu-se a amigos e amigos de amigos o que pode ter originado uma 

amostra de pessoas com comportamento e perfis semelhantes.  Para minimizar esse 

efeito foram escolhidos amigos de diversos ciclos sociais.  

Perspectivas de análises futuras 

Durante a realização deste trabalho foram identificadas algumas oportunidades de novas 

investigações através da realização de trabalhos complementares ou relacionados com o 

tema estudado.   

Sendo assim foram identificados alguns assuntos que possam ser aprofundados para 

maior conhecimento desta matéria, quer na perspectiva do processo de compra online, 

quer na influência do passa-palavra. Podemos neste momento apresentar algumas 

questões que apareceram durante a dissertação e que podem ser alvo de um trabalho 

futuro.  

I. Após a análise dos resultados verificou-se a grande influência do passa palavra 

na decisão de compra de um produto pela internet, porém não foi possível 

identificar se a influência é maior ou menor dependendo de qual tipo de produto 

estamos a estudar. Será que os resultados seriam semelhantes se os produtos em 
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análise tivessem uma percepção de risco baixa de compra para o utilizador? Ou 

será que o passa palavra teria a mesma influência se o produto ou serviço a ser 

comprado fosse de extrema necessidade?  

II. A amostra estudada foi segmentada considerando um número reduzido de 

parâmetros, sendo estes principalmente parâmetros demográficos e geográficos 

como, por exemplo, idade, sexo e local de residência. Futuros estudos podem 

focar em outros critérios como, por exemplo, o estilo de vida da pessoa, valores, 

o perfil de utilização da internet e aspectos comportamentais.   

III. Outra questão relevante poderá ser comparar qual a diferença de influência do 

passa palavra electrónico e do passa palavra convencional no processo de 

compra online e offline. 

IV. Em algumas perguntas entendeu-se que o perfil do homem e da mulher está 

sendo alterado com o tempo isto pode ser alvo de um estudo futuro. 

Acredito que este estudo contribuirá para um maior e melhor conhecimento do tema 

abordado e pode ser o ponto de partida para outros estudos sobre temas complementares 

ou afins.  
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Anexo I - Questionário  

 

1 – Alguma vez efetuou a compra de um produto ou um serviço pela internet? (Resposta 

obrigatória) * 

a)  Sim, já comprei algum produto ou serviço pela internet; 

b)  Não, não comprei nenhum produto ou serviço pela internet. 

 

2 - Quantas compras feitas pela internet de produtos ou serviços você realizou nos 

últimos 6 meses? (Resposta obrigatória) * 

a)  Nenhuma compra; 

b) Apenas 1 compra; 

c)  De 2 a 5 compras; 

d)  De 6 a 10 compras; 

e) Mais de 10 compras. 

 

3 – Quando decide comprar algo via internet, quais meios de comunicação são 

utilizados para buscar e trocar experiências/informações? (Poderá escolher mais de uma resposta) 

 

a)  Internet; 

b)  Jornais; 

c)  Amigos; 

d)  Televisão; 

e)  Revistas e Jornais; 

f)  Rádio; 

g) Outra:  

 

4 - Que tipo de informação costuma procurar sobre um produto ou serviço quando 

deseja adquiri-lo pela internet? (Poderá escolher mais de uma resposta) 

 

a)  Informações técnicas; 

b)  Comentários de pessoas que já utilizaram o produto; 

c)  Avaliação de peritos (Experts no assunto); 



E 

 

d)  Características do produto; 

e)  Funcionalidades do produto; 

f) Outro: ___________________________ 

 

5 - Você confia na informação contida num comentário feito por uma pessoa que você 

não conhece? (Numa escala de 1 a 5 em que 1 é “Nada confiável” e 5 é “Muito 

confiável”).  

 

a) 1 -  Nada confiável; 

b)  2 - Pouco confiável; 

c)  3 - Relativamente confiável; 

d)  4 - Confiável; 

e)  5 - Muito confiável; 

 

6 - Você confia na informação que um perito escreveu na internet? (Numa escala de 1 a 

5 em que 1 é “Nada confiável” e 5 é “Muito confiável”).  

 

a) 1 - Nada confiável; 

b)  2 - Pouco confiável; 

c)  3 - Relativamente confiável; 

d)  4 - Confiável; 

e)  5 - Muito confiável; 

 

7 - Você confia na informação que é passada por um familiar conhecido seu sobre um 

produto? (Numa escala de 1 a 5 em que 1 é “Nada confiável” e 5 é “Muito confiável”).  

 

a) 1 - Nada confiável; 

b)  2 - Pouco confiável; 

c)  3 - Relativamente confiável; 

d)  4 - Confiável; 

e)  5 - Muito confiável; 
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8 - Você compraria um produto que foi avaliado negativamente por apenas um cliente? 

a)  Sim, compraria; 

b)  Não, não compraria. 

 

9 - Você compraria um produto que tem mais avaliações negativas que positivas? 

a)  Sim, compraria; 

b)  Não, não compraria. 

 

10 - Costuma publicar na internet a sua experiência sobre um produto ou serviço? 

a)  Sim, costumo publicar; 

b)  Não, não costumo publicar. 

 

11 – Caso publique, costuma publicar mais comentários quando teve uma experiência 

negativa ou positiva? 

a)  Publico mais experiências negativas; 

b)  Publico mais experiências positivas; 

c)  Igual. 

 

Vamos focar no último produto que comprou na internet 

 

12 - Qual foi o último produto ou serviço que comprou pela internet? 

 No caso de nunca ter comprado pela internet não responda a nenhuma pergunta dessa 

página. 

 

13 - Qual o nível de conhecimento que tinha no momento em que sentiu a necessidade 

de comprar esse último produto? 

a)  Não sabia nada; 

b)  Apenas conhecia as características técnicas; 

c)  Já conhecia relatos sobre a utilização do produto por outros clientes; 

d)  Conhecia tudo sobre o produto. 

 

14 - Pesquisou informações na internet? 
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a)  Sim, pesquisei; 

b)  Não, não pesquisei. 

 

15 - Quais foram as informações pesquisadas? 

  

16 - Qual foi o tempo que disponibilizou para pesquisar informações sobre esse produto 

na internet? 

a)  De 0 a 60 minutos; 

b) De 2 a 4 horas; 

c)  De 5 a 20 horas; 

d)  Mais de um dia; 

e)  Mais de uma semana; 

f)  Mais de um mês; 

g) Outro: ___________________________ 

 

17 - Que tipo de informação procurou sobre este último produto ou serviço? (Poderá escolher 

mais de uma resposta) 

a) Informações técnicas 

b)  Comentários de pessoas que já utilizaram o produto 

c)  Avaliação de peritos 

d)  Caraterísticas do produto 

e)  Funcionalidades do produto 

 

18 - Indique que Sítios Web utilizou para procurar informação? (Poderá escolher mais de uma 

resposta) 

a) Foruns 

b)  Sítio Web da empresa 

c)  Blogs especializados 

d)  Google 

e)  Sítio Web de reclamações 

f) Outro:  ___________________________ 

 

19 - Que outras fontes de informação utilizou? 
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a)  amigos 

b)  familiares 

c) Outro: ___________________________ 

  

20 - Pesquisou por alguma informação negativa sobre o produto ou serviço? 

a)  Sim 

b)  Não 

 

21 - Que tipo de informação negativa procurou? (Poderá escolher mais de uma resposta) 

a) Comentários, críticas ou opiniões sobre o produto; 

b) Sobre a empresa; 

c) Sobre a entrega; 

d) Sobre o serviço pós-venda; 

e) Outro: ___________________________  

 

22 - Durante a compra confiou em algum comentário feito por uma pessoa que você não 

conhece? 

a)  Sim; 

b)  Sim, mas pesquisei informações sobre quem fez o comentário.; 

c)  Não; 

d)  Não pesquisei; 

e) Outro: ___________________________ 

  

23 - Que influência teve na sua decisão? (Poderá escolher mais de uma resposta) 

a)  Procurei mais informação; 

b) Adiei a aquisição; 

c) Procurei informação junto de alguém conhecedor; 

d) Outro: ___________________________  

 

Informações demográficas 

 

24 - Qual a sua idade? 
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25 – Qual seu sexo? 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro 

 

26 -  Qual o país de residência? 

a) Portugal; 

b)  Brasil; 

c) Outro: ___________________________  

 

27 – Qual sua formação? 

a)  Superior incompleto; 

b)  Superior completo; 

c)  Pós-graduação ou mestrado concluído; 

d)  Doutoramento concluído; 

e) Outro: ___________________________  

  

28 – Qual seu Estado Civil? 

a) Solteiro; 

b) Casado; 

c) Divorciado; 

d) Viúvo; 

e) Outro: ___________________________  

  

29 – Qual sua renda familiar por mês? 

a) Até 750 euros (1875 reais); 

b) De 751 à 1500 euros (1876 à 3750 reais); 

c) De 1501 à 3000 euros (3751 à 7500 reais); 

d) De 3001 à 5000 euros (7501 à 12500 reais); 

e) De 5000 à 8000 euros (12501 à 20000 reais) 

f) Mais de 8000 euros (20001 reais) 

g) Outro: ___________________________   
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Anexo II - Histogramas  
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