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Resumo 
 

A geração Y representa um mercado de jovens adultos e adultos que 

acompanharam o crescimento exponencial da Internet, e por isso representam um forte 

atractivo de mercado no âmbito das compras online. 

Neste estudo é analisado o perfil da geração Y que compra online e analisa-se 

quais os determinantes da intenção de compra online, incorporando os seguintes 

factores: utilidade percebida, facilidade de uso percebido, confiança, segurança, 

privacidade, normas subjectivas, inovação, características do website (conteúdo e 

design), risco percebido (financeiro, desempenho do produto, perda de 

tempo/inconveniência); Benefícios Percebidos (conveniência, variedade de produtos, 

facilidade de compra) e a satisfação. Foi feita uma análise de clusters, sendo que os 

resultados demonstraram a existência de três perfis de compradores online - os 

desconfiados, os moderados e os entusiastas. Evidencia-se ainda, através da realização 

de uma regressão linear múltipla, que os factores satisfação, utilidade percebida, 

segurança, benefício de conveniência na compra, variedade de produtos e inovação são 

os factores que apresentaram um impacto positivo e significativo na intenção de 

comprar online.  
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Comércio electrónico; Comportamento do consumidor; Compra online; Geração Y; 

Modelo de Aceitação Tecnológico 
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Abstract 
 

Generation Y represents a big market of young adults and adults that has 

followed the exponential Internet growth, representing a strong attractive market on 

online purchase scope. 

          In this study, the generation Y sample profile that buys online is analyzed and the 

determinants of the online purchase intention were verified, incorporating the following 

factors: perceived utility, perceived ease of use, trust, security, privacy, subjective 

norms, innovation, website features (content and design), perceived risk (financial, 

product performance, time loss/inconvenience); perceived benefits (convenience, 

product variety, purchase easiness) and satisfaction. A cluster analysis has been 

performed and results demonstrated the existence of three profiles among online buyers- 

the suspicious, the moderate and the enthusiastic.    

          It is also emphasized that, through a Multiple Linear Regression, factors like 

satisfaction, perceived utility, security, convenience benefits in purchase, product 

variety and innovation, revealed a positive impact on online purchase intention. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização e Relevância do Tema  

As vendas online apresentam um crescimento no Mundo e Portugal acompanha 

esta tendência. Segundo dados do Instituo Nacional de Estatística (2014a) dos 

indivíduos com idade entre os 16 e os 74 anos, 65% acedem à Internet e 17% efectuam 

encomendas através da Internet, sendo este último valor inferior à média da União 

Europeia (UE-28) em mais de 20 pontos percentuais. No que respeita ao tipo de 

actividade efectuada na Internet, 86,2% dos indivíduos pesquisam informação sobre 

produtos ou serviços online antes da compra, pelo que se pode afirmar que os 

portugueses apresentam uma tendência de procurar online e comprar offline, tendência 

esta denominada de efeito ROPO (Research Online Purchase Offline) (Dionísio, 

Rodrigues, Faria, Nunes, e Canhoto, 2009). Salienta-se ainda que dos indivíduos que 

compram online, 50,7% compram viagens/alojamentos e 42% roupas e equipamentos 

desportivos. Por outro lado, dos indivíduos que não compram online, 85,7% justificam 

este comportamento por preferirem o contacto pessoal e a fidelidade aos comerciantes; 

enquanto que 70,4% não fazem compras online por não sentirem necessidade de o fazer 

e 59,3% têm este comportamento por falta de confiança (Instituto Nacional de 

Estatística, 2014b). 

A escolha do tema prende-se essencialmente pelo facto do comércio electrónico 

ser um tema actual e por existirem poucas pesquisas ao nível do comportamento de 

compra online em Portugal, mais precisamente acerca da geração Y. Segundo Dionísio 

et al. (2009) apesar dos estudos académicos e organizacionais realizados ainda se 

verifica a necessidade de aprofundar o conhecimento no que respeita às diversas facetas 

do comportamento de compra e de pesquisa online. Neste seguimento, no presente 

estudo apresentam-se alguns dos determinantes da intenção de compra online, 

utilizando como base teórica o Modelo de Aceitação Tecnológica (Technology 

Acceptance Model – TAM) - um dos modelos mais influentes no domínio dos Sistemas 

de Informação. Este modelo tem sido aplicado no contexto de compras online, 

procurando identificar os preditores da intenção da compra. Foi ampliado de modo a 

incluir factores psicográficos, como percepções e crenças dos indivíduos.   
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O foco deste estudo na geração Y (indivíduos nascidos entre 1977 e 2000) 

(Kotler e Armstrong, 2007) está relacionado com o facto de esta ser uma geração que 

acompanhou o crescimento exponencial da Internet e dos seus efeitos, habituando-se 

desde cedo a uma realidade social e tecnológica diferente da que os seus progenitores 

experienciaram (Dionísio et al., 2009) e de acordo com os dados do Instituto Nacional 

de Estatística (2014a), a compra online é justamente mais frequente entre indivíduos de 

16 a 34 anos (58%). Kotler e Armstrong (2007) referem que as gerações abrangem 

muitas décadas e salientam o facto de cada indivíduo ter comportamentos, percepções e 

crenças específicos, pelo que se torna útil estudar perfis dentro das mesmas e procurar 

segmentá-las de modo a que as empresas possam ajustar as ofertas aos mesmos. 

A relevância empresarial do presente estudo, relaciona-se com o facto de grande 

parte dos negócios serem actualmente realizados numa plataforma digital e/ou de forma 

mista, quer offline, quer online, pelo que se torna substancial as empresas definirem 

uma estratégia blended, isto é, que integre o digital. Desta forma a empresa tem a 

vantagem de estar directamente sintonizada com as necessidades e preferências dos 

clientes de modo a ajustar a sua oferta (Dionísio, Pereira, e Cardoso, 2012). 

1.2. Objectivos  

O presente estudo visa compreender o comportamento da compra online da 

geração Y, para isso procurou-se responder aos seguintes objectivos: 1) Criar o perfil da 

amostra da geração Y que compra online, com base nos antecedentes da intenção de 

compra online e na intenção comportamental; variáveis sociodemográficas; frequência, 

quantidade e despesas de compras online, identificando possíveis clusters; 2) Verificar 

quais os factores que influenciam a intenção dos consumidores em adquirir 

produtos/serviços através do canal de compra online; 3) Caracterizar os não 

compradores online através das variáveis sociodemográficas e perceber o motivo pelo 

qual optam por não comprar online.  

1.3. Questões de Investigação 

De forma a conseguir alcançar os objectivos enunciados, foram elaboradas as 

seguintes questões de investigação:  

1 - Qual é o perfil do consumidor online português da geração Y?  

2 - Quais são os factores com impacto na intenção de compra online?  
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3 - Quais as características sociodemográficas do não comprador online e quais as 

razões da não compra online? 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. O presente capítulo 

diz respeito à introdução do tema, onde são também apresentados os objectivos e as 

questões de investigação; no segundo capítulo é apresentada a revisão de literatura 

acerca do comércio electrónico e, mais precisamente, sobre os 

antecedentes/determinantes da intenção de compra online. O terceiro capítulo é 

constituído pela apresentação de um framework e das hipóteses de investigação 

decorrentes da revisão de literatura. No quarto capítulo é descrita a metodologia 

utilizada; no quinto capítulo é feita a análise e discussão dos dados e no sexto capítulo, 

apresenta-se a conclusão, contribuições para a literatura sobre o tema e para a gestão, 

assim como as limitações do estudo e recomendações para investigações futuras. 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Comércio Electrónico 

 

O comércio electrónico surgiu nos anos 70 mas foi nos anos 90 que alcançou 

uma maior expressão. É fruto da transformação do mundo numa aldeia global, dos 

rápidos avanços tecnológicos verificados nos últimos anos e da difusão massificada da 

Internet (Venda, 2009). Na verdade, no âmbito da Internet, sublinha-se o impacto da 

web 2.0 no comércio electrónico, na medida em que despoletou uma alteração no uso da 

Internet pelos indivíduos, atingindo por conseguinte os diversos sectores da sociedade 

(Isaías e Coelho, 2013). 

O Eurostat (2012) define o comércio electrónico como “a venda ou compra de 

bens ou serviços, quer entre empresas, agregados familiares, indivíduos ou organizações 

privadas, por meio de transacções electrónicas realizadas através da Internet ou outras 

redes mediadas por computador (comunicação online)”, sendo que o pagamento e a 

entrega desses bens e/ou serviços pode ser realizado quer offline, quer online. Por seu 

turno Dionísio et al. (2009, p. 213) entendem o comércio electrónico como a “compra, 

venda ou troca electrónica de produtos e serviços físicos e digitais”. Sublinha-se ainda a 

definição atribuída por Turban, Lee, King, McKay, e Marshall (2008, p. 4) que definem 



4 

 

o comércio electrónico como um “processo de compra, venda, transferência ou troca de 

produtos, serviços ou informação através de redes de computador, incluindo a Internet”.  

O comércio electrónico pode ser classificado de diversas formas, recorrendo a 

classificações segundo a natureza das transacções ou pela relação entre os participantes. 

Assim, segundo a terminologia de Turban et al. (2008) o tipo de comércio electrónico 

utilizado no presente estudo é o B2C que se caracteriza pelo estabelecimento de 

relações comerciais electrónicas entre empresas e consumidores finais. 

Definido o conceito de comércio electrónico, importa perceber algumas 

diferenças e similitudes em relação ao canal offline, bem como as suas vantagens para 

os retalhistas e para os consumidores. A forma de transacção no comércio electrónico 

não é a mesma que nas lojas offline, pois enquanto o primeiro é baseado em 

informações acerca do produto ou serviço, o segundo é baseado na aparência física ou 

nos seus atributos. O lugar (ou contexto) de transacção também é diferente por não 

acontecer na loja, mas sim num ambiente mediado por um computador, através do qual 

o comprador realiza a transacção (Butler e Peppard, 1998). Assim, é perceptível que o 

que distingue o comércio electrónico do offline traduz-se essencialmente na forma de 

troca e de processamento da informação entre as partes intervenientes. 

O comércio electrónico possibilitou novas vantagens para retalhistas que operam 

na Internet e também para indivíduos que utilizam este meio de compra. Segundo 

Srinivasan, Anderson, e Ponnavolu (2002) as vantagens que o comércio electrónico 

possibilitou aos retalhistas prendem-se fundamentalmente com uma maior flexibilidade, 

a possibilidade de alcançarem mercados à escala global, uma menor estrutura de custos, 

transacções mais rápidas, linhas de produtos mais amplas, maior comodidade e 

personalização. Não obstante, é importante sublinhar o quão difícil é para as empresas 

se destacarem dos concorrentes na Internet, visto estarem a um clique de distância dos 

mesmos.  

No que respeita ao consumidor, as compras online apresentam como atractivos a 

conveniência (temporal e espacial) (Eroglu, Machleit, e Davis, 2001); o acesso a mais 

informação; a oportunidade de mais facilmente comparar preços, características do 

produto e a disponibilidade do mesmo. Sublinha-se o facto de o consumidor ter acesso à 

informação respeitante da empesa, marcas e produtos, o que resulta num incremento das 

suas competências no momento da decisão de compra; destacando-se também o facto de 
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no momento da compra de produtos de caracter mais sensitivo, a Internet possibilitar 

maior nível de anonimato (Monsuwé, Dellaert, e Ruyter, 2004). Por último salienta-se o 

facto de a Internet proporcionar uma oferta mais ampla, na medida em que se pode 

pesquisar mais produtos com menos esforço, mais rapidez e ausência de pressão de 

vendas (Dionísio et al., 2009). 

As vantagens associadas às compras online, destacadas anteriormente, podem 

naturalmente conduzir à preferência por esse canal face ao comércio tradicional 

(offline). Não obstante, sublinha-se que isto não significa que o consumidor irá escolher 

unicamente o canal online em detrimento ao offline. Na verdade, nos dias de hoje muitas 

empresas distribuem os seus produtos e serviços através dos canais online e offline e os 

clientes tendem a articular ambos os canais num fenómeno denominado de ROPO. Este 

fenómeno pode ser categorizado em duas direcções: 1) ROPO A – o processo de 

compra inicia-se online através da pesquisa e a sua aquisição é realizada offline; 2) 

ROPO B – a pesquisa e experimentação é realizada offline e a compra através da 

Internet (Faria, Ferreira, Carvalho, e Assunção, 2013).  

2.2. Modelo de Adopção da Tecnologia  

 

No que respeita ao comportamento de compra na Internet, nomeadamente no 

que se refere aos determinantes da intenção de compra, destaca-se o Modelo de 

Adopção da Tecnologia (TAM) proposto por Davis, Bagozzi, e Warshaw (1989) (vide 

figura 1), por ser um dos mais influentes e utilizados na literatura sobre o tema (Gefen, 

Karahanna, e Straub, 2003; Monsuwé et al., 2004; Pavlou, 2003; Tong, 2010). O TAM 

utiliza como base teórica a Teoria da Acção Racional (Theory of Reasoned Action - 

TRA) que advém da Psicologia Social e cujo propósito consiste em explicar qualquer 

comportamento dos indivíduos. De acordo com a TRA, a realização de um 

comportamento específico, é determinado pela intenção comportamental do indivíduo, 

sendo que a intenção é determinada por normas subjectivas e atitudes do indivíduo face 

ao comportamento em questão. Em suma, a TRA pode ser entendida recorrendo à 

seguinte equação: intenção = atitude + normas subjectivas (Davis et al., 1989). Porém, 

face ao facto da TRA ser considerada demasiado genérica, os autores adaptaram o 

modelo e conceberam-no especificamente para o comportamento associado ao uso de 

novas tecnologias, originando o TAM.   
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O TAM é bastante utilizado no âmbito dos Sistemas de Informação, mais 

precisamente em relação aos determinantes da aceitação e adesão a esses mesmos 

sistemas por parte dos indivíduos. Segundo Davis et al. (1989, p. 985) a sua principal 

finalidade é “fornecer uma base para traçar o impacto dos factores externos sobre as 

crenças internas, atitudes e intenções”. Salienta-se que os autores chegaram a um 

modelo mais parcimonioso e robusto para prever e explicar o comportamento do 

indivíduo com base nos três seguintes constructos: utilidade percebida, facilidade de uso 

percebido e intenção comportamental, pois concluíram que a variável atitude pouco fez 

para elucidar as relações entre as crenças e a intenção, pelo que foi excluída. Em suma, 

a Utilidade Percebida e a Facilidade de Uso Percebido foram determinantes directos da 

intenção comportamental (Intenção = Utilidade percebida + Facilidade de uso 

percebido) (Davis et al., 1989).  

Na verdade, o TAM parcimonioso continua a ter uma grande utilização na 

literatura, sendo que é considerado um modelo dominante e empiricamente bom, pelo 

que tem sido alargado, melhorado e aplicado em diversos contextos, nomeadamente no 

âmbito da adopção de compras online, justamente pelo facto do comércio electrónico 

ser orientado para a tecnologia (Ha e Stoel, 2009; Pavlou, 2003; Tong, 2010). Não 

obstante, segundo Monsuwé et al. (2004) e Zhou, Dai, e Zhang (2007), o mesmo não 

captura as características específicas das compras online, pelo que alguns autores 

sentiram a necessidade de adicionar alguns factores, como foi o caso de: Çelik e Yilmaz 

(2011); Cha (2011); Gefen et al. (2003); Ha e Stoel (2009); Monsuwé et al. (2004); 

Pavlou (2003); Pavlou e Chai (2002); Tong (2010) e Zhou et al. (2007). 

 

Fonte: (Davis et al., 1989, p. 985) 

Figura 1 - Technology Acceptance Model (TAM) 
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2.3. Determinantes da Intenção de Compras Online 

 A intenção de compra online tem sido descrita na literatura como “a intenção do 

consumidor em comprometer-se a uma relação de troca electrónica com um retalhista na 

Internet” (Pavlou e Chai, 2002, p. 241), sendo determinada por factores concretos. Posto 

isto, com base nas extensões do TAM e numa revisão da literatura acerca dos 

determinantes da intenção de compra online, foram seleccionados para o presente 

estudo os factores que constam no quadro 1. 

Quadro 1 - Sumário dos factores associados à intenção de compra online 

Factores Autores 

Utilidade 

percebida 

(Cha, 2011; Davis et al., 1989; Gefen et al., 2003; Ha e Stoel, 2009; 

Monsuwé et al., 2004; Pavlou, 2003; Tong, 2010) 

Facilidade de 

uso percebido 

(Cha, 2011; Davis et al., 1989; Gefen et al., 2003; Monsuwé et al., 2004; 

Pavlou, 2003) 

Confiança 

(Cha, 2011; Corbitt, Thanasankit, e Yi, 2003; Gefen et al., 2003; Lee e 

Turban, 2001; McKnight, Choudhury, e Kacmar, 2002; Pavlou, 2003; 

Yoon, 2002) 

Segurança 

percebida 

(Burroughs e Sabherwal, 2002; Cha, 2011; Joines, Scherer, e Scheufele, 

2003; Miyazaki e Fernandez, 2001; Peterson, Balasubramanian, e 

Bronnenberg, 1997; Ranganathan e Ganapathy, 2002; Salisbury, Pearson, 

Pearson, e Miller, 2001; Shareef, Kumar, e Kumar, 2008; Sin e Tse, 2002; 

Vijayasarathy, 2004) 

Privacidade 

percebida 

Normas 

Subjectivas 

(Ajzen, 1991; Blake, Neuendorf, e Valdiserri, 2003; Cha, 2011; Crespo e 

Bosque, 2010; Foucault e Scheufele, 2002; Limayem, Khalifa, e Frini, 

2000; Zhou et al., 2007) 

Inovação 

percebida 

(Blake et al., 2003; Citrin, Sprott, Silverman, e Jr., 2000; Crespo e Bosque, 

2010; Goldsmith, 2001, 2002; Rogers, 2003) 

Características 

do website 

(Huizingh, 2000; Isaías e Coelho, 2013; Ranganathan e Ganapathy, 2002) 

Riscos 

Percebidos 

(Bhatnagar e Ghose, 2004b; Bhatnagar, Misra, e Rao, 2000; Crespo e 

Bosque, 2010; S. Forsythe, Liu, Shannon, e Gardner, 2006; S. M. Forsythe 

e Shi, 2003; Kim, Ferrin, e Rao, 2008; Pavlou, 2003; Tong, 2010; Zhou et 

al., 2007) 

Benefícios 

Percebidos 

(Bhatnagar e Ghose, 2004a, 2004b; S. Forsythe et al., 2006; Kim et al., 

2008) 

Satisfação  

(Bhattacherjee, 2001; Foucault e Scheufele, 2002; Shim, Eastlick, Lotz, e 

Warrington, 2001; Solomon, Bamossy, Askegaard, e Hogg, 2006; Zhou et 

al., 2007) 
 

2.3.1. Utilidade Percebida 

De acordo com o modelo TAM, a utilidade percebida era o factor mais 

significativo da intenção comportamental, pelo que foi considerado o determinante 

primário da intenção do indivíduo em usar uma nova tecnologia. Este constructo foi 
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definido como “a probabilidade subjectiva de que potenciais utilizadores usando um 

sistema de aplicação específico irão aumentar o seu desempenho de trabalho num 

contexto organizacional” (Davis et al., 1989, p. 985). Não obstante, segundo Monsuwé 

et al. (2004) de forma a aplicar este factor no contexto de compras online, o que é 

entendido na definição de Davis et al. (1989) como sistema de aplicação específico 

passa a ser a Internet e o desempenho individual passa a dizer respeito ao resultado da 

experiência de compra online. Posto isto, Monsuwé et al. (2004, p. 107) definem a 

utilidade percebida como a “percepção do consumidor de que usar a Internet como um 

meio de compras, aumenta os resultados da sua experiência de compra”, sendo que essa 

percepção influencia a intenção da compra. 

Diversos estudos demonstraram a forte influência da utilidade percebida na 

intenção de compra online (i.e. Cha, 2011; Gefen et al., 2003; Ha e Stoel, 2009; Pavlou, 

2003; Tong, 2010), pelo que será pertinente estudar esta relação. 

2.3.2. Facilidade de Uso Percebido 

A facilidade de uso percebido é também um dos factores presentes no TAM 

original e foi referenciado como um determinante secundário da intenção do indivíduo 

em usar novas tecnologias. Foi definido como “o grau em que o potencial utilizador 

espera que o sistema alvo seja livre de esforço” (Davis et al., 1989, p. 985), sendo que 

esta definição aplicada num ambiente de compras online é definida como a “percepção 

do consumidor de que comprar na Internet envolve o mínimo de esforço” (Monsuwé et 

al., 2004, p. 108). Monsuwé et al. (2004) salientam que quão mais fácil e livre de 

esforço uma tecnologia for, maior a intenção de usar essa tecnologia, sendo este factor 

igualmente um preditor da intenção de compra online (Cha, 2011; Gefen et al., 2003; 

Pavlou, 2003). 

2.3.3. Confiança Percebida 

A confiança no comércio electrónico, num contexto B2C é definida como “a 

crença que permite aos consumidores terem disposição de se tornarem vulneráveis a 

retalhistas presentes na Internet, depois de terem em consideração as características do 

retalhista” (Pavlou, 2003, p. 74). Construir confiança num ambiente de comércio 

electrónico é um imperativo estratégico para as empresas, pois esta constitui-se como 
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um factor que influencia fortemente intenções de compra online (Gefen et al., 2003; 

McKnight et al., 2002; Pavlou, 2003; Yoon, 2002).  

A compra online é uma forma de actividade comercial mais recente e que por 

conseguinte é pautada por maior presença de risco e de incerteza quando comparadas 

com as compras em lojas físicas, pelo que o factor confiança se torna justamente 

primordial para entender a intenção de compra online (Lee e Turban, 2001). A 

confiança online difere da confiança presente num contexto de compra offline na 

medida em que na compra online existe distância física entre comprador e vendedor; 

ausência de vendedores; a separação entre comprador e produto (Yoon, 2002) que por 

consequência faz com que o consumidor não possa verificar a qualidade do produto ou 

monitorar o envio de informações pessoais e financeiras de carácter sensível, como o 

número de cartão de crédito (Lee e Turban, 2001).  

Diversos estudos revelaram o factor confiança como preditor da intenção de 

compra online. Corbitt et al. (2003), Gefen et al. (2003), McKnight et al. (2002) Pavlou 

(2003) e Yoon (2002) concluíram que a confiança detinha uma relação causal positiva 

com a intenção de compra online. Posto isto, pode afirmar-se que o sucesso do 

comércio electrónico se prende, em grande parte, com a confiança que o consumidor 

deposita no vendedor, em produtos que não pode tocar e no próprio sistema electrónico 

de transacção online (Lee e Turban, 2001). 

2.3.4. Segurança e Privacidade percebidas 

O rápido crescimento do comércio electrónico tem sido acompanhado com 

preocupações assentes na privacidade e segurança dos dados recolhidos e disseminados 

na Internet, sendo estes dois factores entraves ao progresso do comércio electrónico 

(Miyazaki e Fernandez, 2001). Alguns estudos verificaram que a existência de 

preocupações acerca da segurança e privacidade nas compras online apresentavam uma 

relação negativa com as compras nesse canal (Joines et al., 2003; Miyazaki e Fernandez, 

2001; Peterson et al., 1997), ou seja, quão mais elevadas forem essas preocupações, 

menor a intenção da compra; por outro prisma, quão mais elevada for a percepção de 

que a compra online é segura e preservada a privacidade dos indivíduos no contexto das 

compras online, maior a intenção da compra.  

Segundo Salisbury et al. (2001) a segurança percebida tem sido definida como 

uma crença em que o indivíduo acredita que a Internet é segura para transmitir 
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informações de carácter sensível, como o número do cartão de crédito. Os indivíduos 

têm revelado preocupações em transmitir informações do cartão de crédito na Internet, 

expondo assim uma desconfiança crescente nos métodos de pagamento. Na presente 

dissertação esta percepção é entendida como “o grau em que o consumidor acredita que 

efectuar pagamentos online é seguro”(Vijayasarathy, 2004, p. 751). Percebe-se então 

que o facto do website ser seguro é um indicador potencial para decisões de compra 

(Shareef et al., 2008). Quanto à privacidade percebida, com o surgimento do comércio 

electrónico, surgiu a necessidade de se recolher cada vez mais informações pessoais dos 

consumidores, visto este tipo de meio carecer de relacionamentos face-a-face como no 

comércio tradicional (Cha, 2011). Este fenómeno despoletou um maior e fácil acesso e 

recolha de informações pessoais dos consumidores, tais como, hábitos de pesquisa e 

compra online, incitando uma preocupação relativa à privacidade (Vijayasarathy, 2004). 

A privacidade pode ser definida como “a medida em que os clientes podem ter a certeza 

que as suas informações pessoais fornecidas durante a interacção ou transacção num 

website não serão reveladas ou compartilhadas com outros ou mal utilizadas para 

qualquer finalidade” (Shareef et al., 2008, p. 97).  

Foram diversos os estudos realizados cujo objectivo era a avaliação do impacto 

das variáveis segurança e privacidade nas compras online. Ranganathan e Ganapathy 

(2002) e Shareef et al. (2008) concluíram que a segurança é o melhor preditor da 

intenção de compra online, sendo a privacidade um factor menos marcante e Salisbury 

et al. (2001) Burroughs e Sabherwal (2002); Sin e Tse (2002) e Cha (2011), concluíram 

que a segurança influencia positivamente as compras online.  

2.3.5. Normas Subjectivas 

Uma das modificações realizadas ao TAM por alguns autores foi a inclusão de 

um factor denominado normas subjectivas, factor este presente na TRA e que foi 

descartado inicialmente na formulação do TAM. Segundo Cha (2011) e Zhou et al. 

(2007) este factor é relevante na medida em que explica a intenção comportamental em 

termos da influência social e proporciona um maior poder preditivo no âmbito das 

compras online. As normas subjectivas são um factor social e são definidas como “a 

pressão social percebida para realizar ou não um comportamento” (Ajzen, 1991, p. 188), 

pelo que quão maior for essa pressão social, maior será a intenção em realizar 

determinado comportamento. Qualquer grupo é governado por um conjunto de regras, 
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ou seja, as normas, acabando por haver uma pressão social para que todos os membros 

dos grupos se conformem com as normas estabelecidas e se comportem segundo as 

mesmas (Foucault e Scheufele, 2002). Blake et al. (2003) referem inclusive que a 

realização de compras online pode ser uma resposta a normas de grupos incentivando os 

membros a envolverem-se.   

Diversos estudos comprovaram a influência das normas subjectivas na intenção 

de compra online (e.g.Blake et al., 2003; Cha, 2011; Crespo e Bosque, 2010; Foucault e 

Scheufele, 2002; Limayem et al., 2000). Zhou et al. (2007) salientam que as normas 

subjectivas são um antecedente importante na intenção de compra online, não obstante a 

influência de familiares, amigos e recomendações dos media tem tido resultados mistos. 

Num estudo conduzido por Limayem et al. (2000) verificou-se a existência de um efeito 

significativo entre normas subjectivas e a intenção de compra online, sendo os 

principais influenciadores os media e a família. Por seu turno Foucault e Scheufele 

(2002) num estudo conduzido no âmbito da intenção de compra de livros escolares 

online, concluíram que eram os amigos quem mais influenciavam as compras online.  

2.3.6. Inovação Percebida 

A inovação percebida é definida por Rogers (2003, p. 22) como “o grau em que 

um indivíduo ou outra unidade de adopção é relativamente precoce na adopção de novas 

ideias face a outros membros do sistema”. Este factor está relacionado com as compras 

online na medida em que estas são consideradas uma inovação, comparando com as 

compras offline, pelo que se torna pertinente explorar o papel do grau de inovação de 

um indivíduo como possível determinante de compras online (Blake et al., 2003; Citrin 

et al., 2000; Zhou et al., 2007).  

A literatura refere dois tipos de inovação – a geral e a específica a um 

determinado domínio, denominada de DSI (Domain Specific Innovativeness). A 

primeira refere-se a um estilo cognitivo de um determinado individuo que é aberto a 

novas experiências, enquanto a segunda está relacionada com uma capacidade de 

inovação específica, isto é, reflecte uma tendência para aprender e adoptar inovações 

respeitantes a um interesse específico, sendo esta última a que se apresenta como 

melhor preditor da intenção de compra online (Citrin et al., 2000) e que se utilizou no 

presente estudo.  
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No que concerne à DSI, Blake et al. (2003), Citrin et al. (2000), Crespo e 

Bosque (2010), Goldsmith (2001) e Goldsmith (2002) confirmam que este factor tem 

um impacto positivo com a intenção de compras online.  

2.3.7. Características do Website 

De acordo com Ranganathan e Ganapathy (2002, p. 458) um website B2C “é um 

site no world wide web através do qual, um consumidor pode comprar um produto ou 

serviço”, sendo que estes podem ser apresentados sob variadas formas. Num estudo 

mediado por Isaías e Coelho (2013) concluiu-se que a maioria dos retalhistas online 

opta por apresentar o produto em texto e/ou em fotografia, sendo o vídeo menos usado 

apesar de ser mais recente. Segundo Ranganathan e Ganapathy (2002) os dois atributos 

dos websites primordiais no contexto da intenção de compra online são o design e o 

conteúdo do mesmo.  

Huizingh (2000, p. 123) define o conteúdo como “a informação, recursos ou 

serviços que são oferecidos no website” e design como “ a forma como o conteúdo é 

disponibilizado aos consumidores”. No que concerne o design do website este 

apresenta-se relevante na medida em que tem o papel de atrair, manter e reter os 

interesses do consumidor no site, sendo que segundo a literatura este factor é pautado 

por três pontos fulcrais: a facilidade de navegação no website; o tempo tomado na 

navegação e download da página e o uso de multimédia para melhorar o seu apelo 

visual (Ranganathan e Ganapathy, 2002). Segundo estes últimos autores, ambos os 

factores são preditores da intenção de compra online, estando positivamente associados 

à mesma. No que respeita ao conteúdo, concluíram que quanto melhor for o conteúdo 

maior será a intenção de compra, sendo que este é encarado como uma necessidade 

básica de qualquer página web. Quanto ao design, os resultados demonstram que os 

consumidores se importam com possíveis atrasos, bem como com a facilidade de 

navegação.  

2.3.8. Riscos Percebidos 

O risco percebido no contexto da Internet é definido como uma “expectativa de 

perda determinada por um comprador online aquando o procedimento de uma compra 

online”(S. M. Forsythe e Shi, 2003, p. 869). 
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Quando comparado o modo tradicional de compras das lojas offline às compras 

realizadas na Internet denota-se certas diferenças, sendo uma destas o facto de não se 

poder tocar e experimentar o produto antes da aquisição do mesmo, o que aumenta o 

risco percebido das compras online face à das lojas offline. Na verdade, nas lojas online, 

o consumidor tem de disponibilizar informações pessoais e quando a compra é 

efectuada, tem de esperar que a transacção seja processada com o devido rigor e 

aguardar até a recepção do seu pedido. Todo este processo provoca no comprador 

alguma apreensão quanto ao risco das compras, o que por conseguinte influência a sua 

decisão de as realizar ou não (Kim et al., 2008). Posto isto, Bhatnagar et al. (2000), 

Crespo e Bosque (2010) Kim et al. (2008), Pavlou (2003), S. Forsythe et al. (2006), S. 

M. Forsythe e Shi (2003) e Tong (2010) defendem que aplicar o factor da percepção do 

risco no contexto da Internet é importante para prever a intenção das compras online, 

sendo que segundo os resultados dos seus estudos, o risco percebido apresenta uma 

associação negativa com a intenção de compra, ou seja, quão maior o risco percebido, 

menor a intenção da compra.  

O risco percebido é um constructo multidimensional (Tong, 2010), neste 

contexto, os riscos estudados têm sido essencialmente o risco financeiro (Bhatnagar et 

al., 2000; S. Forsythe et al., 2006; S. M. Forsythe e Shi, 2003; Kim et al., 2008), do 

desempenho do produto (Bhatnagar e Ghose, 2004b; Bhatnagar et al., 2000; S. Forsythe 

et al., 2006; S. M. Forsythe e Shi, 2003; Kim et al., 2008) e da perda de 

tempo/inconveniência (S. Forsythe et al., 2006; S. M. Forsythe e Shi, 2003). Todos 

esses riscos influenciam a decisão do consumidor em comprar online, deste modo, a 

verosimilhança de comprar online diminui à medida que a percepção dos diversos tipos 

de risco aumenta. 

2.3.9. Benefícios Percebidos  

Segundo S. Forsythe et al. (2006, p. 59) o benefício percebido em comprar 

online consiste na “percepção de ganho em comprar online” pelo comprador, sendo que 

este providencia um incentivo em realizar compras online, ao contrário dos riscos 

percebidos que se intitulam como uma barreira. Por conseguinte, quanto maior for o 

beneficio percebido, maior será a possibilidade do indivíduo realizar uma compra, facto 

que se comprova nos estudos realizados por Bhatnagar e Ghose (2004b), S. Forsythe et 
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al. (2006) e Kim et al. (2008) onde os benefícios percebidos apresentam um efeito 

positivo na intenção da compra online.  

Os benefícios percebidos são tal como os riscos, abordados como um constructo 

multidimensional. As dimensões utilizadas num contexto de compras online foram as 

seguintes: a conveniência na compra, variedade de produtos (Bhatnagar e Ghose, 

2004b; S. Forsythe et al., 2006) e a facilidade/conforto na compra (Bhatnagar e Ghose, 

2004a; S. Forsythe et al., 2006).  

2.3.10. Satisfação Online com Compras Passadas 

A experiência com as compras online tende a apresentar uma correlação positiva 

com a verosimilhança de se comprar online (Zhou et al., 2007). Na verdade, no caso de 

essa experiência resultar em resultados satisfatórios, será avaliada de forma positiva e 

indicará que o consumidor continuará a comprar no futuro (Foucault e Scheufele, 2002; 

Shim et al., 2001). Percebe-se então que quanto mais satisfeito o consumidor estiver 

com as suas compras passadas, maior é a intenção de continuar a comprar. (Foucault e 

Scheufele, 2002). 

A satisfação dos compradores é “determinada pelos sentimentos gerais ou 

atitude que uma pessoa tem sobre um produto depois de ter sido comprado” (Solomon 

et al., 2006, p. 328). É pois um sentimento sobre a experiência das compras online 

passadas que determina a intenção de continuação (Bhattacherjee, 2001). A satisfação 

tem esse mesmo papel, assegurar a continuação a longo prazo das compras online pelos 

indivíduos (Zhou et al., 2007). 

3 – FRAMEWORK DE INVESTIGAÇÃO  
 

Através da revisão de literatura dos factores que têm impacto na intenção de 

compra online, foi elaborado um framework (vide figura 2) que esquematiza os factores 

em estudo. Estes factores podem ser entendidos como antecedentes da intenção de 

compra e serão analisados com o intuito de responder à questão de investigação “Quais 

são os factores com impacto na intenção de compra online?”.  
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Figura 2 – Framework de investigação 
 

Paralelamente à construção do framework, foram ainda formuladas as seguintes 

hipóteses de investigação: 

H1: A utilidade percebida tem um impacto positivo na intenção de compra online 

H2: A facilidade de uso percebido tem um impacto positivo na intenção de compra 

online 

H3: A confiança percebida tem um impacto positivo na intenção de compra online 

H4: A segurança percebida tem um impacto positivo na intenção de compra online 

H5: A privacidade percebida tem um impacto positivo na intenção de compra online 

H6: As normas subjectivas têm um impacto positivo na intenção de compra online 

H7: A inovação percebida tem um impacto positivo na intenção de compra online 

H8: As características do website têm um impacto positivo na intenção de compra 

online 

H9: Os riscos percebidos têm um impacto negativo na intenção de compra online 

H10: Os benefícios percebidos têm um impacto positivo na intenção de compra online 

H 11: A satisfação tem um impacto positivo na intenção de compra online 

 

4 – METODOLOGIA 

4.1. Tipo de Estudo 

No presente trabalho segue-se uma postura positivista com uma abordagem 

dedutiva, na medida em que se testa a teoria existente. O estudo segue uma vertente de 
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pesquisa descritivo-explanatório, por “estabelecer relações causais entre variáveis” 

(Saunders, Lewis, e Thornhill, 2009, p. 140). O horizonte temporal aplicado a este 

estudo é o cross-sectional devido ao limite de tempo imposto para a sua realização. No 

que respeita às técnicas e procedimentos aplicados, optou-se pelo mono method, pelo 

facto de se tratar de um estudo somente com uma vertente quantitativa em que foi 

aplicado um inquérito por questionário via Internet (Saunders et al., 2009).  

4.2. Amostra 

A amostra requerida para responder ao inquérito circunscreveu-se aos indivíduos 

com idades compreendidas entre os 18 e 37 anos (geração Y).  

Dada a impossibilidade da obtenção de uma amostra probabilística que 

possibilitasse a extrapolação dos dados obtidos para a população em estudo, optou-se 

pelo uso de uma amostra por conveniência (bola de neve), que se define por ser 

constituída de acordo com a disponibilidade e acessibilidade dos elementos abordados, 

que neste caso foram os contactos pessoais da rede social Facebook. O uso do método 

de amostragem bola de neve deriva do facto de no presente estudo se tratar da temática 

das compras online, pelo que se optou por utilizar um método que pode ser aplicado 

online e que pode atingir um grande número de participantes, que por conseguinte 

comunicam com outros utilizadores, autodefinindo-se a amostra. O processo iniciou-se 

com a partilha do questionário no Facebook a todos os contactos pessoais, sendo estes o 

ponto de partida para a difusão (Isaías, Pífano, e Miranda, 2013).  

4.3. Estrutura e Escalas usadas no Questionário 

O questionário encontra-se dividido em três secções (Anexo A), sendo que a 

primeira questão corresponde a uma pergunta filtro com o propósito de distinguir os 

inquiridos que já compraram e os que nunca compraram online. Na primeira secção (Q2 

a Q7), o indivíduo que já comprou online é questionado acerca do seu comportamento 

de compra e de pesquisa. Nesta secção aplicou-se uma escala de importância, com o 

propósito de aferir as razões de comprarem online, uma questão de resposta múltipla 

com o objectivo de saber quais os produtos comprados online. Foram ainda interrogados 

acerca da frequência, gasto médio, quantidade de compras realizadas nos últimos 12 

meses e os canais mais usados para pesquisar e comprar os produtos/serviços.  



17 

 

Salienta-se que os que nunca realizaram compras online foram questionados 

acerca da razão de nunca o terem feito, aplicando-se uma escala de importância.   

A segunda secção (Q8 a Q14) diz respeito à intenção da compra online, assim 

como aos factores determinantes da mesma. No questionário foram adaptadas perguntas 

respeitantes à intenção da compra online segundo Çelik e Yilmaz (2011), bem como 

acerca dos seus determinantes, mais concretamente, a utilidade percebida (Tong, 2010), 

a facilidade de uso percebido (Çelik e Yilmaz, 2011), confiança (Lee e Turban, 2001; 

Rose, Clark, Samouel, e Hair, 2012), segurança (Cha, 2011), privacidade (Chen e 

Barnes, 2007; Roca, García, e Vega, 2009), normas subjectivas (Clemes, Gan, e Zhang, 

2014), capacidade de inovação (Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi, e 

Asadollahi, 2012), Características do website (conteúdo e design) (Ha e Stoel, 2009; 

Seock e Norton, 2007), riscos percebidos (Dai, Forsythe, e Kwon, 2014; S. Forsythe et 

al., 2006), benefícios percebidos (S. Forsythe et al., 2006) e satisfação com compras 

passadas (Lin, Wu, e Tsai, 2005). As questões utilizadas foram traduzidas e adaptadas e 

optou-se pela não utilização de todos os itens das escalas originais, de modo a evitar 

repetições.  

Evidencia-se ainda que se optou por uniformizar as escalas adaptadas, 

recorrendo-se a escalas de likert (escalas de concordância de 5 pontos). A escolha desta 

escala prende-se essencialmente com facto de serem fáceis de construir, administrar e 

por serem mais fáceis de perceber pelos inquiridos (Malhotra e Birks, 2007).  

Por último, na terceira secção apurou-se os dados sociodemográficos dos 

inquiridos: sexo, idade, grau de escolaridade, situação profissional e rendimento.  

A aplicação do inquérito repartiu-se em duas fases. A primeira fase consistiu na 

aplicação de um pré-teste presencial a 15 indivíduos de modo a obter os seus pareceres 

e por conseguinte melhorar a estrutura e escalas do questionário e a segunda fase 

prendeu-se com a aplicação do inquérito corrigido entre os dias 28 de Julho e 12 de 

Setembro de 2014. As alterações efectuadas no questionário foram essencialmente na 

segunda secção, com o objectivo de melhorar a clareza de algumas afirmações 

respeitantes aos factores da intenção de compra online e procedeu-se ainda à 

modificação das escalas de importância da primeira secção, de cinco para quatro pontos. 
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4.4. Dados e Procedimentos Estatísticos 

Após a recolha dos inquéritos mediada pela plataforma Qualtrics, os resultados 

foram analisados recorrendo ao software IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 20, de modo a se realizar a análise quantitativa dos dados. Foram recolhidos 

248 questionários, tendo sido eliminados 13 por apresentarem sujeitos com idades 

superior a 37 e inferior a 18 anos. 

4.4.1. Recodificações  

A variável idade foi recodificada em 3 escalões 18-23, 24-29, 30-37, com a 

finalidade de facilitar a análise. 

Dado que no inquérito foi aplicada uma pergunta de resposta múltipla, procedeu-

se a uma análise de Variáveis de Resposta Múltiplas (VRM) através de uma função do 

SPSS que permite criar variáveis para analisar esse género de respostas. Numa primeira 

fase, codificou-se cada variável com 1=Sim e 2=Não; posteriormente, criou-se uma 

VRM. Como são questões de dicotomia múltipla, esta função contabilizou somente o 

que está codificado como “sim”, sendo justamente a opção que se deseja contabilizar. 

4.4.2. Índices Sintéticos 

Foram construídos índices sintéticos (vide anexo 2) para cada um dos 

determinantes da intenção de compra online (variáveis independentes), bem como da 

intenção da compra online (variável dependente) através da transformação aritmética 

(médias). Para além de fundamentados teoricamente, os constructos foram 

estatisticamente fundamentados através de uma Análise de Componentes Principais 

(ACP) com a finalidade de se avaliar a validade das variáveis que constituem os factores 

em análise, ou seja, verificar se estas medem o mesmo conceito (Pestana e Gageiro, 

2008) e por último verificou-se a fiabilidade dos mesmos através do Alpha de 

Cronbach. 

De acordo com os resultados da estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ≥ 0,5) 

e do teste de esfericidade de Bartlett (p=0,000), a adequabilidade da análise é aceitável 

para todos os constructos (Malhotra e Birks, 2007). Por defeito, foi extraído uma 

componente para cada um, que explica mais de 60% da variância total; exceptuando-se 

o constructo Risco Financeiro, cuja variância explicada foi inferior a 50%. Salienta-se 

ainda que no constructo da inovação percebida, uma das variáveis apresentava um  
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Quadro 2 - Caracterização sociodemográfica 

da amostra 

 

  N % 

Sexo 

Masculino 84 35,74 

Feminino 151 64,26 

Total 235 100,00 

Escalões 

etários 

18-23 119 50,64 

24-29 90 38,30 

30-37 26 11,06 

Total 235 100,00 

Grau de 

escolaridade 

3º Ciclo do Ensino 

Básico 

2 ,85 

Ensino Secundário 39 16,60 

Bacharelato 2 ,85 

Licenciatura 109 46,38 

Mestrado ou Pós-

Graduação 

83 35,32 

Total 235 100,00 

Situação 

profissional 

Estudante 82 34,89 

Trabalhador-

Estudante 

65 27,66 

Empregado por conta 

própria 

8 3,40 

Empregado por conta 

de outrem 

68 28,94 

Desempregado 12 5,11 

Total 235 100,00 

Rendimento 

mensal 

líquido 

0 a 500€ 80 34,04 

501 a 1000€ 94 40,00 

1001 a 1500€ 23 9,79 

1501 a 2000€ 6 2,55 

2001 a 2500€ 3 1,28 

Mais de 2500€ 3 1,28 

Não sabe/ não 

responde 

26 11,06 

Total 235 100,00 

loading inferior a 0,5, tendo sido eliminada da análise. Realizada a ACP e comprovada 

a unidimensionalidade das escalas, verificou-se a consistência interna dos mesmos, 

usando o Alpha de Cronbach. Todos os constructos apresentaram uma consistência 

interna com valores iguais ou superiores a 0,7, que é considerada razoável, 

exceptuando-se o risco financeiro que apresentou uma consistência interna inadmissível 

(alpha <0,6) (Pestana e Gageiro, 

2008). Por conseguinte, no presente 

estudo foi retirada da análise a 

variável independente “risco 

financeiro” de modo a permitir que o 

modelo seja mais fiável, cumprindo 

os critérios estatísticos necessários 

antes da realização da análise dos 

dados.  

5. ANÁLISE DE DADOS 

5.1. Caracterização 

Sociodemográfica da Amostra  

A amostra é composta por 

235 inquiridos (vide quadro 2), 

sendo a maioria dos respondentes do 

sexo feminino (64,26%). 

Relativamente à idade, cuja 

amplitude vai dos 18 aos 37 anos, 

verifica-se que a média das idades 

dos indivíduos é de 24 anos, sendo a 

dispersão em seu torno de 4 anos 

(DP=4). A maioria dos inquiridos 

tem idades compreendidas entre os 

18 e 23 anos (50,64%). No que respeita o grau de escolaridade mais elevado que 

completaram, grande parte da amostra é licenciada (46,38%), seguindo-se os que têm o 

mestrado ou pós-graduação (35,32%) como formação académica. No que concerne a 
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situação profissional, grande parte são estudantes (34,89%), destacando-se ainda os 

empregados por conta de outrem (28,94%). Quanto ao rendimento mensal líquido 

individual 40% recebem entre 501 a 1000€, seguindo-se os que não ganham ou que 

ganham no máximo 500€ (34,04%).  

5.2. Comprador Online da Geração Y 

5.2.1. Caracterização Sociodemográfica do Comprador Online 

Dos 235 inquiridos, 196 já realizaram compras online, sendo nestes que as 

análises seguintes se cingiram. A maioria destes inquiridos é do sexo feminino 

(62,76%), sendo que grande parte tem idades compreendidas entre os 18 e 23 anos 

(45,92%), salientando-se ainda os indivíduos dos 24 aos 29 anos com 42,86%. No que 

respeita o grau de escolaridade, 43,39% dos inquiridos são licenciados, destacando-se 

também os que têm o mestrado ou pós-graduação, como formação académica, com 

37,76%. Grande parte desta subamostra é estudante (35,20%) e empregado por conta de 

outrem (30,10%). 41,84% aufere entre 501 a 1000 euros de rendimento líquido mensal, 

destacando-se também os que não recebem ou os que recebem até 500 euros (32,14%). 

Os dados referentes à caracterização sociodemográfica do comprador online podem ser 

consultados na secção dos Anexos (vide quadro 6 e 7 do Anexo 3).   

5.2.2. Comportamento de Compra e de Pesquisa 

No que diz respeito ao grau de importância que os compradores online atribuem 

a cada uma das razões de compra online (vide Figura 3), verifica-se que em média os 

inquiridos acham todas as razões importantes ou muito importantes. Destaca-se que os 

inquiridos acham muito importante o facto de terem acesso a preços mais acessíveis e 

competitivos através da Internet (média=3,51), a média registada apresenta uma 

dispersão em seu torno de 0,77 pontos (DP=0,77); seguindo-se a privacidade e 

segurança na compra e pagamento (média =3,39; DP=0,85). Consultar o anexo 3, 

quadro 8. 
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Figura 3 - Importância atribuída às razões de comprar online 

 Dos indivíduos que compraram online, 59,18 % indicaram terem comprado 

viagens e alojamentos, seguindo-se roupas, equipamentos desportivos e acessórios de 

moda (50,00%). Importa ainda salientar equipamento electrónico (39,80%); bilhetes 

para espectáculos, eventos (39,29%) e livros, revistas, jornais e material de e-learning 

com 34,69%. Por outro lado os produtos menos adquiridos foram os produtos 

alimentares (9,69%). 13 Indivíduos indicaram outras opções, mencionando utensílios, 

pacotes de experiências e vouchers para restaurantes, instrumentos musicais, 

brinquedos, bilhetes de transporte, artigos para o lar e animais e acessórios para 

telemóveis (vide anexo 3, quadro 9 e 10).  

Como se pode observar nos Anexos 3, quadro 11, os dados reportam que a 

maioria dos inquiridos realizou entre 1 a 5 compras online nos ultimos 12 meses 

(59,69%); no que respeita o gasto nas compras online, destaca-se os que gastam menos 

de 50 € (23,47%), 50-99 (20,41%) e 300€ ou mais (20,41%). Por último, verifica-se que 

a grande parte dos inquiridos (39,80%) realiza compras de 3 em 3 meses.  

 No que concerne às preferências de canais de pesquisa e compra, verificam-se 

diferenças entre produtos/serviços (vide quadro 12 e 13 do Anexo 3). No que respeita os 

livros, revistas, jornais e material de e-learning 45,92% dos inquiridos afirmam utilizar 

ambos os canais para pesquisar os mesmos, não obstante, quando questionados acerca 

da compra destes produtos, verifica-se que 43,37% optam exclusivamente por lojas 

físicas, salientando-se também os que compram via ambos os canais (31,12%). No que 

respeita as viagens e alojamentos, verifica-se que quer na pesquisa, quer na compra, a 

maioria dos inquiridos opta por lojas online (70,92%; 54,59% respectivamente). A 

respeito dos filmes e música 38,78% afirma pesquisar em lojas online e na compra 
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verifica-se que grande parte dos inquiridos (41,33%) não compra, destacando-se 

31,63% que compram exclusivamente em lojas físicas.  

 No caso das roupas, equipamentos desportivos e acessórios de moda, os 

inquiridos referem na sua maioria optar por ambos os canais no momento da pesquisa 

(54,59%), não obstante, na compra, os indivíduos optam maioritariamente por lojas 

físicas (51,02%), sendo ainda relevante destacar o facto de 41,33% optar por comprar 

em ambos os canais. No que respeita os bilhetes para espectáculos e eventos a maioria 

refere pesquisar em lojas online (54,08%) e grande parte compra em ambos os canais, 

destacando-se igualmente as lojas físicas com 35,20% e 31,12%, respectivamente. 

Quanto ao equipamento electrónico 51,02% pesquisam em ambos os canais e 47,45% 

optam por realizarem a compra exclusivamente em lojas físicas. Em relação ao software 

informático 31,12% não pesquisa, destacando-se 29,59% que o faz em ambos os canais, 

por seu turno 38,78% não compra e 31,63% que compra exclusivamente em lojas 

físicas. Importa ainda referir que no que respeita o hardware informático 37,24% 

pesquisa em ambos os canais e 41,84% compram em lojas físicas.  

Quanto aos produtos alimentares, grande parte realiza a pesquisa no terreno, nas 

lojas físicas (40,82%), sendo que a maioria dos inquiridos realiza a compra igualmente 

em lojas físicas (71,43%). Por último, no que respeita a cosmética verifica-se que 

36,73% pesquisa em ambos os canais e que 36,22% não pesquisa esse produto. Na 

compra, grande parte dos inquiridos (41,84%) compra em lojas físicas e ainda 34,69% 

que não compram. 

5.2.3. Características dos determinantes da intenção de compra online 

Analisando os factores da intenção de compra online, verifica-se que em média 

os sujeitos apresentam uma forte percepção da conveniência em realizar as compras 

online (média= 4,31; DP= 0,61), sendo justamente o factor que apresentou, em média, 

maior grau de concordância na presente subamostra. Verifica-se também que em média 

concordam com o facto de existirem entraves nas compras dos produtos online 

(média=4,14; DP= 0,67) estando subjacente o facto de o comprador não conseguir 

verificar adequadamente a compra. Importa salientar ainda que percepcionam a 

facilidade em usar as lojas online (média=4,08; DP=0,72) e que em média concordam 

com uma boa qualidade do conteúdo dos websites (média=3,99; DP=0,60). Por outro 
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lado importa sublinhar que o factor Risco de tempo não é percepcionado pelos sujeitos, 

na medida em que em média os indivíduos discordam com a existência do mesmo 

(Média=2,21; DP=0,79), seguindo-se das normas subjectivas (Média=2,85; DP= 0,83) 

demonstrando que os outros tendem a não influenciar nas compras dos sujeitos da 

amostra. Para informações mais detalhadas, consultar o Anexo 3, quadro 14. 

5.2.4. Perfil do comprador online da geração Y 

Com o objectivo de completar a análise univariada realizada e no sentido de dar 

resposta há pergunta de investigação respeitante ao perfil do comprador online da 

geração Y em Portugal, procedeu-se a uma análise de clusters que consiste numa 

“técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar sujeitos ou variáveis 

em grupos homogéneos relativamente a uma ou mais características comuns”(Marôco, 

2014, p. 531) . O agrupamento dos sujeitos sob estudo foi efectuado com uma análise de 

clusters hierárquica com o método ward, por ser o método que concebe clusters mais 

homogéneos e melhores separados dos restantes. Utilizou-se a distância euclidiana 

quadrada como medida de dissemelhança entre sujeitos e como critério de decisão sobre 

o número de clusters a reter, usou-se a distância entre clusters como descrito em 

Marôco (2014), tendo-se optado pela solução final de 3 clusters (vide figura 5 e 6 do 

Anexo 4).  

A classificação final de cada sujeito foi posteriormente refinada com o 

procedimento não-hierárquico k-means para a solução de 3 clusters com base nos 15 

factores determinantes da intenção da compra online, bem como da própria intenção de 

compra online (vide quadro 15 a 17, anexo 4). Posteriormente foram descritos quanto ao 

gasto médio, frequência e quantidade de compras realizadas nos últimos 12 meses e às 

características sociodemográficas (vide quadro 18 e 19, Anexo 4). Salienta-se ainda que 

a dimensão que permite diferenciar mais os clusters é a satisfação (F=72,385) e a que 

menos descrimina é o risco de desempenho do produto (F=3,374)
1
. Dos três clusters 

obtidos, obtiveram-se os seguintes perfis:  

Os Desconfiados. Os sujeitos deste cluster (n=63) são desconfiados quando 

realizam compras online, na medida em que revelam preocupações face à segurança, 

                                                 
1
 Nesta analise o p-value da ANOVA não se analisa, fazendo-se apenas a leitura do valor F, pois esta não 

demonstra se os clusters se diferenciam entre si, mas identifica quais as variáveis que mais contribuem 

para a definição dos clusters (Marôco, 2014) 



24 

 

privacidade percebida dos websites e falta de confiança neste canal, sendo dos três 

clusters, os que mais se preocupam com esses aspectos. Verifica-se que apresentam uma 

forte percepção de risco do desempenho do produto, não obstante afirmam que as 

compras online são convenientes. Fazem parte deste grupo, os sujeitos menos 

inovadores e menos influenciados por outros. Assumem uma menor intenção de compra 

em comparação aos restantes clusters. 

A maioria dos sujeitos deste grupo (66,67%) compra com pouca frequência - de 

6 em 6 meses (28,57%) ou menos (38,10%). A maioria dos sujeitos gastou no máximo 

até 99 euros (58,73%) em compras nestes últimos 12 meses e no que respeita a 

quantidade de compras, 79,37% realizaram entre 1 a 5 compras.   

A nível sociodemográfico, os sujeitos são maioritariamente mulheres (66,67%), 

42,86% tem entre 18 a 23 anos e 41,27% tem entre 24 a 29 anos. 80,95% apresentam 

como grau de escolaridade o ensino superior, dos quais 46,03% são licenciados. 34,92% 

dos inquiridos são empregados por conta de outrem e 30,16% são estudantes. A 

maioria, 76,19% tem um rendimento mensal líquido até no máximo 1000€. 

Os Moderados. Este grupo, é o maior dos três (n=87), são caracterizados por 

terem uma boa percepção da conveniência e variedade das compras online, acham fácil 

e útil usar as lojas online, têm uma percepção positiva acerca do conteúdo e design dos 

websites e demonstram-se satisfeitos com as suas compras passadas. Este cluster foi 

intitulado dessa forma, pelo facto de representar os indivíduos que não são 

“desconfiados” mas que também não são completamente “entusiastas” das compras 

online. 

51,72% dos indivíduos realizam compras de 3 em 3 meses, 41,38% gastou no 

máximo ate 99 euros, salientando-se os que gastaram mais de 300 euros (24,14%). A 

maioria destes sujeitos fez 1 a 5 compras nos últimos 12 meses (59,77%). 

A nível sociodemográfico estes sujeitos são maioritariamente mulheres 

(57,47%); 44,83% tem entre 18 e 23 anos e 43,68% 24 e 29 anos; 81,61% apresentam o 

ensino superior como grau de escolaridade, dos quais 42,53% têm mestrado. 34,10% 

dos indivíduos são estudantes e 29,89% empregados por conta de outrem. 77,01% 

apresentam um rendimento líquido mensal até no máximo 1000 euros. 

Os Entusiastas. O cluster 3 (n=46) representa os indivíduos com a melhor 

percepção do benefício de conveniência e variedade nas compras online, acham fácil 
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utilizar as lojas online, sendo que para estes os websites, apresentam um bom conteúdo 

de informação acerca dos produtos/serviços e um bom design, estão totalmente 

satisfeitos com as suas compras passadas. Salienta-se ainda que são os que mais 

demonstram confiança e percepcionam as compras online como seguras, são os mais 

inovadores e os que apresentam maior intenção de comprar online.  

39,13% dos inquiridos deste cluster compram mensalmente, salientando-se 

34,78% que compram de 3 em 3 meses. 23,91% gastaram 300 euros ou mais; 17,39% 

gastam entre 200 a 249. No que respeita a quantidade de compras, 34,76% fez entre 6 a 

10 compras, 32,61% realizou 1 a 5 compras, salientando-se ainda 23,91% entre 11 a 15 

compras. 

No que respeita as variáveis sociodemográficas, 67,39% são mulheres, sendo a 

maioria dos 18 aos 23 anos (52,17%); 86,96% apresenta como grau de escolaridade o 

ensino superior, dos quais 54,35% são licenciados; 43,48% são estudantes; 28,26% são 

trabalhadores estudantes. 65,22% dos indivíduos apresentam um rendimento líquido 

mensal de 1000 euros ou menos, sublinhando-se ainda 15,22% com 1001 a 1500 euros.  

 

5.2.5. Preditores da Intenção de Compra Online 

Com o intuito de responder à segunda pergunta de investigação acerca de quais 

os determinantes com impacto na intenção de compra online, procedeu-se à realização 

de uma regressão linear múltipla (Vide anexo 5). Considerou-se para esta análise uma 

probabilidade de erro tipo I (α) de 0,10 de forma a enriquecer os resultados.  

 Na análise da regressão teve-se em conta a verificação dos seguintes 

pressupostos: (1) linearidade do fenómeno; (2) inexistência de multicolinearidade; (3) 

variáveis aleatórias residuais com valor esperado nulo; (4) variância constante das 

variáveis aleatórias residuais; (5) independência das variáveis aleatórias residuais e (6) 

distribuição normal das variáveis aleatórias residuais. Ao analisar-se o primeiro 

pressuposto, por razões de parcimónia do modelo, optou-se por retirar o factor risco de 

desempenho visto não estabelecer uma relação linear com a intenção de compra online, 

sendo que se confirmou a verificação de todos os restantes pressupostos. Salienta-se 

ainda a verificação da dimensão mínima da amostra para a realização da regressão 

linear (Vide anexo 5) 
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O presente modelo é altamente significativo e explica uma proporção satisfatória 

(51,8%) da variabilidade da intenção de compra online (F(14,181)= 15,952; p < 0,001; 

R
2

a = 0,518). Posto isto é intuitivo que o 

modelo linear é significativo para 

explicar a relação entre as variáveis da 

amostra e percebe-se que existe pelo 

menos uma variável independente com 

efeito significativo na intenção da compra 

online. Salienta-se ainda que pelo facto do 

valor de R
2
>0,5 significa que o 

ajustamento do modelo aos dados é bom 

(Marôco, 2014). 

  Observando o Quadro 3, verifica-

se que a regressão linear múltipla permitiu 

identificar as variáveis satisfação com 

compras passadas (β=0,324; t (181) = 

4,799; p<0,001); utilidade percebida 

(β=0,204; t (181) = 2,971; p<0,01); 

segurança percebida (β=0,190; t (181) = 

2,487; p<0,05); benefício percebido de 

conveniência (β=0,150; t (181) = 2,353; 

p<0,05); benefício percebido de variedade (β=0,134; t (181) = 1,974; p<0,05) e 

inovação (β=0,128; t (181) = 1,898; p<0,1) como preditores significativos da intenção 

de compra online, sublinhando-se a satisfação como preditor primário da intenção 

comportamental. A variável inovação percebida é apenas marginalmente significativa, 

mas face às limitações da amostragem, optou-se por incluí-la no modelo. Todas as 

variáveis significativas são positivas o que significa que quanto maior a satisfação, a 

utilidade percebida, a segurança percebida, o beneficio de conveniência, o beneficio de 

variedade e a inovação, maior a intenção de compra online respectivamente. Face à 

presente análise para testar as hipóteses do modelo, é intuitivo que as hipóteses H1, H4, 

H7 e H11 sejam validadas, por outro lado, H10 é validada parcialmente pelo facto de 

um dos benefícios percebidos não ser significativo. As restantes hipóteses, tal como 

Variáveis independentes 

Betas 

estandardizados 
a 

Utilidade Percebida 0,204** 

Facilidade de uso percebido 0,075 

Confiança -0,096 

Segurança 0,190* 

Privacidade 0,036 

Crenças Normativas 0,002 

Inovação 0,128+ 

Conteúdo  -0,067 

Design  0,028 

Risco tempo 0,026 

Beneficio conveniência 0,150* 

Benefício variedade 0,134* 

Beneficio facilidade -0,058 

Satisfação 0,324*** 

R
2
 ajustado 0,518*** 

F(14,181) 15,952 

  

a + p<0,1  * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001  

Quadro 3 - Determinantes da intenção de 

compra online  

(regressão múltipla) 
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exposto nas secções anteriores, não foram validadas (vide quadro 4 resumindo todos os 

resultados das hipóteses). 

Quadro 4 - Sumário dos resultados das hipóteses 

Hipóteses Tomada de decisão 

H1: A utilidade percebida tem um impacto positivo na intenção 

de compra online 
Hipótese validada 

H2: A facilidade de uso percebido tem um impacto positivo na 

intenção de compra online 

Hipótese não 

validada 

H3: A confiança percebida tem um impacto positivo na intenção 

de compra online 

Hipótese não 

validada 

H4: A segurança percebida tem um impacto positivo na intenção 

de compra online 
Hipótese validada 

H5: A privacidade percebida tem um impacto positivo na 

intenção de compra online 

Hipótese não 

validada 

H6: As normas subjectivas têm um impacto positivo na intenção 

de compra online 

Hipótese não 

validada 

H7: A inovação percebida tem um impacto positivo na intenção 

de compra online 
Hipótese validada 

H8: As características do website têm um impacto positivo na 

intenção de compra online 

Hipótese não 

validada 

H9: Os riscos percebidos têm um impacto negativo na intenção 

de compra online 

Hipótese não 

validada  

H10: Os benefícios percebidos têm um impacto positivo na 

intenção de compra online 

Hipótese validada 

parcialmente 

H 11: A satisfação tem um impacto positivo na intenção de 

compra online 
Hipótese validada 

 

5.3. Não Comprador Online da Geração Y 

Para dar resposta à terceira pergunta de investigação “quais as características 

sociodemográficas do não comprador online e quais as razões para não comprarem 

online?” analisaram-se as variáveis sociodemográficas para esta subamostra, bem como 

as razões para não aderirem ao comércio electrónico (consultar Anexo 6). No que 

respeita as variáveis sociodemográficas do não comprador online da geração Y (n=39), 

verifica-se que 71,79% são do género feminino; 74,36% apresentam idades 

compreendidas entre os 18 e os 23 anos; 56,41% apresentam como grau de escolaridade 

máximo a licenciatura. Quanto à situação profissional 33,33% são estudantes e 28,21% 

são trabalhadores estudantes. No que concerne o rendimento mensal líquido 43,59% 

recebem até 500€ e 30,77% entre 501 a 1000€. 
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Para além da análise sociodemográfica a esta subamostra, importa saber as 

razões destes não aderirem às compras pela Internet (vide Figura 4). Apurou-se que os 

sujeitos atribuíram uma importância média mais elevada no que concerne os problemas 

de confiança na recepção, devolução de bens e preocupações com reclamações (média = 

3,36; DP= 0,81), bem como nas preferências pelo contacto pessoal (média= 3,21; DP= 

0,77). A indisponibilidade de bens e ou serviços que necessita foi uma das razões à qual 

os sujeitos atribuíram pouca importância relativamente à não aderência ao canal online  

 para efectuarem as suas compras (média = 2,7; DP = 0,89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Razões da não compra online 
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6. CONCLUSÃO 

 

6.1. Discussão 

Neste capítulo são discutidos os principais resultados do presente estudo, tendo 

em consideração os objectivos estipulados, as questões de investigação, o 

enquadramento teórico realizado, bem como os resultados da análise obtidos. 

A amostra obtida foi de 237 sujeitos, dos quais 198 compravam online e 39 

somente offline. No que respeita os compradores online, verificou-se que optam por este 

canal pelo facto de terem acesso a preços mais acessíveis e competitivos; o que segundo 

a revisão da literatura efectuada é justamente um dos factores mais atractivos apontados 

ao comércio electrónico pelos consumidores (Monsuwé et al., 2004). Verificou-se que 

os produtos/serviços mais comprados na Internet eram viagens e alojamentos e ainda as 

roupas e equipamentos desportivos e acessórios de moda, sendo que os produtos 

alimentares eram dos menos comprados. No que respeita a procura e compra entre 

canais online e offline, verificou-se que a maioria das pesquisas é realizada online ou em 

ambos os canais. Por outro lado na compra verifica-se uma maior aderência ao canal 

offline, salientando-se também os que optam por ambos os canais. Posto isto é intuitivo 

que os sujeitos da geração Y tendem a procurar mais online e comprar mais offline, 

consoante o tipo de produto/serviço, seguindo essencialmente uma tendência de ROPO 

A
2
 (Faria et al., 2013).  

A primeira pergunta de investigação tinha o propósito de criar o perfil da 

amostra da geração Y que compra online, pelo que se conduziu uma análise de clusters, 

cujos resultados demonstraram a existência de três grupos distintos: O perfil dos 

desconfiados, dos moderados e dos entusiastas. Os desconfiados demonstraram ser os 

mais preocupados quando compram online, verificando-se falta de confiança nesse 

canal, preocupações relativas à confiança, segurança, privacidade do canal de compra 

online e uma forte percepção de risco, sendo justamente este perfil o que menos 

compras realiza, e o que gasta menos. O perfil dos entusiastas representa indivíduos 

mais ousados, positivos e com boa percepção dos benefícios em comprar online. 

Confiam nas lojas online e acham este meio de compra seguro. Dos três grupos são os 

que apresentam maior intenção de compra e os mais satisfeitos com as suas compras. 

                                                 
2
 Cf. Secção 2.1., último parágrafo. 
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Por último no que respeita ao grupo dos moderados, verifica-se que se situa entre os 

dois extremos “desconfiados” e “entusiastas”, caracterizam-se pela boa percepção dos 

benefícios de conveniência e variedade, por acharem as lojas online fáceis de usar e 

úteis e por estarem satisfeitos com as suas compras passadas.   

 A segunda pergunta de investigação prendia-se em determinar quais os 

preditores da intenção de compra online, que segundo os resultados obtidos se verificou 

que mediante os factores em estudo, seis se revelaram como determinantes da compra 

online com impacto positivo e significativo. A satisfação com as compras passadas 

revelou-se o preditor primário com influência positiva na intenção de compra online, 

significando isto que quão mais satisfeito estiverem com as suas compras online maior 

será a intenção de continuar a comprar, como referido por Bhattacherjee (2001) e Zhou 

et al. (2007). Apurou-se ainda que quão maior a percepção de utilidade do comércio 

electrónico maior a intenção da compra, como alguns autores concluíram (e.g. Cha, 

2011; Gefen et al., 2003; Ha e Stoel, 2009; Pavlou, 2003; Tong, 2010). Tal como S. 

Forsythe et al. (2006) conclui-se que o benefício percebido da conveniência e da 

variedade de produtos têm um impacto positivo na intenção comportamental, não 

obstante o benefício da facilidade/conforto não apresentou um efeito significativo. Tal 

como Cha (2011); Burroughs e Sabherwal (2002); Ranganathan e Ganapathy (2002); 

Salisbury et al. (2001); Sin e Tse (2002) e Shareef et al. (2008) comprovou-se que quão 

mais seguros forem percepcionados os métodos de pagamento maior a intenção da 

compra e quanto à inovação percebida, esta revelou-se igualmente com impacto na 

intenção da compra online, corroborando as conclusões de Blake et al. (2003); Citrin et 

al. (2000); Crespo e Bosque (2010); Goldsmith (2001) e Goldsmith (2002).  

Por outro lado, a relação negativa entre os tipos de riscos e a intenção de compra 

não se revelou estatisticamente significativa, ao contrário do que alguns autores 

concluíram (e.g. Bhatnagar et al., 2000; S. Forsythe et al., 2006; S. M. Forsythe e Shi, 

2003; Kim et al., 2008). O mesmo sucedeu com o design e o conteúdo dos websites 

percebidos, assim como com a privacidade percebida, pois não se revelaram 

significativos como proposto por Ranganathan e Ganapathy (2002) e ainda com as 

normas subjectivas (e.g. Blake et al., 2003; Cha, 2011; Crespo e Bosque, 2010); 

confiança (e.g. Corbitt et al., 2003; Gefen et al., 2003; Pavlou, 2003) e a facilidade de 

uso percebido (e.g. Cha, 2011; Gefen et al., 2003). 
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 Por último, procurou-se avaliar a nível sociodemográfico os não compradores 

online, bem como verificar o porquê de não comprarem online. Os resultados 

demonstraram que estes sujeitos são maioritariamente do género feminino, entre os 18-

23 anos, licenciados, com um rendimento mensal líquido até 500€ e sendo que a maior 

parte eram estudantes e trabalhadores estudantes. A razão principal destes indivíduos 

não quererem comprar pela Internet deve-se essencialmente à falta de confiança na 

recepção e devolução de produtos comprados e com possíveis reclamações, salientando-

se ainda que estes tinham preferência pelo contacto pessoal. 

6.2. Contributos para a Teoria 

Numa perspectiva teórica, a presente investigação robustece algumas conclusões 

apresentadas por outros autores no que concerne os determinantes da intenção de 

compra online a nível do impacto significativo e positivo da satisfação, utilidade 

percebida, segurança percebida, benefícios percebidos e inovação percebida com base 

num dos modelos mais influentes e parcimoniosos na literatura dos Sistemas de 

Informação - o TAM. Por outro lado, contesta o efeito significativo de factores como a 

facilidade de uso percebido, confiança, privacidade, as características dos websites e os 

riscos percebidos. Fornece ainda informações relevantes no âmbito das teorias acerca 

das gerações, mais precisamente acerca da geração Y em Portugal, efectuando uma 

análise profunda do seu comportamento de compra online e confirmando a 

heterogeneidade presente numa geração a nível comportamental, de percepções e 

crenças dos indivíduos. 

6.3. Contributos para a Gestão  

 

Dado se estar presente numa era em que o digital impera, as empresas B2C de 

venda online que estão inseridas neste contexto ou que procuram futuramente estar, 

devem ter em atenção quais os maiores determinantes que levam os indivíduos da 

geração Y a optarem por este canal de compra e terem a intenção de comprar, tendo em 

conta os preditores – satisfação com as compras passadas, utilidade percebida, 

segurança percebida, benefício de conveniência e de variedade e a inovação percebida 

para elaborarem as estratégias mais adequadas. Salienta-se ainda o facto de na presente 

investigação se ter percebido a existência de três grupos distintos de indivíduos da 
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geração Y, sendo um dos maiores respeitante a indivíduos apelidados de “desconfiados” 

que revelam preocupações acrescidas referentes ao risco, segurança, confiança, 

privacidade e sendo justamente o que menos compras realizam.  

6.4. Limitações e Sugestões para Futura Investigação 

As principais limitações do presente estudo prendem-se essencialmente com o 

método de amostragem utilizado; não se poder extrapolar a amostra para a população; o 

facto de na análise não se ter utilizado o índice do factor risco financeiro devido ao facto 

de a fiabilidade do mesmo ser desadequada e por último a extensão do inquérito que 

pode ter influenciado o número de respondentes (N=235).    

Em futuras investigações seria pertinente aplicar este modelo de análise entre 

diferentes gerações, designadamente os baby boomers, geração X e a Z e traçar um 

plano de Análise de Correspondências Múltiplas para averiguar as diversas tipologias 

comportamentais e cruzar com outras variáveis pertinentes. Através da revisão de 

literatura verificou-se a existência de outros factores interessantes a serem analisados 

face à intenção da compra online, designadamente, os factores demográficos, as 

orientações de compra; motivações e a experiência online (emoções e flow). 
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Anexo 1 – Questionário 
 

Sou aluna do Mestrado de Marketing no ISEG e estou a realizar a minha dissertação sobre o 

comportamento de pesquisa e de compra online de indivíduos nascidos entre 1977 a 1996. Gostaria de 

pedir a sua colaboração através do preenchimento do presente questionário para dar continuidade ao meu 

estudo. O inquérito demora cerca de 10 minutos a ser preenchido, não existindo respostas certas ou 

erradas, apenas as suas opiniões de forma sincera e anónima. Para isso conto com a sua ajuda. 

 

Grata pela sua disponibilidade, 

 

Sandy Figueiredo 

              

Q1. Já realizou compras online? 

 

Q1.1. Das seguintes razões relativas à não compra de produtos/serviços online, indique a 

importância que atribui às seguintes opções: (Passe para a Q.15 ) 

 NI (1) PI (2) I (3) MI  (4) 

Preferência pelo contacto pessoal     

Fidelidade aos comerciantes habituais     

Ausência de necessidade e interesse em comprar online     

Problemas de confiança na recepção, devolução de bens e 

preocupações com reclamações 

    

Falta de cartão de crédito, débito para pagamento através da Internet     

Indisponibilidade de bens e/ou serviços que necessita     

(NI-Nada Importante; PI- Pouco Improtante;I- Importante, MI –Muito Importante) 

 

Q2. Indique a importância que atribui a cada um dos itens seguintes sobre os motivos que o levam a 

realizar compras online: 

 NI (1) PI (2) I (3) MI (4) 

Comodidade     

Rapidez na compra     

Maior variedade de produtos     

Disponibilidade 24h por dia     

Facilidade em comprar     

Preços mais acessíveis e competitivos     

Rapidez na entrega     

Privacidade e segurança na compra e pagamento     

(NI-Nada Importante; PI- Pouco Improtante;I- Importante, MI –Muito Importante) 

 

Q3. Da seguinte listagem, seleccione os itens que já comprou online nos últimos 12 meses (pode 

seleccionar vários itens): 

 Livros, revistas, jornais, material e-learning  Software informático 

 Viagens e alojamento  Hardware informático 

 Filmes, música  Produtos alimentares 

 Bilhetes para espectáculos/ eventos  Cosmética 

 Roupas, equipamentos desportivos, acessórios de moda  Outro(s):____________________ 

 Equipamento electrónico   

 Sim (passe para a Q.2)  Não  
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Q4. Em média, aproximadamente, com que frequência realizou compras online nos últimos 12 

meses? 

Raramente 6 em 6 meses 3 em 3 meses Mensalmente Semanalmente 

     

 

Q5. Indique o gasto médio de todas as suas compras online que realizou nos últimos 12 meses: 

Menos de 50€ 50-99€ 100-149€ 150-199€ 200-249€ 250-299€ 300€ ou mais 

       

 

Q6. Indique em média, quantas compras online realizou nos últimos 12 meses? 

Q7. Indique a via que utiliza mais frequentemente para PESQUISAR e COMPRAR 

produtos/serviços: 

 PESQUISAR COMPRAR 

 Lojas 

online 

Lojas 

físicas 

Ambas Não 

pesquiso 

Lojas 

online 

Lojas 

físicas 

Ambas Não 

compro 

Livros, revistas, jornais, 

material de e-learning 
        

Viagens e alojamento         

Filmes, música         

Bilhetes para espectáculos, 

eventos 
        

Roupas, equipamentos 

desportivos, acessórios 
        

Equipamento electrónico         

Software informático         

Hardware informático         

Produtos alimentares         

Cosmética         

 

Q8. Indique o seu grau de concordância para cada uma das seguintes afirmações acerca da 

utilidade e facilidade de uso percebido com as suas compras online: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND (3) C 

(4) 

CT 

(5) 

Utilizar a internet para compras online permite-me realizar 

tarefas mais rapidamente 
     

No geral, fazer compras online é vantajoso      

Usar a internet nas minhas compras melhora o meu 

desempenho nas mesmas 
     

Aprender a usar as lojas online é fácil para mim      

A minha interacção com as lojas online é clara      

Acho fácil usar as lojas online para encontrar o que quero      

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Nenhuma 1-5 6-10 11-15 16 ou mais 
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Q9. Indique o seu grau de concordância para cada uma das seguintes afirmações acerca 

da confiança, segurança e privacidade com as suas compras online: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

Tenho confiança em fazer compras online      

Posso confiar nas empresas de venda online      

Não há incertezas nas compras online, pode-se confiar      

Usar cartões de crédito para fazer compras online é seguro      

Fazer o pagamento online é seguro      

Os websites de compra não compartilham as minhas informações 

pessoais e financeiras com terceiros sem a minha autorização 

     

As informações pessoais e financeiras que forneço nos websites de 

compra estão seguras 

     

Os websites de compra não utilizam as minhas informações pessoais e 

financeiras para outros fins 

     

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Q10. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações acerca da influência de 

terceiros nas suas compras online e a sua capacidade de inovação: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

Os membros da minha família incentivam-me a realizar compras 

online 
     

Os media influenciam as minhas compras online      

Os meus amigos incentivam-me a realizar compras online      

Estou confiante em realizar compras online, mesmo sem ninguém a 

mostrar-me como se faz 
     

Sinto-me confiante em fazer compras online depois de ver alguém a 

fazer o mesmo 
     

Costumo ser o primeiro do meu grupo a experimentar novas 

tecnologias 
     

Os meus amigos consultam-me se têm de experimentar algo novo      

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Q11. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações acerca das características 

dos websites de compra: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

Os websites de compra referem os preços dos produtos/serviços      

Os websites de compra actualizam a informação acerca dos 

produtos/serviços 
     

Os websites de compra apresentam uma boa qualidade de imagem dos 

produtos/serviços 
     

Os websites de compra não me fazem perder tempo      
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Posso ir onde quero rapidamente nos websites de compra       

A organização e layout dos sites de compra facilitam a procura de 

produtos/serviços 
     

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Q12. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações acerca do risco percebido 

com as suas compras online: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

O nº do meu cartão de crédito pode não ser seguro numa compra 

online 
     

Preocupo-me em não receber o que comprei online      

Posso comprar o mesmo produto/serviço a um preço mais baixo 

noutro lugar 
     

Numa compra online corro o risco de não conseguir examinar o 

produto/serviço 
     

Numa compra online não consigo experimentar o produto      

A incapacidade de tocar e sentir o que está a ser comprado online é um 

risco 
     

Acho demasiado complicado efectuar o pedido da compra online      

Acho difícil encontrar websites apropriados para as minhas compras       

As imagens e os websites demoram muito tempo a abrir      

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Q13. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações acerca dos benefícios 

percebidos e satisfação com as suas compras online : 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

Comprar online permite fazer compras na privacidade da minha casa      

Comprar online é conveniente pois não preciso de sair de casa      

Posso efectuar compras quando quero (24h dia)      

Na Internet produtos/serviços de todos os lugares encontram-se 

disponíveis 
     

Na Internet disponho de uma selecção mais vasta de produtos/serviços      

Na Internet tenho acesso a muitas marcas e retalhistas      

Na Internet não tenho que esperar para ser atendido      

Na Internet não fico constrangido se não comprar o produto/serviço      

Na Internet não tenho aborrecimentos (como nas lojas)      

Sinto-me muito satisfeito com as minhas compras online      

Sinto-me muito feliz com as minhas compras online      

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 
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Q14. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações acerca da sua intenção de 

comprar online: 

 DT 

(1) 

D 

(2) 

NC/ND 

(3) 

C 

(4) 

CT 

(5) 

Tenciono fazer compras online brevemente      

Tenciono continuar a realizar compras online no futuro      

No futuro, irei regularmente fazer compras online      

(DT-Discordo Totalmente; D-Discordo; NC/DC- Não Concordo, Nem Discordo, C-Concordo, CT- 

Concordo Totalmente) 

 

Q15. Sexo:                                                                                           Q16. Idade: _____ 

 

 

Q17. Grau de escolaridade mais elevado que completou: 

 

 Nenhum  Bacharelato 

 1º ciclo do Ensino Básico (4º ano)  Licenciatura 

 2º ciclo do Ensino Básico (6ºano)  Mestrado ou Pós-Graduação 

 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  Doutoramento 

 Ensino Secundário (12º ano de escolaridade)   

 

Q18. Situação profissional:                             Q19. Indique o seu rendimento mensal líquido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculino 

 Feminino 

 Estudante 

 Trabalhador-Estudante 

 Empregado por conta própria 

 Empregado por conta de outrem 

 Desempregado 

 0 a 500€ 

 501 a 1000€ 

 1001 a 1500€ 

 1501 a 2000€ 

 2001 a 2500€ 

 Mais de 2500€ 

 Não sabe/ não responde 
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Anexo 2 – Análise de Componentes Principais e fiabilidade dos índices 
Quadro 5 – Índices sintéticos  

Dimensão Indicadores N Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

Alpha de 

Cronbach 

Pesos 

factoriais 

Variância 

explicada 

(%) 

Utilidade 

percebida 

Utilizar a Internet para compras online permite-me realizar tarefas mais 

rapidamente 196 2 5 4,04 ,82 

0,756 

,800  

67,745 No geral, fazer compras online é vantajoso 196 2 5 3,88 ,75 ,853 

Usar a Internet nas minhas compras melhora o meu desempenho nas 

mesmas 196 1 5 3,47 ,91 ,815 

Facilidade de 

uso oercebido 

Aprender a usar as lojas online é fácil para mim 196 2 5 4,18 ,77 

0,841 

,859 

76,234 A minha interacção com as lojas online é clara 196 2 5 3,99 ,81 ,911 

Acho fácil usar as lojas online para encontrar o que quero 196 1 5 4,06 ,88 ,848 

Confiança 

percebida 

Tenho confiança em fazer compras online 196 1 5 3,51 ,89 

0,786 

,846 

70,320 Posso confiar nas empresas de venda online 196 1 5 3,23 ,87 ,885 

Não há incertezas nas compras online, pode-se confiar 196 1 5 2,46 ,91 ,782 

Segurança 

percebida 

Usar cartões de crédito para fazer compras online é seguro 196 1 5 2,91 ,95 
0,805 

,916 
83,830 

Fazer o pagamento online é seguro 196 1 5 3,13 ,87 ,916 

Privacidade 

percebida 

Os websites de compra não compartilham as minhas informações pessoais e 

financeiras com terceiros sem a minha autorização 196 1 5 2,96 1,00 

0,834 

,901 

75,113 
As informações pessoais e financeiras que forneço nos websites de compra 

estão seguras 196 1 5 2,99 ,94 ,844  

Os websites de compra não utilizam as minhas informações pessoais e 

financeiras para outros fins 196 1 5 2,77 ,96 ,854  

Normas 

subjectivas 

Os membros da minha família incentivam-me a realizar compras online 196 1 5 2,40 ,98 

0,692 

,730 

61,890 Os media influenciam as minhas compras online 196 1 5 2,89 1,12 ,841 

Os meus amigos incentivam-me a realizar compras online 196 1 5 3,24 1,05 ,786 

Inovação Os meus amigos consultam-me se têm de experimentar algo novo 196 1 5 3,86 ,92 0,767 ,906 68,532 
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percebidaa Costumo ser o primeiro do meu grupo a experimentar novas tecnologias 196 1 5 2,95 1,11 ,854 

Estou confiante em realizar compras online, mesmo sem ninguém a mostrar-

me como se faz 196 1 5 3,18 1,02 ,711 

Conteúdo 

website 

Os websites de compra referem os preços dos produtos/serviços 196 2 5 4,21 ,64 

0,773 

,842 

70,197 

Os websites de compra actualizam a informação acerca dos 

produtos/serviços 196 2 5 4,01 ,67 ,883 

Os websites de compra apresentam uma boa qualidade de imagem dos 

produtos/serviços 196 1 5 3,75 ,84 ,785 

Design website 

Os websites de compra não me fazem perder tempo 196 1 5 3,64 ,91 

0,772 

,820 

69,035 
Posso ir onde quero rapidamente nos websites de compra 196 1 5 3,95 ,81 ,885 

A organização e layout dos sites de compra facilitam a procura de 

produtos/serviços 196 1 5 3,87 ,78 ,784 

Risco 

Financeiro 

O número do meu cartão de crédito pode não ser seguro numa compra 

online 196 1 5 3,69 ,83 

0,452 

,763 

48,472 Preocupo-me em não receber o que comprei online 196 1 5 3,75 1,12 ,743 

Posso comprar o mesmo produto/serviço a um preço mais baixo noutro 

lugar 196 1 5 2,97 ,96 ,565 

Risco 

desempenho 

Numa compra online corro o risco de não conseguir examinar o 

produto/serviço 196 2 5 4,15 ,81 

0,792 

,856 

70,641 Numa compra online não consigo experimentar o produto 196 2 5 4,25 ,77 ,845 

A incapacidade de tocar e sentir o que está a ser comprado online é um risco 196 1 5 4,03 ,80 ,821 

Risco tempo 

Acho demasiado complicado efectuar o pedido da compra online 196 1 5 2,16 ,92 

0,784 

,828 

69,851 Acho difícil encontrar websites apropriados para as minhas compras 196 1 5 2,26 ,97 ,833 

As imagens e os websites demoram muito tempo a abrir 196 1 5 2,22 ,94 0,846 

Benefício 

conveniencia 

Comprar online permite fazer compras na privacidade da minha casa 196 1 5 4,28 ,69 

0,818 

,879 

73,857 Comprar online é conveniente pois não preciso de sair de casa 196 1 5 4,28 ,76 ,807 

Posso efectuar compras quando quero (24h dia) 196 1 5 4,37 ,66 ,889 

Benefício 

variedade 

Na Internet os produtos/serviços de todos os lugares encontram-se 

disponíveis 196 1 5 3,58 1,01 
0,726 

,773 
65,527 

Na Internet disponho de uma selecção mais vasta de produtos/serviços 196 1 5 3,94 ,86 ,850 
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Na Internet tenho acesso a muitas marcas e retalhistas 196 1 5 4,09 ,76 ,803 

Benefício 

facilidade 

Na Internet não tenho que esperar para ser atendido 196 1 5 4,21 ,81 

0,734 

,745 

65,411  Na Internet não fico constrangido se não comprar o produto/serviço 196 1 5 3,77 1,01 ,835 

Na Internet não tenho aborrecimentos (como nas lojas) 196 1 5 3,52 1,06 ,842  

Satisfação 

Sinto-me muito satisfeito com as minhas compras online 196 1 5 3,92 ,78 
0,932 

,968 
93,661 

Sinto-me muito feliz com as minhas compras online 196 1 5 3,81 ,81 ,968 

Intenção de 

compra online 

Tenciono fazer compras online brevemente 196 1 5 3,79 ,83 

0,848 

,893 

77,516 Tenciono continuar a realizar compras online no futuro 196 2 5 4,19 ,64 ,866 

No futuro, irei regularmente fazer compras online 196 2 5 3,78 ,85 ,881 

 

a. Foi retirada da análise a variável “Sinto-me confiante em fazer compras online depois de ver alguém a fazer o mesmo” por diminuir a consistência do índice para um α < 0,7 
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Quadro 6 - Caracterização sociodemográfica dos compradores online 

Anexo 3 – Análise de dados Univariada da subamostra compradora 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Medidas descritivas das razões de comprarem online 

  N Mínimo Média Desvio padrão Máximo 

Comodidade 196 1 3,32 ,73 4 

Rapidez na compra 196 1 3,23 ,73 4 

Maior variedade de produtos 196 1 3,14 ,80 4 

Disponibilidade 24h por dia 196 1 3,26 ,77 4 

Facilidade em comprar 196 1 3,21 ,80 4 

Preços mais acessíveis e competitivos 196 1 3,51 ,77 4 

Rapidez na entrega 196 1 3,03 ,82 4 

Privacidade e segurança na compra e pagamento 196 1 3,39 ,85 4 

Quadro 7 - Frequências da 

compra online 

N %

Sim 196 83,40%

Não 39 16,60%

Total 235 100,00%

N %

Masculino 73 37,24%

Feminino 123 62,76%

Total 196 100,00%

18-23 90 45,92%

24-29 84 42,86%

30-37 22 11,22%

Total 196 100,00%

3º Ciclo do Ensino Básico 2 1,02%

Ensino Secundário 32 16,33%

Bacharelato 1 ,51%

Licenciatura 87 44,39%

Mestrado ou Pós-Graduação 74 37,76%

Total 196 100,00%

Estudante 69 35,20%

Trabalhador-Estudante 54 27,55%

Empregado por conta própria 7 3,57%

Empregado por conta de 

outrém

59 30,10%

Desempregado 7 3,57%

Total 196 100,00%

0 a 500€ 63 32,14%

501 a 1000€ 82 41,84%

1001 a 1500€ 19 9,69%

1501 a 2000€ 6 3,06%

2001 a 2500€ 2 1,02%

Mais de 2500€ 3 1,53%

Não sabe/ não responde 21 10,71%

Total 196 100,00%

Rendimento 

mensal 

líquido

Grau de 

escolaridade

Sexo

Escalões 

etários

Situação 

profissional
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Quadro 9 - Análise de Variável de Resposta Múltipla (VRM): produtos/serviços comprados nos 

últimos 12 meses 

 

  

Responses Percent 

of Cases N Percent 

Livros, revistas, jornais, material e-learning 68 11,62% 34,69% 

Viagens e alojamento 116 19,83% 59,18% 

Filmes, música 21 3,59% 10,71% 

Bilhetes para espectáculos, eventos 77 13,16% 39,29% 

Roupas, equipamentos desportivos, acessórios de moda 98 16,75% 50,00% 

Equipamento electrónico 78 13,33% 39,80% 

Software informático 28 4,79% 14,29% 

Hardware informático 28 4,79% 14,29% 

Produtos alimentares 19 3,25% 9,69% 

Cosmética 39 6,67% 19,90% 

Outro(s) 13 2,22% 6,63% 

Total 585 100,00% 298,47% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Quadro 10 - Outros produtos/serviços comprados online 

  N % 

Acessórios de aquário 1 7,69% 

Acessórios para telemóveis 1 7,69% 

Artigos para animais (alimentação, coleira, etc.) 1 7,69% 

Artigos para o lar 1 7,69% 

Bilhetes de transportes 1 7,69% 

Brinquedos 1 7,69% 

Instrumentos musicais 1 7,69% 

Nenhum 1 7,69% 

Pacotes de experiências (ex.: Odisseias), vouchers para restaurantes. 1 7,69% 

Quadros 1 7,69% 

Refeições 1 7,69% 

Utensílios 1 7,69% 

Utensílios práticos 1 7,69% 

Total 13 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



49 

 

 

Quadro 11 – Frequência, gastos e quantidade de compras online efectuadas nos últimos 12 meses 

 

  N % 

Frequência Raramente 32 16,33% 

6 em 6 meses 42 21,43% 

3 em 3 meses 78 39,80% 

Mensalmente 37 18,88% 

Semanalmente 7 3,57% 

Total 196 100,00% 

Gasto médio Menos de 50€ 46 23,47% 

50-99€ 40 20,41% 

100-149€ 23 11,73% 

150-199€ 24 12,24% 

200-249€ 20 10,20% 

250-299€ 3 1,53% 

300€ ou mais 40 20,41% 

Total 196 100,00% 

Quantidade Nenhuma 1 ,51% 

1-5 117 59,69% 

6-10 47 23,98% 

11-15 20 10,20% 

16 ou mais 11 5,61% 

Total 196 100,00% 
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Quadro 12 - Canais mais usados para 

comprar por tipo de produto/serviço 

N %

Lojas online 13 6,63%

Lojas físicas 85 43,37%

Ambas 61 31,12%

Não compro 37 18,88%

Total 196 100,00%

Lojas online 107 54,59%

Lojas físicas 19 9,69%

Ambas 39 19,90%

Não compro 31 15,82%

Total 196 100,00%

Lojas online 21 10,71%

Lojas físicas 62 31,63%

Ambas 32 16,33%

Não compro 81 41,33%

Total 196 100,00%

Lojas online 48 24,49%

Lojas físicas 61 31,12%

Ambas 69 35,20%

Não compro 18 9,18%

Total 196 100,00%

Lojas online 5 2,55%

Lojas físicas 100 51,02%

Ambas 81 41,33%

Não compro 10 5,10%

Total 196 100,00%

Lojas online 19 9,69%

Lojas físicas 93 47,45%

Ambas 69 35,20%

Não compro 15 7,65%

Total 196 100,00%

Lojas online 27 13,78%

Lojas físicas 62 31,63%

Ambas 31 15,82%

Não compro 76 38,78%

Total 196 100,00%

Lojas online 17 8,67%

Lojas físicas 82 41,84%

Ambas 44 22,45%

Não compro 53 27,04%

Total 196 100,00%

Lojas online 2 1,02%

Lojas físicas 140 71,43%

Ambas 27 13,78%

Não compro 27 13,78%

Total 196 100,00%

Lojas online 2 1,02%

Lojas físicas 82 41,84%

Ambas 44 22,45%

Não compro 68 34,69%

Total 196 100,00%

Roupas, 

equipamentos 

desportivos, 

acessórios de 

moda

Equipamento 

electrónico

Software 

informático

Hardware 

informático

Produtos 

alimentares

Cosmética

Livros, 

revistas, 

jornais, 

material de e-

learning

Viagens e 

alojamento

Filmes, 

música

Bilhetes para 

espectáculos, 

eventos

 

 

Quadro 13 - Canais mais usados para 

pesquisar por tipo de produto/serviço 

N %

Lojas online 50 25,51%

Lojas físicas 25 12,76%

Ambas 90 45,92%

Não pesquiso 31 15,82%

Total 196 100,00%

Lojas online 139 70,92%

Lojas físicas 1 ,51%

Ambas 39 19,90%

Não pesquiso 17 8,67%

Total 196 100,00%

Lojas online 76 38,78%

Lojas físicas 15 7,65%

Ambas 58 29,59%

Não pesquiso 47 23,98%

Total 196 100,00%

Lojas online 106 54,08%

Lojas físicas 7 3,57%

Ambas 67 34,18%

Não pesquiso 16 8,16%

Total 196 100,00%

Lojas online 25 12,76%

Lojas físicas 52 26,53%

Ambas 107 54,59%

Não pesquiso 12 6,12%

Total 196 100,00%

Lojas online 51 26,02%

Lojas físicas 30 15,31%

Ambas 100 51,02%

Não pesquiso 15 7,65%

Total 196 100,00%

Lojas online 57 29,08%

Lojas físicas 20 10,20%

Ambas 58 29,59%

Não pesquiso 61 31,12%

Total 196 100,00%

Lojas online 48 24,49%

Lojas físicas 24 12,24%

Ambas 73 37,24%

Não pesquiso 51 26,02%

Total 196 100,00%

Lojas online 15 7,65%

Lojas físicas 80 40,82%

Ambas 66 33,67%

Não pesquiso 35 17,86%

Total 196 100,00%

Lojas online 10 5,10%

Lojas físicas 43 21,94%

Ambas 72 36,73%

Não pesquiso 71 36,22%

Total 196 100,00%

Equipamento 

electrónico

Software 

informático

Hardware 

informático

Produtos 

alimentares

Cosmética

Livros, 

revistas, 

jornais, 

material de e-

learning

Viagens e 

alojamento

Filmes, 

música

Bilhetes para 

espectáculos, 

eventos

Roupas, 

equipamentos 

desportivos, 

acessórios de 

moda
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Figura 5 - Coeficientes de fusão, método Ward 

 

Quadro 14 - Medidas descritivas das variáveis independentes e da variável dependente 

  
N Mínimo Média Desvio-padrão Máximo 

Utilidade percebida 196 2 3,80 ,68 5 

Facilidade de uso percebido 196 2 4,08 ,72 5 

Confiança 196 1 3,07 ,75 5 

Segurança percebida 196 1 3,02 ,83 5 

Privacidade percebida 196 1 2,91 ,84 5 

Normas subjectivas 196 1 2,85 ,83 5 

Inovação percebida 196 1 3,33 ,84 5 

Conteúdo do website 196 2 3,99 ,60 5 

Design do website 196 2 3,82 ,69 5 

Risco de desempenho 196 2 4,14 ,67 5 

Risco de tempo 196 1 2,21 ,79 5 

Benefício de conveniência 196 2 4,31 ,61 5 

Benefício de variedade 196 2 3,87 ,71 5 

Benefício de facilidade 196 1 3,83 ,78 5 

Satisfação 196 1 3,86 ,77 5 

Intenção de compra online 196 2 3,92 ,68 5 

Anexo 4 – Análise de Clusters 

As duas figuras seguintes permitem observar os coeficientes de fusão, assim como as 

diferenças entre eles, nas últimas 30 agregações, permitindo seleccionar-se uma solução de 3 

clusters. 

 
 

 

 

 

 
Figura 6 - Distância entre os coeficientes de fusão, método Ward 
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Quadro 15 – Número de casos nos clusters 

 

 

 

 

Quadro 16 – ANOVA 

 
Quadro 17 – Descrição dos clusters  

 
cluster 1 cluster 2 cluster 3 

Média Média Média 

Utilidade percebida 3,35 3,74 4,51 

Facilidade de uso percebido 3,49 4,16 4,73 

Confiança 2,42 3,20 3,70 

Segurança 2,30 3,28 3,53 

Privacidade 2,31 3,23 3,12 

Normas subjectivas 2,69 2,67 3,38 

Inovação 2,77 3,33 4,11 

Cluster 1 63,000 

2 87,000 

3 46,000 

Valid 196,000 

Missing 0,000 

Mean 

Square df

Mean 

Square df

Utilidade percebida 18,044 2 ,282 193 63,999 ,000

Facilidade de uso percebido 21,144 2 ,299 193 70,817 ,000

Confiança 23,114 2 ,322 193 71,721 ,000

Seguança percebida 25,148 2 ,442 193 56,867 ,000

Privacidade percebida 16,884 2 ,536 193 31,478 ,000

Normas subjectivas 8,729 2 ,604 193 14,445 ,000

Inovação percebida 23,924 2 ,471 193 50,779 ,000

Conteúdo do website 11,640 2 ,244 193 47,654 ,000

Design do website 18,403 2 ,293 193 62,739 ,000

Risco de desempenho 1,610 2 ,431 193 3,734 ,026

Risco tempo 15,637 2 ,463 193 33,803 ,000

Benefício conveniência 7,672 2 ,291 193 26,392 ,000

Benefício de variedade 17,435 2 ,327 193 53,251 ,000

Benefício de facilidade 12,819 2 ,485 193 26,437 ,000

Satisfação 24,812 2 ,343 193 72,385 ,000

Intenção de compra online 19,078 2 ,269 193 70,838 ,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to 

maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not 

corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are 

equal.

Cluster Error

F Sig.

ANOVA
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Conteúdo 3,66 3,92 4,58 

Design 3,34 3,80 4,51 

Risco desempenho 4,31 4,12 3,96 

Risco tempo 2,58 2,32 1,52 

Benefício conveniência 4,02 4,27 4,78 

Benefício variedade 3,49 3,76 4,60 

Benefício facilidade 3,46 3,78 4,43 

Satisfação 3,31 3,83 4,67 

Intenção de compra online 3,42 3,92 4,62 

 
Quadro 18 – Descrição dos clusters: comportamento de compra online 

 Cluster Number of Case 

cluster 1 cluster 2 cluster 3 

N % N % N % 

Frequência de 

compras online nos 

últimos 12 meses 

Raramente 24 38,10% 7 8,05% 1 2,17% 

6 em 6 meses 18 28,57% 14 16,09% 10 21,74% 

3 em 3 meses 17 26,98% 45 51,72% 16 34,78% 

Mensalmente 3 4,76% 16 18,39% 18 39,13% 

Semanalmente 1 1,59% 5 5,75% 1 2,17% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Gasto médio de 

compras online nos 

últimos 12 meses 

menos de 50€ 22 34,92% 19 21,84% 5 10,87% 

50-99€ 15 23,81% 17 19,54% 8 17,39% 

100-149€ 6 9,52% 11 12,64% 6 13,04% 

150-199€ 7 11,11% 11 12,64% 6 13,04% 

200-249€ 4 6,35% 8 9,20% 8 17,39% 

250-299€ 1 1,59% 0 0,00% 2 4,35% 

300€ ou mais 8 12,70% 21 24,14% 11 23,91% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Quantidade de 

compras online nos 

últimos 12 meses 

Nenhuma 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 

1-5 50 79,37% 52 59,77% 15 32,61% 

6-10 9 14,29% 22 25,29% 16 34,78% 

11-15 2 3,17% 7 8,05% 11 23,91% 

16 ou mais 1 1,59% 6 6,90% 4 8,70% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 
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Quadro 19 – Perfil sociodemográfico dos clusters 

 

 Cluster Number of Case 

cluster 1 cluster 2 cluster 3 

N % N % N % 

Sexo 

Masculino 21 33,33% 37 42,53% 15 32,61% 

Feminino 42 66,67% 50 57,47% 31 67,39% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Escalões 

etários 

18-23 27 42,86% 39 44,83% 24 52,17% 

24-29 26 41,27% 38 43,68% 20 43,48% 

30-37 10 15,87% 10 11,49% 2 4,35% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Grau de 

escolaridade 

Nenhum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1º ciclo do Ensino Básico  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2º ciclo do Ensino Básico  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3º Ciclo do Ensino Básico  1 1,59% 1 1,15% 0 0,00% 

Ensino Secundário  11 17,46% 15 17,24% 6 13,04% 

Bacharelato 0 0,00% 1 1,15% 0 0,00% 

Licenciatura 29 46,03% 33 37,93% 25 54,35% 

Mestrado ou Pós-Graduação 22 34,92% 37 42,53% 15 32,61% 

Doutoramento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Situação 

profissional 

Estudante 19 30,16% 30 34,48% 20 43,48% 

Trabalhador-Estudante 16 25,40% 25 28,74% 13 28,26% 

Empregado por conta 

própria 
4 6,35% 3 3,45% 0 0,00% 

Empregado por conta de 

outrem 
22 34,92% 26 29,89% 11 23,91% 

Desempregado 2 3,17% 3 3,45% 2 4,35% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 

Rendimento 

mensal 

líquido 

0 a 500€ 19 30,16% 31 35,63% 13 28,26% 

501 a 1000€ 29 46,03% 36 41,38% 17 36,96% 

1001 a 1500€ 5 7,94% 7 8,05% 7 15,22% 

1501 a 2000€ 2 3,17% 3 3,45% 1 2,17% 

2001 a 2500€ 1 1,59% 1 1,15% 0 0,00% 

Mais de 2500€ 1 1,59% 1 1,15% 1 2,17% 

Não sabe/ não responde 6 9,52% 8 9,20% 7 15,22% 

Total 63 100,00% 87 100,00% 46 100,00% 
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Anexo 5 – Regressão Linear Múltipla 

Quadro 20 – Linearidade das variaveis 

Variáveis UP FUP C S P NS I CWC CWD RD RT BC BV BF Sat

Intenção 

de compra 

online

r ,539
**

,467
**

,442
**

,437
**

,254
**

,239
**

,528
**

,377
**

,440
** -,122 -,329

**
,443

**
,489

**
,362

**
,619

**

 
**<0,01; *<0,05; r = coeficiente de correlação pearson; UP=Utilidade percebida; FUP=Facilidade de uso percebido; 

C=Confiança; S=Segurança; P=Privacidade; NS=Normas subjectivas; CWC=Características do website conteúdo; 

CWD=Características do website design; RD=Risco desempenho; RT=Risco tempo; BC=Benefício conveniência; 

BV=Benefício variedade; BF= Benefício facilidade; Sat=Satisfação  

 

Pressuposto da Linearidade do fenómeno: Como se pode observar através das correlações a variável 

dependente apresenta-se correlacionada com todas as variáveis independentes de forma significativa 

(p<0,05), à excepção do Risco de desempenho, o que se traduz na sua eliminação do modelo de forma a 

torná-lo mais robusto. No que respeita as restantes variáveis, observa-se uma correlação positiva 

moderada forte com a satisfação e uma correlação positiva moderada com a Utilidade percebida, 

Facilidade de uso percebido, Confiança, Segurança, Inovação, design dos websites, Benefício de 

conveniência e de variedade. Verifica-se ainda uma correlação fraca positiva com a privacidade, benefício 

de facilidade, conteúdo dos websites e uma correlação muito fraca com as Normas subjectivas. Por 

último, salienta-se a presença de uma correlação fraca negativa com o risco de tempo. 

 

Quadro 21 – Síntese dos pressupostos da regressão linear múltipla  

Variável 

Dependente

Independência das 

variáveis aleatórias 

residuais

Variáveis aleatórias 

com valor esperado 

nulo

Normalidade das 

variáveis aleatórias 

resíduais

Homogeneidade dos 

resíduos

Dimensão 

mínima  da 

amostra

N
TOL 

(mínima)

VIF 

(máximo)
Durbin-Watson Média dos resíduos Kolmogorov-Smirnov   Gráfico

162 196 0,353 2,835 D-W=1,930 0 K-S (196)=0,044, p=0,200
Distribuição aleatória 

em torno de 0

Dimensão  da amostra Multicolinearidade

Intenção de 

compra 

online

 
Dimensão mínima da amostra: A dimensão mínima da amostra requerida é de 162 inquiridos 

(N≥50+8Vis = 50+8x14=162) e visto a subamostra de compradores online ser constituída por 198 

indivíduos este parâmetro é devidamente cumprido.  

 

Pressuposto da inexistência de multicolinearidade: Admitindo VIF superiores a 5 e TOL inferiores a 

0,2 para a existência de problemas de multicolinearidade, pode-se afirmar que o pressuposto se verifica já 

que o valor máximo de VIF é de 2,835 e o valor mínimo da TOL é de 0,353. 

 
Pressuposto da Independência das variáveis aleatórias residuais: Como se pode observar através do 

Teste de Durbin-Watson o valor é próximo de 2, o que significa que os resíduos não se encontram 

correlacionados, verificando-se o pressuposto. 

 
Pressuposto das variáveis aleatórias com valor esperado nulo: Verifica-se o pressuposto já que a 

média dos resíduos é aproximadamente 0 

 

Pressuposto da distribuição normal das variáveis aleatórias residuais: Não se rejeita a hipótese nula 

da normalidade (K-S (196)=0,044, p=0,200), pelo que se verifica o pressuposto. 

 
Pressuposto da variância constante das variáveis aleatórias residuais: A distribuição tende a ser 

aleatória em torno de 0, pelo que se verifica o pressuposto. 
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Anexo 6 - Análise de dados Univariada da subamostra não 

compradora online 

 
Quadro 22 – Caracterização sociodemográfica do não comprador online 

 N % 

Sexo 

Masculino 11 28,21% 

Feminino 28 71,79% 

Total 39 100,00% 

Escalões etários 

18-23 29 74,36% 

24-29 6 15,38% 

30-37 4 10,26% 

Total 39 100,00% 

Grau de 

escolaridade 

Nenhum 0 0,00% 

1º ciclo do Ensino Básico 0 0,00% 

2º ciclo do Ensino Básico 0 0,00% 

3º Ciclo do Ensino Básico 0 0,00% 

Ensino Secundário 7 17,95% 

Bacharelato 1 2,56% 

Licenciatura 22 56,41% 

Mestrado ou Pós-Graduação 9 23,08% 

Doutoramento 0 0,00% 

Total 39 100,00% 

Situação 

profissional 

Estudante 13 33,33% 

Trabalhador-Estudante 11 28,21% 

Empregado por conta própria 1 2,56% 

Empregado por conta de outrém 9 23,08% 

Desempregado 5 12,82% 

Total 39 100,00% 

Rendimento 

mensal líquido 

0 a 500€ 17 43,59% 

501 a 1000€ 12 30,77% 

1001 a 1500€ 4 10,26% 

1501 a 2000€ 0 0,00% 

2001 a 2500€ 1 2,56% 

Mais de 2500€ 0 0,00% 

Não sabe/ não responde 5 12,82% 

Total 39 100,00% 
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Quadro 23 – Medidas descritivas das razões de não comprarem online 

 N Mínimo Média Desvio 

padrão 

Máximo 

Preferência pelo contacto pessoal 39 1 3,21 ,77 4 

Fidelidade aos comerciantes habituais 39 1 2,59 ,72 4 

Ausência de necessidade e interesse em comprar online 39 1 2,59 ,82 4 

Problemas de confiança na recepção, devolução de bens e 

preocupações com reclamações 
39 1 3,36 ,81 4 

Falta de cartão de crédito, débito para pagamento através da Internet 39 1 2,67 1,15 4 

Indisponibilidade de bens e/ou serviços que necessita 39 1 2,05 ,89 4 

 


