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RESUMO 

 

Para uma melhor compreensão do comportamento do consumidor no processo de compra 

de software de gestão e contabilidade nas PME’s portuguesas, espanholas e francesas, 

foram revistos os principais modelos de comportamento de compra dentro de uma óptica 

comportamental, à luz dos paradigmas cognitivos e da aprendizagem, numa perspectiva 

de consumo final e de mercados industriais. 

 

O modelo proposto e o processo de pesquisa levado a cabo, partem de uma aplicação base 

dos modelos de comportamento e processo de compra clássicos de tipo cognitivo. Através 

da aplicação de diversos métodos de análise univariada, multivariada, como sejam o teste 

do Qui-Quadrado, a análise das médias, Anova, Teste T, a análise factorial de 

componentes principais e de correspondência multipla, assim como o uso da função 

logística permitiram comprovar os elementos seguintes: 

 

- O nível de implicação do consumidor no seu processo de compra, as fontes de 

informação externas utilizadas, assim como a dimensão e tipo de actividades da empresa, 

condicionam a forma como cada empresa percorre as fases de procura externa de 

informação e avaliação no processo de compra. 

 

- O processo de satisfação e repetição de compra, resultante da experiência pós-compra 

verificou ser fruto da avaliação realizada sobre o produto assim como sobre os serviços 

disponibilizados pelo distribuidor da solução. A formação e a assistência técnica apesar de 

ser relevantes produzem um efeito de menor relevância na satisfação. Os movimentos 

futuros de prescrição são basicamente determinados pela avaliação sobre o produto em 

uso. 

 

Foram encontradas como variáveis mais relevantes de segmentação dos mercados 

estudados, o nível de implicação individual no acto de compra, a dimensão da empresa e o 

tipo de actividade. 

 

 

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 V 

RESUMÉ 

 

Pour une meilleure compréhension du comportement du consommateur et le processus 

d’achat de software de gestion et comptabilité chez les PME portugaises, espagnoles et 

françaises, foram revistos les principaux modèles de comportement d’achat dans une 

optique comportemental, à la lumière des paradigmes cognitifs et d’apprentissage, dans 

une perspective de consommation finale et de marchés industriels. 

 

Le modèle proposé et le processus de recherche levado a cabo, partent d’une application 

base des modèles de comportement et processus d’achat classiques de type cognitif. 

L’application de diverses méthodologies d’analyse multivariée, tels que le test du Chi-

Deux, l’analyse de moyennes, Anova, Teste T, l’analyse factorielle des composants 

principales et de correspondance multiple, ainsi que l’utilisation de la fonction logistique 

a permit établir les éléments suivants: 

 

- Le niveau d’implication du consommateur dans son processus d’achat, les sources 

d’information externes utilisées, ainsi que la dimension et le type d’activités de 

l’entreprises, conditionnent la forme comme chaque entreprises parcours les phases de 

procura externe d’information et d’évaluation du processus d’achat. 

 

- Le processus de satisfaction e répétition d’achat, résultat de l’expérience post-achat 

vérifie ser fruto da avaliação réalisée sur le produit ansi que sur les services disponibilizés 

para le distributeur de la solution. La formation et l’assistance technique apesar de ser 

relevantes produisent un effet de menor relevance dans la satisfaction. Les mouvements 

futurs de prescription sont basiquement determinés pela avaliação sobre o produto em 

uso. 

 

Foram encontradas como variáveis mais relevantes de segmentation des marchés étudiés, 

le niveau de l’implication individuelle a l’acte d’achat, la dimension de l’entreprise et le 

type d’activité. 
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SUMMARY 

 

For a better understanding of the behaviour of the consumer in the process of purchase of 

software of accountancy in the Portuguese, Spanish and French PME's, there were seen 

again the principal models of behaviour of purchase inside an optics comportamental, by 

the light of the cognitive paradigms and the apprenticeship, in a perspective of final 

consumption and of industrial markets. 

 

The proposed model and the process of inquiry carried out, classics of cognitive type 

leave from an application base of the models of behaviour and process of purchase. 

Through the application of several methods of multivaried analysis, since they are the test 

of the Chi-Quare, Anova, Test T, the analysis of the averages, the analysis factorial of 

principal components and multiple correspondance, as well as the use of the function 

logistics they allowed to prove the next elements: 

 

- The level of implication of the consumer in his process of purchase, the extern fountains 

of information used, as well as the dimension and type of activities of the enterprise, 

stipulate the form like each enterprise it goes through the phases of extern search of 

information and evaluation in the process of purchase. 

 

- The process of satisfaction and repetition of purchase, resultant force of the experience 

powders-purchases checked to be a result of the evaluation carried out on the product as 

well as on the available services for the distributor of the solution. The formation and the 

technical back-up in spite of being relevant produce an effect of less relevance in the 

satisfaction. The future movements of prescription are determined basically by the 

evaluation on the product in use. 

 

They were found like variables more relevant of segmentation of the studied markets, the 

level of individual implication in the act of purchase, the dimension of the enterprise and 

the type of activity. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 – Enquadramento teórico do comportamento e do processo de compra do 

consumidor 

 

O comportamento do consumidor caracteriza-se, de acordo com Wilkie (1994), como um 

conjunto de actividades que o indivíduo desenvolve quando procura, avalia, compra e usa 

um bem ou um serviço para satisfazer uma necessidade ou um desejo. Neste contexto, o 

objectivo global deste estudo pretende conhecer o comportamento e o processo de decisão 

de compra do consumidor de software de gestão e contabilidade: caracterização sócio-

demografica e dos seus hábitos, situações de consumo e atitudes face aos atributos do 

software, através de dados primários. 

 

A necessidade de aumentar a competitividade no ramo de software de gestão e 

contabilidade, tornou-se mais urgente com o crescimento de empresas nesta actividade 

que levaram a uma quebra de margem e volume de vendas. Este estudo permite fazer um 

diagnóstico mais completo do mercado sob a perspectiva do consumidor, abrangendo 

componentes cognitivas e comportamentais na caracterização do seu comportamento, bem 

como aspectos de natureza comercial, tal como a qualidade dos produtos e fontes de 

informação para apoio à decisão de compra.  

 

A análise do comportamento e do processo de compra das PME’s na aquisição do 

software de gestão e contabilidade deve centrar-se essencialmente nas características 

específicas das empresas motivadas pela performance e pela satisfação esperada. A 

abordagem proposta não pretende ser a única resposta ao processo de compra nesta 

categoria de produto, mas sim propor comportamentos a algumas das fases que têm mais 

implicações em termos da estratégia de marketing de uma empresa produtora ou 

distribuidora de software desta categoria. 

 

Inicialmente desenvolvido pela área económica por autores como Marshall (1927), o tema 

da compra foi investigado com o objectivo de descrever: 1) os mecanismos do processo 

de decisão de compra (Nicosia, 1966; Howard e Sheth, 1967; Engel et al., 2005), e 2) as 

variáveis que os influenciam: os critérios e as situações de compra, as fases do processo 

de decisão de compra e as características funcionais e psicológicas do consumidor 
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(Assael, 1998 e Mowen, 1995). Na literatura revista, destacaram-se as noções de hábitos 

de compra (Olshavsky e Granbois, 1979; Assael, 1998), satisfação (Oliver, 1989), 

aprendizagem (Shiffman e Kanuk, 1991), implicação (Assael, 1998), necessidades e 

desejos (Kotler, 1994), procura de informação (Engel et al., 1995).  

 

Estes conceitos permitem descrever e compreender melhor o comportamento e o processo 

decisão de compra do consumidor segundo as situações em que se encontra (Assael, 

1992). Neste contexto, a compreensão do comportamento do consumidor, de acordo com 

Ladwein (1999), torna-se um factor de êxito comercial e um meio de alcançar os 

objectivos empresariais. Nesta perspectiva, este estudo pode contribuir para uma melhor 

orientação das acções de Marketing. 

 

2 - Justificação e contribuição da pesquisa 

 

O presente estudo incide sobre os diferentes tipos de comportamentos e processos de 

compra das PME’s aplicado ao software de contabilidade e de gestão, tendo por objecto 

os mercados de Portugal, Espanha e França, de forma a proceder à sua comparação e a 

determinação de uma estratégia de Marketing. Este trabalho foi motivado pela relevância 

da temática proposta dentro da área do Marketing. 

 

Segundo Glazer (1991), a inflação dos produtos e das mensagens publicitárias e a 

concentração dos canais de distribuição geram excesso de informação. Essa informação 

crescente dificulta os consumidores em situações de escolha nas quais seria incorrecto 

admitir sistematicamente um processo de decisão de compra economicamente simples e 

racional. Nesta perspectiva, o uso de diferentes níveis de leitura bibliográfica para a 

pesquisa permitiu alimentar a reflexão, aplicando o comportamento e o processo de 

decisão de compra para o produto específico que é o software de gestão e contabilidade. 

  

Os estudos empíricos anteriores dedicaram-se de forma geral a bens de grande consumo 

tais como os automóveis (Kiel e Layton, 1981) e os detergentes (Loudon e Bitta, 1993). 

Não foram encontrados estudos académicos que relacionassem o comportamento de 

compra e o mercado europeu com o software de contabilidade. De facto, existe uma 

grande escassez de pesquisas ao nível de dissertação de Mestrado para além do estudo da 
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PAC Group (2000) incidindo sobre as ofertas e o posicionamento dos softwares e das 

tecnologias de informática no mercado português. 

 

Para compreender o comportamento das PME’s portuguesas, espanholas e francesas no 

processo de compra aplicado ao software de gestão e contabilidade, foram revistos os 

principais modelos, à luz dos paradigmas cognitivos e da aprendizagem, numa perspectiva 

de consumo final e de mercados industriais entre os quais encontram-se os modelos de 

Howard e Sheth (1967), Sheth (1973), Assael (1998) e Engel et al. (2005). 

 

Contribuição da pesquisa 

 

Salienta-se aqui a utilidade do presente estudo, do ponto de vista empresarial, para um 

melhor conhecimento do comportamento dos consumidores de software de gestão e 

contabilidade. Os resultados poderão contribuir para desenvolver e orientar as estratégias 

de Marketing das empresas fabricantes e distribuidoras de package de softwares 

(segmentação, desenvolvimento do produto, política de preço, comunicação e canais de 

distribuição) no sentido em que poderão adaptar melhor as suas ofertas às expectativas 

dos consumidores quer empresariais quer individuais. No âmbito académico, espera ter-se 

aprofundado o estudo do comportamento e o processo de decisão das PME’s na compra 

de um software de contabilidade, aplicá-lo a um contexto industrial e individual, e a um 

nível transnacional. 

 

De acordo com Buttle (1996), a opinião do cliente ainda não é totalmente considerada 

pelas empresas. Com efeito, uma vez que o estudo considera o consumidor como o actor 

principal, pretende-se conhecer quais são os factores determinantes na sua satisfação na 

compra de um software de contabilidade. Refira-se que a literatura sobre o Marketing 

trata do tema na perspectiva do vendedor, embora a satisfação, a prescrição e a repetição 

de compra podem depender de ambas as partes (consumidor e vendedor).  

 

3 – O problema  

 

Actualmente, é discutível a necessidade das empresas conhecerem o comportamento e o 

processo de decisão de compra de seus consumidores para que atendam melhor a suas 

necessidades. Com o crescimento do número de empresas no sector de informática de 
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gestão, torna-se importante também investigar como esse processo ocorre quando o 

software é a ferramenta base da gestão da própria empresa para a compra. Neste sentido, 

uma questão importante é determinar o que faz comprar e como se desenvolve o processo 

de decisão de compra dos consumidores de software de gestão e contabilidade que fazem 

a sua própria contabilidade. 

 

O problema a estudar consiste em determinar qual a melhor descrição, modelização e 

análise do comportamento do consumidor exibido na compra de um software de 

contabilidade e gestão pelas pequenas e médias empresas dos mercados Português, 

Francês e Espanhol. 

 

4 – Os objectivos da pesquisa 

 

4.1 - O objectivo geral 

 

Tendo como pano de fundo o modelo de comportamento e do processo de decisão de 

compra do consumidor e uma revisão ampla da literatura sobre o tema, o objectivo geral 

desse trabalho é o de procurar um melhor entendimento do comportamento das PME’s na 

compra de um software de gestão e de contabilidade. 

 

Neste contexto, a presente pesquisa pretende propor um modelo adaptado para descrever 

o comportamento das PME’s portuguesas, francesas e espanholas na compra de um 

software de contabilidade, e determinar as variáveis que permitem definir os segmentos 

que expliquem os diferentes comportamentos no processo de compra entre os três países. 

Procura-se assim identificar e determinar quais as variáveis a considerar no 

comportamento de compra que este tipo de comprador exibe, para assim compará-las com 

os diferentes paradigmas sobre a compra elegendo uma grelha teórica mais adequada para 

a sua análise, tendo em conta as fases do processo de decisão de compra. E, por fim, 

chegar a um modelo ajustado e adequado para responder ao problema. 

 

4.2 - Os objectivos específicos 

 

Para atingir este objectivo existem outros auxiliares que o suportam: 
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1) Ordenar e sistematizar o conhecimento científico hoje disponível sobre o 

comportamento e processo de decisão de compra do consumidor. A revisão da literatura 

realizada será a base dessa organização e sistematização. 

 

2) Determinar qual a melhor utilização e adaptação dos modelos existentes a um produto 

específico, como é o software de contabilidade, e ao seu processo de compra por PME’s 

nos mercados português, espanhol e francês. 

 

3) Identificar o conjunto de factores mais importantes que determinam o comportamento 

de uma PME na compra de um software de contabilidade. 

 

4) Simplificar e adaptar um modelo para estimar como a probabilidade de compra de um 

software de contabilidade das PME’s é influenciada por cada variável identificada na fase 

exploratória e na revisão bibliográfica.  

 

5) Identificar as variáveis que permitem definir diferentes segmentos com base em 

comportamento e processo de decisão de compra existentes nos mercados portugueses, 

espanhóis e franceses, e caracterizar os seus diferentes comportamentos.  

 

6) A partir dos resultados da pesquisa, comparar o comportamento de compra das PME’s 

nos três países em estudo, tirar conclusões práticas, orientações e recomendações 

estratégicas para as acções de Marketing. Oferecer sugestões de ordem prática e dentro do 

campo de abrangência desse estudo para gerentes e empreendedores interessados. 

 

A Figura 1 apresenta os objectivos gerais e específicos, exploratórios e descritivos da 

pesquisa. 
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Figura 1 - Esquema representativo dos objectivos da pesquisa 
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5 – Metodologia 

 

Etapa exploratória e qualitativa 

 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho envolve a realização de uma etapa 

qualitativa numa primeira fase exploratória, para definir e enquadrar melhor o problema, 

formular as hipóteses, adquirir um maior conhecimento sobre o processo de decisão de 

compra e identificar várias perspectivas de desenvolvimento para o problema.  

 

Esta etapa pretendeu a identificação dos atributos mais importantes a serem avaliados na 

óptica do consumidor, a partir de uma amostra da população em estudo. Esta pesquisa foi 

realizada via uma série de entrevistas em profundidade realizadas a quadros responsáveis 

pela contabilidade dentro da empresa, seleccionados por conveniência (Malhotra, 1999). 

As entrevistas, num total de nove e repartidas equitávelmente (três em cada país em 

estudo), envolveram PME’s portuguesas, espanholas e francesas que realizam a sua 

própria gestão. O guião utilizado para as entrevistas em profundidade foi composto de 

perguntas genéricas, as quais permitiram enquadrar melhor o problema do estudo, 

compreender o porquê e como as PME’s procedem para comprar um software de gestão e 

contabilidade, através da obtenção de respostas amplas e sem uma estruturação rígida.  

 

A análise do conteúdo das entrevistas, completado pelo método de categorização, 

permitiu a identificação das variáveis determinantes do comportamento e processo de 

compra das PME’s na compra do software de contabilidade. O principal resultado desta 

etapa foi de propor um modelo adaptado ao processo de compra deste tipo de produto na 

visão dos consumidores usuários com base nas referências bibliográficas (Malhotra, 1999) 

e o estabelecimento dos indicadores componentes do questionário a ser usado na pesquisa 

quantitativa para uma análise quantitativa mais extensa. 

 

Etapa descritiva e quantitativa 

 

Numa segunda fase desenvolveu-se a pesquisa quantitativa, com procedimentos de 

recolha e análise dos dados. O principal objectivo da etapa quantitativa foi a de medir o 

comportamento dos consumidores perante a decisão de compra de um software de gestão 

e contabilidade para a empresa, nomeadamente ao nível da implicação, de como 
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percorrem as diferentes fases do processo de compra, como manifestam a sua satisfação, a 

qual o comportamento pós-compra e os factores de caracterização da empresa. O primeiro 

passo desta etapa foi a elaboração do instrumento de recolha a partir dos indicadores 

identificados nas entrevistas em profundidade. Os questionários apresentaram questões 

fechadas, e foram utilizados vários tipos de escalas: nominais e escolhas múltiplas, 

dicotómicas e intervalares. Como complemento do questionário, foram incluídas questões 

relativas à caracterização da empresa e do inquirido traçando o seu perfil sócio-

demográfico. 

 

 Aplicou-se um inquérito postal com os objectivos de descrever e analisar o 

comportamento das PME’s portuguesas, francesas e espanholas na compra do software de 

gestão e contabilidade assim como verificar a viabilidade do modelo proposto. Pretendeu-

se também comparar e segmentar a amostra e determinar quais as expectativas das PME’s 

clientes e vendedoras para tirar conclusões práticas e recomendações para as empresas ao 

nível da estratégia e acções do Mix- Marketing. 

 

O questionário elaborado foi submetido a um pré-teste e, após pequenas alterações, 

enviado através de inquérito postal para 1500 inqueridos, 500 em cada país investigado, 

esperando uma taxa de resposta de 15 a 25%. Ou seja, a intenção foi de recolher entre 75 

e 130 questionários válidos por cada país (ou seja entre 225 e 390 no total), para constituir 

uma massa crítica suficiente e garantir a qualidade e fiabilidade dos resultados. A taxa de 

resposta foi de 27,3% na totalidade, ou seja 410 inquéritos respondidos. Apesar da 

amostra não ser representativa, a distribuição da amostra foi a seguinte: 44,6% dos 

respondentes em França, 23,9% dos respondentes em Espanha e 31,4% provenientes de 

Portugal. 

 

A análise das respostas dos questionários válidos enviados as empresas foi objecto de 

tratamento estatístico com a aplicação do software “SPSS” (Statistical Package For 

Social Sciences) integrando diversos métodos de análise, referidas com mais pormenores 

na Secção 3.8.2., tais como frequências, a análise multivariada, como sejam o teste do 

Qui-Quadrado, a análise das médias, a análise factorial, assim como o uso de outras 

técnicas que permitiram comprovar os elementos conclusivos apresentados nos resultados 

da pesquisa. 
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6 – Limitações 

 

Neste estudo, importa alertar para algumas limitações que o mesmo encerra. Algumas das 

principais limitações do estudo prendem-se com questões de ordem metodológica.  

 

Uma das limitações óbvias da pesquisa tem que ver com o carácter de conveniência da 

amostra. O facto do estudo não ser baseado numa amostra probabilística, coloca fortes 

restrições à possibilidade de generalizar os resultados aqui encontrados para o universo 

estudado. Por este motivo, os resultados deste estudo precisam de uma interpretação 

cuidadosa e limitada ao contexto da presente pesquisa. Com efeito, é com bastantes 

reservas que as evidências empíricas aqui expostas podem ser extrapoladas para o 

universo dos profissionais estudados. 

 

É importante ressaltar que em decorrência do processo de amostragem, tamanho da 

amostra e da população do estudo, o desconhecimento detalhado da população afigura-se 

igualmente problemático no sentido em que as PME’s que realizam a sua própria 

contabilidade de forma informatizada é de difícil aferição.  

 

Outra das limitações é a dificuldade do controlo amostral pelo facto dos inquéritos serem 

preenchidos por pessoas que não são as seleccionadas ou estarem incompletos por 

diversas razões.  

 

A investigação partiu do pressuposto de que apenas existe um interveniente no processo 

de compra nesta categoria de produto para facilitar a recolha de informação e o tratamento 

de dados. No entanto, apresentou-se como uma compra industrial tendo pontos comuns da 

compra individual (Amine, 1999). Neste trabalho não se considerou a realidade de que 

poderão existir situações em que agem mais do que um interveniente na decisão de 

compra.  

 

Esta investigação procurou estudar o comportamento de compra sem considerar a 

possibilidade de existir uma relação com o fornecedor de software. É, de facto, uma 

limitação do estudo pelo entendimento mais aprofundado da forma como se produz a 

compra no contexto complexo das relações existentes entre empresas (e seus actores), e 

que certamente influenciará a percepção global da satisfação sobre o serviço produzido. 
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7 – Estrutura da tese 

 

A dissertação é constituída por nove capítulos conforme se pode observar na Figura 2. Em 

primeiro lugar, é feita a introdução ao estudo, apresentando-se o objecto de pesquisa, os 

principais objectivos, a contribuição esperada, a metodologia, as limitações e a estrutura 

da dissertação.  

 

No capítulo I, procede-se à revisão da literatura, isto é, à delimitação teórico-conceptual 

consagrado no Marketing sobre os modelos de comportamento do consumidor e o 

processo de decisão de compra mais apropriada para enquadrar a problemática em análise. 

Também é apresentada uma extensa revisão bibliográfica sobre os artigos e publicações 

científicas relacionadas ao tema da pesquisa Na secção 1.2, descreve-se sobre as 

diferentes abordagens sobre as fases do processo de compra de maior interesse para o 

tema em análise. Neste capítulo, são ainda identificadas as principais fases e referido à 

importância de cada uma. Estas análises permitiram a elaboração de um modelo adaptado 

a compra específica do produto em causa cujo objectivo é de testar e relacionar a 

importância das variáveis determinantes. Finalmente, na secção 1.3, procedeu-se a própria 

análise do comportamento e processo de decisão de compra com uma breve apresentação 

dos modelos teóricos explicativos e referiu-se as contribuições teóricas e empíricas para o 

problema em estudo “determinar o comportamento e processo de decisão da compra de 

software de gestão duma PME”.  

 

No Capítulo 2, procurou-se saber qual é a abordagem mais adaptada para observar e 

descrever o fenómeno, assim sendo, é apresentado o modelo teórico da pesquisa, as 

variáveis dependentes e explicativas do estudo. São ainda apresentadas as hipóteses, 

formuladas a partir dos vários contributos recolhidos através da literatura e das entrevistas 

pessoais em profundidade. 

 

No Capítulo 3, dedicado à metodologia, são justificadas as opções metodológicas do 

presente trabalho, as suas inter-relações e foram operacionalizadas durante a pesquisa. 

São detalhados os métodos de recolha e análise dos dados, compreendendo uma vertente 

qualitativa, consubstanciada em entrevistas pessoais, e uma vertente quantitativa, que 

consiste num inquérito postal, passando pela amostragem e pelas técnicas estatísticas e 

científicas a que esses dados foram submetidos. Foram formulados o problema e os 
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objectivos, o design de ambas pesquisas, exploratória e descritiva, foram apresentadas as 

questões e as hipóteses científicas a testar, tendo em conta as associações propostas entre 

as variáveis que compõem o modelo proposto. 

 

Figura 2 - Estrutura do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois capítulos seguintes discutem e apresentam os resultados exploratórios e 

quantitativos. No Capítulo 4 são apresentados em detalhe os resultados da categorização e 

da análise de conteúdo dos dados recolhidos nas entrevistas em profundidade realizadas e 

são tratados assuntos como Nível de envolvimento; Motivação e Fontes de informação 

consultadas, Processo de comparação das alternativas, Atributos utilizados para a escolha 

de um software de contabilidade; Regras heurísticas utilizadas na escolha do melhor 

produto, Factores determinantes da satisfação, prescrição e repetição da compra, 

Comportamento futuro de compra.  
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O capítulo 5 discute e apresenta os resultados e a análise dos dados recolhidos através do 

inquérito postal. São apresentados em detalhe o método de recolha e a taxa de resposta do 

inquérito e a caracterização da amostra. Tem lugar a análise de resultados dos testes 

realizados para verificação das hipóteses levantadas sobre o modelo proposto, além de 

detalhar as questões de estudo e discutir a identificação de segmentos de mercado. 

 

No Capítulo 6, é feita a discussão dos resultados, tendo em conta as evidências empíricas 

e as proposições teóricas identificadas a partir da revisão da literatura. As conclusões 

apresentadas visam a dar a conhecer a estrutura dos mercados em estudo assim como a 

sequência do comportamento e processo de decisão do consumidor de acordo com o 

modelo proposto.  

 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões e considerações finais da dissertação. É apresentado 

um resumo final de tudo o que foi descoberto e discutido no decorrer do trabalho e 

verifica o alcanço dos objectivos, esclarece sobre as limitações do estudo e mostra 

sugestões de pistas para investigação futura nesta área. 

 

No final, é apresentada as referências bibliográficas utilizadas na dissertação. Em anexo, 

são apresentados os instrumentos de recolha de dados (Anexos A, B, C e D) e são 

exibidos os quadros de resultados não incluídos no corpo do texto (Anexos F a M). 
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CAPÍTULO I - O estudo do comportamento e do processo de decisão de compra do 

consumidor  

 

1.1 - Perspectivas e paradigmas de abordagem ao comportamento de compra 

 

1.1.1 – Enquadramento referencial e histórico do estudo do comportamento do 

consumidor 

 

A emergência do comportamento e processo de decisão de compra do consumidor 

verificou-se de forma progressiva. Várias disciplinas fundamentais interessaram-se pelos 

fenómenos de consumo, mas sob ângulos muito diferentes. A economia foi a primeira 

disciplina a abordar o tema do consumo através dos conceitos de racionalidade e utilidade 

(Marshall, 1927). A origem do conceito de consumo tem a ver com a economia de 

produção, de sobre produção e de consumo. A sociedade de consumo é uma sociedade em 

que surgem constantemente necessidades e grupos sociais insatisfeitos e caracteriza-se por 

dois binómios: abundância e escassez, e satisfação e necessidade (Ladwein, 2003). 

 

Apenas no final do século XX, com a desaceleração do crescimento populacional nos 

países de maior poder de consumo e, consequentemente, com o aumento da concorrência 

entre as organizações, o poder chegou às mãos dos consumidores, impulsionando o 

crescimento das pesquisas sobre o seu comportamento. Os consumidores estão mais 

conscientes e exigentes. Surge cada dia um número maior de concorrentes no mercado e, 

com tanta variedade de opções oferecidas ao consumidor. Ou seja, o ponto central passou 

da produção às vendas, depois ao marketing e, posteriormente, de maneira mais 

abrangente, ao consumidor, entre os séculos XIX e XX (Ladwein, 2003; Kotler, 2001). 

 

A razão que incitou o estudo do comportamento do consumidor, como ciência, parece ter 

sido a necessidade de criar um instrumento que permitisse prever a reacção dos 

consumidores às mensagens promocionais e compreender os motivos pelos quais tomam-

se as decisões de compra. Segundo Kotler (2001), o ponto de partida para conhecer e 

satisfazer as necessidades dos clientes-alvo é tentar compreender o comportamento do 

consumidor; estudar como pessoas, grupos e organizações seleccionam, compram, usam e 

descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e 

desejos. Para o profissional de Marketing entender o comportamento do consumidor é 
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descobrir o modelo mental que dá origem às suas decisões de compra. Os recursos 

teóricos necessários para o estudo do comportamento e do processo de decisão de compra 

do consumidor são diversificados e oscilam entre a economia, a psicologia, a sociologia e 

a antropologia (Figura 3). 

 

Figura 3 - Origens teóricas do estudo do comportamento do consumidor 

 
Fonte: Adaptado de Ladwein, 1999. 

 

No início de 60, o comportamento do consumidor começa a ser estudado em si mesmo: 

pode-se já falar da sua identificação como disciplina. Surgem diversos estudos, propostas 

teóricas parciais sobre várias condicionantes presentes no processo de compra. Segundo 

Engel et al. (2005, p.22), o comportamento do consumidor é uma ciência aplicada que se 

utiliza conhecimento de economia, psicologia, antropologia, sociologia, estatística, 

mercadologia e outras disciplinas. Na década de 60, essas disciplinas interessaram-se 

pelos fenómenos de pré-compra e pós-compra, ao contrário das ciências económicas que 

observam apenas a compra como um acto registado num período de tempo. Hoje, muito 

estruturadas, estas abordagens contribuíram amplamente neste domínio em conceitos 

teóricos. Algumas combinaram-se para estruturar novos domínios autónomos como a 

psicologia económica, a psicossociologia, a antropologia social ou ainda a antropologia 

económica. Se cada uma destas disciplinas deu a sua contribuição na compreensão e na 

definição do comportamento e processo de decisão de compra do consumidor, algumas 

tais como a psicologia ou a antropologia ocupam hoje uma posição dominante. 

 

A década de 60 caracterizou-se com muitas pesquisas inovadoras e desenvolvimentos de 

modelos teóricos. Entre os modelos mais notáveis estão os de Andreasen (1965), Attitudes 

and customer behavior: a decision model; de Nicosia (1966), Consumer decision 

processes; de Howard e Sheth (1967), The theory of buyer behavior; de Engel, Kollat e 
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Blackwell (1978). Apesar das divergências de abordagens e pressupostos teóricos, eles 

contribuíram para fornecer numerosos conceitos fundamentais. Foi a partir destas 

disciplinas fundamentais que existe um suporte para o conhecimento da cultura, valores, 

crenças, desejos e tudo o que influencia a formação da personalidade do consumidor e 

que, consequentemente, influenciarão os seus processos de decisão de compra (Engel et 

al., 2005, p.22) e que os primeiros modelos do comportamento do consumidor foram 

elaborados. Se eles têm ainda hoje um interesse incontestável, as novas orientações que 

vão surgindo poderão ser susceptíveis de enriquecer consideravelmente o estudo do 

comportamento e processo de decisão de compra do consumidor.  

 

As décadas de 70 e 80 podem ser caracterizadas como uma nova era no campo do 

comportamento do consumidor. Novas correntes de pesquisa começaram a emergir. 

Robinson, Faris e Wind (1967) focalizaram-se no comportamento industrial ou 

organizacional do consumidor; Kotler (1974) centrou-se nos serviços sociais públicos, 

resultado do interesse surgido da aplicação prática de marketing e conceito de organização 

sem fins lucrativos e Sheth (1974) pesquisou a influência da família. Na década de 80 teve 

a contribuição de Holbrook e Hirschman (1982) nos estudos de experiência e 

comportamento de fantasia e de Hirschman (1983) nos estudos do impacto da religião no 

comportamento do consumidor. Estudos a respeito do comportamento do consumidor 

continuaram pela década de 90, com a actualização do modelo de Engel et al. (1995), 

estendendo-se até os dias de hoje. 

 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da disciplina tem acontecido principalmente nos 

EUA. A partir de uma perspectiva empresarial, o consumidor converteu-se no elemento 

fundamental do desenvolvimento de estratégias. As organizações empresariais 

preocupam-se em desenvolver investigações de mercado para aproximar-se o mais 

possível do conhecimento e compreensão dos problemas de consumo dos indivíduos, a 

fim de elaborar bens e serviços mais próximos das suas necessidades. 

 

1.1.2 - Definições do comportamento do consumidor 

 

Em 1969, Howard e Sheth (p.25) afirmaram que “o comportamento de compra é decidir 

quanto à escolha de marcas, repetidamente”, além de acrescentarem que “os elementos da 

decisão envolvem 1) um conjunto de motivos, 2) marcas alternativas e 3) os critérios de 
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escolha pelos quais os motivos combinam-se às alternativas.” Em 2001, Hawkins et al. (p. 

21) definiram o consumidor como “um solucionador de problemas: uma unidade de 

tomada de decisões que absorve informações, processa essas informações perante a 

situação em que encontra-se, e age para alcançar a satisfação e engrandecer o seu estilo de 

vida”.  

 

Em 2002, Solomon (p. 24), por sua vez, definiu o comportamento do consumidor como 

um processo pelo qual os indivíduos ou grupos seleccionam, adquirem, usam produtos, 

serviços, ideias ou experiências, ou deles dispõem, para satisfazer as suas necessidades e 

desejos. Em 2003, Minor e Mowen apresentaram uma definição de comportamento do 

consumidor bastante semelhante à de Solomon afirmando que é “o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”. Estes autores salientaram 

também que é mais habitual haver uma concentração do estudo na fase de aquisição, em 

detrimento do consumo e da disposição, o que pode implicar distorções no entendimento 

do processo (Minor e Mowen, 2003, p. 4).  
 

1.1.3 - Dos conceitos económicos e comportamentais às teorias de comportamento do 

consumidor – Multidisciplinaridade  

 

A disciplina do comportamento do consumidor tem evoluído, integrando as diversas 

contribuições das ciências sociais e humanas, como a economia, a psicologia, a 

sociologia, a antropologia, a história, a semiologia, a comunicação social, entre outras, 

que, sob diversas perspectivas, estudam o comportamento humano. Assim, o primeiro 

objectivo em termos de comportamento do consumidor será compreender a evolução da 

disciplina, nas suas várias abordagens teóricas, já que cada perspectiva de análise 

enriquece a visão sobre questões importantes e complexas do comportamento do 

consumidor. No entanto, a característica multidisciplinar da pesquisa do consumidor 

aparece como uma das questões mais discutidas. Embora Holbrook (1987) discuta os 

problemas originados da multidisciplinaridade do estudo do comportamento do 

consumidor, ele reconhece que a associação desta área de conhecimento com outras 

disciplinas é o que parece fazer dela um campo de pesquisa tão interessante, motivante e 

curioso. Para isso, serão debatidos as principais disciplinas e autores mais referenciados, 

que ajudam a entender a natureza do paradigma dominante positivista do comportamento 
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do consumidor e o novo paradigma interpretativismo/humanismo, desenvolvido a partir 

da década de 1980.  

 

1.1.3.1 - A contribuição da economia 

 

Segundo Robertson et al. (1985), os primeiros estudos formalizados sobre o 

comportamento do consumidor datam do início do século XX, quando os economistas 

focaram os seus esforços para compreender as tendências da procura agregada, baseados 

na hipótese de que os indivíduos possuíam as informações completas e precisas sobre as 

alternativas e as utilizavam plenamente nas suas decisões de compra. Partindo do 

princípio de que a macroeconomia aplica-se sobretudo às implicações dos agregados 

económicos (produtividade, poupança, emprego, concorrência, preços) sobre o consumo e 

sobre a economia do país e que a microeconomia clássica estuda apenas o acto de compra 

(Ladwein, 1999, p.26), as decisões tomadas pelos consumidores eram consideradas como 

completamente racionais (Robertson et al., 1985).  

 

A microeconomia deu igualmente a sua contribuição, afirmando que os consumidores 

tendiam a maximizar a utilidade ou a satisfação do produto consumido. Durán (1995) 

afirma que a utilidade mede-se pela quantidade de satisfação obtida depois da compra e é 

condicionada pelas disponibilidades do mercado e as próprias limitações económicas do 

consumidor. Segundo Marshall (1927), o consumo relaciona o tipo de produto, o preço e a 

quantidade que o consumidor deseja consumir, ou que as empresas estão dispostas a 

vender. Esta abordagem procura chegar ao equilíbrio do mercado maximizando as 

utilidades do consumidor e da empresa. Com base na racionalidade e no reconhecimento 

da restrição pressuposta, Katona (1975) acrescentou que o consumidor conhece as suas 

necessidades, a utilidade de cada produto, as actividades que pode realizar, assim como os 

resultados que pode alcançar; escolhe racionalmente as alternativas segundo os seus 

recursos, e procura a utilidade que pode oferecer-lhe o produto com o objectivo de 

maximizar a sua satisfação.  

 

Uma critica à referida “maximização da utilidade” foi formulada por Lancaster (1971), 

que estimulou o axioma de que o produto em si não é fonte de satisfação para o 

consumidor, mas que esta pode ser determinada pelos atributos que caracterizam o 

produto. O indivíduo não procura mais produtos-entidade, mas procura combinações de 
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atributos que tais objectos lhes proporcionam. Esta teoria representa um progresso em 

relação à abordagem clássica, no sentido em que considera a divisão do mercado em 

vários produtos similares e aspectos relativos à fidelidade e sensibilidade da procura 

relacionada com as mudanças de preço e posicionamento – elementos não explicados 

satisfatoriamente pelo modelo económico. Em 1947, Van Newman e Morgenstern 

referiram que a abordagem económica era normativa, estabelecendo como se deve 

comportar o consumidor, mas não explica como se comporta, e quais os factores que 

explicam este comportamento. Ambas as teorias económicas esquecem-se dos fenómenos 

de pré-compra e pós-compra, excluem a intervenção possível de outras variáveis no 

processo de decisão de compra do consumidor (Olshavsky et al. 1979), e observam 

apenas o comportamento de compra como um acto de consumo registado num período 

fixo de tempo (Ladwein, 2003).  

 

Na década de 50 a investigação começa a focar-se essencialmente no indivíduo. 

Intensificam-se os esforços para explicar a problemática da escolha da marca e por 

proporcionar explicações de comportamento a partir do contexto social do consumidor. 

Lazarsfeld (1955) pesquisou a liderança de opinião e influência pessoal, gerando a 

tradição de pesquisas com base nas palavras de comunicação de boca-a-boca a fim de 

conhecer o comportamento do consumidor.  

 

Alguns economistas chegaram a reconhecer as limitações económicas, acrescentando os 

motivos e as atitudes como factores que afectavam as decisões dos consumidores ou 

propondo teorias que considerassem a percepção dos consumidores sobre as marcas 

(Robertson et al., 1985). Para superar as lacunas dos modelos económicos, várias 

pesquisas tentaram dinamizar a análise do comportamento do consumidor nomeadamente 

através da publicidade (Nerlove et al., 1963; Palda, 1964). Lancaster (1966) considerou, 

por exemplo, certos atributos do produto como gerador de utilidade para o consumidor. 

Filser (1994) salientou a utopia do modelo microeconómico porque factores tais como o 

hábito ou a fidelização podem pôr em causa a racionalidade do consumidor. Nessa 

perspectiva, Kahnemann e Tversky (1984) salientaram as situações de incerteza onde as 

preferências nem sempre correspondem a maximização da utilidade.  

 

Os autores comportamentais ultrapassaram os limites acima referidos para passar a 

considerar o processo de decisão nos processos mentais decorrentes antes, durante e após 
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a compra (Filser, 1994). Destacam-se duas escolas de pensamento: 1) A escola 

cognitivista: defende a transacção comercial destacando o facto de que o consumidor 

aprende, procura, avalia e decide racionalmente, num estilo determinista e transaccional. 

Inicialmente Marshall (1927) e Lancaster (1966) desenvolveram esta abordagem para 

poder compreender e prever as decisões do consumidor. Anos depois, autores como Engel 

et al. (1978) e Sheth (1973) aplicaram e adaptaram-na aos mercados industriais e de 

grande consumo. 2) A escola comportamentalista: defende o processo global de compra. 

Pretende, assim, explicar as diversas causas do comportamento do consumidor estudando 

outras variáveis que podem entrar no processo de decisão de compra. Autores como 

Howard e Sheth (1967) desenvolveram os processos de aprendizagem, Assael (1998) 

diferenciou as situações de compra e Ford (1980) pesquisou o relacionamento a curto e 

longo prazo entre os actores após a compra. 

 

Quadro 1 – As principais contribuições da economia 

ECONOMIA Pressupostos Limitações  

A teoria clássica 

Centra-se no conceito do homem 
económico, o qual orienta o seu  
comportamento para a maximização 
da sua utilidade. 

Economia social 
Realça a importância do ambiente 
para compreender as decisões e as 
escolhas do consumidor. 

Utilitarismo 
As escolhas são motivadas, racionais 
e são objectos de deliberação entre as 
várias ofertas concorrentes. 

Microeconomia 
Modelização dos comportamentos de 
escolha a partir das características das 
ofertas concorrentes. 

1ª limitação: é necessário considerar qualquer aspecto 
ou critério que o consumidor considere relevante na 
decisão que afecte os custos/benefícios associados à 
procura.  
2ª limitação: deriva do pressuposto de comportamento 
maximizador. Em vez de existir um ponto óptimo onde 
se acaba a procura, há um ponto a partir do qual se 
deixa de procurar.  
3ª limitação: estes modelos não explicam porque é que 
se produzem as diferenças na utilidade de reserva, 
entre os distintos consumidores, nem consideram a 
possibilidade de que a utilidade varia à medida que 
aumenta a procura (procura adaptativa, Srinivasan, 
1990). 
4ª limitação: estabelece como se deve comportar o 
consumidor e não como se comporta ou quais os 
factores que determinam e explicam esse 
comportamento. 

 

1.1.3.2 - A contribuição da psicologia 

 

Até os anos 60 pode-se falar de uma primeira etapa em que desenvolveram-se algumas 

investigações empíricas de empresas que pretendiam conhecer os resultados das suas 

próprias decisões, apoiadas fundamentalmente em técnicas de investigação motivacional 

(Ladwein, 2003). Gradualmente a abordagem económica foi sendo substituída pelas 

teorias motivacionais que pressupunham o estudo da maneira como os consumidores 

adquirem, processam e utilizam a informação disponível. A pesquisa motivacional 

reforçou a escolha de produtos e marcas específicos como função directa dos seus 
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significados para cada indivíduo (Robertson et al., 1985). A seguir, resume-se as 

principais escolas motivacionais, conforme citadas em Ladwein (2003). 

 

A – Behaviorismo 

 

O Behaviorismo caracteriza-se como um sistema teórico oriundo da psicologia e propõe 

um estudo exclusivo do homem, determinando que a única fonte do comportamento 

humano é o seu comportamento observável. Esta escola não se preocupa com os 

processos internos do indivíduo, limitando-se a explorar os inputs e os outputs do 

comportamento (Ladwein, 2003). A escola behaviorista foi iniciada pelos estudos de 

Watson (1878-1958) e teve expressiva continuidade com os estudos de Skinner (1998), 

entre outros, todos psicólogos norte-americanos. O behaviorismo considerou todo o 

comportamento observável como sendo uma função dependente das variáveis impulso e 

hábito. A presença do reforço, de acordo com a teoria, actua de modo a reduzir o impulso. 

Graças a reforços positivos, os impulsos tomar-se-ão motivações, pois assim serão 

assimilados pelo indivíduo através da aprendizagem. Uma das principais críticas feita ao 

behaviorismo é que ignora, na maioria das vezes, que o comportamento é uma função 

consciente da interpretação dos estímulos (Ladwein, 2003). 

 

B – Cognitivismo 

 

Como já referido, os behavioristas não estudam os processos internos porque não são 

observáveis e, portanto, a sua existência não poderia ser cientificamente comprovada. A 

teoria cognitivista contrapõe-se a essa visão, ao admitir que, entre o estímulo e a sua 

resposta, existem elementos hipotéticos, característicos do indivíduo, que orientam o tipo 

de resposta dado a um determinado estímulo. A reacção não é meramente mecânica. O 

estímulo, por si só, não explica a ocorrência de determinado comportamento. “A recepção 

de um estímulo não pode ser equacionada a uma resposta directa; isto é, raramente há um 

vínculo causal directo entre uma mensagem e uma resposta de compra” (Robertson, 

1970). Ou seja, o comportamento e o seu resultado dependem tanto das escolhas 

conscientes do indivíduo, como dos acontecimentos do meio sobre os quais ele não tem 

controlo. Assim, escolhe-se em função da percepção, do pensamento e do raciocínio; os 

valores, crenças, opiniões e expectativas que regulam o comportamento para alcançar um 

objectivo.  
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O cognitivismo surge como uma crítica ao behaviorismo, ao negar o efeito automático dos 

estímulos sobre o comportamento. Esta abordagem também estudou os conflitos presentes 

nas cognições, cuja contribuição mais expressiva neste campo foi o trabalho de Festinger 

(1957), que tratou do fenómeno conhecido por dissonância cognitiva, a ser analisado 

adiante. 

 

C - Escola Psicanalítica 

 

Por volta dos anos 30, as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud sobre o comportamento 

do consumidor agregaram a importância do conteúdo simbólico de qualquer oferta para os 

indivíduos e, ultrapassando a hipótese da informação perfeita e completa, deram início à 

compreensão da necessidade do foco multidisciplinar na investigação do abrangente e 

complexo processo que constitui o comportamento do consumidor (Robertson et al., 

1985). O pensamento freudiano pressupunha que o comportamento humano é 

determinado basicamente pela motivação inconsciente e pelos impulsos instintivos. A 

principal contribuição da teoria psicanalítica foi a de salientar a dimensão simbólica e não 

simplesmente funcional do consumo. Desse modo, não se compra um produto somente 

por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que ele significa pela sua forma, cor e 

nome (Ladwein, 2003).  

 

Quadro 2 – As principais contribuições da psicologia 

CORRENTES Pressupostos tradicionais Limitações actuais 

Psicanálise 

A actividade humana é motivada; o indivíduo é animado de 
desejos e resistências eventuais inconscientes susceptíveis de 
explicar a compra. Estuda a motivação, a resistência e a 
impulso. 

Behaviorismo 
O indivíduo é racional como um sistema estímulo-resposta, 
capaz de aprender e de reagir á partir de acções de 
marketing. Estuda a aprendizagem e o condicionamento. 

Psicologia 
experimental 

A decomposição de funções psicológicas (percepção, 
memória, …) explica as condições nas quais a compra 
realiza-se. 

Ciências 
cognitivas 

Integração das funções psicológicas e das abordagens sobre 
os processos de tratamento de informação necessitando de 
recursos e de competências para que haja uma decisão. 
Estudam a sensação, percepção, memória e o processo de 
decisão de compra. 

A psicologia centra-se na análise 
individual do comportamento mas 
não integra suficientemente a 
interacção entre indivíduos. 
 
Ignora que o comportamento é uma 
função consciente da interpretação 
dos estímulos. 

 

 

Um dos discípulos da teoria freudiana das motivações foi Dichter (1970), que se 

consagrou à interpretação das situações de compra e de escolha de produtos com base nas 

motivações inconscientes. Na mesma época em que surgiram os primeiros manuais sobre 

o comportamento do consumidor - o primeiro livro sobre o tema foi publicado em 1968 e 
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o primeiro jornal profissional, em 1974 -, Dichter (1970) desenvolveu métodos que 

consistiam em entrevistar em profundidade alguns consumidores potenciais, com 

objectivo de elucidar as motivações profundas que os faziam comprar um certo produto 

(Robertson et al., 1985). Actualmente, associa-se a personalidade com outros factores, tais 

como a demografia, a psicografia e os valores na procura da caracterização e da 

diferenciação do comportamento dos indivíduos (Engel et al., 2005).  

 

1.1.3.3 - A contribuição da sociologia 

 

A sociologia forneceu a sua contribuição acrescentando as influências exercidas pela 

cultura, classes sociais, estilos de vida e grupos de referência sobre a personalidade e o 

comportamento do indivíduo no grupo em que pertence. Ou seja, permite compreender o 

comportamento do consumidor e diferenciar as práticas de consumo (Ladwein, 2003).  

 

1.1.3.4 - A contribuição da psicologia social e cognitiva e da antropologia 

 

Além da psicologia, da sociologia e da economia, a psicologia social e a antropologia 

agregaram ao estudo dos consumidores novos conceitos, referentes, respectivamente, ao 

comportamento interpessoal (maneira como o grupo influencia o comportamento 

individual) e à maneira como a sociedade influencia o indivíduo (Robertson et al., 1985). 

Por exemplo, os trabalhos de Baudillard (1968) salientaram a importância da antropologia 

para as empresas que almejam desenvolver-se estrategicamente a nível internacional. De 

facto, as divergências culturais, as crenças e os valores revelam-se importantes na análise 

das dimensões simbólicas do comportamento.  

 

Quadro 3 – As principais contribuições comportamentais 

CORRENTES Pressupostos Tradicionais e Alternativos Limitações actuais  

Sociologia 

Sociedade = Soma de indivíduos. Pretende 
classificar os indivíduos segundo variáveis 
“objectivas” (classe socio-económica, faixa 
etária, etc.) e comportamentais e procurar as 
relações entre ambas.  

Conceitos: Socialização/ Grupos de referência/ Interacção dos 
símbolos/ Papeis/ Sistema social/ Estrutura social/ Estratificação/ 
Ciclo de vida da família/ Diferenciação social 

Antropologia 

O comportamento dos indivíduos é orientado 
pela cultura a qual pertencem, que é 
determinada por circunstâncias impostas 
(origem étnica, nacionalidade, etc.) 

Conceitos: Modelo de cultura/ diferenças culturais/ Mudanças 
culturais/ Inovação/ Processo de difusão/ Processo de adopção 

 
 
As formas tradicionais do ambiente social e 
comunitário (família, aldeia, classe social, 
etnia…) estão em via de extinção, ou seja 
tendem a dissolveram-se num individualismo 
cada vez mais exacerbado e imprevisível. 
 
Outras formas de organização, que escapam aos 
critérios tradicionais de análise, vão substituindo 
as formas tradicionais. 
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A psicologia social, interessada nas interacções entre indivíduos, observa em que medida 

os influenciadores (pais, professores, instituições e amigos) podem afectar o 

comportamento de compra. Por outro lado, a psicologia cognitiva explica como o 

consumidor processa a informação, interessada na forma como o processo mental conduza 

o processo de aprendizagem e consequente comportamento face aos produtos que nos 

rodeiam. Os estudos sobre os efeitos da publicidade, a segmentação de mercados e o 

posicionamento das marcas apoiaram-se sobretudo nesta abordagem (Filser, 1994). 

 

Actualmente entende-se, com clareza, que o comportamento do consumidor é um 

processo estocástico, ou seja, aquele no qual apenas probabilidades de comportamentos 

podem ser determinadas (Robertson et al., 2005).  

 

Foi somente nos anos 70 que as teorias do comportamento do consumidor começaram a 

delinear-se de maneira mais independente, expandindo os estudos sobre atitudes para o 

conceito mais amplo de processamento de informações: como os consumidores as 

adquiriam, as armazenavam em suas memórias e as utilizavam posteriormente para 

decidir as suas compras. Nesse momento, começaram a surgir os modelos de 

comportamento do consumidor, cuja principal função foi organizar o conhecimento 

passado a respeito do tema, já que tais conhecimentos mostravam-se (e ainda são) 

extremamente difíceis de validar devido à complexidade em analisar estatisticamente a 

grande quantidade de variáveis envolvidas no processo (Roberston et al., 2005). 

 

1.1.4 – Os paradigmas sobre o processo de compra 

 

Tal como Pereira (2000) referiu, mais de que um paradigma estuda o processo de compra, 

incluindo assim todo um leque de factores internos e externos que influenciam directa ou 

indirectamente a decisão de compra do consumidor. Os paradigmas seguintes foram 

considerados os mais apropriados para o problema em estudo. 

 

1.1.4.1 - A compra como processo cognitivo 

 

Na intenção de explicar o comportamento do consumidor, os paradigmas cognitivos 

procuram retratar os consumidores como receptivos ou activos, à procura de produtos ou 

serviços que venham atender as suas necessidades e enriquecer as suas vidas (Ladwein, 
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2003). Segundo o mesmo autor, a compra é o resultado de um processo de decisão, ou 

seja como a resolução de um problema. Este paradigma permite aos gestores orientar as 

suas estratégias para obter uma maior probabilidade de compra do produto (Ladwein, 

2003). Foxall (1992) referiu que os economistas e as estratégias empresariais admitem 

que o consumidor é racional sendo capaz de informar-se, de avaliar e comparar os 

produtos/marcas para proceder a melhor escolha. No entanto, Olshavsky e Granbois 

(1979) observaram que a compra pode ser limitada mesmo precedida por uma escolha, 

envolvendo escassa procura de informação, poucas alternativas e critérios de avaliação 

assim que modelos simples de decisão.  

 

Contudo, a racionalidade é sem dúvida o referencial teórico. Engel et al. (2000) adaptaram 

esses paradigmas ao continium do processo de decisão. Neste sentido, estabeleceram uma 

escala contínua de complexidade de processo de decisão, denominada Escala do Processo 

Decisório do Consumidor (Figura 3). Distinguiram as compras importantes que implicam 

um processo de decisão de tipo EPS (Extended Problem Solving – resolução do problema 

ampliada) das compras de menor implicação que justificam o modelo LPS (Limited 

Problem Solving - resolução do problema limitada). Na segunda situação, o consumidor 

segue o mesmo processo percorrendo as diferentes fases de forma mais rápida com menos 

actividade cognitiva. Engel et al. (2000) propõem um terceiro modelo HDM (Habitual 

Decision Making - resolução do problema habitual) apropriado as situações de compras 

habituais ou fidelizadas. Entre estes dois limites, tem-se a solução de um problema de 

médio alcance. 

 

Na compra inicial, o consumidor estabelece padrões de compra que perdura em relação à 

marca, é a decisão por EPS, detalhada, rigorosa, com informações diversificadas para 

obter o resultado certo, é utilizado todos os estágios do processo decisório, pois o 

fundamental é a reflexão e avaliação para comprar a escolha correcta. Porém quando toma 

a decisão LPS, os hábitos baseiam-se na inércia (falta de acção), sendo mais fácil fazer a 

mesma coisa do que mudar. Nesta fase da escala o consumidor não possui tempo, recursos 

e motivação para seguir os passos do EPS. Ou seja, prefere simplificar o processo 

utilizando-se o mínimo de recursos, pois a compra não possui grande importância. Entre 

os dois extremos tem-se a solução de problema de médio alcance que considera a 

informação mas de forma rápida e ágil com o mínimo de deliberações (Engel, et al., 
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2000). Na Figura 4, é descrita a escala do processo decisório do consumidor formulada 

pelos autores: 

 

Figura 4 – Escala do processo de decisão de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Engel et al., 2000, p.102. 

 

Nas compras repetidas, considera-se as soluções de problemas anteriormente 

mencionadas, exigindo solução de problema continuada quando necessário e o processo 

de decisão habitual, baseados nos seus hábitos e rotinas (Engel et al., 2000). A solução de 

problema ampliada considera três condições: (1) o grau de envolvimento pessoal onde o 

consumidor baseia-se nos estímulos recebidos para atender as necessidades, metas e 

valores da compra a realizar; (2) as alternativas são diferenciadas de várias maneiras; e (3) 

o tempo disponível suficiente para a deliberação. A solução de problema limitada que 

vem a ser a compra por hábito não considera de maneira frequente a informação e a 

avaliação do produto ou serviço (Engel et al., 2000). 

 

Existem vários modelos cognitivos que procuram explicar o processo de decisão de 

compra, três dos mais conhecidos são: o grau de envolvimento, o modelo do risco 

percebido e o conjunto de consideração. Krugman (1965, cit. in Ladwein, 1999) defendeu 

que o envolvimento, relacionado com a importância da compra e o risco percebido pelo 

consumidor, explica os diferentes níveis de actividade cognitiva no processo de compra 

do consumidor. Mais tarde, Engel et al. (2000) consideraram também o envolvimento 

como um dos factores que leva o consumidor a entrar em modelos do tipo EPS ou LPS. O 

modelo do risco percebido, cuja ideia central é a de que os consumidores tendem a evitar 

alternativas de compra nas quais percebam um alto nível de risco (caracteriza-se por uma 

subjectividade que pode implicar a incerteza na procura de informação e depende 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 36 

fortemente das consequências da decisão (Ladwein, 2003) e o modelo do conjunto de 

consideração, cujo ideia central é a de que os consumidores tomam as suas decisões com 

base num número reduzido de marcas, são modelos que procuram explicar o processo de 

escolha do consumidor (Mowen e Minor, 2003). Identificaram-se outros factores tais 

como o ambiente externo assim como os estímulos comerciais resultantes dos das 

empresas (Armário, 1993). 

 

É difícil encontrar comportamentos que aproximam-se de forma coerente às fases do 

processo EPS (Nisbett e Ross, cit. in Debraix, 1987). Os estudos de Beatty e Smith (1987) 

salientaram a escassa procura de informação prévia na compra de bens duradouros, assim 

como Lapersonne et al. (1995) que determinaram que apenas 17% dos compradores de 

carros tomam em consideração a marca do seu último carro. 

 

Apesar dessas evidências, Sheth (1973) considerou importante o modelo EPS para o 

estudo das compras industriais, onde o consumidor cognitivo entra num processo mais 

racional e planeado por falta de experiências prévias. No entanto, Klein e Yadav (1989) 

afirmaram que mesmo nas organizações, os executivos optam, na prática, por um 

“comportamento satisfatório de decisão”. Ou seja, as organizações não realizam uma 

busca intensiva de propostas e orçamentos, mas procuram apenas um orçamento que seja 

o mais próximo da expectativa já existente sobre o produto em causa e satisfatório. Eagly 

e Chaiken (1993) salientaram que mesmo sem experiência de consumo, um consumidor 

cognitivo exibe fortes atitudes sobre as marcas e produtos mesmo antes de proceder à 

compra. Nessa perspectiva, no caso das vacas loucas em França, Cazes-Valette (2001) 

observou que uma nova informação pode alterar o comportamento do consumidor, não 

por uma experiência individual, mas antes com base em mera informação amplamente 

divulgada na comunicação social.  

 

1.1.4.2 - A compra como processo de aprendizagem 

 

A – Teoria do estímulo – resposta (E-R) 

 

O processo de aprendizagem foi exaustivamente estudado por investigadores 

behavioristas - nomeadamente por Skinner (1998), que investigou o comportamento de 

certos animais em laboratório. As pesquisas conduzidas por Skinner foram posteriormente 
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ampliadas para possibilitar um melhor entendimento do que vem a constituir uma teoria 

do comportamento do consumidor. Para Skinner (1998), o fenómeno da aprendizagem é 

uma resposta do organismo a uma estimulação provocada por elementos externos. 

Usualmente, classifica-se em dois tipos a teoria do mecanismo estímulo-resposta: o 

condicionamento clássico e o condicionamento operante. 

 

O condicionamento clássico está relacionado ao psicólogo Pavlov (1927), que, ao fazer 

soar uma companhia ao mesmo tempo em que apresentava comida a um cachorro, 

conseguiu, progressivamente, fazer com que o animal salivasse somente pelo toque do 

sino, em ausência da alimentação. Para esta experiência, o sino foi chamado de estímulo 

neutro; a comida, de estímulo não condicionado e a salivação, de resposta condicionada.  

Depois de repetida por algumas vezes, o sino passa a ser denominado estímulo 

condicionado, sendo capaz de, sozinho, provocar uma resposta. O condicionamento, 

portanto, é um processo associativo entre dois estímulos que possibilita um deles adquirir, 

após repetições sucessivas, a capacidade de evocar uma reposta independente da presença 

do outro. Ou seja, as experiências passadas do consumidor criam associações que 

permitem reduzir o esforço perante uma decisão de compra mesmo do dia a dia criando 

assim hábitos de compra (Amine, 1999).  

 

São inúmeras as aplicações deste mecanismo. Shiffman & Kanuk (1991) citam alguns 

exemplos de técnicas que utilizam condicionamento clássico tais como a publicidade que 

pretendeu reforçar estas associações aplicando estímulos diferentes (marcas, cores, 

música) a determinados produtos facilitando a identificação dos produtos e o aumento da 

probabilidade de compra futura (Ladwein, 1999). No que diz respeito às repetições 

sucessivas (factor essencial para o sucesso do condicionamento), Krugman (1986) 

considera que um mínimo de três exposições é imprescindível para a difusão da 

mensagem publicitária. A primeira para chamar a atenção, a segunda para convencer, a 

terceira para memorizar (modelo de atitudes). Além desta constatação, o autor salienta 

que existe um limite além do qual a publicidade difundida muito seguidamente perde a 

sua eficácia, devido ao fenómeno de saturação. A motivação ocupa um papel essencial 

neste processo. Um indivíduo sedento, por exemplo, poderá aprender com mais facilidade 

o nome do refrigerante com o qual saciou a sua sede (Amine, 1999). 
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Os estímulos secundários são muito mais interessantes, porque eles podem ser criados e 

oferecem ilimitadas possibilidades de novas criações. Existe uma grande polémica sobre 

até que ponto a publicidade consegue persuadir o consumidor a usar produtos de que não 

tem necessidade. Hoje, sem dúvida, a comunicação de massa ensina o indivíduo a ter 

desejos e necessidades secundários jamais sonhados antes (Amine, 1999). 

 

O condicionamento ocorre pelo reforço positivo ou pelo reforço negativo e divide-se em 

duas estratégias de aprendizagem e gera a discriminação e a generalização. A 

generalização que se caracteriza pela aplicação da mesma resposta a estímulos diferentes 

a partir das experiências passadas (Chem et al., 1980). Ou seja, é um processo que permite 

respostas apropriadas e estáveis, sem que cada vez seja necessário aprender uma resposta 

nova, por exemplo se gosta-se da composição de um software de gestão, espera-se um 

reforço positivo dos demais produtos da mesma linha. Por exemplo, as marcas umbrelas 

(Sony ou Nestlé) pretendem capitalizar neste processo de aprendizagem generalizando 

conhecimentos já sedimentados a novos produtos propostos ao consumidor. A 

discriminação cujo objectivo é ditar diferentes respostas a situações similares. Por 

exemplo, os detergentes são aparentemente todos iguais, no entanto, as empresas 

procuram diferenciá-los promovendo e realçando estímulos diferentes (cheiros, 

embalagens) para que uma consumidora seja capaz de discriminar e estabelecer uma 

preferência entre as marcas que a levará a compra (Kotler et al., 2001). 

 

B – Teorias da aprendizagem cognitiva 

 

Segundo estas teorias, os critérios como atitude, crenças e experiências passadas, 

pessoais, são mentalmente combinadas para ser utilizados numa situação. Estas teorias 

rejeitam as teorias que apoiam-se estritamente na ligação estímulo - resposta. A 

aprendizagem cognitiva atribui ao comportamento de compra o uso da experiência 

passada e um conjunto de atitudes específicas. As atitudes fortemente adquiridas tendem a 

impedir as pessoas de dar atenção a estímulos conflituosos como por exemplo a 

comunicação dos concorrentes. Thorndike (cit. in Armário, 1993) referiu a existência de 

comportamentos aleatórios de experimentação que implicam compras que podem ser 

reforçadas ou desencorajadas segundo o seu grau da satisfação. Ou seja, o importante é 

conhecer os factores que levam ao reforço, quer do tipo social (reacção positiva do 

grupo), ou funcional (quando o produto preenche as expectativas), e o seu impacto nas 
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atitudes e crenças do consumidor. Smith e Miller (1978) verificaram que as atitudes face à 

experimentação (bem mais afectadas pela experiência do que pela publicidade) permitem 

prever melhor as intenções de compra. Bird e Ehrenberg (1966) verificaram também que a 

intenção de compra é precedida pelo consumo anterior. Ou seja, os consumidores 

compram em grande maioria produtos já experimentados.  

 

1.1.4.3 - A compra como um hábito 

 

Amine (1999, p.89) define a compra por hábito como uma reprodução sistemática de um 

esquema de resolução de problema baseada na memória criando uma resposta fixa. Os 

processos cognitivos e de aprendizagem fundem-se nas possíveis alterações do 

comportamento. Amine (1999) afirma também que o consumidor tem hábitos quando 

produz regularmente a mesma compra perante as mesmas condições evitando assim uma 

procura contínua da resposta apropriada. Ou seja, os hábitos restringem a experimentação 

e levam o consumidor a ignorar as modificações dos produtos que poderiam alterar a sua 

satisfação (Olshavsky e Granbois, 1979). Da mesma forma, os hábitos reduzem o risco da 

decisão de compra (Armário, 1993). Amine (1999) afirma que o consumidor, por 

comodidade, prefere simplificar a decisão e se esta lhe tenha provocado uma experiência 

negativa pensará somente após a compra (ao invés de um processo cognitivo). Ou seja, a 

repetição das compras ocorre perante uma experiência satisfatória, mas não 

necessariamente a melhor. No entanto, Ladwein (2003) salientou que o consumidor não 

racionaliza tal como o deveria à priori, e parece para este autor não aprender com as 

experiências repetindo o comportamento sem o pôr em causa. 

 

Assael (1994) pretendeu descrever as formas de extinção de um hábito de compra, e a 

consequente entrada num processo de compra mais complexo (Figura 5). Assael (1994) 

identificou 4 factores que podem extinguir o hábito, que são: a insatisfação com mais um 

consumo; um novo produto no mercado, preços competitivos, a não disponibilidade do 

produto na loja; e tal como Howard e Sheth (1967) afirmaram, por vezes o consumidor 

pode querer complicar o seu processo de compra, devido à monotonia, ao aborrecimento 

por uma exagerada repetição de resposta.  

 

O modelo de compra por hábito mostra o poder da fidelização do consumidor, como 

motor de criação de hábitos, e por outro lado, como as formas de extinção desse mesmo 
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hábito fornecem vias de acção para as empresas combater este comportamento (Ladwein, 

2003). 

 

Figura 5 – Modelo de compra por hábito 

 
   Fonte: Assael, H. (1994).  

 

1.1.4.4 – Síntese sobre os paradigmas do comportamento da compra 

 

A disciplina do comportamento do consumidor, com a sua característica multidisciplinar, 

foi capaz de gerar conceitos como, por exemplo, comportamento de risco, psicografia, 

troca, interacção comprador-vendedor, satisfação/insatisfação do consumidor, 

comportamento de compra da família e comportamento do consumidor industrial. Foram 

desenvolvidas teorias genéricas de comportamento do consumidor com ênfase na escolha 

e na lealdade da marca integrando assim disciplinas comportamentais, sociais e 

económicas. Foram feitas também importantes modificações e adaptações de conceitos e 

teorias de ciências de maior reconhecimento para o estudo do comportamento do 

consumidor como por exemplo: teoria de atitudes, processamento de informações, procura 

de informações, personalidade, difusão de inovações, poder, conflito, mudanças sociais, 

economia de tempo e informação.  

 

Os paradigmas comportamentais permitiram compreender as limitações de cada 

abordagem e descobrir mais amplamente o problema que o estudo propõe-se descrever. 

Por um lado, temos as abordagens cognitivas centradas na procura de informação e na 

avaliação, com grandes implicações para a gestão de empresas. De facto, a compreensão 

do uso das fontes de informação e dos critérios de avaliação permitem as empresas 

focalizar melhor as suas estratégias de comunicação e de produto. Por outro lado, temos 
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as abordagens da aprendizagem baseadas nas experiências passadas, na satisfação e no 

possível reforço criando regras de decisão ou mesmo hábitos de compra. 

 

O modelo racional é baseado num conjunto de premissas que os antecedentes determinam 

como uma decisão é tomada permitindo a criação de um modelo normativo de tomada de 

decisão, explicado pelas teorias económicas. A racionalidade, nesse contexto, significa 

que os indivíduos têm planos coerentes e tentam maximizar a satisfação das suas 

preferências, ao mesmo tempo que procuram minimizar os custos envolvidos nas 

decisões. Pressupõe que o consumidor é capaz de estabelecer um ordenamento com base 

numa “função de utilidade”, por meio da qual um número é atribuído a cada opção de 

acordo com a sua posição nessa ordenação de preferências. Portanto, o modelo de decisão 

leva o indivíduo a escolher, de forma racional, a melhor alternativa de acção para 

solucionar determinada situação, conforme proposto pela teoria clássica (Bazerman, 

2004). 

 

Simon (1957), após questionar os axiomas da racionalidade, desenvolveu uma teoria 

denominada de bounded rationalily (racionalidade limitada), afirmando que os indivíduos 

não conseguem tomar decisões “óptimas”, mas apenas decisões “satisfatórias”. Isso 

ocorre porque é impossível para um indivíduo apresentar isoladamente um 

comportamento com um alto grau de racionalidade. Assim, o comportamento racional 

passou a ser concebido como individualizado e resultante de propriedades psicológicas, 

incluindo a percepção, o pensamento e a aprendizagem. O princípio da racionalidade 

limitada assume que, para lidar com as complexidades do mundo real, um indivíduo 

constrói um modelo simplificado para cada situação. Isso está claramente em contradição 

com a teoria normativa, a qual prescreve abordagens que procuram uma solução 

específica ideal ou óptima para um problema. Dentro dessa linha teórica encontra-se a 

Prospect theory (Teoria dos prospectos) desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979), 

que explora e observa, através de pesquisas experimentais, que o comportamento de 

decisão de compra dos consumidores se desvia sistematicamente daquele considerado 

como racional. Esses autores, baseando-se no conceito da racionalidade limitada de 

Simon (1957), foram além da simples observação de que os consumidores, com 

frequência, tomam decisões baseadas em estratégias que nem sempre são as melhores e 

que não maximizam o seu grau de satisfação. Eles observaram que são usados atalhos 
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mentais e até enviesamentos que limitam e, às vezes, distorcem a capacidade para o 

indivíduo tomar decisões racionais (Kahneman e Tversky, 1979, p. 274-275).  

 

East (1997) defende que o consumidor age com hábitos usando regras heurísticas (de 

simplificações) e não com comportamentos lógicos. E, para suportar o seu raciocínio, 

enumerou as seguintes evidências: - o consumidor ignora o preço dos produtos que 

compra; - não reclama as promoções a que tem direito; - não usa as informações das 

associações especializadas, das revistas ou testes comparativos; - permanece fiel as suas 

marcas apesar de existir produtos melhores; - não se queixa quando insatisfeito. Por outro 

lado, o comportamento do consumidor parece relacionar-se com o contexto em que inicia-

se o processo de compra. Dubois (1994) evidenciou a incoerência de comportamentos de 

compra relacionada com a situação específica em que o consumidor se encontra. Neste 

contexto, pode-se falar do conceito do comportamento por impulso que depende apenas 

da situação e não de algum processo de aprendizagem anterior. 

 

Apesar de ser abordagens complementares, a divergência entre os cognitivistas e os 

comportamentalistas persiste existindo todos os dias evidências que apoiam ambas 

teorias. A questão da preponderância de paradigmas tem ocupado um espaço considerável 

na literatura de comportamento do consumidor (Hirschman e Holbrook, 1992). Para Hunt 

(1991), não existe um paradigma dominante, ao contrário, existem diferentes perspectivas 

coexistentes e necessárias para a evolução da disciplina. As abordagens qualitativas e 

técnicas derivadas de outras disciplinas ainda são encaradas como “alegres visitas” ao 

comportamento do consumidor e, por vezes, têm a sua validade questionada (Hunt, 1991). 

Dessa forma, pode-se dizer que parece existir uma dominância paradigmática em 

comportamento do consumidor. A discussão, entretanto, não chega a um consenso. Cabe 

lembrar da questão da demarcação do marketing, a procura de um status de ciência para a 

disciplina (como em Hunt, 1976; Anderson, 1983; Peter e Olson, 1983), que produziu 

mais reflexões do que conclusões. A dinâmica é a mesma para o debate sobre a 

preponderância de paradigmas sobre o comportamento de consumidor. A dificuldade das 

diferentes abordagens converge num ponto comum e necessário: o pluralismo é 

imprescindível.  

 
A função do pluralismo aqui não é apenas de conciliar as posições contrárias que, 

segundo os termos de Hirschman e Holbrook (1992), estão imersas numa batalha teórica, 
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onde diferentes posturas epistemológicas tentam manter a sua dominância no terreno da 

pesquisa sobre o comportamento do consumidor. O Pluralismo trata de aceitar novos 

objectos de estudo, de aceitar que novas perspectivas sejam introduzidas. Esse é o caso de 

Bazerman (2001), que propõe uma pesquisa sobre consumidores e para os consumidores. 

A idéia é de sugerir novas linhas de pesquisa que venham a beneficiar directamente o 

consumidor e a sociedade, focando, por exemplo, em como o consumidor toma as suas 

decisões e como essas decisões podem ser melhoradas, na óptica do consumidor. Ou seja, 

o pluralismo que a disciplina precisa parece ser sinónimo de tolerância e respeito. 

Tolerância com diferentes métodos, de diferentes áreas, que não partilham da mesma 

natureza conclusiva, mas trazem explicações ricas e compreensões profundas sobre o 

objecto estudado. Deve-se respeito aos investigadores que procurarem outros caminhos, e 

procuram desenvolver as fronteiras do conhecimento na área.  

 

As sugestões apresentadas não visam restringir a pesquisa do consumidor a estas correntes 

de pensamento. Pelo contrário, visam abrir a discussão sobre novas formas de observar o 

comportamento do consumidor antes, durante e depois da compra. Espera-se que as 

limitações das alternativas apresentadas aqui sirvam de motivação para o 

desenvolvimento e o uso de novas abordagens nas pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor. Para salientar a importância de considerar outros áreas e a ignorância como 

uma parceira na procura de novos caminhos que possam enriquecer a disciplina, Zaltman 

(2000) utilizou a expressão: “Consumer Researchers: take a hike!”. Ou seja, 

pesquisadores em comportamento do consumidor, dêem uma voltinha por aí e vejam o 

que se faz noutras áreas.  

 

Os modelos tradicionais de análise e de compreensão do comportamento do consumidor 

são limitados porque o comportamento do consumidor depende de múltiplas variáveis, 

tornando a sua compreensão delicada. Pode-se distinguir as variáveis internas e as 

variáveis externas de influência do consumidor. Destacam-se as características sócio-

demográficos, psicológicas e socioculturais do consumidor, entre os traços individuais 

que influenciam o comportamento e analisam-se os papéis respectivos da cultura, das 

influências interpessoais, da família e a situação subjectiva entre os factores externos que 

têm um impacto no comportamento de consumo. Os modelos tradicionais tentaram 

estabelecer tipologias de consumidores em função de características individuais e das 

características dos produtos. 
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É necessário reconhecer doravante os limites destas abordagens que categorizam os 

indivíduos em função de componentes estáveis enquanto que o consumidor de hoje é 

imprevisível, variável e “camaleão”. As ilustrações deste novo consumidor não faltam: “o 

consumidor camaleão, é a secretária que compra um saco Vuitton de 3000 francos”; mas é 

também a dona de casa rica que compra no discounters os produtos nos quais não tem 

implicação” (Dubois, 1996). “Tradicionalmente centradas nos atributos dos produtos ou 

no perfil do consumidor, e nas implicações aparentemente claras (posicionamento, 

selecção)”, os estudos de mercado negligenciaram este consumidor qualificado de 

“camaleão, inconstante, irracional, incompreensível e imprevisível” (Dubois, 1996). 

 

1.2 – O processo de decisão de compra 

 
Esta secção pretende enquadrar melhor o problema através das diferentes abordagens 

cognitivas e comportamentais, analisar e explicar as diferentes fases do processo de 

compra para prosseguir, numa seguinte secção, com a análise dos modelos considerados 

oportunos para o estudo em questão. Pretende-se igualmente compreender qual o processo 

que realiza o consumidor para a compra de um determinado produto/marca. As fases 

consideradas não são sistemáticas nem uniformes sendo condicionadas por factores e 

estímulos já referidos acima. Como, o processo de compra começa antes e termina depois 

da compra (Engel et al., 2005), assim, distinguiram-se as fases de pré-compra e pós-

compra. Segundo Boone e Kurtz (1998), o uso do processo de decisão permite corrigir 

diferenças entre o estado actual e o desejado. O feedback de cada decisão serve de 

experiência sobre em quem confiar nas futuras tomadas de decisão.  

 
O processo de compra, para Churchill e Peter (2000), Engel et al. (2005), Howard e Sheth 

(1969), Rivas (1999), Shiffman e Kanuk (2000) e Solomon (1996), envolve as influências 

sociais, influências de marketing e influências situacionais, e inclui cinco etapas: 

reconhecimento da necessidade, procura de informações, avaliação das alternativas, 

decisão de compra e avaliação pós-compra, conforme ilustra a Figura 6. 

 

Kotler (1994) ressalta que algumas destas etapas podem ser suprimidas e algumas podem 

ser mais importantes que outras dependendo do envolvimento do consumidor com a 

compra e da diferença entre as alternativas existentes por ele percebidas. Baker (2005) 

lembra que as etapas podem ocorrer simultaneamente ou fora da sequência, dependendo 

da situação particular de compra. 
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Figura 6 - Modelo do processo de decisão de compra do consumidor 

 

 

1.2.1 - O reconhecimento da necessidade 

 
Segundo Churchill (2000, p. 146), o processo pelo qual os consumidores compram 

produtos e serviços começam com o reconhecimento de uma necessidade ou problema. 

No caso do estudo, a disposição em adquirir um software de gestão e contabilidade. De 

acordo com Engel et al. (2000), ocorre quando um indivíduo percebe uma diferença entre 

o estado desejado e a situação real, suficiente para estimular e activar o processo de 

decisão de compra. Desta forma, o reconhecimento do problema pode ser pode ser 

provocado por estímulos internos ou externos, sendo que, no primeiro caso, a necessidade 

vital (fome ou sede) torna-se consciente e forma um impulso, e, no segundo, factores 

externos (acções de marketing) atraem a atenção e criam a vontade de realizar a compra 

(Kotler, 2000). Ou seja, quando o consumidor reconhece uma necessidade, está mais 

atento à informação externa mas também à mera exposição a estímulos externos de tipo 

comercial ou social, que pode levá-lo a sentir essa necessidade. Assael (1998) acrescenta 

que a necessidade pode envolver simultaneamente muitas variáveis, incluindo atitudes, 

percepção, características da personalidade, como também a influência do grupo de 

referência.  

 

Segundo Rivas et al. (1999), a necessidade é o “detonador” do processo de decisão de 

compra. No entanto, Von Mises (1985, cit. in Ladwein, 1999) afirma que nem sempre 

existe uma estrita correspondência entre a necessidade e a compra de um produto. 

 
Saber quais os factores que dão origem a necessidade é fundamental para as empresas 

aproveitarem oportunidades no mercado e, muitas vezes, elas mesmas podem iniciar esse 

processo pela comunicação ou produção de bens com preços mais acessíveis ou 
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descontos, incentivos (brindes) ou programas de fidelidade, aumentando o risco percebido 

e estimulando a curiosidade do consumidor (Engel et al., 2005).  

 

1.2.2 - A procura de informação 

 
Uma vez reconhecida a necessidade, os consumidores procuram as informações 

adequadas para satisfazê-la da forma mais eficaz. A Figura 7 represente, segundo Engel et 

al. (2005) “ a activação motivada de conhecimento armazenado na memória ou a 

aquisição de informação do ambiente, cuja natureza pode ser interna, que envolve a 

recuperação de conhecimento da memória e a procura externa, que consiste em recolher 

informações do mercado relacionado à satisfação potencial de necessidades”. A procura 

de informação foi definida por Bettman (1979) como o conjunto de actividades 

relacionado com a existência de uma necessidade a satisfazer imediatamente. 

 

Desde o final da década de 1980, o processo de procura e uso da informação tem sido 

descrito em estudos como por exemplo os modelos de Belkin (1982); de Kuhlthau (1994) 

e de Choo (2003). O consumidor entra num processo de procura de informação mais ou 

menos intenso por uma compra em particular ou por simples forma de aquisição e 

actualização permanente de informação e conhecimento motivada para os produtos que 

interessam o consumidor (Bloch et al., 1986).  

 

O modelo de uso de informação proposto por Choo (2003) identifica e relaciona os 

principais elementos que influenciam o comportamento do consumidor quando procura e 

usa a informação. O modelo apresenta três fases: a necessidade de informação, a procura 

de informação e o uso da informação. A base conceptual do modelo apresentado por Choo 

está na abordagem cognitiva de criação do significado, desenvolvida e aplicada por 

Dervin (1983); nas reacções emocionais que acompanham o processo de procura de 

informação de Carol Kuhlthau (1994); e nas dimensões situacionais do ambiente em que a 

informação é usada proposta por Taylor (1986). 

 

Para Choo (2003), a necessidade de informação surge quando o indivíduo reconhece a 

falta de conhecimento e dificuldade em dar significado a uma experiência. Na fase da 

procura de informação, o indivíduo procura, intencionalmente, informações que possam 

mudar o seu estado de conhecimento. Em procurar informação, o indivíduo faz uso da 
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mesma a partir do momento em que ele selecciona e processa informações que produzem 

mudanças na sua capacidade de agir ou reagir perante novos conhecimentos. 

 

A forma como a informação alcança uma certa importância para o indivíduo dependerá 

das suas estruturas cognitivas e emocionais. A procura e o uso da informação fazem parte 

de uma actividade humana e social por meio da qual a informação pode tornar-se útil para 

o grupo ou para o indivíduo. O processo de procura e uso da informação é dinâmico e 

depende das condições nas quais o indivíduo a utilizam (Choo, 2003). 

 

A necessidade, a procura e o uso da informação ocorrem em ciclos recorrentes, que 

interagem sem ordem predeterminada (Choo, 2003). O processo de procura de informação 

interage com elementos cognitivos, emocionais e situacionais que animam continuamente 

esse processo, alterando a percepção do indivíduo sobre o papel da informação, como 

também os critérios pelos quais o valor da informação é julgado (Choo, 2003). Segundo o 

mesmo autor, as características profissionais e do meio social podem induzir ou restringir 

determinados comportamentos de procura da informação, como também a cultural 

empresarial, a estrutura hierárquica e o grupo de trabalho afectarão as atitudes do 

indivíduo em relação à recolha de informação. 

 

Figura 7 – Modelo da procura de informação 

 
Fonte: Engel et al. (2005, p.110). 

    

Dois tipos de processo de procura de informação são considerados: a procura interna e a 

procura externa (Figura 7). Na procura interna, os consumidores recuperam da memória 

permanente as informações que antecederam o estado de reconhecimento da necessidade 
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de usar uma determinada informação, o que pode ajudar a resolver o seu problema. Se a 

procura interna fornecer uma resposta satisfatória para o problema do consumo, a procura 

de informação externa parece ser desnecessária. Contudo, Engel et al. (2005) observam 

que algum nível de procura externa é necessária, e este nível varia entre os consumidores 

e dependem de vários factores situacionais e de mercado. Segundo Solomon (1996), as 

fontes de informações básicas são: fontes internas (memória); fontes de grupos (amigos, 

familiares); fontes de marketing (embalagens, propagandas); fontes públicas 

(organizações especializadas); e fontes de experimentação (manuseio, uso do produto). 

 

1.2.2.1 – A procura interna de informação 

 

A primeira possibilidade citada na literatura para a procura de informação é a procura 

interna. De acordo com Ladwein (1999), a procura interna consiste em utilizar as 

informações que o consumidor já armazenou na memória através das suas experiências 

passadas e a capitalização de suas buscas anteriores também ditas permanentes. Como 

demonstra a Figura 8, os determinantes da procura interna são a qualidade ou adequação 

do conhecimento existente e a habilidade para recuperar o conhecimento armazenado na 

memória. Quando a procura interna mostra-se inadequada, o consumidor pode decidir 

recolher informação adicional do ambiente (Engel et al., 2005). Segundo a importância da 

necessidade sentida, o consumidor limita a sua procura de informação interna num 

processo de baixa implicação enquanto que num processo mais complexo, esta será mais 

demorada e precisa (Mowen, 1995). 

 

A confiabilidade da procura interna é proporcional à adequação e à qualidade que o 

consumidor julga ter desse conhecimento, à sua habilidade em localiza-lo na memória e à 

satisfação alcançada em compras passadas com o mesmo mecanismo (Engel et al., 2005). 

Durante a procura interna, os consumidores lembram-se de um conjunto de marcas e 

produtos presentes na sua memória, cujo tamanho altera-se ao longo do tempo (Howard e 

Sheth, 1969 cit. in Minor e Mowen, 2003, p. 197). O conjunto de lembrança é constituído 

por três outros conjuntos pelo consumidor: 1) conjunto de consideração: marcas e 

produtos considerados aceitáveis para serem analisados posteriormente; 2) conjunto 

inerte: marcas e produtos indiferentes ao consumidor; 3) conjunto inepto: marcas e 

produtos considerados inaceitáveis (Engel et al., 2005). 
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Figura 8 - Processo de procura interna de informação 

 
Fonte: Engel et al., 2005, p.111.  

 

1.2.2.2 – A procura externa de informação 

 

O segundo tipo de procura apresentada na literatura é a procura externa: caracterizada por 

Engel et al. (2005, p.110) pela consequência da necessidade de uma compra próxima, é 

denominada de pré-busca, e visa a alcançar as melhores opções de consumo para o 

momento imaginado; porém este tipo de procura pode ocorrer regularmente, constituindo 

uma procura contínua, cujo objectivo seria armazenar conhecimento para necessidades 

futuras (Engel et al., 2005, p.111-112). 

 

Durante a procura externa, os consumidores procuram saber quais são as marcas 

disponíveis, os critérios de avaliação para compará-las, a importância de cada critério de 

avaliação e os atributos de cada marca e os benefícios que proporcionam o que lhes 

ajudam a criar crenças (Beatty e Smith, 1987). Sendo as crenças, o conhecimento 

cognitivo acerca do que está a ser pesquisado, a quantidade e os tipos de informações 

procurados resultam das atitudes que formam-se durante o processo de decisão de compra 

(Mowen, 1995). As pesquisas de Olshavsky e Granéis (1979) e Robertson (1976) 

mostraram que a capacidade dos consumidores para receber e usar as informações é 

bastante limitada (cit. in Foxall, 1994 p.31), inclusive para a compra de bens duráveis 

como imóveis e carros. Segundo o mesmo autor, esses dados indicam a possibilidade de 

muitas decisões de compra não serem baseadas em decisões racionais.  

 

No sentido de melhor perceber o tipo de procura de informação que o consumidor esta 

disposto a realizar, Mowen (1995) acrescenta que este processo pode ser medido através 
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de indicadores pelo número de marcas consideradas, lojas visitadas, amigos que o 

consumidor consulta sobre o assunto, revistas e associações especializadas consultadas, 

funcionários da loja questionados a respeito e de peças publicitárias analisadas. Mais 

tarde, Kotler e Keller (2006, p.189-190) concentraram-se nas fontes externas de 

informação, subdividindo-as em quatro tipos: pessoais (como família, amigos e 

conhecidos), comerciais (como propaganda, vendedores e embalagens), públicas (como 

meios de comunicação em massa) e experimentais (uso do produto). Os mesmos autores 

afirmam que a quantidade e a influência de cada fonte variam de acordo com a categoria 

do produto e as características dos consumidores, mas ressaltam que as fontes comerciais 

tendem a ser mais informativas enquanto as fontes pessoais, legitimadoras. Ou seja, tal 

como Kiel e Layton (1981) verificaram no seu estudo sobre a compra de automóveis, o 

tipo de fonte de informação usada e a quantidade de informação varia de consumidor para 

consumidor e poderão considerar-se como critérios de segmentação de mercado que 

caracterizaram por “pesquisa reduzida, elevada e selectiva”.  

 

A intensidade e a dimensão da procura externa são condicionadas por alguns factores tais 

como: 1) o grau do risco percebido na compra, ou seja, a “incerteza do consumidor sobre 

as potenciais consequências positivas e negativas da decisão de compra.” (Engel et al., 

2005); 2) o envolvimento - é o grau de preocupação e cuidado que os consumidores têm 

na decisão de compra e que condiciona o tipo de comportamento de processo de decisão 

de compra que será seguido pelo consumidor (Engel et al., 2000); 3) a familiaridade e a 

experiência - ocorrem em virtude da aquisição anterior de informações e de uma 

experiência prévia. Quanto maior a experiência anterior, menos informações externas são 

procuradas (Sheth et al., 2001) e, 4) a relação acumulada entre benefícios e custos 

decorrente do processo de procura de informações; sendo o benefício a qualidade da 

decisão da compra (menor possibilidade de dissonância cognitiva pós-compra) e os 

custos, o tempo e o esforço gastos no processo. O consumidor pára a procura quando 

começa a perceber que o custo é maior do que o benefício obtido (Engel et al., 2005); 

como consequência, a procura externa tende a ser maior com o aumento do tempo 

disponível pelo consumidor ou do número de lojas disponíveis e da proximidade entre 

elas (Minor e Mowen, 2003). 

 

As empresas podem ter as suas estratégias de preço e de comunicação pensadas em 

função do processamento da informação do consumidor. No caso do preço ser a 
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informação decisiva quando o consumidor está nessa fase da sua tomada de decisão, 

descobrir o menor preço é o factor que decide a compra. Da mesma maneira, no caso dos 

meios de comunicação serem decisivos para a tomada de decisão do consumidor, há que 

considerar certos canais de informação como essenciais ou eficientes para a tomada de 

decisão (Engel et al., 2005, p.113). Por exemplo, se um grupo de consumidores aguarda a 

opinião do seu informático para definir qual software deve comprar, a empresa que 

desejar alcançar esse segmento deverá utilizar os informáticos e distribuidores 

informáticos nas suas estratégias de comunicação.  

 

1.2.3 – A avaliação pré-compra e a preferência  

 

A avaliação pré-compra é “o modo como as alternativas de escolha são avaliadas”, o que 

envolve não apenas a decisão do que comprar, mas, antes disso, que ofertas considerar e 

como avaliá-las (Engel et al., 2005, p.116) como mostra a Figura 9.  

 

Figura 9 - Processo de avaliação pré-compra 

 
Fonte: Engel et al. (2005, p.116) 

 

Minor e Mowen (2003, p. 201) ressaltam que a comparação entre opções gera crenças, 

atitudes e intenções sobre tais alternativas. Kotler e Keller (2006, p. 191) também 

baseiam-se na aquisição de crenças e atitudes por meio da experiência e da aprendizagem, 

embora pareçam opor-se a elas quando afirmam que os modelos mais actuais de avaliação 

de alternativas de compra consideram que o processo ocorra predominantemente de 

maneira racional e consciente. 
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Filser (1994) afirma que os consumidores usam requisitos para considerar um 

desempenho aceitável, e sinais para apoiar o seu julgamento que variam em função das 

suas experiências, envolvimento, motivação e factores situacionais. Não lhes atribuem a 

mesma importância nem discriminam as alternativas da mesma forma. Segundo o mesmo 

autor, alguns critérios tais como o preço, a marca, a garantia, o país de origem podem 

ajudar a inferir outros critérios do mesmo produto, como a qualidade.  

 
1.2.3.1 – O conjunto de consideração 

 

Para enfrentar o desafio de escolher uma alternativa entre a multiplicidade de marcas 

existentes numa mesma categoria de serviço, o consumidor tende a procurar formas que 

possam ajudar a simplificar e facilitar este processo (Sheth et al., 2001). As marcas e os 

produtos, que são alvo da procura de informação interna ou externa, entram no que 

Solomon (2002) denomina de “evoked set” (conjunto evocado - conceito introduzido 

inicialmente por Howard em 1963). Ou seja, o conjunto de marcas/produtos considerados 

pelo consumidor para avaliação e sobre os quais irá tentar recolher informação. É nesta 

fase, ao inverso de Minor e Mowen (2003) e de Kotler e Keller (2006), que Engel et al. 

(2005, p. 117) citam a formação do conjunto de consideração definido por eles como 

todas as alternativas consideradas no processo, grupo do qual as empresas, para participar, 

podem ter que alterar os componentes de seu composto de marketing - produto, preço, 

comunicação e distribuição. Segundo esses mesmos autores, o conjunto de consideração 

pode-se formar no processo de procura interna ou externa. De acordo com Turley e 

LeBlanc (1995), a formação do conjunto de consideração permite que os consumidores 

reduzam a carga de informações a serem avaliadas e fornece um método para reduzir o 

risco percebido.  

 

No caso da procura interna, Engel et al. (2005, p. 119) falam de conjunto de captura, ou 

seja, na “lembrança das alternativas memorizadas”. As avaliações resultam de 

experiências próprias ou de pessoas conhecidas, consideradas de confiança, e quando 

essas são a fonte do conjunto de consideração, é importante para uma marca que seja 

relembrada e reconhecida no ponto de venda (Engel et al., 2005). Quando esse conjunto 

não existe ou é bastante pequeno, os factores externos afectam mais fortemente o conjunto 

de consideração. 
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Segundo autores como Peter e Olson (1997) ou Hawkins et al. (2001), o conjunto de 

marcas que são realmente consideradas como alternativas pode ser observado através da 

figura seguinte:  

 

Figura 10 – Marcas em consideração de um conjunto de alternativas - Escolha  

 

 

Se se parte do facto de que o consumidor já tem algum conhecimento, este procurará 

apenas as marcas/produtos que conhece ou de que se lembra. Segundo Solomon (2002), a 

recolha de informação faz-se segundo as experiências próprias com o produto, das 

informações presentes na hora da compra e das crenças criadas pelos meios publicitários 

sobre as marcas, entre outros. Conforme os estudos sobre a racionalidade limitada de 

Simon (1955, cit. in Ladwein, 2003), o consumidor adopta um compromisso aceitável em 

vez de despender esforços ilimitados para seleccionar a melhor marca.  

 

Apesar de haver um consenso teórico a respeito da existência do fenómeno do conjunto de 

consideração em situações de compra, razões para a existência de variabilidade no 

tamanho deste são menos claras. Nesse sentido, os tipos de factores estudados podem, de 

modo geral, ser divididos em dois grandes grupos: (a) características dos consumidores; e 

(b) características dos produtos. Desde que o conceito do conjunto de consideração foi 

introduzido por Howard em 1963, têm sido contempladas outras características dos 

consumidores, além dos factores demográficos, que podem influenciar o tamanho do 

conjunto de consideração. Sambandam (1995 cit. in Minor e Mowen, 2003, p. 198) cita 

estudos que mostraram que o tamanho do conjunto de consideração costuma ser 

directamente proporcional ao tamanho do conjunto de lembrança, ao nível de educação 

dos consumidores, ao tamanho de suas famílias, ao nível de risco percebido e à sua 

capacidade de reconhecer marcas diferentes para serem usadas em situações diferentes, e 
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inversamente proporcional à satisfação e à fidelidade dos consumidores a uma marca 

específica. Obviamente, a maioria das organizações pretende pertencer ao conjunto de 

consideração dos seus segmentos-alvo (Minor e Mowen, 2003).  

 

Por sua vez, muitas das características dos produtos estudadas no passado incluem, por 

exemplo, o número de critérios de escolha (Belonax, 1979) e o nível de abstracção do 

processamento de informação (May e Homans, 1977). Em ambos os casos, estudos têm 

apontado para o número 7 (± 2) como sendo o limite máximo para o tamanho do conjunto 

de consideração, confirmando assim o estudo de Miller (1956), que encontrou evidências 

da existência de limitações para a quantidade de informações que podem ser processadas 

simultaneamente na memória de curto prazo ou memória de trabalho do indivíduo. 

Loudon e Bitta (1993) distinguiram as marcas conhecidas das marcas consideradas para 

fins de avaliação numa situação de compra. Conforme um estudo promovido por Roberts 

(1989) nos EUA, as marcas de detergentes conhecidas eram em média 15, mas apenas 5 

eram consideradas numa situação de compra. 

 

A investigação dificilmente consegue seguir o raciocínio do consumidor, apenas consegue 

aferir quais são as “marcas familiares”, quais as que foram consideradas e comparadas e, 

por fim qual foi a marca escolhida (Rivas et al., 1999). Hawkins et al. (1992) verificaram 

que certas marcas pretendem maximizar a sua memorização através de estratégias que 

garante a sua entrada no conjunto de consideração, aumentando assim a probabilidade de 

compra. Ou seja, a identificação das marcas que restam no conjunto considerado do 

consumidor é importante para que as empresas identifiquem quais apelos competitivos 

são mais eficazes para alcançar os seus segmentos-alvo.  

 

Na procura externa, a avaliação pode ocorrer de duas maneiras: 1) a categorização sucede 

quando a alternativa resulta da memória do consumidor e a avaliação é feita de acordo 

com o seu conhecimento e atitude sobre essa categoria; a extensão da marca é uma 

maneira das empresas utilizar a categorização ao seu favor; que 2) o consumidor utiliza 

dimensões na avaliação, tais como a necessidade ou o entretenimento, e determina o 

quanto elas estão presentes nas alternativas avaliadas.  

 
Perante uma decisão complexa, os consumidores desenvolvem uma estratégia de decisão 

de compra em fases  (Pras e Summers, 1975 e 1978 ; Wright e Barbour, 1977 ; Bettman, 
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1979 ; Merunka, 1984). Relativamente a modelização das escolhas, os investigadores 

chegaram a aceitar um paradigma a duas etapas. O consumidor filtra em primeiro lugar as 

alternativas disponíveis utilizando critérios muitos simples e depois realiza uma análise 

detalhada desse conjunto reduzido. Ou seja, o processo de escolha pode-se descompor em 

duas fases : uma fase de formação do conjunto de consideração, sem avaliação 

aprofundada das alternativas, e uma fase de avaliação na qual o consumidor delibera sobre 

as marcas incluídas no conjunto de consideração para alcançar a escolha final 

(Nedungadi, 1990). 

 

1.2.3.2 – As atitudes 

 

A definição de atitude mais usada foi formulada por Assael (1992, p. 196): “atitudes são 

predisposições aprendidas para responder a um objecto ou classes de objectos, de forma 

consistente, favorável ou desfavorável”, isto é, a avaliação de um consumidor sobre uma 

marca particular numa base global, de baixa a excelente. A atitude do consumidor é um 

componente fundamental para a compreensão do processo. Ela consiste, segundo Block e 

Roering (1976), na avaliação pelo consumidor da habilidade de uma alternativa satisfazer 

os seus requerimentos de compra e consumo como expressados nos seus critérios de 

avaliação. É um conceito ligado aos estudos sobre a avaliação de alternativas.  

 

Dois modelos clássicos abordam a estrutura de atitudes, sendo eles o modelo psicológico 

e o modelo de multi-atributos. Assael (1998) e Baker (2005) explicam que as atitudes 

dividem-se em três componentes básicos: cognitivo (crenças formada pelo consumidor 

sobre uma marca/produto), afectivo (avaliação global da marca, positiva ou negativa, que 

resulta do conjunto de crenças do consumidor para essa marca) e comportamental 

(predisposição do consumidor em iniciar uma acção para satisfazer a sua necessidade). O 

modelo de multi-atributos (atitude do consumidor perante um objecto que resulte da 

interacção de variáveis que representem crenças sobre os seus atributos e uma avaliação 

daquelas crenças). As atitudes tendem a ser conscientes e têm quatro funções básicas: 

ajustamento, defesa do ego, expressão de valor e conhecimento. A compreensão das 

atitudes, a capacidade de mensuração das variáveis inerentes e a observação de mudanças 

de atitude são importantes para a compreensão do comportamento de decisão de compra 

do consumidor (Mowen e Minor, 2003). As atitudes individuais podem ser trabalhadas 

para uma mudança ou sustentação, garantindo comportamentos esperados. 
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1.2.4 – As estratégias de escolha das alternativas 

 

As regras de decisão representam as estratégias que os consumidores usam para fazer uma 

selecção das alternativas de escolha. Podem ser simples, pedindo pouco tempo e esforço, 

ou muito elaboradas, que envolvem consideravelmente mais tempo e esforço de 

processamento por parte do consumidor (Engel et al., 2005). 

 
As regras de decisão simples são usadas quando a escolha é habitual e a marca comprada 

é a mesma da compra anterior. Podem também ser usadas outras regras simples como 

comprar a marca mais barata, ou ainda, ganhar tempo comprando a marca disponível. 

Estas regras são usadas para escolhas repetidas de produtos, que tem importância ou 

envolvimento baixos. As escolhas com regras de decisão mais complexa envolvem um 

procedimento compensatório ou não-compensatório. A formação de um julgamento geral 

sobre a aceitabilidade de cada alternativa pode classificar-se, segundo Engel et al. (2005, 

p.120-125), em duas categorias: as regras compensatórias e as não compensatórias.  

 
1.2.4.1 - As regras compensatórias 

 
Pras (1977) caracterizou o modelo compensatório como um modelo de atitudes que 

exprime a intensidade da avaliação de um produto. Ou seja, ocorre quando a fraqueza de 

um critério pode ser compensada pela força de outros por adição simples, quando o 

consumidor simplesmente soma o número de critérios em que cada alternativa é 

considerada fraca ou forte, ou por adição proporcional, quando são atribuídos pesos 

diferentes aos critérios utilizados na avaliação (Engel et al., 2005). A saliência relativa de 

critérios de avaliação relevantes é também incorporada à regra de decisão (Engel et al., 

2000, p. 146). Por exemplo, os critérios para a compra de um software informático podem 

ser: a marca, o preço, a eficácia e a inovação. Depois de avaliar as diferentes opções, o 

consumidor pode preferir um software, que apesar de ser menos inovador para um mesmo 

patamar de preço, compensa em termos de eficácia, é mais simples e tem melhores 

acabamentos. Ou seja, o consumidor estabelece uma percepção global de valor.  

 

1.2.4.2 - As regras não compensatórias 

 

No modelo não compensatório Assael (1998) verificou que os consumidores fazem 

julgamentos absolutos para cada atributo, sem permitir que a boa avaliação de um 
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compense a má de algum outro. Os tipos de decisão não-compensatórios são a 

lexicográfica, a eliminação por aspectos e a conjuntiva. Na decisão lexicográfica o 

consumidor compara as opções em relação ao atributo que considera mais importante, em 

caso de empate passa a comparar as opções com um segundo atributo em ordem de 

importância para ele. Se novamente der empate, compara com o atributo seguinte e, assim 

por diante, até chegar a melhor opção e a escolher. Na eliminação por aspectos, o 

procedimento é o mesmo que na decisão lexicográfica, porém, o consumidor estabelece 

padrões, as alternativas que não obedecerem ao padrão são eliminadas. Na regra 

conjuntiva são estabelecidos padrões para todos os atributos e as alternativas que não 

respeitam esses padrões são eliminadas. Caso nenhuma das marcas alcançar nenhum dos 

padrões, estes deverão ser revistos para uma nova decisão (Minor e Mowen, 2003). Outro 

tipo de regra de decisão é a estratégia de decisão em fases, que envolve o uso sequencial 

de regras diferentes como meio de lidar com muitas alternativas de escolha. Uma primeira 

regra elimina algumas alternativas e então é aplicada uma regra seguinte (Engel et al., 

2000, p.146). Por exemplo, na compra de um programa informático, há o critério não 

compensatório “o programa tem ou não a capacidade de assumir mais de 30 utilizadores”. 

Caso não tenha, o consumidor elimina o programa do seu conjunto considerado, sem 

compensar a falta deste atributo por outro que poderia ser a performance. 

 
Segundo Amine (1999), o consumidor desenvolve um conjunto de expectativas baseado 

no grau de satisfação dos benefícios que a marca/produto é capaz de proporcionar-lhe. 

Kotler (1994) ressalta que uma ou outra, ou a combinação de ambas, podem ocorrer 

dependendo das características do consumidor, da dificuldade e do ambiente de compra e 

de seu contexto social. 

 
1.2.4.3 - As regras de decisão heurísticas 

 
No quotidiano, o mais comum é tentar simplificar as decisões, levando em consideração, 

por exemplo, algo ocorrido mais recentemente ou com base em pré-julgamentos. Segundo 

Correia (1992), os consumidores recorrem frequentemente a regras heurísticas 

relacionadas com o paradigma da aprendizagem clássica. Em virtude disso, investigadores 

como Kahneman e Tversky (1974) introduziram o conceito de regras heurísticas como 

regras de decisão inexactas e simples e assim demonstraram que as pessoas são incapazes 

de analisar situações complexas de maneira correcta quando as consequências futuras são 

incertas. Nessas circunstâncias, segundo estes mesmos autores, os indivíduos procuram 
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atalhos (regras heurísticas). As regras heurísticas são estratégias simplificadoras que 

facilitam a “leitura” da realidade, desconsiderando os julgamentos tendenciosos do 

quotidiano. As mais correntes na mente do consumidor são as heurísticas de 

disponibilidade, representatividade, ajustamento e distorções de carácter geral. Com base 

nos estudos de Kahneman e Tversky (1982), são apresentadas as heurísticas que afectam 

os consumidores, as heurísticas cognitivas generalizáveis: 1) a heurística da 

disponibilidade - a avaliação das causas prováveis, a frequência ou a probabilidade de um 

evento através do grau em que as circunstâncias ou ocorrências estejam “disponíveis” na 

memória; 2) a heurística da representatividade – a avaliação da probabilidade de 

ocorrência de um evento através da sua similaridade com acontecimentos semelhantes e, 

3) a heurística do ajustamento – a realização das avaliações iniciam-se a partir de um 

valor inicial, que é posteriormente ajustado para fins de uma decisão final. 

 

Bettman e Park (1980) sugeriram, dado que é difícil generalizar o tipo de regras 

utilizadas, que cada consumidor constrói um processo de avaliação particular em função 

de cada situação em que se encontra e aplica-as por analogia (Pham, 1996). Por um lado, 

essas regras aplicam-se tipicamente nos processos de decisão simples em detrimento de 

uma análise mais extensa (procura extensa de informação e de avaliação) (Hoyer, 1984). 

Por exemplo, Maheswaran (1994) observou que na compra de um carro aplicam-se 

frequentemente as regras seguintes: “os carros Alemães são de extrema fiabilidade e 

qualidade”, “os Franceses são os mais confortáveis”. Uma regra pode ser tão simples 

como, “se da última vez fiquei satisfeito, então volto a comprar igual”. De acordo com 

Hoyer (1984), para uma compra de maior implicação aplica-se regras do tipo: “Não 

compro nenhum produto sem que alguém o recomende”. Para reforçar a importância das 

crenças dos consumidores, Solomon (2002) apresenta algumas que são comuns, mas não 

necessariamente verdadeiras, a saber: “As melhores marcas são as mais compradas”, “Na 

dúvida, uma marca nacional é sempre uma escolha segura”; “A equipe de vendas das lojas 

especializadas conhece melhor os produtos do que os outros vendedores”, etc. 

 
Mas, por outro lado, o consumidor tende à sub-optimizar o processo de compra integral, o 

que gere erros e distorções sistemáticas (Correia, 1992). Ou seja, a má utilização de 

heurísticas na decisão de compra pode produzir efeitos não desejáveis, denominados viés. 

Estes viés, junto com as heurísticas a eles associadas, foram resumidos por Bazerman 

(1994) que procurou assim identificar apenas a heurística predominante em cada tipo de 
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viés identificado. Deve-se apenas salientar que as heurísticas não são mutuamente 

exclusivas, ou seja, na verdade pode-se ter mais de uma heurística em operação em nossos 

processos de decisão de compra.  

 

Kotler (1994) baseia-se na aquisição de crenças e atitudes por meio da experiência e da 

aprendizagem, embora pareça opor-se as regras heurísticas ao afirmar que os modelos 

mais actuais de avaliação de alternativas de compra consideram que o processo ocorra 

predominantemente de maneira racional e consciente. 

 

1.2.5 - Os tipos de processos de avaliação e o esforço de escolha 

 

Kotler e Dubois (2001) afirmam que o principal parâmetro da escolha é a situação em que 

o consumidor se encontra e não a combinação das suas preferências. Amine (1999) 

verificou que a possibilidade do consumidor proceder a uma extensa procura de 

informação, comparar diferentes alternativas e desenvolver uma intenção de compra 

depende do esforço que está disposto a realizar (inicialmente caracterizado por Howard e 

Sheth (1967). Deste modo, Assael (1998) analisou com maior pormenor o nível de 

esforço nas situações seguintes:  

 

- O comportamento de compra complexa: aplica-se numa situação de alta implicação com 

produtos relacionados com a auto-expressão do consumidor. O consumidor precisa de 

bastante tempo para proceder a procura de informação, conhecer as diferenças entre as 

marcas e identificar as regras de decisão. As informações retidas sobre os atributos, 

características e benefícios da alternativa, são a chave para ajudar à decisão final. Por 

exemplo, na escolha de um software informático, o consumidor passa por várias fases 

antes de se decidir, uma vez que este é um produto cujas características não são 

facilmente identificadas. Em primeiro, cria-se um processo de aprendizagem, no qual se 

formam ideias acerca do produto, ideias essas que são desenvolvidas durante o processo 

de escolha que irá terminar numa compra consciente. 

 

- O comportamento de compra com dissonância reduzida: o consumidor desloca-se em 

vários locais de venda para saber o que está disponível e compra rapidamente pois a 

diferença entre as marcas não está explicita. Há forte envolvimento na compra do produto, 

mas todas as marcas apresentam produtos aparentemente semelhantes, o que torna o 
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processo de decisão mais rápido. O factor que os faz optar por determinada marca não é o 

mais relevante. A dissonância vem de defeitos encontrados no produto escolhido, as 

vantagens identificadas nos produtos concorrentes. Nesse caso, a avaliação é pequena, faz 

com que as atitudes surjam apenas após o comportamento; predominam as estratégias 

não-compensatórias, que conduzem a decisões satisfatórias ao invés de decisões óptimas 

(Kotler, 2000). 

 

- O comportamento de compra rotineira, o consumidor vai à loja e procura uma marca; se 

não a encontra, compra outra qualquer, porque não existem diferenças significativas nem 

lealdade às marcas. Ocorre quando há pouco envolvimento e poucas diferenças entre as 

marcas. A escolha desta depende essencialmente do hábito e não de decisões elaboradas; 

isto ocorre em bens de baixo preço. O consumidor recebe informação sobre o produto 

simplesmente pelos meios de comunicação, não procurando em obter mais dados. Mesmo 

depois da compra feita, muitas vezes o consumidor não se preocupa em verificar se o 

produto satisfaz a 100% a sua necessidade (Kotler, 2000). 

 
- O comportamento de compra de procura de variedade: nestas situações, o consumidor 

vê-se pouco envolvido com o produto, mas depara-se com muita variedade, o que gera 

neste o hábito de mudar de marca com frequência. Isto não se deve à não satisfação da 

necessidade, mas sim pela simples vontade de experimentar algo novo. O consumidor, 

pouco envolvido com a compra, escolhe em função da variedade e não da satisfação. 

Minor e Mowen (2003) acrescentam a perspectiva experimental onde é possível citar a 

heurística da influência do afecto, em que os sentimentos positivos em relação às 

alternativas são fundamentais para a escolha; os efeitos da consciência da marca, em que 

as marcas familiares são mais passíveis de escolha; e os efeitos dos estados de espírito, os 

quais, se positivos, levam os consumidores a considerarem alternativas com apelos mais 

emocionais do que informativos e, se negativos, tornam mais atractivas as alternativas 

com apelos mais informativos.  

 
Engel et al. (2000) manifestam que ocorrem outros tipos de comportamentos de compra 

que não enquadram-se no modelo descrito anteriormente. A compra por impulso que 

caracteriza-se por ser um desejo espontâneo de agir seguido de urgência, por um estado de 

desequilíbrio psicológico da pessoa em consumir, por uma acção imediata com avaliação 

mínima considerando a emoção sem consequências. 
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Para as empresas, conhecer as estratégias de avaliação utilizadas pelos consumidores é 

fundamental, para concentrar-se na melhoria de um critério e poder desconsiderar outro, 

procurar alterar a percepção dos consumidores sobre qual seria o critério mais importante, 

e ainda procurar alterar os limites de escolha (Engel et al., 2005).  

 
No Quadro 4, resumiu-se as diferentes formas mais explícitas de resolução de problemas 

que distinguem principalmente os critérios do processo de compra. 

  

Quadro 4 – Os tipos de processos de decisão de compra dos consumidores 

 

Fonte: Adaptado de Churchill e Peter (2000, p.152) e Ladwein, R. (2003).  

 

1.2.6 – O nível de implicação no processo da decisão de compra 

 

Para Antil (cit. in Engel et al., 2000, p. 106) “Envolvimento é o grau de importância 

pessoal percebida e/ou interesse evocado por um estímulo(s) dentro de uma situação 

especifica”. Nesse sentido, o consumidor procura minimizar os riscos e maximizar os 

benefícios obtidos da compra. Dessa forma, uma pessoa percebe um objecto (produto, 

serviço ou mensagem promocional) como sendo importante para o alcance dos seus 

objectivos, valores e necessidades, e que possivelmente lhe trará satisfação. Porém, essa 

satisfação irá variar de uma situação para outra, confirmando a importância dos três 

componentes pessoal, físico e situacional (Engel et al., 2005). O factor pessoal representa 
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interesses inerentes, valores ou necessidades que motivam o indivíduo em relação com 

um produto/marca. O factor físico diz respeito às características de um produto/marca que 

causam diferenciação e aumentam o interesse. Já o situacional representa o carácter 

temporário do qual depende o aumento da percepção de relevância ou o interesse em 

relação com um objectivo (Zaichkowsky, 1985). 

 

Krugman (1965), Slama e Tashchian (1985) e Bloch (1981), entre outros, relacionam 

estes três factores e as suas influências sobre os níveis de envolvimento do consumidor 

quando abordam o envolvimento com a comunicação, onde a variação no tipo de média 

influencia a resposta dada para uma mesma mensagem e faz com que a pessoa preste mais 

atenção nos anúncios. Lastovicka e Gardner (1979) demonstram que um mesmo produto 

apresenta diferentes níveis de envolvimento entre as pessoas, assim como os 

comportamentos de procura de informações em relação com um mesmo produto variam 

de acordo com as diferentes situações de compra (Slama e Tashchian, 1985). O 

envolvimento com o produto leva a uma percepção mais aperfeiçoada quanto às 

características, às diferenças e à importância do produto, além de um maior compromisso 

com a escolha da marca (Bloch, 1981).  

 

1.2.6.1 – Tipos de envolvimento 

 

Assael (1998) salienta o carácter multidimensional do envolvimento e distingue dois tipos 

de envolvimento (Figura 11).  

 

Figura 11 – Modelo sobre nível de envolvimento do consumidor 

 
Fonte: Assael, H. (1998).  

 

Em primeiro lugar, temos o envolvimento situacional (específico à situação de compra) 

caracteriza uma maior motivação do consumidor a avaliar e escolher entre as diferentes 

alternativas. Para Houston e Rothschild (1977), o nível do envolvimento situacional 

decorre dos aspectos de uma situação de decisão de compra, externos ao indivíduo, e 
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depende de dois tipos de estímulo. O primeiro refere-se aos estímulos relacionados com o 

produto que variam com o nível de interesse do consumidor. Houston e Rothschild (1977) 

lembram que o preço, a complexidade dos atributos e a frequência da compra contribuem 

directamente para o envolvimento situacional. O segundo diz respeito aos estímulos que 

emanam do ambiente social e psicológico da compra ou consumo de um produto. Nessa 

situação, o consumidor experimenta um envolvimento temporário ou interesse por um 

produto durante o processo de compra, principalmente quando existem altos riscos 

associados aos resultados dessa compra (Bloch, 1982). Quanto maior o risco, maior o 

nível de envolvimento do consumidor e os comportamentos dele resultantes, como 

procura de informações, estão directamente relacionados com o acto da compra e não com 

o produto em questão. Logo que a compra é efectuada e os resultados esperados são 

alcançados, o envolvimento não é mais necessário e, dessa forma, diminui rapidamente. 

 

Em segundo lugar, temos o envolvimento permanente relacionado e condicionado pela 

experiência, o conhecimento, o interesse contínuo e emocional do produto, o risco da 

compra (financeiro, tecnológico, social) e a identificação do consumidor com um 

determinado grupo de referência (Houston e Rothschild, 1977; Tyebjee, 1979 cit. in 

Valette, 1989). Bloch (1982) define o envolvimento permanente como uma característica 

que representa o grau de interesse por um produto, de forma constante e a longo prazo 

manifestado pelo consumidor que tenta manter uma relação permanente de procura e 

transmissão de informações relativas ao produto. Para isso, estão mais atentos às 

mensagens de comunicação, trocam informações com outras pessoas e lêem revistas 

especializadas sobre o produto em questão (Bloch, 1982).  

 

1.2.6.2 - Factores que influenciam o envolvimento 

 

Para Celsi e Olson (1988), a classificação situacional e permanente não representa 

diferentes tipos de envolvimento, mas sim fontes do envolvimento sentido, termo proposto 

pelos autores para representar a relevância total percebida por um indivíduo. Conforme 

Celsi e Olson (1988), existem duas fontes do envolvimento sentido: as fontes situacionais 

de relevância pessoal e as fontes intrínsecas de relevância pessoal. De acordo com Peter e 

Olson (1996), tais fontes representam os factores que influenciam o envolvimento. Os 

factores situacionais são características do ambiente físico e social que, relacionados com 

os atributos de um determinado produto ou serviço, despertam um sentido de importância 
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para o consumidor. Podem surgir através de vários estímulos ou ocorrências do ambiente 

do consumidor, como estratégias promocionais, e activam consequências auto-relevantes, 

objectivos e valores do indivíduo, como a necessidade de economizar dinheiro. Os 

mesmos autores salientam que esses factores situacionais são transitórios e diminuem 

quando os objectivos são alcançados. 

 

As fontes intrínsecas, referidas como factores pessoais (Peter e Olson, 1996; Engel et al., 

2005), são estruturas duradouras da relevância pessoal, e representam a relação entre os 

produtos e a manutenção de determinados valores que permanecem relevantes 

independentemente das situações. Esses factores pessoais referem-se ao conhecimento 

guardado na memória do consumidor, relacionado com os atributos e consequentes 

objectivos e valores proporcionados. O nível de envolvimento e o conhecimento são, 

segundo Peter e Olson (1996), os dois maiores condicionantes que permitem saber qual o 

tipo de processo de decisão de compra que realizará o consumidor (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Envolvimento e conhecimento no processo de compra 

 

Fonte: Peter, J.P. e Olson, J.C. (1996). 
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Engel et al. (2005) apresentam outro factor responsável pelo grau do envolvimento na 

decisão de compra: o risco percebido. Quanto maior for o risco percebido, maior será a 

probabilidade de alto envolvimento. Para Assael (1998), o risco percebido é uma das 

principais condições para o envolvimento situacional, ou seja, o risco percebido 

relacionado à incerteza sobre a decisão de compra e as potenciais consequências de uma 

decisão errada, levariam o consumidor a um maior envolvimento. 

 

1.2.6.3 - Comportamentos e estratégias associadas ao envolvimento 

 

De acordo com Clarke & Belk (1979), as razões para a compra de um produto, assim 

como o envolvimento inerente a esse produto, levam a diferentes comportamentos relativo 

à quantidade de esforços que será utilizada para a realização da compra. Tais esforços 

podem ser manifestados 1) internamente, quando o consumidor recupera e processa as 

informações previamente adquiridas; ou 2) externamente, quando o consumidor preocupa-

se em procurar informações no ambiente, reflectidos no número de lojas visitadas antes da 

compra, no tempo gasto pelo consumidor para a procura de informações e na distância 

percorrida atrás da melhor decisão. 

 

Uma importante contribuição relativa a determinação apropriada de estratégias de acordo 

com o grau de envolvimento no processo de compra de um produto foi apresentada por 

Krugman (1984), Rothschild (1979) e sintetizada por Assael (1998). De acordo com 

Krugman (1984), os casos de alto envolvimento, como é o caso dos produtos de consumo 

durável, sugere privilegiar-se a comunicação, isto porque o receptor pode exercer 

activamente os seus esforços para receber as informações. Para Rothschild (1979), além 

dos meios de comunicação, os consumidores envolvidos devem ser alcançados através de 

mensagens de longa duração, uma vez que as fontes de informação que têm maior 

credibilidade são o boca-a-boca, as vendas pessoais e a própria experiência objectivando a 

procura do conhecimento do consumidor relacionada com o produto. O objectivo das 

mensagens de longa duração é o de preparar o consumidor para o esforço de procura de 

informação. Para Krugmann (1984), as compras de baixo envolvimento são normalmente 

aquelas que ocorrem com um mínimo de esforço e comparação e, por isso, o consumidor, 

nessas circunstâncias, primeiro compra o produto para depois desenvolver uma atitude 

perante o mesmo. Isso acontece porque a compra desses produtos não apresenta uma 
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percepção de riscos elevada, isto é, não contém factores que exigem maior reflexão antes 

da compra (alto preço, interesse, posicionamento social, situação de marca, entre outros).  

 

Assael (1998) sintetiza outras importantes estratégias relacionadas com os casos de baixo 

envolvimento. Uma delas é associada à falta de interesse ou atenção que limitam o 

processo de procura e assimilação de informações. Para Assael (1998), há maior 

probabilidade dos consumidores estarem envolvidos quando o produto é 1) importante 

para a sua auto-imagem; 2) é de interesse contínuo e tem um forte apelo emocional para 

ele e 3) quando a compra envolve riscos significativos.  

 

1.2.7 – A decisão de compra  

 

Segundo Engel et al. (2005), a principal questão nessa fase do processo de decisão do 

consumidor é “se a compra deve ser feita ou não”, seguida por “quando comprar”, “que 

tipo de produto e marca comprar”, “qual tipo de fornecedor e em qual 

fornecedor/distribuidor específico comprar” e “como pagar”. 

 

Quando não há alterações nas motivações ou circunstâncias, nem há novas informações 

ou falta de produtos que causem o adiamento da compra, tal decisão pode levar a três 

tipos de compra: 1) compra totalmente planeada: quando o produto e a marca são 

escolhidos antecipadamente (D’Astous, 1995); para desviar o consumidor da marca pré-

escolhida, podem ser usadas estratégias como amostras de produtos, redução de preços e 

expositores nos pontos de venda; 2) compra parcialmente planeada: o produto é escolhido 

antecipadamente, mas a marca é escolhida apenas no local da compra; 3) compra decidida 

no ponto de venda; além das estratégias referidas acima, no caso de compra por impulso, 

por exemplo, a loja de um retalhista, sendo a base do seu negócio, terá que cativar o 

consumidor para se diferenciar e aumentar o valor percebido da sua oferta (Rivas et al., 

1999). Engel et al. (1995) salientaram que 68% dos produtos adquiridos são em compras 

complexas e 32%, em compras não planeadas. 

 

Decidir sobre a compra inclui escolher o quê, onde, quando comprar e como pagar. Kotler 

(2000) salienta que três factores podem interferir entre a intenção de comprar e a decisão 

de efectuar a compra: 1) a atitude de outras pessoas - quando maior o negativismo do 

influenciador e maior a proximidade com o consumidor, maior a probabilidade de 
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adiamento ou desistência da compra - (influência positiva ou negativa em relação ao 

produto); 2) o papel desempenhado por intermediários de informação, como revista 

especializadas e 3) factores situacionais imprevistos como desemprego inesperado, 

mudança de preço, não disponibilidade do produto. As preferências e as intenções de 

compra não são indicadores plenamente confiáveis do comportamento de compra.  

 

Figura 12 – A decisão de compra 

 

 

Solomon (2002) acrescenta que a decisão final (decisão de modificar, adiar ou cancelar 

uma compra) é também condicionada por factores tais como o risco percebido pelo 

consumidor, o qual varia de acordo com o montante de recursos, o grau de incerteza 

quanto aos atributos e o nível de auto-confiança do consumidor. 

 

1.2.8 – O consumo e o comportamento pós-compra 

 

Engel et al. (2005, p.67) definem o consumo como “o uso do produto adquirido pelo 

consumidor” e apresentam como principais pontos de referência, o momento, o local, a 

forma como acontece e a quantidade consumida. Minor e Mowen (2003) referem também 

a frequência e o propósito do consumo. Ao avaliar o momento da compra e o consumo do 

produto, o consumidor compara a compra com as suas expectativas. É nesse momento que 

poderá manifestar-se no consumidor a dissonância cognitiva (Festinguer, 1957), ou seja, o 

sentimento de que o seu julgamento ao decidir pela compra foi iludido devido à oferta 

adquirida não parecer tão satisfatória quanto no momento da compra.  

 

No presente caso da compra de um software em gestão e contabilidade, parece importante 

considerar os diversos papéis de compra, identificando, dessa forma, quem toma a decisão 

de compra do software na PME. Segundo a abordagem de Engel et al. (2005), pode-se 

distinguir cinco papéis assumidos pelos indivíduos numa decisão de compra: 1) o 

iniciador: pessoa que sugere comprar o produto ou serviço e reúne informações que 
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ajudam na decisão; 2) o influenciador: pessoa cujos pontos de vista influenciam a decisão, 

3) o decisor: aquele que decide se deve comprar, o quê, como e onde comprar, 4) o 

comprador: quem efectua a compra e 5) o usuário: pessoa que usa ou consome o produto 

ou serviço. A título de exemplo, pode-se colocar a situação de uma distribuidora de 

software de gestão e contabilidade, onde o consumidor se dirige, numa primeira fase, a 

um vendedor que então indicará um especialista informático. Neste caso, o vendedor faz o 

papel de iniciador, pois ele concentra um leque de informações sobre os softwares 

especializados, e esta em condição de indicar o software certo para o cliente certo. Como 

influenciadores pode-se destacar a actuação da empresa, ou mesmo de amigos ou colegas 

que já tenham usado um produto do mesmo tipo e que podem convencê-lo de também 

utilizá-lo. O próprio consumidor pode desempenhar os papéis de decisor, comprador e 

usuário, muito embora os dois primeiros possam ser desempenhados no caso de um 

processo industrial pela central de compra ou pela administração da organização. 

 

Assael (1998) diferencia a compra do consumo. Ou seja, o produto pode ser comprado por 

uma pessoa e consumido por outra. A compra depende das expectativas do consumidor e 

o consumo confirma-as. E, por fim, a avaliação pós-compra determina a probabilidade de 

recompra e de prescrição negativa ou positiva. Para que haja possibilidade de repetição de 

compra, é necessário que haja satisfação após a avaliação, porém essa não é suficiente 

para que tal repetição aconteça: as organizações têm que, mais do que satisfazer, 

“encantar” os seus consumidores (Oliver, 1997, p. 311-336; Engel et al., 2005, p. 180). 

Na mesma perspectiva, Loudon e Bitta (1995) salientaram três resultados após-compra 

que são: 1) mais uma experiência armazenada na memória; b) a satisfação ou insatisfação 

do produto, e c) o retorno da compra que permite ao consumidor fazer alguns ajustes para 

as suas compras futuras.  

 

1.2.8.1 – A satisfação 

 

A satisfação do consumidor parece ser um factor crucial para o sucesso dos mais variados 

tipos de organizações, especialmente por influenciar directamente a lealdade à marca, 

repetição de compras, comunicação boca-a-boca positiva, lucratividade e participação de 

mercado (Oliver, 1997). São dimensões que qualquer organização gostaria de saber como 

influenciar e controlar para continuar com sucesso no mercado. 
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De acordo com Johnson et al. (1995), existem pelo menos dois conceitos de satisfação do 

consumidor: a satisfação específica a uma transacção e a satisfação cumulativa. A 

primeira refere-se à avaliação de uma situação específica de compra ou consumo; a 

segunda é a completa avaliação feita sobre uma total experiência de compra ou consumo. 

A satisfação corresponde ao grau em que o consumidor sente-se realizado ao julgar quão 

bem as características de uma oferta (bem e/ou serviço) proporcionaram ou proporcionar 

prazer em relação com o consumo (Oliver, 1997). Kotler (2001, p. 53) define a satisfação 

como “o sentimento de prazer ou de desapontamento, resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto ou resultado, em relação às expectativas da pessoa”.              

                             

Para compreender o processo de formação da satisfação/insatisfação, deve-se considerar a 

existência de três factores determinantes da satisfação/insatisfação do consumidor 

propostos por Anderson et al. (1994), que são a qualidade percebida, o preço (valor 

percebido) e as expectativas. A qualidade percebida diz respeito à avaliação actual do 

desempenho da empresa, que influi positivamente na satisfação total do cliente em relação 

ao produto/serviço. Dois componentes principais de experiência de consumo, segundo 

Fornell et al. (1996), auxiliam a avaliação da qualidade percebida: o grau de customização 

da oferta de acordo com as necessidades do consumidor e a credibilidade dessa oferta. O 

segundo determinante da satisfação do consumidor é o valor percebido (Anderson et al., 

1994; Fornell et al., 1996). A qualidade relativa ao preço tem impacto directo na 

satisfação do consumidor. É importante considerar a relação existente entre a qualidade da 

oferta e o seu preço, assim como os efeitos que confundem tal relação. As expectativas 

em relação à qualidade dos produtos/serviços constituem o terceiro antecedente da 

satisfação. As expectativas referem-se ao conhecimento prévio sobre a qualidade das 

ofertas de um fornecedor. Assim como a qualidade influencia a satisfação do consumidor, 

as experiências passadas também são responsáveis por essa influência. 

 

Segundo Oliver (1997) as expectativas são um conceito central na avaliação da 

satisfação/insatisfação do consumidor, porque elas formam um padrão para julgamentos 

futuros em relação com o desempenho do produto/serviço. Assim, as expectativas podem 

aumentar ou reduzir a satisfação do cliente quanto ao produto/serviço, dependendo do 

factor que serviu de base para ele construir a sua intenção de compra. Segundo Kotler 

(2001), as expectativas são influenciadas por uma experiência anterior de compra, por 

recomendações de amigos e colegas, ou por informações e promessas das empresas e dos 
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concorrentes. Antes da aquisição de um produto ou serviço, os consumidores criam 

expectativas em relação a eles, que, após a compra ou o uso, serão comparadas ao 

desempenho real, onde essas expectativas poderão ser confirmadas ou não. É o chamado 

“paradigma da desconfirmação”, o qual sustenta que satisfação - ou insatisfação - é o 

resultado de uma comparação entre as expectativas iniciais existentes antes da compra e 

os seus resultados. Oliver (1996) desenvolveu o modelo de desconfirmação (Figura 13) 

onde o consumidor baseia-se na discrepância existente entre a experiência e a expectativa, 

o valor, e a percepção inicial sobre a importância e o nível de performance do produto.  

 

Figura 13 – Modelo de desconfirmação 

 
Fonte: Oliver, 1996, p.l20. 

 

De acordo com Oliver (1996), os consumidores criam expectativas relacionadas com o 

desempenho de um produto/serviço antes da compra. Tais expectativas criam uma 

estrutura de referência a partir da qual é efectuado um julgamento comparativo 

nomeadamente ao desempenho real quando o consumidor compra e/ou usa o produto ou 

serviço (Figura 13). O resultado dessa comparação apresenta-se de três formas distintas: 

1) a desconfirmação negativa, quando o produto ou serviços é pior do que o esperado; 2) a 

desconfirmação positiva, quando é melhor do que o esperado e; 3) a simples confirmação 

ou desconfirmação zero, quando simplesmente ocorre o esperado (Oliver, 1996). “A 

satisfação é uma resposta emocional complexa que se segue a desconfirmação de 

experiências” (Oliver, 1981, p.41). 

 

A natureza da referência comparativa é, porém, objecto de discussões. Spreng et al. (1996) 

incluem os desejos do consumidor como um determinante fundamental da satisfação. Para 

os autores, os resultados de satisfação/insatisfação surgem quando comparam-se as 

percepções de performance de um produto tanto com as expectativas como com os 

desejos do indivíduo. Nesse mesmo sentido, a satisfação provém não somente das 
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expectativas e desejos em relação ao produto ou serviço, mas também das informações 

nas quais as expectativas são baseadas. Dessa forma, a comunicação de marketing, 

representada por propagandas, informações em embalagens, entre outras formas, tem um 

papel importante nos resultados de satisfação. Para Oliver (1980), a satisfação do 

consumidor era função apenas das expectativas e da desconfirmação. Mais recentemente, 

além dessas duas variáveis, este mesmo autor afirma que a performance, a atribuição 

(local, estabilidade e controlabilidade), a equidade (justiça e preferência) e as emoções são 

determinantes possíveis da satisfação (Oliver, 1997).  

 

Figura 14 - Modelo geral do processamento do consumo 

 
Fonte: Oliver (1997, p.337).  

Alguns autores consideraram a satisfação como uma emoção, como algo puramente 

afectivo (Westbrook, 1980), outros, entretanto, reduziram-na a um conceito puramente 

cognitivo (Churchill e Surprenant, 1982). Mais recentemente, como pode-se perceber, a 

satisfação tem sido descrita como sendo um misto entre afecto e cognição. Esta ideia foi 

defendida por Oliver (1997) que concluiu que a satisfação é parte cognitiva (conforme 

visão de Oliver, 1980) e parte afectiva (conforme Westbrook, 1987) e tornou-se o que 

mais tarde ele chamou de Modelo geral do processamento do consumo, apresentado na 

Figura 14, que inclui as avaliações cognitivas e emocionais do consumidor.  

 

1.2.8.2 - Da satisfação à insatisfação 

 

Assim, ao estudar a satisfação, aborda-se também a insatisfação. A literatura sobre 

satisfação evidencia a importância da insatisfação, que é geralmente abordada como um 
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fenómeno individual desencadeado pela desconfirmação negativa das expectativas do 

comprador, isto é, pela diferença existente entre essas expectativas e o resultado da 

compra (Oliver, 1997). É preciso compreender os mecanismos internos através dos quais 

os indivíduos “processam” a insatisfação. Duas teorias desenvolvidas pela psicologia são 

frequentemente mencionadas e utilizadas: a teoria da atribuição e a teoria da dissonância 

cognitiva. A teoria da atribuição descreve o processo pelo qual o indivíduo identifica as 

causas da insatisfação, atribuindo-as a si próprio ou a agentes externos e 

responsabilizando estes últimos em maior ou menor grau de acordo com três categorias: a 

fonte do problema interna (do comprador) ou externa (de um agente externo); a 

estabilidade (trata-se de um acidente ou de um problema estrutural) e o controle (o 

problema foi causado intencionalmente ou não). Diversos estudos comprovam a 

influência do processo de atribuição sobre o comportamento pós-compra do consumidor 

(Evrard, 1995; Oliver, 1997). A teoria da dissonância cognitiva baseia-se na observação 

de que uma pessoa que actua contra a sua própria atitude pode, posteriormente, modificar 

cognições ou comportamentos de modo a adaptá-los ao comportamento incongruente. 

Quando a dissonância existe, segundo Festinger (1975, p.12), as hipóteses básicas são 1) 

tentar reduzi-la e realizar a consonância e 2) evitar activamente situações e informações 

susceptíveis de aumentar a dissonância. Ambas estas teorias questionam a existência de 

uma relação directa entre desconfirmação, insatisfação e comportamento. Evidências de 

linearidade somente puderam ser registadas no caso de acções verbais (queixa ao 

vendedor). Em compensação, comportamentos de abandono do produto e divulgação de 

boca-a-boca negativa mostraram não ter uma relação linear com o grau de insatisfação do 

consumidor.  

 

Segundo Sheth et al. (2001), são quatro os estágios do processo de insatisfação: 1) o 

consumidor confirma a sua decisão; 2) avalia a sua experiência; 3) conclui a sua 

satisfação ou insatisfação; e, finalmente, 4) formula a sua resposta futura, que poderá ser o 

abandono, à reclamação ou à lealdade ao produto, serviço ou fornecedor. 

 

1.2.8.3 - A avaliação pós-compra e as suas implicações 

 

Além da investigação sobre os seus antecedentes, pesquisas conceptuais e empíricas sobre 

as consequências dos sentimentos de satisfação/insatisfação têm sido realizadas. A 

avaliação pós-compra, quer positiva quer negativa, torna-se parte das informações 
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internas do consumidor e, por sua vez, terá relevante influência no seu comportamento de 

consumo futuro. Além de afectar o comportamento futuro do consumidor, as avaliações 

pós-compra podem influenciar potenciais consumidores: a comunicação boca-a-boca é 

reflexo directo da experiência do consumo (Engel et al., 2005). Entretanto, o boca-a-boca 

desfavorável é mais frequente e mais intenso, implica não apenas a perda de um 

consumidor, como a de vários consumidores potenciais. 

 

A insatisfação pode ser entendida como uma dissonância cognitiva que pode resultar em 

acções de reclamação, informações negativas sobre o produto, um comportamento de 

abandono (não recompra) ou ainda um comportamento de indiferença (Solomon, 2002). 

Além do boca a boca desfavorável que tende a convencer outras pessoas a não realizarem 

a mesma compra, Minor e Mowen (2003) apontam quatro outros tipos de comportamento 

de reclamação possíveis: dirigir-se directamente ao vendedor, reclamar por meio de 

terceiros e, embora mais raro, lançar um boicote público contra o fabricante ou vendedor 

ou criar uma nova empresa para fornecer o mesmo produto ou serviço. Engel et al. (2000) 

observaram que há evidências de que a maioria dos compradores nunca reclama ou 

procura reclamar quando estão insatisfeitos, sendo que a frequência da insatisfação parece 

variar de cerca de 20% até cerca de 50% dos compradores. Assim sendo a insatisfação, 

aparentemente independente do acto de reclamação, causa prejuízo às empresas, o que 

tem levado muitas delas a encorajarem as reclamações de maneira a conhecer um pouco 

mais sobre o que provoca a insatisfação e tomar medidas para alterar o que for preciso 

(Fornell e Wernerfelt, 1988). Por exemplo, a intenção de compra de produtos duradouros 

é bem mais elevada após uma avaría satisfatoriamente reparada (Oliver, 1989). 

 

 Deste modo, os esforços das empresas têm que centrar-se particularmente na satisfação 

do produto cujos objectivos são de tornar o consumidor mais propenso a comentar 

positivamente o produto, a repetir a compra ou a experimentar extensões de linha. Porém, 

segundo Belaire (2000), um consumidor satisfeito não implica necessariamente a 

recompra da mesma marca e a sua fidelização pelo mesmo. 

 

Dutka (1993) salienta que a satisfação ou a insatisfação afectam a rentabilidade das 

empresas conforme as seguintes evidências: 1) por cada 100 clientes satisfeitos, são 

criados 25 clientes novos; 2) por cada queixa, existem os que não reclamam e 3) o custo 

de novos clientes é cerca de cinco vezes superior ao custo de manter um cliente satisfeito 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 74 

(Amine, 1999). Segundo Kotler (2000), conquistar clientes novos custa entre 5 a 7 vezes 

mais caro do que manter os mesmos clientes que já possui. Com estas informações pode-

se dizer que manter os clientes contentes não são despesas, e sim um investimento. Um 

cliente fiel tende a preocupar-se com a empresa e reclamar se algo não lhe agrada, já um 

cliente infiel simplesmente vai embora se alguma coisa o contraria e poderá influenciar 

outros potenciais clientes com uma imagem negativa do produto/marca. Relativamente à 

última evidencia, há uma preocupação crescente, académica e profissional, com a lealdade 

dos consumidores existentes, com a sua retenção tendo prioridade sobre a atracção de 

novos consumidores (Engel et al., 2005). A lealdade do consumidor consiste numa 

intenção de comportamento relativa ao produto ou à empresa fornecedora (Andreassen e 

Lindestad, 1998). Esses autores insistem em que a lealdade, baseada numa genuína e 

progressiva satisfação, é um dos activos mais importantes das empresas. 

 

Tax et al. (1998) examinou a relação entre satisfação e duas importantes variáveis 

relacionais: confiança e lealdade. Os autores encontraram que existe um forte impacto da 

satisfação na confiança e na lealdade, medido pelas experiências anteriores do consumidor 

com a empresa, isto é, boas experiências minimizam os efeitos de uma fraca estratégia de 

recuperação na confiança e na lealdade do consumidor. Oliver (1999) demonstrou a 

satisfação como sendo uma etapa necessária na formação da lealdade mas nem sempre é o 

factor principal. Gustafsson (2005) mostrou que a lealdade dos consumidores relaciona-se 

com o envolvimento dos consumidores perante a marca e a satisfação. Para Mowen e 

Minor (2003, p. 234), a fidelidade à marca é o grau para que o consumidor mantenha uma 

atitude positiva em relação com a marca, estabelece um compromisso com ela e pretende 

continuar comprando-a no futuro. A fidelidade à marca é directamente influenciada pela 

satisfação ou insatisfação com a mesma, acumulada ao longo do tempo, bem como pelas 

percepções da qualidade do produto. Todo cliente espera ser tratado de uma forma que lhe 

satisfaça, mas a satisfação não é sinónimo de fidelidade, que segundo  Kotler  (2000), 

depende da identificação das necessidades dos clientes e o que a empresa fornece para 

satisfazê-las. Essas necessidades podem ser um preço justo, uma entrega antes do tempo, 

um atendimento sincero. 

 

Enquadrado o problema através das diferentes abordagens cognitivas e comportamentais e 

comentadas as fases do processo de compra, deve-se prosseguir com a análise dos 

modelos considerados oportunos para o estudo em questão.  
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1.3 - Os principais modelos de comportamento de compra 

 

Segundo Filser (1994), a elaboração de um modelo integrador relaciona as variáveis das 

diferentes abordagens (função conceptual) e permite testar empiricamente a validade das 

relações hipotéticas entre estas variáveis (função operacional). 

 

Apesar de não enquadrar-se no presente estudo e no problema proposto, parece 

importante referir o modelo de Nicosia (1966) já que foi o primeiro modelo a pretender 

descrever o processo de compra. Considerado como uma variante do consumidor 

cognitivo, ele admite processos de reforço das atitudes perante a mensagem da empresa 

via aprendizagem mas limita-se à análise do fluxo da informação entre as empresas 

(mensagem publicitária) que influência os consumidores e vice-versa (Filser, 1994).  

 

Pretende-se fazer igualmente uma breve apresentação dos modelos de Howard e Sheth 

(1967), Sheth (1973), e Engel et al. (2005), para posteriormente os analisar à luz dos 

objectivos pretendidos servindo de base teórica para descrever e analisar o processo de 

compra para o software de gestão e contabilidade das PME’s.  

 

1.3.1 – Modelo Howard-Sheth 

 

O modelo de Howard e Sheth (1967) pretende descrever um processo de decisão de 

compra do consumidor partindo da escolha da marca, baseado nas teorias de 

aprendizagem, cujas variáveis são tratadas como um sistema. O modelo assume dois 

pressupostos que são: 1) o comportamento de compra é racional dentro das limitações 

cognitivas e de informação do consumidor e 2) a decisão de marca é um processo 

sistemático. O consumidor é visto como um solucionador de problemas e um processador 

de informação (Ladwein, 1999).  

 

Para explicar o comportamento de compra, Howard e Sheth (1967) salientaram dois 

aspectos fundamentais: o nível de respostas comportamentais e o tipo de situações de 

compra. Howard e Sheth (1967) identificaram as respostas cognitivas (conhecimento do 

produto); as respostas afectivas favoráveis ou desfavoráveis ao produto, e as respostas 

conativas (intenção de compra). Esta diferenciação permite avaliar o impacto das acções 

de comunicação sobre o cognitivo ou afectivo sem conduzir necessariamente a compra. 
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Os citados autores admitiram também a existência de 3 situações que implicam processos 

cognitivos: 1) a compra de um produto pela primeira vez; 2) um problema já conhecido: o 

comprador já habituado à categoria de produtos, abrevia a recolha de informação e o 

processo de aprendizagem, e 3) a compra rotineira e automática. Nesta perspectiva, 

Howard e Sheth (1967) afirmaram que o consumidor tenderá a mover-se de um processo 

complexo para um mais rotineiro, procurando sempre simplificar a resolução do 

problema. 

 

Figura 15 - Modelo de Howard-Sheth 

 

Fonte: Howard, J. e Sheth, J. (1967).  

 

Tal como descreve a Figura 15, o modelo relaciona 4 dimensões: 1) as características do 

produto expostos ao indivíduo (Inputs), 2) os sistemas perceptíveis e de aprendizagem, 3) 

as variáveis exógenas susceptíveis de afectar o processo de compra e 4) os outputs 

(comportamentos de respostas) determinados pela exploração ou a transformação das 

informações recebidas através dos processos perceptíveis e de aprendizagem. 
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Amine (1999) consideram o modelo demasiado ambicioso e complexo para aplicar-se à 

realidade. O valor do modelo reside em ressaltar a importância das informações e 

experiências prévias no processo de decisão de compra do consumidor e sugere meios de 

ordenar essas informações e experiências antes de tomar uma decisão final. Segundo 

Lilien e Kotler (1990), a deficiência mais relevante do modelo de Howard e Sheth funda-

se na sua incapacidade em especificar os processos de interacção entre as variáveis. Neste 

contexto, Ladwein (2003) refere que é um modelo determinista porquanto a decisão é 

consecutiva à percepção das características da oferta, à sua avaliação e aptidão em 

responder às motivações. Uma intenção de compra é manifestada se a atitude perante o 

produto for positiva.  

 

1.3.2 – Modelo de compra industrial – Sheth 

 

Sheth (1973) pretendeu generalizar o fenómeno de compra das organizações no seu 

conjunto cuja originalidade do modelo, apresentado na Figura 16, encontra-se na 

integração de variáveis específicas as compras industriais como o carácter colectivo da 

decisão que implica a intervenção de vários indivíduos com papéis diferentes na 

organização. Assim, destacam-se três elementos fundamentais no processo de compra 

industrial: 

 

a) Os membros da Central de compra que divergem segundo a importância, as 

motivações e expectativas pessoais e colectivas para com o produto e os papeis que 

desenvolvem no processo de decisão de compra. Ou seja, a decisão de compra associa-se 

a um processo comportamental e de aprendizagem porque filtram as informações da 

forma como as percebem segundo à experiência já adquirida (Malaval, 1999).  

 

b) A situação de compra, determina o carácter individual ou colectivo do processo de 

decisão de compra industrial segundo a necessidade, a importância e o risco percebido.  

 

c) A decisão colectiva, específica a compra industrial, gere conflitos aparentes, ou não, 

entre os membros cujos objectivos e percepções divergem. Sheth (1973) distingue o 

consenso após um estudo aprofundado e o consenso por persuasão como resoluções de 

conflitos racionais e positivos, das negociações possíveis (obtenção duma atitude 

conciliante em contrapartida de uma reciprocidade nas futuras decisões com ou sem a 
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consideração de conflitos interpessoais e os jogos políticos) procurando resolver os 

problemas de forma menos racional. 

 

Figura 16 - Modelo de compra industrial de Sheth 

 
   Fonte: Sheth (1973). 

 

Apesar de parecer complexo, o modelo de Sheth (1973) é bastante prático se forem 

observados os processos básicos que estão numerados na seguinte ordem na Figura 16: 1) 

Expectativas; 2) Processo de compra industrial; 3) Resolução de conflitos; e 4) Factores 

situacionais. As expectativas dos participantes do centro de compras são resultados do 

background dos indivíduos, item (1a), da satisfação com as compras anteriores, item (1e), 

e da distorção perceptual, item (1d), obtida através das fontes de informação, item (1b), 

acrescido de um processo de pesquisa activa, item (1c). A distorção percentual significa 

que cada indivíduo neste processo de compra pode modificar as informações para torná-la 

coerente com as suas crenças, opiniões e experiências passadas. Numa segunda análise, o 

autor menciona as diferentes decisões, as decisões autónomas e as decisões em conjunto, 

a qual é resultado de um processo de compra industrial, item (2), que por sua vez 

dependem de factores específicos relativos ao produto, item (2a), e aos factores 

específicos da empresa, item (2b). A escolha relativa à marca e ao fornecedor é assim 
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realizada, sofrendo a influência de factores situacionais, item (4), e da resolução de 

conflitos, item (3). 

 

Sheth (1973) desenvolveu um modelo mais com ênfase psicológica, centrado nos estados 

mentais, ou nos estímulos que afectam o comportamento dos indivíduos envolvidos no 

processo de decisão de compra. O modelo refere-se especificamente à decisão de compra 

de vários indivíduos e preocupa-se mais com o fluxo de informação do que com os 

factores ambientais. Observa-se que as informações relativas ao vendedor não são 

destaque neste modelo, uma vez que só são relacionadas no item (1b). 

 

Muito trabalhos tem sido direccionados especificamente ao processo de compra industrial 

nomeadamente os modelos de Wind e Thomas (1980) que inclui primeiramente as 

variáveis ambientais, organizacionais, inter-pessoais (centro de compras) e individuais, 

para então após o processo de decisão. O entendimento dos autores é de que uma situação 

de compra é criada quando algum membro da organização percebe um problema que pode 

ser resolvido através de uma acção de compra. O modelo de Choffray e Lilien (1983) 

destaca-se dos outros porque isola as variáveis (controladas pelo fornecedor potencial) 

determinantes da decisão de compra. A sua vantagem é de prestar-se a quantificação e 

facilitar a segmentação dos mercados pela análise da composição da central de compra 

(Malaval, 1999).  

 

O modelo desenvolvido por Sheth, Mittal e Newman (2001) é um dos modelos mais 

recentes de comportamento de compra organizacional que configura conceitos de vários 

outros modelos teóricos. Este modelo evidencia o centro de compras como criado dentro 

da estrutura e influenciado pelas características organizacionais, pela natureza da compra 

e pelas fontes de informação, sendo que o centro de compras acaba, por sua vez, por 

influenciar estes mesmos elementos. Esta influência das variáveis organizacionais 

constitui um destaque deste modelo se comparado com os outros apresentados. Embora 

sendo um modelo recente e mais completo, as relações com o macroambiente não são 

evidenciadas, ou seja, os factores económicos, políticos, legais, culturais, tecnológicos e 

de mercado (fornecedores e concorrentes). Os autores salientam que no futuro, a função 

de compras sofrerá de mudanças estratégicas, deixando de ter como objectivo as 

transacções mas sim as relações.  
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1.3.3 – Modelo Engel, Blackwell e Miniard 

 

Inicialmente, este modelo foi desenvolvido por Engel, Blackwell e Kollat (1968), e quis 

integrar e estruturar de forma coerente os principais paradigmas, baseando-se na 

abordagem de Howard e Sheth (1967), para descrever a dinâmica do comportamento e o 

processo de compra do consumidor. Novos elementos foram introduzidos por Miniard já 

em 1990, e daí o modelo passar-se a designar de Engel, Blackwell e Miniard.  

 

Figura 17 - Modelo de Engel-Blackwell-Miniard 

 

Fonte: Engel et al. (2005, p.86).  

 

O principal objectivo do modelo de Engel et al. (2005, p.73) é “analisar como os 

indivíduos ordenam os factos e as influências para tomar decisões que são lógicas e 

consistentes para eles” durante o processo de compra. O modelo apresenta seis fases, 

todas as quais se podem, na prática, afectar umas aos outras, ou ao processo de decisão 

como um todo; desde o reconhecimento da necessidade à avaliação e reacções pós-

consumo (Figura 17). Engel et al. (2005) ainda dividem em três grupos as variáveis que 

influenciam e moldam a decisão dos consumidores, a saber: 1) Diferenças individuais: 

psico-demográfica, valores e personalidade; recursos (tempo, dinheiro e atenção); 

motivação; conhecimento e atitudes, 2) Influências ambientais: cultura, classe social, 
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família, influência pessoal e situação; 3) Processamento da informação, aprendizagem e 

mudança de comportamento e de atitude. O indivíduo entra num processo perceptivo que 

lhe permite recuperar as informações já detidas ou adquirir, organizar, interpretar e 

memorizar novas informações. A Figura 17 mostra a maneira como tais variáveis agem no 

processo de decisão de compra segundo Engel et al. (2005). 

 

Considerado como o modelo cognitivo por excelência, Amine (1999) salienta o seu 

realismo na medida em que integra factores endógenos e exógenos que influenciam 

isoladamente ou não a decisão do consumidor.  

 

Um dos limites do modelo, observado por Filser (1994), é que não aprofunda o processo 

de aprendizagem e as suas consequências futuras. Em particular, não explica quando 

incide uma variável sobre as outras, como se produz a dita influência ou qual é a força ou 

a dimensão da mesma (Lilien e Kotler, 1990). 

 

No entanto, parece resistir desde 1968 sendo utilizado como principal trabalho integrador 

e servindo de fundamento na maioria das investigações sobre o comportamento do 

consumidor, até porque nas suas diversas revisões tem acomodado sucessivas evidências, 

entretanto observadas. Alias, Ladwein (1999) observou que muitos manuais sobre o tema 

utilizam na sua própria estruturação a lógica deste modelo sendo constantemente 

introduzido como a referência integradora das diferentes áreas que assolam o 

comportamento do consumidor. 

 

1.3.4 – Comparação e apreciação dos modelos apresentados 

 

Tal como Samiee e Rau (1981) que fizeram uma análise crítica exaustiva dos modelos de 

comportamentos de compra de Nicosia (1966), Howard e Sheth (1967) e Engel et al. 

(1968), resumiram-se e classificaram-se as principais ideias encontradas nos modelos de 

Howard e Sheth (1969), Engel et al. (2005) e Sheth (1973) de forma a servir de fio 

condutor ao estudo a realizar. Os quadros 6 e 7 procuram ressaltar os principais pontos e 

conceitos abordados nos modelos apresentados anteriormente no que se refere, 

respectivamente, ao processo de decisão de compra do consumidor e aos factores 

influenciadores deste processo. 
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Comparam-se os três modelos revistos anteriormente (Howard-Sheth, Sheth e Engel, 

Blackwell e Miniard) e parece que os três são muito parecidos, não em seus pressupostos, 

mas nas propriedades deles resultantes. Ou seja, pode-se dizer que parecem pertencer à 

mesma tradição de modelos verbais, construídos a volta da intuição sobre o correcto ponto 

de vista teórico.  

 

Quadro 6 – Síntese dos modelos revistos 

 
 

De acordo com o que se vê no Quadro 7, os modelos de Howard-Sheth (1969) e Engel et 

al. (2005) têm como espinha dorsal uma esquematização do processo de decisão de 

compra, desde o reconhecimento das necessidades até as impressões pós-compra. 

Ajudando a compreender melhor esse processo estão os seus influenciadores, ou seja, as 

variáveis ambientais, situacionais e organizacionais, assim como as diferenças 

individuais. 

 

A principal diferença entre o modelo de Howard e Sheth (1969) e Engel et al. (2005) 

reside no facto de que Engel et al. (2005) prestam mais atenção ao processo de formação 

das atitudes e ao desenvolvimento da intenção de compra (Mahatoo, 1985). O modelo de 

comportamento de compra industrial de Sheth é similar ao modelo de Howard e Sheth 

(1969) mas considera para além das decisões individuais as decisões colectivas. 

 

Além de sintetizar o pensamento destes autores, os quadros 6 e 7 permitem verificar que 

os modelos acima referidos são complementares e apresentam realmente uma abordagem 
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bastante ampla para o comportamento do consumidor. Reflectindo a revisão da literatura 

realizada, estes quadros também são a base para a definição de quais aspectos ter como 

foco no modelo proposto e na pesquisa empírica, auxiliando, portanto, a sua delimitação 

individual e organizacional.  

 
Quadro 7 - Classificação dos modelos revistos 

 
 

Estes modelos fundadores, que se qualificam habitualmente de modelos integradores, 

evidentemente evoluíram. Mas a evolução focou-se mais no aprofundamento e a 

sistematização dos modelos existentes do que na integração de novos contributos 

procedentes das disciplinas como a psicologia, a sociologia ou psicossociologia. Por 

exemplo, Ehrenberg (cit.in Ladwein, 2003) prossegue a ambição de construir um modelo 
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integrador completo, mas ao contrário dos modelos apresentados anteriormente, trata-se 

de um modelo de tipo computacional. Se a pesquisa do comportamento e do processo de 

decisão de compra do consumidor não deve se substituir às diversas disciplinas básicas 

das ciências humanas, parece necessário que os modelos utilizados tenham em conta as 

evoluções destas mesmas ciências. Até à data de hoje, as ciências cognitivas, que 

perturbaram a psicologia tradicional, por exemplo, desempenham um papel cada vez mais 

importante (Ladwein, 2003). No mesmo sentido, a sociologia ou a antropologia estão em 

condições de alimentar mais o estudo do comportamento e do processo de decisão de 

compra do consumidor. 

 

Apesar de existir diferentes modelos fundadores, é difícil falar de uma teoria estruturada 

do comportamento do consumidor. No entanto, estes modelos permitem ter uma 

compreensão geral do comportamento de compra e de consumo, principalmente nos 

processos de decisão. Como sublinha Dubois (1994), é essencial dispor de uma visão 

global do funcionamento do consumidor para apreciar a sua dinâmica e para melhor 

apreender as práticas das empresas e fornecer respostas satisfatórias quanto à maneira de 

gerir as acções de marketing operacional. Propor um exemplo coerente com meios de 

análise e de acção parece prematuro, no entanto, os progressos actuais, nomeadamente no 

domínio da psicologia, põem em perspectiva uma concepção mais técnica dos 

comportamentos de consumo e de compra, sem, no entanto, renunciar aos contributos 

conceptuais dos modelos integradores (Ladwein, 2003). 

 

1.3.5 – Conclusão  

 

Neste capítulo foi referida a pesquisa feita na bibliografia especializada desde uma 

perspectiva histórica, principalmente sobre os processos que estudam o comportamento de 

decisão de compra do consumidor. Na avaliação de Sheth (1992), se por um lado, a 

grande diversidade de conceitos de pesquisa do comportamento do consumidor como 

motivação, percepção, simbolismo e comportamentos de consumidores de diferentes 

culturas e etnias torna as pesquisas interessantes, por outro lado, cria problemas de 

identidade para essa área de investigação. Sheth (1967) destaca a característica 

multidisciplinar da investigação do consumidor como um factor que dificulta a avaliação 

do progresso científico da pesquisa nesta área. Para ele, a maturidade da disciplina foi 

prejudicada pela diversidade de formulações (conceitos e modelos) e pelo 
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desenvolvimento da teoria preocupada em explicar o fenómeno observado do 

comportamento do consumidor independente do desenvolvimento das técnicas 

quantitativas predominantes.  

 

Ao querer criar uma disciplina independente para o comportamento do consumidor, 

Holbrook (1987) poderia não estar a reconhecer o enriquecimento que a característica 

eclética e multidisciplinar dá ao estudo do comportamento do consumidor. No entanto, 

Holbrook (1987) faz uma análise das principais contribuições de várias disciplinas como a 

macroeconomia, microeconomia, psicologia, sociologia, antropologia e filosofia para o 

desenvolvimento da disciplina. Através de um relato selectivo das diferentes 

contribuições o autor preocupou-se, principalmente com as lacunas deixadas por cada 

uma e que foram sendo preenchidas por estudos do comportamento do consumidor dentro 

de uma abordagem orientada para o marketing. Desta forma, mesmo propondo uma 

disciplina independente, o autor parece reconhecer a característica eclética da pesquisa do 

consumidor. De facto, a proposta do autor é de uma abordagem humanística do estudo do 

comportamento do consumidor onde consumidores sejam estudados como pessoas 

imperfeitas, dentro de suas condições humanas.  

 

No entanto, observa-se um fenómeno de generalização do comportamento cognitivo do 

consumidor referido como uma “ sequência genérica do processo de decisão” segundo 

Mowen (2003) ou como “modelos tradicionais designados por modelos de adopção ou 

processo de compra” segundo Peter e Olson (1996). Por outro lado, as abordagens do 

comportamento do consumidor tendem a centrar-se nos aspectos racionais e cognitivos, e 

esquece-se de outros aspectos fundamentais - os aspectos lúdicos, os prazeres sensoriais, 

as ilusões, e as respostas emocionais - que acabam por criar algumas deficiências na 

correcta explicação do fenómeno de consumo.  

 

A importância deste estudo reside no facto de que a capacidade de conhecimento e 

entendimento das exigências dos clientes é apontada por autores tais como Kotler (2000) 

como uma das tendências mais marcantes deste final de milénio, já que o valor do produto 

é a “estimativa do consumidor em relação a capacidade global do produto satisfazer às 

suas necessidades.” (Kotler, 2000). Fica evidenciado que o conhecimento das 

necessidades dos clientes é um grande diferencial competitivo para as empresas. Esta 
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aproximação com o cliente externo deve fazer parte da estratégia de uma empresa que 

procura aperfeiçoar a qualidade de seus produtos.  

 

Perante o problema em estudo “determinar o processo de decisão de compra de um 

software de gestão e contabilidade de uma PME” e com base nas contribuições e 

limitações das diferentes teorias e modelos referentes ao comportamento e processo de 

decisão de compra, procurou-se 1) saber qual era a abordagem mais adequada para 

observar e descrever o fenómeno para 2) estruturar um modelo que pudesse orientar a 

presente pesquisa e a análise dos resultados. A seguir, são detalhados os procedimentos 

realizados para a elaboração do modelo desenvolvido. 
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CAPÍTULO II – A abordagem da análise proposta 

 
Esta secção é dedicada ao enquadramento, definição e descrição do modelo proposto no 

âmbito da investigação sobre a compra de um software de contabilidade e gestão pelas 

PME’s. Apresenta-se as principais variáveis que serão incluídas no instrumento de recolha 

e alvo dos testes de hipóteses a realizar no capítulo de análise de dados.   

 
2.1 – Enquadramento 

 
Segundo Bauer (1967), os modelos sobre o comportamento do consumidor existem 

essencialmente por três motivos: 1º Os consumidores não são homogéneos: o número de 

variáveis e as suas interacções limitam os modelos sobre o comportamento de compra de 

grupos específicos de consumidores. Deste modo, para se explicar o comportamento de 

um grupo, um modelo adequado a este grupo pode ser inadequado a outro tipo de 

consumidor. 2º A diversidade das decisões de consumo: o nível de implicação da decisão 

de compra e os fenómenos associados, tais como o risco percebido, o hábito e o interesse 

do produto, explicam o tipo de esforço realizado no processo de compra. À medida que 

aumenta o nível de implicação, a tomada de decisão torna-se mais difícil. 3º Os contextos 

de compra e o consumo são distintos: a decisão de compra varia segundo a situação em 

que o consumidor se encontra em que terá de usar critérios de escolha e processos de 

decisão distintos, principalmente nas decisões de média e alta implicação. Para uma 

situação de baixa implicação, o processo pode sofrer alterações na avaliação das 

alternativas afectando assim o resto do processo. 

 

Para Engel et al. (2000) todas as estratégias de marketing devem se apoiar nas premissas 

seguintes: 1) o consumidor é soberano, ou seja, tem a capacidade de filtrar todas as 

tentativas de influência, com o resultado de que tudo o que é feito pela empresa deve ser 

adaptado à motivação e ao comportamento do consumidor; 2) a motivação e o 

comportamento do consumidor podem ser entendidos através de pesquisa - uma previsão 

perfeita do seu comportamento não é possível, mas os resultados estratégicos são 

melhorados nomeadamente através da pesquisa feita e usada adequadamente -; 3) o 

comportamento do consumidor pode ser influenciado por uma actividade persuasiva que 

considera o consumidor como soberano e consciente das suas intenções; e por fim 4) a 

persuasão e a influência do consumidor têm resultados socialmente benéficos desde que 

sejam salvaguardas legais, éticas e morais e que reduzam as tentativas de manipulação. 
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Um modelo, na concepção de Engel et al. (2005), é a réplica de um fenómeno que se quer 

explicar. Além disso, um modelo deve especificar os seus elementos, mostrar as relações 

entre estes, fornecer um quadro da realidade que deve ser capaz, inclusive, de prever 

formas de comportamento futuro e os seus resultados. No entanto, a principal limitação 

dos modelos de comportamento e de decisão de compra é a dificuldade em observar 

empiricamente certos conceitos, como, por exemplo, uma atitude que pode ser descrita e 

analisada, mas não pode ser fisicamente observada.  

 

Filser (1994) salienta dois pontos importantes para formular um modelo. O primeiro 

relaciona-se com a abrangência do modelo: uma vez que os modelos são representações 

simplificadas da realidade, é importante definir até que ponto esta simplificação será 

realizada, pois os modelos complexos podem comprometer a análise, devido ao inter-

relacionamento entre as variáveis e a sua dimensão dificultarem as análises e conclusões. 

Por outro lado, a não inserção de variáveis relevantes no modelo poderá implicar 

resultados que não constituam uma representação satisfatória da realidade. O segundo 

ponto relaciona-se com o tempo e os recursos disponíveis para a realização da pesquisa. 

Uma vez definido o modelo teórico de investigação, deve-se verificar a possibilidade de 

uma correcta aplicação do modelo global ou apenas de uma parte do modelo à pesquisa de 

campo (Filser, 1994).  

 

Perante o problema desta investigação: “determinar o processo de decisão de compra de 

um software de gestão e contabilidade de uma PME”, deve-se procurar qual é a 

abordagem mais adequada para observar e descrever o fenómeno. Para tal, foi necessário 

formular um conjunto de questões para se verificar a adequação do modelo ao fenómeno 

que se quer estudar: 

 

2.1.1 - O processo de decisão de compra de um software de gestão e contabilidade de 

uma PME pode-se considerar uma compra do tipo industrial ou individual? 

 

O modelo industrial de Sheth (1973) baseia-se em dois pressupostos que são: 1) o 

consumidor encontra-se num contexto de relacionamento entre empresas e 2) tem uma 

estrutura de decisão bastante complexa na qual entram vários intervenientes que disputam, 

negoceiam e decidem em conjunto o problema, tendo expectativas pessoais divergentes 

das empresariais.  
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Se o primeiro pressuposto assenta bem no problema em estudo – as empresas recorrem 

sempre a peritos em software que oferecem formação, instalação e assistência técnica 

(Costa, 1999) –, o segundo é discutível. Por um lado, as PME’s aqui analisadas são 

pequenas empresas. Por outro lado, um software de gestão não é um investimento de 

produção básica, pelo que admite-se que o processo de decisão de compra seja realizado 

por apenas uma pessoa (o administrador, o contabilista ou o director financeiro). 

Independentemente do seu grau de estruturação e de formalização, o processo de decisão 

de compras empresariais realiza-se por indivíduos que, por norma, estão também sujeitos 

a factores influenciadores psicológicos, sociológicos e antropológicos trazidas por estes 

(Sheth, 1973). Logo, entende-se que estamos perante um problema que se encontra a meio 

caminho entre um processo de compra individual e industrial. O modelo proposto terá 

elementos de ambos modelos (industrial e individual) para o poder adaptar à realidade da 

compra de um software de gestão e contabilidade pelas PME’s. 

 

2.1.2 - O processo de decisão de compra de um software de gestão e contabilidade de 

uma PME é mais racional ou mais cognitivo? 

 

No âmbito da economia clássica e dos modelos subjacentes parte-se do pressuposto de 

que o indivíduo é racional, isto é, avalia todas as alternativas disponíveis com base nas 

suas preferências, ordenando-as de forma coerente e transitiva, escolhendo sempre a 

alternativa que prefere. Contudo, os indivíduos raramente são tão sistemáticos, 

sequenciais e minuciosos nos seus processos de decisão, isto devido, sobretudo, as 

limitações da capacidade de processamento da informação (Simon, 1957). Esta ideia 

conduziu ao desenvolvimento da componente cognitiva, que se funda nas crenças e nos 

conhecimentos do consumidor acerca do produto/marca, na análise dos processos de 

decisão de compra.  

 

O sistema cognitivo, segundo Peter e Olson (2005), envolve processos de compreensão, 

avaliação, planeamento, decisão e pensamento, tendo duas funções principais. A primeira 

é interpretar as experiências pessoais e tirar sentido delas. A segunda é identificar 

objectivos e acções para os alcançar. O sistema cognitivo pode interpretar estímulos 

físicos e sociais, respostas afectivas, significados simbólicos, sensações, comportamentos 

e crenças. Segundo Peter e Olson (2005), a compreensão pode ser automática, quando 

envolver estímulos já familiares, com os quais o consumidor já está habituado. Por outro 
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lado, para compreender estímulos menos familiares, o indivíduo deve ter pensamentos 

mais conscientes e conduzir o processo de forma racional. 

 

Como já foi referido, considera-se o processo de decisão de compra de um software de 

gestão e contabilidade como um processo híbrido no sentido em que o mesmo se encontra 

entre uma compra individual e industrial. Desta forma, a presente pesquisa parte do 

princípio de que o consumidor adopta tendencialmente um comportamento racional na 

medida em que existe uma coerência em relação aos objectivos pré-estabelecidos. No 

entanto, a revisão bibliográfica observa factores e conceitos tais como o processo de 

informação (Choo, 2003), as atitudes e o uso de regras heurísticas (Kahneman e Tversky, 

1979) que permitem defender que a racionalidade é limitada devido a factores internos e 

externos e que a decisão de compra segue uma actividade cognitiva. Na mesma 

perspectiva, os resultados das entrevistas em profundidade previamente efectuadas 

permitiram observar uma actividade cognitiva e de aprendizagem pela existência das fases 

de procura de informação e de avaliação do produto, por muitas limitadas que fossem 

(nunca se observou a aleatoriedade da compra, por pouca lógica que pudesse existir).  

 

A predominância na literatura referente ao comportamento de compra organizacional 

foca-se, conforme destaca Sheth (1996), nas compras de carácter rotineiro e nas compras 

de matéria-prima. A compra de bens relacionados às tecnologias de informação não 

possui um carácter rotineiro sendo de elevado envolvimento e, portanto, os elementos 

críticos da compra são distintos dos relacionados com a compra de matéria-prima (Wilkie, 

1994). Ou seja, considera-se o software de gestão e contabilidade não como um produto 

rotineiro de baixa implicação mas antes como um bem duradouro que, segundo Sheth 

(1973), são os bens que maior componente racional aufere no processo de compra. Mas, 

como salientou Sheth (1973), é ingénuo dizer que a compra empresarial seja 

completamente pautada na racionalidade económica, uma vez que, além das variáveis 

individuais existem ainda variáveis ambientais, organizacionais e interpessoais que 

influenciam a decisão de compra. 

 

Para alcançar os objectivos aos quais a pesquisa se propõe, é apresentado um modelo de 

processo de decisão de compra de um software de gestão e contabilidade realizado pelas 

PME’s elaborado a partir dos modelos de comportamento do consumidor individual e 

industrial estudados, complementados pela literatura e pelos resultados das entrevistas. 
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Desta forma, dentro de uma abordagem comportamental e conforme os objectivos da 

pesquisa, a presente investigação adaptou uma estrutura conceptual individual/industrial 

baseado numa lógica racional dentro das limitações cognitivas e de informação do 

consumidor. O modelo proposto centra-se principalmente no processo de aprendizagem 

sobre as marcas de softwares de gestão e contabilidade, a avaliação e a satisfação pós-

compra e baseia-se fundamentalmente nos modelos de Howard e Sheth (1969), Sheth 

(1973) e Engel, et al. (2005) e nas entrevistas pessoais em profundidade. Através das 

entrevistas em profundidade realizadas, observou-se que a escolha de um software de 

gestão e contabilidade é muito importante para o responsável da decisão de compra na 

PME (gerente, director financeiro ou responsável do departamento de contabilidade) 

como se analisam no capítulo IV. Assim, o objectivo desta pesquisa é de esclarecer o 

processo seguido por estes últimos desde do reconhecimento da necessidade à compra de 

um software de gestão e contabilidade existente no mercado. Deste modo, tal como 

esquematizado na Figura 19, o modelo pretendeu alcançar os seguintes objectivos e 

responder as seguintes questões resumidos no quadro seguinte. 

 

Quadro 8 – Objectivos e questões pretendidos pelo modelo proposto 

Questões que o modelo pretende responder Objectivos do modelo proposto 

- Qual é o nível de implicação que suscita a compra 
de um software de gestão e contabilidade? 

Verificar a influência da implicação na qualidade percebida dos 
softwares de gestão e contabilidade e no processo de decisão de 
compra. 
Verificar o efeito da implicação no número de critérios 
utilizados para avaliar os softwares de gestão e contabilidade. 

- Quais são as marcas de software que o consumidor 
conhece? 
- Será que o consumidor exibe uma motivação para 
procurar informação externa sobre as diferentes 
características e alternativas dos softwares? 
- Quais são as fontes de informação procuradas? 

Saber quais os melhores meios para difundir a informação 
sobre os distribuidores e fabricantes de software de gestão e 
contabilidade. 
 

- Qual é o tipo de esforço que o consumidor está 
disposto a realizar num processo de avaliação e 
comparação dos softwares? 

Entender como se realiza (se é realizado) o processo de 
comparação e avaliação das marcas de softwares. 

- Quais são os critérios considerados mais 
importantes que entram no processo de avaliação e 
escolha do software de gestão e contabilidade? 

Identificar os critérios mais importantes tomados em 
consideração nos processos de avaliação e escolha do software. 

- Existem regras heurísticas armazenadas na 
memória sobre os softwares de gestão e 
contabilidade? 
- Que tipos de regras de decisão são usadas para 
escolher o melhor software? 

Verificar a existência e uso de regras heurísticas na decisão de 
compra do consumidor. 

- Como o consumidor de software de gestão e 
contabilidade cria uma percepção de satisfação? 

Entender como funciona a percepção de qualidade e satisfação 
na experiência de compra e consumo para potenciar os 
fenómenos de fidelização, traduzidos em upgrades muito 
importantes na indústria. 

- Como se propicia a recomendação e a repetição de 
compra? 

Verificar que tipos de prescrição implicam ciclos alimentados 
em prol das marcas. 

- Existe um comportamento homogéneo entre este 
tipo de consumidores? 

Verificar a existência e a dimensão de segmentos de 
comportamentos homogéneos e as suas componentes. 
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2.2 – Apresentação do modelo proposto  

 

A análise do comportamento e do processo de decisão de compra das PME’s na aquisição 

do software de gestão e contabilidade deve centrar-se essencialmente nas características 

específicas das empresas motivadas pela performance e pela satisfação esperada. A 

abordagem proposta não pretende ser a única resposta ao processo de compra nesta 

categoria de produto, mas sim propor respostas a algumas das fases que têm mais 

implicações em termos da estratégia de marketing de uma empresa produtora ou 

distribuidora de softwares desta categoria. Mais especificamente, pretende definir pontos 

que possam orientar as equipas comerciais de empresas que comercializem softwares 

empresariais na definição de uma melhor abordagem no momento da negociação com o 

cliente. Assim, a relevância deste trabalho incide justamente na possibilidade das 

empresas de softwares obterem contribuições para tornarem a sua equipa de vendas mais 

eficaz e atenta as necessidades dos diferentes perfis de clientes, procurando contribuir 

para a redução do número de negociações mal-sucedidas. 

 

Baseando-se na revisão de literatura realizada, a figura 18 apresenta o esquema preliminar 

do modelo teórico para se investigar o impacto dos inputs e dos outputs no processo de 

decisão de compra, no contexto da compra de um software de gestão e contabilidade 

exibido pelas PME’s francesas, portuguesas e espanholas.  

 

No modelo entram três elementos bases: 1) os inputs que incluem de uma forma 

simplificada os inputs observados no modelo de compra industrial de Sheth (1973) 

apoiando-se também nos resultados das entrevistas, 2) o processo de decisão de compra 

que inclui apenas as fases que podem ser observadas com base no processo de pesquisa 

empreendido (entrevistas e modelo de Engel et al., 2005) e 3) os outputs que reflectem os 

processos de aprendizagem relativos a experiência de consumo (motivos, critérios de 

decisão, enviesamentos, conjunto evocado, satisfação) e ao feedback tal como a prescrição 

e a recomendação (Howard e Sheth, 1969).  
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Figura 18 - Modelo preliminar adaptado aos conceitos referentes a decisão de 

compra 

 
 

2.2.1 – Descrição e análise do modelo proposto 

 

De acordo com a revisão da literatura e os resultados das entrevistas em profundidade, o 

processo de decisão de compra de um software de gestão e contabilidade, envolverá cinco 

etapas: 1) o reconhecimento da necessidade, 2) a procura de informações, 3) a avaliação e 

escolha das alternativas, 4) a decisão de compra e 5) a avaliação pós-compra (Shiffman e 

Kanuk, 1991; Solomon, 2002; Kotler, 2000; Engel et al., 2005). 

 

O modelo proposto na presente pesquisa estabelece interacções entre os inputs – 

implicação, caracterização da empresa e fontes de informação -, as fases do processo de 
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decisão de compra – procura de informação, a avaliação e escolha das marcas e a compra 

e o consumo e os outputs - avaliação pós-compra, satisfação/insatisfação, repetição de 

compra e recomendação.  

 

2.2.1.1 – Desempenho global do modelo proposto 

 

A manifestação da necessidade vem do utilizador de um determinado produto ou de um 

indivíduo ou de um departamento da PME que identifica que as suas actividades 

poderiam ser facilitadas por meio de um produto, neste caso de um software de gestão e 

contabilidade. Desta necessidade surge a motivação para entrar num processo de compra 

ou porque exibe um desconforto no processo de trabalho ou porque identificou uma 

oportunidade de o simplificar. De acordo com Sheth (2001), este reconhecimento pode vir 

de uma sensação interna, ou de estímulos externos. No contexto organizacional, 

identifica-se uma predominância de estímulos externos, principalmente relacionadas com 

a pressão do tempo ou de resultados. 

 

A partir da verificação de uma necessidade, o consumidor de software de gestão e 

contabilidade passa a procurar informações de como a satisfazer, na qual segundo Engel 

et al. (2005) concebe como a activação motivada do conhecimento na memória ou da 

aquisição de informação do ambiente, cujo carácter pode ser interno (que envolve a 

identificação interna das características do produto desejado onde são definidos os 

parâmetros da possível compra, referentes a especificações técnicas) e externo, que 

consiste em procurar informações junto a fontes externas e até mesmo junto aos 

fornecedores em potencial no mercado.  

 

A procura de informações pode ser alimentada por cinco fontes básicas (Wilkie, 1994): 

1) Fontes internas, que são as experiências anteriores do cliente. Fazem parte desta fonte 

as informações obtidas em palestras e workshops, visitas a outras empresas, etc; 2) Fontes 

de grupos, que envolvem a opinião de indivíduos que façam parte de um grupo de 

referência do indivíduo. No caso específico do software de gestão e contabilidade, o 

exemplo típico são os colegas de trabalho e parceiros de negócio. Sheth (2001) destaca 

que as fontes de grupos são bastante poderosas na influência da intenção de compra por 

serem percebidas como de alta credibilidade e confiança pelo cliente; 3) Fontes de 

marketing, que envolvem as informações decorrentes de acções de marketing, tais como a 
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comunicação, a exposição em eventos, a divulgação de material informativo; 4) Fontes 

públicas, acessíveis a um grande número de consumidores e não ligadas directamente à 

organização; 5) Fontes de experimentação, onde o cliente extrai informações do próprio 

uso do produto. Esta é uma fonte que pode ser usada massivamente por empresas de 

software e sistemas informáticos, principalmente pela divulgação de sistemas de 

demonstração ou de visitas técnicas.  

 

Com base na análise das informações provenientes destas diferentes fontes, são 

identificados os fornecedores mais aptos para satisfazer a necessidade manifestada pela 

PME e pelo seu responsável de compras. O cliente passa a ter um conjunto evocado na 

sua mente de marcas e fornecedores potenciais de softwares de gestão e contabilidade que 

serão objectos de uma procura de informação mais aprofundada e levados em 

consideração na sua avaliação pré-compra. Mesmo com esse conjunto de produtos que 

pode ser evocado, a escolha pode, contudo, ser influenciada pelo fenómeno de distorção: 

experiências anteriores com o produto, informações presentes na hora da compra, e 

crenças sobre as marcas que tenham sido criadas pela comunicação (Solomon, 2002).  

 

A distorção significa que cada indivíduo no processo de decisão de compra pode 

modificar as informações recolhidas para torná-la coerente com as suas crenças, opiniões 

e experiências passadas (Sheth, 1973). As distorções são variáveis relevantes que podem 

modificar as percepções do consumidor em função do ambiente, envolvimento e 

personalidade do consumidor, e da comunicação. Podem ser mensagens ou heurísticas 

interpretadas pelos consumidores segundo o seu envolvimento pessoal e profissional. 

Russo et al. (1996) afirmam que há um conjunto de preferências prévias que também 

incentivam esta distorção e que, durante o próprio processo de reconhecimento das 

possíveis alternativas, essas preferências interferem no processo. Assim, à medida que se 

intensifica uma preferência, há um aumento na distorção. Segundo os mesmos autores, as 

possíveis causas da distorção encontram-se em dois mecanismos psicológicos: “o desejo 

de manter a consistência e o desejo de reduzir os esforços”. No primeiro, a distorção de 

uma informação pode ser causada pelo consumidor, a fim de suportar as suas conclusões 

anteriores e com o objectivo de ajustar as informações de maneira a torná-las consistentes. 

Já o segundo, procura finalizar o processo de decisão de compra o mais rápido possível, 

embora este abreviamento do processo lhe possa ser um objectivo intrínseco, o que levaria 
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à percepção da distorção como parte do trade off entre esforço e precisão. Por fim, a 

distorção, pode tornar mais fácil a integração de novas informações. 

 

Uma vez que um software de gestão e de contabilidade é um produto cujas características 

não são facilmente identificadas, o cliente deverá avaliar o seu conjunto de alternativas 

em termos de critérios de escolha criando atitudes e ideias acerca do produto, ideias essas 

que são desenvolvidas durante o processo de avaliação e escolha das alternativas. Em 

primeiro, o cliente passa a identificar os critérios de escolha de cada alternativa 

individualmente (características e recursos dos diferentes fornecedores e dos softwares de 

gestão e contabilidade). Alguns dos critérios de avaliação usados pelos clientes durante o 

processo de decisão de compra poderão ser influenciados por factores situacionais, 

similaridade de alternativas de escolha, motivação, envolvimento e conhecimento (Engel 

et al., 2005). Em segundo, o cliente passa a avaliar os esforços necessários para adquiri-

los. Howard e Sheth (1967) verificaram que a possibilidade do consumidor proceder a 

uma extensa procura de informação, comparar diferentes alternativas e desenvolver uma 

intenção de compra depende do esforço que está disposto a realizar. Identificados os 

critérios de escolha, o cliente passa a atribui-lhe uma dada importância, de modo que 

possa comparar e chegar a uma classificação, reduzindo o conjunto de consideração de 

acordo com o valor percebido do software de gestão e contabilidade para alcançar a 

escolha final. Para a presente pesquisa não foram identificados quaisquer estudos que 

indicassem os critérios de selecção de softwares de gestão e contabilidade. Contudo, 

através da literatura e das entrevistas em profundidade, foram relacionados os tópicos de 

critérios pertinentes ao negócio de softwares de gestão e contabilidade que foram 

utilizados no questionário para a pesquisa descritiva. Estes tópicos são: o desempenho 

técnico do produto, o preço, a qualidade das prestações pós-venda do distribuidor, a 

notoriedade da marca e o próprio distribuidor. Ligados ao valor percebido pelo 

consumidor, há custos não financeiros que precisam ser levados em consideração 

principalmente em compras organizacionais. A oferta de serviços que ultrapassam a 

simples comercialização do software é uma poderosa fonte de vantagem competitiva 

(Venkatesh, 1999). No caso específico do software de gestão e contabilidade, o suporte 

técnico, a consultoria na implantação e a formação dos utilizadores são pontos que 

poderão influenciar a expectativa e a intenção de compra dos utilizadores, muitas vezes 

mais do que o próprio custo financeiro.  
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Os procedimentos usados para a escolha final do software são designados de regras de 

decisão que representam as estratégias de comparação e de escolha que o cliente usa 

para avaliar e escolher o fornecedor responsável pelo fornecimento ou para poderá optar 

pelo adiamento ou cancelamento da compra. Esses processos podem ser compensatórios 

ou não-compensatórios em função dos clientes usarem uma abordagem de alto 

envolvimento ou de baixo envolvimento. Nas escolhas de alto envolvimento, num modelo 

compensatório, o cliente analisará cada alternativa de uma maneira amplamente 

avaliadora de modo que os bons indicadores podem compensar os baixos indicadores de 

um atributo (Mowen, 2002). Nas escolhas de baixo envolvimento, o cliente não estará 

preocupado em alcançar decisões perfeitas, mas sim deseja tomar uma decisão 

satisfatória. Por outro lado, o cliente do software poderá utilizar regras simples designadas 

de regras heurísticas. As regras heurísticas são guardadas na memória como scripts em 

miniatura, e são aplicadas quase automaticamente às informações encontradas no 

ambiente. Essas regras podem ser usadas para procurar informação, para avaliar 

informação, para escolher entre informações ou alternativas, e até mesmo para criar um 

plano de decisão (Hoyer, 1984). 

 
Definido e classificado o seu conjunto de consideração das marcas de softwares de gestão 

e contabilidade, o consumidor pode decidir se realiza ou não a compra, assim como por 

definir (em caso positivo) qual a opção que melhor lhe satisfaz. O processo de modificar, 

adiar ou rejeitar uma compra é altamente influenciada pelo risco percebido que pode 

variar de acordo com o montante de dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos 

atributos e o nível de auto-confiança do consumidor (Kotler, 2000). 

 

Com a compra e o uso do software de gestão e contabilidade, o consumidor procede a 

uma avaliação pós-compra. Kotler (2000) e Sheth (2001) definem que a avaliação pós-

compra se concentra no facto do consumidor ter ou não recebido o valor que atribui ao 

software de gestão e contabilidade na sua avaliação de alternativas. Após o processo de 

decisão de compra, há a possibilidade das pessoas distorcerem a informação em favor da 

alternativa escolhida, de modo a reduzir a dissonância cognitiva (Festinger, 1957) e, 

ainda, procurar informações que confirmem a escolha do decisor e depreciem os 

argumentos que se opõem a ela (Russo et al., 1996). Wilkie (1994) destaca que esta fase 

tem uma grande probabilidade de dar ao consumidor informações para decisões de 

compra futuras e para a manutenção do futuro relacionamento do fornecedor/marca do 
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software de gestão e contabilidade. Nesta fase são avaliados os padrões de desempenho, 

qualidade, serviço e pontualidade de entrega do fornecedor, de modo a definir eventuais 

futuras compras. No caso da compra de um software de gestão e contabilidade, o 

envolvimento da equipe técnica e o suporte acabam por ter uma importância bastante 

grande na avaliação pós-compra (Venkatesh, 1999). Para Minor e Mowen (2003 p. 222), a 

avaliação de desempenho está intimamente ligada às classificações de qualidade do 

produto. Essas percepções de qualidade do produto são comparadas às expectativas do 

consumidor quanto ao desempenho do produto. Baseados na comparação entre a 

qualidade esperada e a qualidade do desempenho, os consumidores sentirão emoções 

positivas, negativas ou indiferentes, dependendo da confirmação das expectativas. Essas 

respostas emocionais agem como elementos que constituem a percepção total da 

satisfação-insatisfação. Qualidade é normalmente definida como superioridade ou 

excelência. No entanto, é importante distinguir a qualidade real da percebida, que é 

definida como o julgamento do consumidor sobre a excelência de um produto (Zeithaml, 

1988). O modelo de Zeithalm (1988) é importante na medida em que explica os efeitos 

dos atributos intrínsecos (são aqueles que se referem à composição física do produto) e 

extrínsecos (por exemplo, o preço, a marca, o nível de comunicação e outras estratégias 

de marketing) sobre a qualidade percebida e a noção de valor do consumidor.  

 

Conceptualmente a satisfação é um resultado do processo de compra e uso a partir de 

uma comparação, por parte do consumidor, dos benefícios e custos da compra em relação 

às consequências antecipadas. Operacionalmente, o conceito de satisfação assemelha-se 

ao conceito de atitude, podendo ser visto como a soma das satisfações com os vários 

atributos de um produto e/ou serviço (Churchill & Surprenant, 1982). Dentro dessa 

perspectiva, a satisfação não se reduz à obtenção do reforço. É o resultado da comparação 

entre aspectos internos e pré-existentes com os elementos resultantes da transacção: “A 

satisfação (...) se refere ao grau de coerência entre as consequências reais da compra e do 

consumo de uma marca e aquilo que era esperado pelo consumidor no momento da 

compra. Se o resultado real for julgado pelo consumidor como pelo menos igual ao 

esperado, o consumidor ficará satisfeito. Se, por outro lado, o resultado real for julgado 

como inferior ao esperado, o consumidor se sentirá insatisfeito e a sua atitude será menos 

favorável.” (Howard e Sheth, 1967, p.94). A satisfação ou insatisfação do cliente em 

relação ao software de gestão e contabilidade adquirido influenciará o seu comportamento 

subsequente. Se o cliente ficar satisfeito, exibirá uma maior probabilidade de repetir a 
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compra e de recomendar o software a potenciais clientes. A intenção de recompra futura 

de produtos e serviços tem sido definida como sinónimo de lealdade à marca ou produto. 

Oliver (1997, p. 392) define a lealdade como sendo a existência de um compromisso em 

comprar ou utilizar novamente um produto/serviço no futuro, gerando compras 

recorrentes da mesma marca ou empresa. No que diz respeito aos antecedentes da 

intenção de recompra futura e, consequentemente, da lealdade, há argumentos em favor 

de que a satisfação global com um produto ou serviço é um dos determinantes básicos da 

lealdade (Gonçalves, 2002). Oliver (1999) afirma que da mesma forma que “a satisfação é 

um bloco de construção para a lealdade [e da intenção de recompra], a insatisfação é o 

tendão de Aquiles da lealdade” e esta pode ser induzida por outras empresas concorrentes. 

As etapas do processo de decisão de compra de um software de gestão e contabilidade 

podem sofrer alterações dependendo da natureza do bem em questão e do contexto da 

compra (Sheth, 1973, 2001; Schiffman, 2000; Wilkie, 1994).  

 

2.2.1.2 – Influências entre as diferentes variáveis do modelo 

 

Partindo do modelo proposto na presente investigação, percebem-se as seguintes relações 

com os elementos influenciadores descritos por Sheth (1973) e por Howard e Sheth 

(1969): 1) os factores específicos da empresa que correspondem às variáveis empresariais, 

interpessoais e individuais; 3) as fontes de informação destacadas por Sheth (1973) 

correspondem, assim, às (1) Fontes internas; (2) Fontes de grupos; (3) Fontes de 

marketing; (4) Fontes públicas; (5) Fontes de experimentação; e 3) os factores situacionais 

que correspondem ao nível de implicação e o tipo de produto a ser adquirido são também 

pontos significativos que trazem diferenças quanto à forma como é configurado o 

processo de decisão de compra (Sheth, 1973). No caso do software de gestão e 

contabilidade, além dos custos financeiros, as consequências do uso do software sobre os 

processos organizacionais e os resultados são também bastante significativos. Assim, 

procura-se apresentar as suas contribuições para a compreensão da decisão de compra. 

 

A ideia central do modelo proposto é que o processo de decisão de compra de um 

software de gestão e contabilidade (procura de informação, avaliação e escolha das 

alternativas, compra e uso, avaliação pós-compra) é influenciado pelo nível de 

implicação do consumidor (baixo envolvimento = processo limitado de decisão de 

compra; alto envolvimento = processo extenso de decisão de compra) e pelos factores de 
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caracterização quer a nível organizacional quer a nível individual. Por sua vez, a o nível 

de implicação e os factores de caracterização serão influenciados pelas expectativas e 

objectivos da PME e o do indivíduo responsável pela compra (motivação, experiências 

anteriores com alguma marca, software ou produto similar, informações presentes na 

mente, e crenças sobre as marcas/fornecedores que tenham sido criadas pela 

comunicação). As fontes de informação utilizadas influenciarão o tipo de esforço que 

requererá a procura de informação e as estratégias de avaliação e escolha das marcas 

de softwares de gestão e contabilidade e que, por sua vez, influenciarão factores tais como 

o conjunto evocado, o fenómeno de distorção e os critérios de escolha.  

 

Desta forma, o modelo indica que a compra e o uso do software de gestão e 

contabilidade influenciarão a avaliação pós-compra onde serão comparadas às 

expectativas do cliente e medirão o grau de satisfação ou insatisfação da compra; os 

critérios de avaliação pós-compra do software irão influenciar o grau da satisfação do 

cliente, que por sua vez influenciará a recomendação e a repetição da compra. Por fim, 

o grau da satisfação também influenciará a probabilidade de um comportamento de 

compra futuro, ou seja a probabilidade de fidelização do cliente à marca e, muitas das 

vezes, ao fornecedor do software de gestão e contabilidade. Por outro lado, a insatisfação 

poderá levar o cliente a reconsiderar a compra do software adquirido e a pensar numa 

mudança futura de software de gestão e contabilidade. A recomendação e a repetição 

da compra reforçam a entrada da marca no conjunto considerado do cliente e 

influenciarão as marcas que o cliente conhece e a própria estratégia de avaliação. A 

recomendação exercerá um efeito de feedback sobre a procura de informação e a 

avaliação e escolha de qualquer outro tipo de produto da mesma categoria no futuro, 

assim como poderá influenciar outros potenciais consumidores através da comunicação 

boca-a-boca sendo esta o reflexo directo da experiência de consumo. Da mesma forma, a 

satisfação da compra levará o cliente a repetir a mesma compra quando necessário, 

levando-o à fidelização da marca e a um relacionamento de longo prazo com o fornecedor 

que passará de um processo de decisão complexo a um processo muito mais rotineiro. 

Com base nos elementos apresentados, chega-se ao seguinte modelo proposto. A figura 

abaixo (Figura 19) sintetiza o processo descrito pelo consumidor do momento do 

reconhecimento da necessidade até o comportamento de pós-compra.  

 

Figura 19 – Modelo proposto 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 101

 
 

Examina-se a seguir os elementos do modelo acrescidos das hipóteses de investigação.  

 

2.3 – Descrição das variáveis a testar do modelo e hipóteses da investigação 

 

O objectivo principal da pesquisa descritiva é a validação do modelo proposto. Assim, 

pretende-se descrever e analisar o comportamento e o processo de decisão de compra das 

PME’s portuguesas, espanholas e francesas na compra do software de gestão e 

contabilidade e determinar a existência de segmentos homogéneos de comportamento. 

Na base da construção das hipóteses do estudo estão, por um lado a revisão bibliográfica 

sobre a problemática global, e por outro, os resultados da pesquisa exploratória e 

qualitativa. Tendo em conta a especificidade do estudo, identifica-se um conjunto de 

hipóteses de trabalho. A construção destas hipóteses é relevante a partir do momento em 
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que elas podem ser confirmadas ou refutadas por meio de estudos quantitativos que 

objectivem traçar o perfil das acções de marketing das PME’s.  

 

O processo de decisão de compra é o propósito central deste trabalho e para melhor 

estudar este processo, foram tratados entre outras variáveis, a procura de informação, a 

avaliação e a escolha do produto, a compra e o uso. A relação entre estas variáveis já foi 

objecto de estudos em vários trabalhos tais como nos modelos de Howard e Sheth (1969), 

Engel et al. (2005), Kotler e Keller (2006), Minor e Mowen (2003) entre outros, quer 

relacionando-os entre si, quer relacionando-os com outros factores endógenos e exógenos. 

 

2.3.1 – Os inputs 

 

No caso presente da compra de um software de gestão e contabilidade, parece que a 

importância de cada etapa de um modelo de comportamento e de decisão de compra do 

consumidor pode variar, existindo duas dimensões que podem influenciar directamente a 

natureza do processo de decisão de compra do cliente deste tipo de produto. A primeira 

dimensão é a experiência anterior do consumidor com o tipo de produto (background dos 

indivíduos segundo Sheth, 1973); quanto maior a experiência com o tipo de produto, 

menor será complexo o processo de decisão de compra. A segunda dimensão é o nível de 

implicação do consumidor perante a decisão de compra.  

 

Nível de implicação. O “envolvimento é o grau de importância pessoal percebida e/ou 

interesse evocado por um estímulo(s) dentro de uma situação especifica” (Engel et al., 

2000, p. 106). No modelo de Sheth (1973), a implicação é uma característica individual 

tal como a educação, o papel na empresa e o estilo de vida dos consumidores. Nesse 

sentido, o consumidor procura minimizar os riscos e maximizar os benefícios obtidos da 

compra. As compras com um alto nível de implicação implicam riscos físicos, sociais e 

financeiros. O decorrer do processo de decisão de compra pode variar quanto ao grau de 

complexidade, dependendo do nível de envolvimento do consumidor com a compra. 

Assim, quando há um grande envolvimento, o processo de decisão tende a ser mais 

complexo - o que é identificado como Solução de Problemas Extensivos (Engel et al., 

2005). Diante de um menor envolvimento com a compra, o processo de decisão costuma 

ser mais simples - o que é identificado por Solução de Problemas Limitados (Engel et al., 

2005). No entanto, a nível individual haverá indivíduos que, pelo tipo de situação, ou pela 
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forma como observam o problema, lhe atribuem menor importância, e, como tal, passarão 

por um processo mais simples (Sheth, 1973). Ou seja, o nível de importância que cada 

consumidor atribui ao processo de decisão de compra do seu software de gestão e 

contabilidade é um dos determinantes que mais fará pender o consumidor para a adopção 

de um processo de tipo limitado ou extenso. Uma outra abordagem, desenvolvida por 

Krugman (1984), mostra que o grau de envolvimento do consumidor com o processo de 

decisão de compra varia em função da categoria do produto e da sua marca. Assim, o 

nível de envolvimento irá variar em função de 1) o preço do produto, 2) o interesse do 

consumidor pela categoria do produto, 3) o grau de risco percebido na aquisição do 

produto; 4) a situação em que o produto será comprado/usado e 5) a repercussão social 

gerada pela aquisição e uso do produto. Baseando-se neste raciocínio, formula-se a 

primeira hipótese desta pesquisa: 

 

HM1: O nível de implicação do consumidor em relação com a compra do software de 

gestão e contabilidade condiciona o processo de decisão de compra. 

 

Esta primeira hipótese relaciona 1) o processo de compra que representa o grupo das 

variáveis explicadas (dependente) e 2) o nível de implicação que é a variável explicativa 

(independente). O conjunto das variáveis é operacionalizado considerando a “procura de 

informação"  medida pelas variáveis Número de marcas conhecidas e Número de fontes 

de informação utilizadas e a “estratégia de comparação e de escolha”. 

 

Esta primeira hipótese relaciona 1) as fontes de informação como sendo a variável 

explicada (dependente) e 2) o nível de implicação que é a variável explicativa 

(independente). A primeira variável é operacionalizado considerando as fontes de 

informação medidas pelas variáveis: 1) “Eu não compro nenhum software sem que 

alguém que eu conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende” e 2) 

“Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar entre 

marcas, pergunto a amigos qual me recomendam”. A segunda variável é operacionalizada 

considerando o Nível de implicação. 

 

Factores de caracterização. O modelo admite a existência de factores de caracterização 

quer da empresa (Localização, Dimensão, Tipo de actividade e Facturação da empresa) 

quer do actor da decisão de compra (gerente, responsável do departamento de 
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contabilidade). No caso em estudo, estes factores podem influenciar o processo de decisão 

de compra, dado que no contexto industrial os factores de caracterização do indivíduo e 

da organização exibem necessidades e expectativas distintas. As expectativas são 

resultados dos antecedentes dos indivíduos e da sua satisfação com as compras anteriores 

(Sheth, 1973). O mesmo autor menciona que o resultado de um processo de compra 

industrial depende de factores específicos relativos ao produto e aos factores específicos 

da empresa. Solomon (2002, p. 9) afirma também que dentro dos factores que influenciam 

o processo de decisão de compra do consumidor, encontram-se 1) os factores individuais: 

percepção, aprendizagem e memória, valores e motivação, os papéis do ego e do género, 

personalidade e estilos de vida, atitudes, e mudança de atitude e comunicações 

interactivas; e 2) os factores relacionados com o posicionamento do decisor. Segundo os 

factores de caracterização da empresa (Localização, Dimensão, Tipo de actividade e 

Facturação da empresa), a procura de informação e as estratégias de avaliação e escolha 

do produto serão percorridas de formas mais ou menos aprofundadas. Com base nesses 

estudos, procurou-se verificar a seguinte hipótese:  

 

HM2: Os factores de caracterização da empresa influenciam o decorrer do processo de 

decisão de compra. 

 

A hipótese relaciona 1) os factores de caracterização da empresa é a variável explicativa 

(independente) e 2) o comportamento de compra agrupa as variáveis explicadas 

(dependente). A primeira variável é operacionalizada considerando os “factores de 

caracterização da empresa” medidos pelas variáveis: Número de trabalhadores da 

empresa, Tipo de actividade, Facturação anual, Localização geográfica. O segundo grupo 

é operacionalizado considerando a “procura de informação”  medida pelas variáveis: 

Número de marcas conhecidas e Número de fontes de informação utilizadas e a 

“estratégia de comparação e de escolha” medida pelas variáveis seguintes: Compara 

entre as marcas, Funcionalidade, Preço, Assistência técnica, Formação, Confiança na 

marca, Confiança no amigo que recomenda, Confiança no distribuidor. 

 

Fontes de informação. Para Sheth (1973), as fontes de informações são procuradas de 

forma activa e reactiva pelos potenciais consumidores interessados na compra, que ora se 

expõem aos diferentes meios ou procuram neles activamente informação, sofrendo no 

entanto a informação um processo de distorção perceptual obtida através das fontes de 
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informação. Sheth (1973) ressalta a importância das fontes de informação consultadas 

pelos compradores como, por exemplo, os anúncios de jornais ou as fontes de boca-a-

boca. Kotler e Keller (2006, p.189-190) subdividiram as fontes de informação em quatro 

tipos: pessoais (como família, amigos e conhecidos), comerciais (como envolvem as 

informações vindas de acções de marketing, tais como a publicidade, exposição em 

eventos, divulgação de material informativo), públicas (acessíveis a um grande número de 

consumidores e não ligadas directamente à organização) e experimentais (onde o 

consumidor extrai informações do próprio uso do produto). Kotler e Keller (2006) 

afirmam que o número de fontes utilizadas e a influência de cada fonte variam de acordo 

com o produto e as características dos consumidores. No caso específico de softwares e 

tecnologias de informação, o exemplo típico são os colegas de trabalho e parceiros de 

negócio. Sheth (2001) destaca que as fontes de grupos são bastante poderosas na 

influência da intenção de compra por serem percebidas como de alta credibilidade e 

confiabilidade pelo indivíduo. Com base nesses estudos procurou-se verificar a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

HM3: As fontes de informação utilizadas na estratégia de procura de informação depende 

do tipo de comportamento de decisão de compra. 

 

Esta hipótese relaciona as fontes de informação utilizadas é a variável explicativa 

(independente) e o comportamento de compra agrupa as variáveis explicadas 

(dependente). A primeira variável operacionalizada considera as “fontes de informação 

utilizadas”  medidas pelas variáveis: Loja, Publicidade e artigos em revistas, Rádio/TV, 

Contacto com um distribuidor, Amigos utilizadores, Internet, Feiras informáticas, Escola, 

Outras. A segunda variável é operacionalizada considerando a “procura de informação”  

(Número de marcas conhecidas) e a “estratégia de comparação e de escolha”. 

 

2.3.2 - Os outputs 

 

Esta parte do modelo proposto inclui as fases de avaliação pós-compra com o uso de 

critérios de avaliação, recomendação do produto e repetição da compra que podem ser 

observadas com base no processo de pesquisa empreendido, nas entrevistas e nos outputs 

(comportamentos de respostas) determinados pela exploração ou a transformação das 
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informações recebidas através dos processos perceptíveis e de aprendizagem apresentados 

no modelo de Howard e Sheth (1969). 

 

Avaliação pós-compra. Com a aquisição do produto, os consumidores passam a avaliar o 

resultado da compra. Kotler (2000) e Sheth (2001), definem que a avaliação pós-compra 

se centra no facto dos consumidores terem ou não recebido o valor que atribuíram ao 

produto na sua avaliação de alternativas. Wilkie (1994) destaca que a fase de avaliação 

pós-compra tem o poder de dar ao consumidor informações para decisões de compra 

futuras. A insatisfação levará o cliente a não efectuar a compra uma segunda vez. E a 

comunicação boca-a-boca negativa sobre a marca, levará a uma perda de vendas. Segundo 

Kotler (2000), “a satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante 

da comparação do desempenho percebido de um produto em relação às expectativas do 

comprador”. As expectativas são formadas por meio de experiências prévias, conversa 

com outros utilizadores do produto e informações prometidas pela empresa. É nesse 

momento que poderá se manifestar no cliente a dissonância cognitiva (Festinger, 1957), 

ou seja, o sentimento de que o seu julgamento ao decidir pela compra esteve equivocado 

devido ao produto adquirido não parecer mais tão satisfatório quanto no momento da 

compra. De modo a reduzir a dissonância cognitiva, o cliente poderá distorcer a 

informação em favor da alternativa escolhida e, ainda, procurar informações que 

confirmem a sua escolha e depreciem os argumentos que se opõem a ela (Russo et al., 

1996).  

 

Nesta fase do processo, são avaliados os padrões de qualidade, serviço e pontualidade de 

entrega do fornecedor, de modo a definir eventuais compras futuras. No caso da compra 

de software, o envolvimento da equipe técnica e o suporte informático acabam por ter 

uma importância bastante grande na avaliação pós-compra (Venkatesh, 1999). No modelo 

proposto entram os seguintes factores: a qualidade do produto, o nível do serviço prestado 

pelo distribuidor, a existência de acções de formação e de contratos de assistência técnica. 

Estes quatro factores são determinantes na percepção global da qualidade e da satisfação 

que o consumidor faz da sua experiência de consumo. Esta percepção leva o consumidor a 

aprender e influenciar futuros actos de compra, mas também pode fazer dele um prescritor 

influenciando consumidores potenciais. Uma avaliação positiva poderá levar o 

consumidor a repetir a compra e mesmo a fidelizar-se a marca. Com base nesses estudos 

procurou-se verificar as seguintes hipóteses: 
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HM4: A compra e o uso do produto relacionam-se positivamente com a avaliação de 

satisfação pós-compra.  

 

Esta hipótese relaciona 1) a compra e o uso é a variável explicada (dependente) e 2) a 

avaliação da satisfação pós-compra é a variável explicativa (independente). A primeira 

variável é operacionalizada considerando a “compra e o uso pós-compra” medida pela 

questão: Está disposto a mudar? A segunda variável “avaliação da satisfação pós-

compra”  é operacionalizada considerando o conjunto das variáveis seguintes: a 

“satisfação pós-compra do produto” medida pelas variáveis seguintes: Grau de 

satisfação com as prestações do software de contabilidade; Grau de satisfação com o 

serviço do distribuidor, Tem um contrato de assistência técnica; Teve formação prévia, Já 

recomendou o software a outras pessoas amigas, Repetia a compra do mesmo produto.  

 

HM5: A avaliação não satisfatória da compra e do uso do software implica a disposição a 

mudar de software. 

 

Esta hipótese relaciona 1) a avaliação pós-compra da compra e do uso do software e 2) a 

disposição a mudar de software. A primeira variável é operacionalizada considerando a “a 

avaliação pós-compra da compra e do uso do software”  medida pelo conjunto de 

variáveis: a - Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade; b - Grau 

de satisfação com o serviço do distribuídor, c – recomendação do software a outras 

pessoas amigas e d – repetia a compra. A segunda variável “a disposição a mudar de 

software” é operacionalizada considerando a pergunta: Está disposto a mudar?  

 

HM6: O nível de implicação esta relacionado com a avaliação satisfatória da compra e do 

uso do software. 

 

Esta hipótese relaciona 1) o nível de implicação de decisão de compra e 2) a avaliação 

da satisfação pós-compra que é medida pelo conjunto de variáveis: a - Grau de 

satisfação com as prestações do software de contabilidade; b - Grau de satisfação com o 

serviço do distribuidor. 

 

A recomendação. Uma avaliação positiva leva o consumidor a tornar-se um defensor da 

marca, passando de forma pró-activa ou reactiva sua experiência a outros. Desta forma, 
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influencia as marcas que eles conhecem e consideram para sua avaliação, assim como a 

própria estratégia de avaliação. A probabilidade de um consumidor recomendar uma 

marca ou produto a outros consumidores potenciais resulta, principalmente, do 

desempenho do produto ter alcançado as suas expectativas criando assim um sentimento 

de satisfação. Portanto, a satisfação pós-compra do produto condiciona a probabilidade de 

recomendação. A recomendação exerce um efeito positivo na probabilidade de um 

comportamento de compra futuro, o mesmo é dizer na probabilidade de fidelização do 

consumidor. Além de afectar o comportamento futuro da pessoa que consumiu 

efectivamente o produto, as avaliações pós-compra podem influenciar outros potenciais 

consumidores: a comunicação boca-a-boca é reflexo directo da experiência de consumo 

(Engel et al., 2005), fazendo com que as influências positivas sejam passadas adiante 

quando tal experiência foi positiva e vice-versa. O boca-a-boca desfavorável, entretanto, é 

mais frequente e mais intenso, implicando não apenas na perda de um cliente, como na de 

vários consumidores potenciais. Com base nesses estudos procurou-se verificar as 

seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

HM7: O nível de implicação do consumidor relaciona-se com a procura de 

recomendações de amigos e colegas conhecedores e utilizadores do software de gestão e 

contabilidade.  

 

Esta hipótese relaciona 1) o nível de implicação e 2) a procura de recomendações de 

amigos e colegas conhecedores e utilizadores do software de gestão e contabilidade. A 

primeira variável é operacionalizada considerando o nível de implicação na decisão de 

compra. A segunda variável “a procura de recomendações de amigos e colegas 

conhecedores e utilizadores do software de gestão e contabilidade” é operacionalizada 

considerando as afirmações seguintes: 1) “Não compro nenhum software sem que alguém 

que eu conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende” e 2) “Quando 

comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar entre marcas, 

pergunto a amigos qual me recomendam”. 

 

HM8: A recomendação que influi nos actos de compra de outros indivíduos esta 

fortemente relacionado com a satisfação pós-compra do produto. 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 109

Esta hipótese relaciona 1) a satisfação pós-compra do produto é a variável explicativa 

(independente) e 2) a recomendação é a variável explicada (dependente). A primeira 

variável é operacionalizada considerando a satisfação pós-compra do produto medida 

pelo ”Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade”. A segunda 

variável é operacionalizada considerando a prescrição medida por “ Já recomendou o 

software a outras pessoas amigas”. 

 

A repetição da compra. Uma avaliação pós-compra satisfatória leva o consumidor a 

repetir a compra fidelizando-se à marca nos melhores casos. Para que haja possibilidade 

de repetição de compra, é necessário que haja satisfação após a avaliação, porém essa não 

é suficiente para que tal repetição aconteça: as organizações têm que, mais do que 

satisfazer, “encantar” os seus clientes (Engel et al., 2005). Oliver (1999) aborda a 

satisfação como um importante antecedente da retenção-lealdade explicitada por 

intenções de recompra e Fornell (1992) apresenta a lealdade como função da satisfação. 

Para Minor e Mowen (2003), a fidelidade à marca é o grau que o cliente mantém uma 

atitude positiva em relação à marca, estabelece um compromisso com ela e pretende 

continuar comprando-a no futuro. A fidelidade à marca é directamente influenciada pela 

satisfação ou insatisfação com a mesma, acumulada ao longo do tempo, bem como pelas 

percepções da qualidade do produto. Com base nesses estudos pode-se formular a 

seguinte hipótese de pesquisa: 

 

HM9: A repetição de compra está relacionada positivamente com o grau de satisfação 

pós-compra. 

 

Esta hipótese relaciona 1) a satisfação pós-compra é a variável explicativa (independente) 

e 2) a repetição de compra do software é a variável explicada (dependente). A primeira 

variável é operacionalizada considerando a satisfação pós-compra do produto que é 

medida pelo Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade e o Grau 

de satisfação com o serviço do distribuidor. A segunda variável é operacionalizada 

considerando a repetição medida pela pergunta: Repetia a compra do mesmo produto. 
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Quadro 9 – Operacionalização e medição das Hipóteses 

HIPÓTESES PRINCIPAIS E HIPOTESES SEGUNDÁRIAS 
O conjunto das variáveis é operacionalizado considerando as variáveis seguintes: 

HM1.1: O nível de implicação do consumidor relaciona-se 
com a procura de informação.  
A procura de informação é medida por: 1) Número de marcas 
conhecidas, 2) Número de fontes de informação utilizadas. 

HM1: O nível de implicação do consumidor 
em relação a compra do software de gestão e 
contabilidade relaciona-se com o processo de 
decisão de compra. 
 
 

HM1.2: O nível de implicação do consumidor relaciona-se 
com estratégia de comparação e de escolha. 
A estratégia de comparação e de escolha é medida por: 1) 
Compara entre as marcas 
HM2.1: Os factores de caracterização da empresa influenciam 
a procura de informação.  
A procura de informação é medida por: 1) Número de marcas 
conhecidas; 2) Número de fontes de informação utilizadas. 

HM2: Os factores de caracterização da 
empresa influenciam o decorrer do processo 
de decisão de compra. 
 

HM2.2: Os factores de caracterização da empresa 
influenciam a estratégia de comparação e de escolha. 
A estratégia de comparação e de escolha é medida por: 1) 
Compara entre as marcas, 2) Funcionalidade, 3) Preço, 4) 
Assistência técnica, 5) Formação, 6) Confiança na marca, 7) 
Confiança no amigo que recomenda, 8) Confiança no 
distribuidor. 
HM3.1: As fontes de informação utilizadas na estratégia de 
procura de informação dependem do tipo de procura de 
informação.  
A procura de informação é medida por: 1) Número de marcas 
conhecidas. 

HM3: As fontes de informação utilizadas na 
estratégia de procura de informação 
depende do tipo de comportamento de 
decisão de compra. 
 

HM3.2: As fontes de informação utilizadas na estratégia de 
procura de informação influenciam a estratégia de 
comparação e de escolha. 
A estratégia de comparação e de escolha é medida por: 1) 
Compara entre as marcas 
A avaliação da satisfação pós-compra é medida por: 1) Grau de 
satisfação com as prestações do software de contabilidade; 2) 
Grau de satisfação com o serviço do distribuidor, 3) Tem um 
contrato de assistência técnica; 4) Teve formação prévia, 5) Já 
recomendou o software a outras pessoas amigas, 6) Repetia a 
compra do mesmo produto. 

HM4: A compra e o uso do produto 
relacionam-se positivamente com a avaliação 
de satisfação pós-compra.  
 

A compra e o uso pós-compra medido por: Está disposto a 
mudar? 

HM5: A avaliação não satisfatória da 
compra e do uso do software relaciona-se 
com a disposição a mudar de software. 

A satisfação pós-compra do produto é medida pelo conjunto de 
variáveis: a - Grau de satisfação com as prestações do software 
de contabilidade; b - Grau de satisfação com o serviço do 
distribuídor, c – recomendação do software a outras pessoas 
amigas e d – repetia a compra.  
A disposição a mudar de software é medida pela pergunta: Está 
disposto a mudar?  

HM6: O nível de implicação relaciona-se 
com a avaliação satisfatória da compra e do 
uso do software. 

A avaliação da satisfação pós-compra é medida pelo conjunto 
de variáveis: a - Grau de satisfação com as prestações do 
software de contabilidade; b - Grau de satisfação com o serviço 
do distribuidor. 

HM7: O nível de implicação do consumidor 
relaciona-se com a procura de 
recomendações de amigos e colegas 
conhecedores e utilizadores do software de 
gestão e contabilidade.  

A procura de recomendações de amigos e colegas é medido 
por: 1) “Não compro nenhum software sem que alguém que eu 
conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende” 
e 2) “Quando comprar um novo software de contabilidade, mais 
do que comparar entre marcas, pergunto a amigos qual me 
recomendam”. 
A satisfação pós-compra do produto: Grau de satisfação com 
as prestações do software de contabilidade. 

HM8: A recomendação que influi nos actos 
de compra de outros indivíduos esta 
fortemente relacionado com a satisfação pós-
compra do produto. 

A recomendação: Já recomendou o software a outras pessoas 
amigas. 
A satisfação pós-compra do produto é medida por: 1) Grau de 
satisfação com as prestações do software de contabilidade e 2) 
Grau de satisfação com o serviço do distribuidor. 

HM9: A repetição de compra está 
relacionada positivamente com o grau de 
satisfação pós-compra. 

A repetição: Repetia a compra do mesmo produto. 
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A figura abaixo (Figura 20) sintetiza as hipóteses do processo de decisão de compra do 

consumidor de software de gestão e contabilidade. 

  

Figura 20 – Modelo proposto com Hipóteses  

 

 

2.4 – Conclusão 

 

No âmbito do comportamento do consumidor, os capítulos anteriores pretenderam 

sintetizar o pensamento científico, as diferentes fases que entrem no processo de compra, 

e os modelos integradores mais usados. Desta forma, permitiram identificar as questões a 

investigar e as variáveis mais importantes para poder modelizar o processo de decisão de 

compra das PME’s aplicado ao software de gestão e contabilidade. Também, permitiram 

identificar os segmentos de comportamentos homogéneos no mercado desta categoria de 
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produtos. Dessa forma, foram apresentadas as hipóteses científicas a testar, tendo em 

conta as associações propostas entre as variáveis que compõem o modelo proposto. 

 

 Identificar as etapas e a relação existente entre os elementos envolvidos num processo de 

decisão de compra é uma actividade importante na compreensão de como as percepções 

levadas em consideração na decisão de compra foram formadas. Ainda, ao longo de todo 

o processo de decisão de compra, o consumidor é bastante influenciado por diferentes 

factores. É nesta perspectiva que o modelo conceptual apresentado mostra-se pertinente. 

Na área de software de gestão e contabilidade, caracterizada pela intangibilidade, as 

dificuldades de apresentar os recursos disponíveis e a utilidade que estes recursos podem 

ter na actividade de um cliente potencial são obstáculos enfrentados pela equipa comercial 

das empresas de software de gestão e contabilidade. Este modelo facilita a compreensão 

dos elementos levados em consideração pelos indivíduos quando são submetidos a um 

processo de decisão de compra, elementos os quais podem ser utilizados pela equipa 

comercial das empresas de software de gestão e contabilidade como apoio à condução de 

negociações. O modelo proposto ainda carece de testes e de validação, os quais estão 

sendo realizados. 

 

Pesquisas de natureza exploratória foram realizadas inicialmente, visando desenvolver 

proposições, aprofundar e procurar conceitos no seu contexto real. Assim, foram 

realizadas entrevistas em profundidade com indivíduos responsáveis pela decisão de 

compra do software de gestão e contabilidade da PME (ver resultados no Capítulo IV). A 

condução de entrevistas em profundidade permitiu: 1) corroborar se os elementos do 

modelo estão presentes na descrição dos entrevistados em relação com o decorrer do 

processo de decisão de compra; 2) identificar elementos que eventualmente não estão 

contemplados no modelo e; 3) procurar formas de melhor operacionalizar os conceitos do 

modelo na construção do questionário para a pesquisa descritiva. Posteriormente, a 

realização de um questionário permitirá testar a operacionalização dos elementos do 

modelo e identificar eventuais necessidades de ajuste do mesmo. 

 

Os capítulos seguintes pretendem descrever a metodologia da investigação e as várias 

técnicas de análise de dados aplicadas para poder comprovar a existência das relações 

defendidas no modelo e tirar as implicações do mesmo para a estratégia de Marketing das 

empresas do ramo. 
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CAPÍTULO III – A metodologia da investigação 

 

3.1 – Introdução 

 

O objectivo deste capítulo é descrever a metodologia e o design da investigação utilizados 

no estudo empírico dando assim a conhecer todos os aspectos relacionados com a forma 

como a pesquisa foi empreendida. De acordo com os objectivos mencionados na 

Introdução, descrevem-se as questões e as hipóteses, apresenta-se o método de recolha, o 

processo de amostragem e o método de análise dos dados aplicados na pesquisa 

qualitativa e, posteriormente, os métodos aplicados na pesquisa quantitativa. 

 

3.2 – Enquadramento conceptual da investigação 

 

Aaker e Day (1997) definem a metodologia de investigação como um planeamento de um 

projecto de investigação cujos designs e implementação alcançam os objectivos do 

mesmo. Malhotra (2006) acrescenta que esta metodologia é necessária a obtenção das 

informações indispensáveis para identificar e/ou solucionar um problema. 

 

Quadro 10 – Classificação das fases de metodologia revistas 

Autores Kinnear e Taylor (1997) Malhotra (2006) Burns e Bush (1999) 
 
 
 
 
 
 
 

Fases de 
metodologia de 

investigação 

1 - Definir as informações 
necessárias,  
2 - Especificar os objectivos 
da investigação e desenvolver 
as informações;  
3 - Especificar o design da 
investigação e identificar as 
fontes de dados para 
pesquisar;  
4 - Especificar o procedimento 
de recolha de dados,   
5 - Definir o design da 
amostra,  
6 - Especificar a recolha de 
dados;  
7 - Desenvolver o método de 
análise de dados;  
8 - Proceder a análise de 
dados;  
9 - Apresentar os resultados da 
análise de dados num relatório 

1 - Definir as informações 
necessárias,   
2 - Conceber as fases 
exploratórias, descritivas ou 
causal da pesquisa,  
3 – Especificar os 
procedimentos de medição e 
escalonamento,   
4 - Construir e pré-testar um 
questionário ou formulário 
adequado para a recolha de 
dados,  
5 – Especificar o processo de 
amostragem e o tamanho da 
amostra,  
6 – Desenvolver um plano de 
análise de dados. 

1 – Estabelecer a 
necessidade de uma 
investigação,  
2 – Definir o problema;  
3 – Estabelecer os 
objectivos da 
investigação,  
4 – Identificar o tipo e as 
fontes de informação;  
5 – Determinar o design 
da investigação;  
6 – Determinar os 
métodos de recolha de 
informação;  
7 – Determinar o plano 
de amostragem e o 
tamanho da amostra;  
8 – Recolha de dados;  
9 – Análise de dados;  
10 – Preparação e 
apresentação do relatório 
final da investigação. 

 

Apesar de não ter encontrado na pesquisa bibliográfica uma classificação inequívoca das 

várias metodologias existentes, resumiu-se no Quadro 10 as principais abordagens, não 
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exclusivas, consideradas mais relevantes para o objectivo e problema em estudo. Assim, 

pretendeu-se adaptar e aplicar a melhor estrutura metodologica de investigação seguindo 

aproximadamente as dos autores citados no Quadro 10 de forma a respeitar o fio condutor 

do investigador e da pesquisa: 

 

1) Especificar o problema e os objectivos da investigação e desenvolver as informações; 

2) Especificar o tipo de pesquisa exploratória e descritiva da investigação, 

3) Identificar e desenvolver o tipo e as fontes de dados a pesquisar; 

4) Especificar o procedimento e os métodos de recolha de dados, 

5) Definir o tipo e o tamanho da amostra; 

6) Desenvolver os métodos de análise de dados; 

7) Proceder as análises de dados qualitativa e quantitativa; 

8) Apresentar os resultados e as implicações finais. 

9) Apresentar as conclusões finais e recomendações para estudos futuros 

 

3.3 – O método de investigação 

 

Malhotra (2006) afirma que uma pesquisa em Marketing pode recorrer quer a métodos 

qualitativos quer a quantitativos para a recolha de informação. Conforme o Quadro 11, a 

pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do problema, enquanto 

a pesquisa quantitativa pretende quantificar os dados a aplicar nas formas da análise 

estatística. 

 

Quadro 11 – Classificação das diferentes pesquisas revistas 

 Pesquisa qualitativa Pesquisa quantitativa 

Objectivos 

Avaliar e obter uma explicação qualitativa 
dos motivos, atitudes, sentimentos e reacções 
das pessoas. A função é descobrir o “porquê” 
e não “quanto”. 

Quantificar e generalizar os dados a partir de 
amostra para a totalidade da população. A 
escala com que acontecem não a sua 
explicação.  

Amostras 
Reduzidas, com dimensões não 
representativas mas indicativas. 

Representatividade exigida a partir de uma 
dimensão relevante de amostra. 

Recolha de 
dados 

Questões abertas, não estruturadas ou semi-
estruturada.  

Questionário estruturado e quantificável. 

Análise de 
dados 

Categorização, análise de conteúdo. Numérica e estatística. 

Resultados 
e usos 

Avaliação de produtos – Identificação de 
factores de rejeição – Motivações de compra. 

Extensão, descrição e causalidade dos 
fenómenos. 

Fonte: Malhotra, 2006. 
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De acordo com Patton (1990), a principal característica da pesquisa qualitativa é que 

segue a tradição compreensiva ou interpretativa. Ou seja, parte do pressuposto de que as 

pessoas comportam-se segundo as suas crenças, percepções, sentimentos e valores, e este 

comportamento, dificilmente observável, precisa de ser desvendado. 

 

Malhotra (2006) afirma que a combinação de ambos os métodos de pesquisas, 

nomeadamente designada por “pesquisa pluralista” (Burns e Bush, 2006), tem maior 

vantagem sendo que um estudo qualitativo pode definir a pesquisa quantitativa a ser 

realizada posteriormente; ou pode ser utilizado para melhor entender o significado dos 

resultados quantitativos. 

 

Para além das questões de tempo e dinheiro, a escolha do método de investigação terá que 

considerar critérios tais como: a gestão do estudo e processos qualitativos e quantitativos; 

a validade da informação; a taxa de respostas; o processo de amostragem assim como o 

questionário utilizado (Reis e Moreira, 1993). 

 

Na presente investigação optou-se pelo método pluralista. A vertente qualitativa permitiu 

esclarecer o problema da forma mais abrangente possível e com referência à pesquisa 

bibliográfica efectuada, e por outro lado, identificar as questões e os aspectos que são 

objecto da investigação. A vertente quantitativa pretendeu obter e medir as variáveis mais 

importantes necessárias ao teste das hipóteses formuladas e identificadas na abordagem 

proposta.  

 

3.4 – O design da investigação  

 

Gilbert e Churchill (2005) definem o design da investigação como o guia do investigador 

para o processo de recolha, análise e interpretação dos dados. Kinnear e Taylor (1997) 

distinguem três tipos de design: o design exploratório, descritivo, e causal. No entanto, 

esta distinção não é absoluta sendo que podem-se combinar vários tipos de designs 

(Malhotra, 2006). 

 

De acordo com a pesquisa em estudo sobre “o comportamento e processo de decisão de 

compra das pequenas e médias empresas portuguesas, espanholas e francesas”, e com os 

objectivos propostos, aplicou-se ambos os designs, exploratório e descritivo.  
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Este trabalho foi realizado em duas fases, na primeira fase foi realizada uma pesquisa 

qualitativa através de uma revisão bibliográfica aprofundada e entrevistas em 

profundidade com gestores de contas e administradores de PME’s. Permitiu definir 

melhor o problema, formular as hipóteses e identificar as várias perspectivas de 

desenvolvimento para o problema estabelecendo prioridades para futuras investigações 

(Malhotra, 2006). Além da aquisição de um maior conhecimento sobre o processo de 

decisão de compra destas PME’s, os resultados desta pesquisa foram utilizados na 

construção do questionário aplicado na segunda fase de pesquisa. 

 

A segunda fase constou de uma pesquisa de carácter quantitativo – estudo descritivo 

conclusivo junto a esta mesma população – PME’s que realizam a sua própria gestão e 

contabilidade. A pesquisa descritiva pretende saber qual a frequência de um determinado 

fenómeno e conhecer o grau de relação entre duas variáveis. Caracteriza-se sobretudo 

pelo controle estatístico usando ferramentas quantitativas (entrevistas, questionários, 

formulários e processos de amostragem) com o objectivo da recolha sistemática de dados 

permitindo a verificação das hipóteses sobre grandes amostras representativas (Malhotra, 

2006). Kinnear e Taylor (1997) acrescentam que o design descritivo pode ser longitudinal 

(mostra a evolução do comportamento das variáveis investigadas) ou transversal 

(descrição de um fenómeno).  

 

3.4.1 – Objectivos exploratórios 

 

Na presente investigação foi realizada uma pesquisa exploratória com base num 

fenómeno actual – as PME’s e os seus comportamentos de decisão de compra de um 

software de gestão e contabilidade. Definiu-se como dedutiva, pois compara a literatura 

relacionada com o comportamento de compra efectivo do software de contabilidade 

realizado pelas PME’s. 

 

A pesquisa exploratória teve como principal objectivo aumentar o conhecimento sobre o 

tema pesquisado, fornecer os critérios sobre a situação-problema enfrentada pelo 

pesquisador, clarificar conceitos e fornecer dados para as etapas subsequentes da 

investigação. Assim, o objectivo deste tipo de pesquisa é o de alcançar uma compreensão 

qualitativa das razões e motivações subjacentes, onde a amostra é de pequeno número de 

casos não representativos. 
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Foi, por isso, conduzida uma pesquisa bibliográfica para servir de base teórica e científica 

ao estudo do comportamento de compra do consumidor e enviado um pedido formal às 

empresas com vista a ter acesso a mais informação. Realizaram-se também nove 

entrevistas pessoais em profundidade que pretenderam responder a “porque é que” entram 

num processo de decisão de compra, “como” empreendem as diferentes fases de processo 

para comprar o melhor produto, “quais” são as variáveis que acham determinantes na 

decisão de compra e “quais” as estratégias usadas para levar a cabo todo o processo de 

compra. Como já referido, um dos objectivos da fase exploratória foi a construção do 

questionário como instrumento de medida das variáveis seleccionadas. 

 

3.4.2 – Objectivos descritivos 

 

Já a pesquisa descritiva, como um tipo de pesquisa conclusiva, teve como principal 

objectivo a descrição de algo, normalmente características ou funções do mercado 

(Malhotra, 2001). Para isso, aplicou-se um inquérito postal com os objectivos seguintes:  

 

1) Descrever qual o comportamento e as fases do processo de compra que as PME’s 

exibem na compra de um software de gestão e contabilidade,  

 

2) Verificar a adequação, o uso e a viabilidade do modelo proposto para o processo de 

compra realizado pelas PME’s nos mercados português, espanhol e francês;  

 

3) Comparar os comportamentos de compra em estudo e determinar quais as expectativas 

das PME’s clientes e vendedoras;  

 

4) Identificar as variáveis que permitem definir a existência de segmentos que expliquem 

os diferentes tipos de comportamentos no processo de compra; 

 

5) Interpretar os dados, verificar se os objectivos foram atingidos, tirar conclusões práticas 

e recomendar às empresas qual estratégia de Marketing adaptar (meios de comunicação, 

preços, distribuição e qualidade do produto) com a finalidade de fidelizar os 

consumidores a uma determinada marca. Para analisar os dados utilizaram-se técnicas 

quantitativas como frequências, tabulações cruzadas e outras técnicas estatísticas descritas 

posteriormente. 
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3.5 - O método de recolha da informação  

 

3.5.1 – Enquadramento da pesquisa 

 

Dois tipos de fontes aplicam-se directamente ao método de recolha de informação. As 

fontes secundárias são dados já colectados (consoante objectivos diferentes) que são 

disponíveis, fáceis de acesso e de baixo custo (Burns e Bush, 2006). Estes dados podem 

servir para identificar melhor o problema, elaborar a pesquisa adequada e interpretar os 

dados primários (Malhotra, 2006). Burns e Bush (2006) verificaram que nem sempre os 

dados se adaptam ao problema a investigar porque a unidade de medida é diferente ou 

porque a definição das variáveis é desactualizada. No entanto Malhotra (2006) preconiza 

a recolha de diferentes fontes secundárias para certificar a validade, credibilidade e a 

objectividade da investigação e para verificar a repetitividade de uma observação ou de 

uma interpretação. Existem dois tipos de dados secundários: 1) os dados internos da 

organização (vendas, facturação, previsões de compra) e 2) os dados gerais de negócios 

(bancos de dados on-line e off-line, guias, anuários, índices e dados estatísticos) e os 

dados de governo (censos).  

 

Dados os objectivos da pesquisa exploratória, as principais fontes secundárias foram: a) 

publicações académicas e especializadas no ramo de gestão/informática e comportamento 

do consumidor, Revistas especializadas de Marketing; b) artigos da imprensa, c) materiais 

fornecidos pelas PME’s investigadas, como prospectos, portfólio de produtos, material de 

formação e publicações internas, manuais de orientação, descrições de missão, visão e 

valores; d) website corporativo especializados no ramo. 

 

As escassas publicações sobre o comportamento das PME’s verificado na compra de 

software de gestão e contabilidade, reforçaram a importância da pesquisa pelas razões 

seguintes: 1) o facto de ser um comportamento individual e industrial; 2) a comparação 

entre países diferentes; 3) simplificar e adaptar um processo de compra a esse tipo de 

produto; 4) as marcas poderão accionar estratégias de Marketing consoante a segmentação 

encontrada no estudo, ver, adaptar e exportar produtos nacionais. 

 

No entanto, a resolução de um problema pode exigir mais do que fontes secundárias 

porque a informação é difícil de obter ou não existe de forma adequada (Dillon et al., 
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1997). Desta forma, foram recolhidos alguns dados primários nas entrevistas pessoais pela 

aplicação de um guião com perguntas de enunciado específico para medir com mais 

exactidão a prática de segmentação, diferenciação e posicionamento das PME’s e com 

perguntas abertas para que os entrevistados pudessem exprimir-se livremente e opinar 

sobre os temas investigados aos entrevistados (ver Anexo B). E, foram recolhidos outros 

dados primários necessários para a pesquisa descritiva a partir de dum inquérito postal 

para validar o modelo que foi proposto a partir da fase exploratória. 

 

3.5.2 – A recolha da informação qualitativa 

 

O presente trabalho pretendeu ter uma percepção das incidências mais relevantes do 

processo de decisão de compra em estudo para garantir a viabilidade e adequabilidade do 

modelo de investigação proposto. Para esse efeito, conforme Patton (1990), os métodos 

qualitativos são particularmente adequados, uma vez que a análise de um processo requer 

normalmente que este seja descrito de forma mais detalhada. 

 

Na pesquisa, realizaram-se nove entrevistas pessoais em profundidade (efectuadas na fase 

exploratória) a três quadros de PME’s responsáveis da contabilidade em cada um dos 

países em estudo. Justifica-se o uso desta técnica pela insuficiência de conhecimentos e de 

dados secundários. Teve por objectivo clarificar alguns conceitos sobre o tema, 

estabelecer as prioridades a pesquisar e delimitar a grelha teórica para descrever e 

elaborar o modelo em análise.  

 

A implementação da pesquisa exploratória envolveu cinco etapas principais: preparação 

do guião das entrevistas; determinar uma amostra não representativa mas indicativa das 

PME’s portuguesas, espanholas e francesas a ser investigadas; execução das entrevistas; 

verificação e transcrição das entrevistas; análise e avaliação de produtos e identificação de 

factores determinantes, motivações de compra, atitudes. 

 

A definição da amostra e de execução das entrevistas envolveram as actividades de 

elaboração do material de apresentação do projecto de pesquisa; de comunicação com 

base nos critérios estabelecidos de identificação; de selecção das PME’s a serem 

investigadas e de convite para participação; de execução das entrevistas em profundidade; 

e recolha de dados complementares (Secção 3.6.1). A etapa de verificação/transcrição das 
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entrevistas envolveu as actividades de confirmação dos dados recolhidos e de registo por 

escrito das conversações de entrevistas realizadas (a sistemática, a verificação/transcrição 

dos dados recolhidos nas entrevistas e o procedimento de análise das entrevistas em 

profundidades são descritos com mais pormenores na secção 3.7). A etapa de 

análise/redacção dos resultados envolveu as actividades de interpretação dos dados 

recolhidos; identificação das questões relevantes para o estudo, diferenciação e 

posicionamento dos inqueridos; análise dos resultados da pesquisa, redacção das 

conclusões e elaboração do questionário. 

 

Através das entrevistas pessoais em profundidade e da revisão da literatura, conseguiu-se 

informação sobre o processo de decisão de compra das PME’s na compra de um software 

de gestão e contabilidade e sobre as variáveis que podem relacionar-se e integrar-se num 

modelo de compra para este tipo de produto. 

 

A - Particularidades da entrevista pessoal em profundidade 

 

Uma entrevista pessoal em profundidade permite descobrir conteúdos não expressos, 

medir e avaliar a intensidade dos sentimentos e o estado de espírito do entrevistado 

(Dillon et al., 1997). No entanto, é uma técnica dispendiosa e demorada que exige 

experiência e especialização do entrevistador (Malhotra, 2006). Neste caso, era demasiado 

dispendioso proceder exclusivamente com entrevistas pessoais, não só para recolher 

informação que seria directamente utilizada nas conclusões da investigação, como 

também e principalmente, para delimitar a grelha teórica do problema em estudo. 

 

A qualidade da informação recolhida numa entrevista pessoal em profundidade depende 

do entrevistador (Patton, 1990). Este último pode ser uma fonte de enviesamento, 

consciente ou inconscientemente. De facto, pode impor as suas ideias preconcebidas ou 

direccionar o inquirido no sentido que mais lhe convém e assim adulterar as verdadeiras 

opiniões (Gastey et al. 2000). Ou seja, terá que ser objectivo em procurar o porquê de 

cada resposta e verificar todos os pormenores subjacentes sem limitar o entrevistado. 

 

Na presente pesquisa, o guião das entrevistas (igual para todos) teve uma vertente formal 

e estruturada com uma lista predeterminada de perguntas abertas (elaboradas com cuidado 

e testadas) que incidiu nos aspectos identificados na literatura e facilitou a análise dos 
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dados (Anexo B - guião da entrevista). Incluiu também uma vertente menos formal onde 

foi dada a oportunidade aos inquiridos de abordar questões não colocadas para poder 

recolher as informações mais relevantes a contemplar no questionário.  

 

3.5.3 – A recolha da informação quantitativa 

 

Após ter realizado uma pesquisa exploratória, pretendeu-se quantificar e generalizar as 

informações recolhidas com um inquérito postal. Uma das razões desta escolha foi de 

aplicar-se a um maior número de indivíduo e de atingir mais facilmente indivíduos 

geograficamente dispersos. Justifica-se também pelo facto da população inquirida ser 

constituída por sujeitos que, dadas as suas características (nível de instrução e interesse 

pelo estudo), não têm dificuldades em responder, e antes pelo contrário, valorizam este 

tipo de iniciativa e gostam de colaborar, beneficiando a taxa de respostas. Desta forma, a 

sua utilização permitiu tomar conhecimento do conjunto amostral e permitiu a 

quantificação computorizada dos dados provenientes dos três países em estudo. Além 

disso, as conclusões tiradas da análise estatística das informações recolhidas através do 

inquérito postal permitem dar recomendações sobre as possíveis estratégias de Marketing. 

Igualmente, os custos monetários são significativamente inferiores aos de qualquer outro 

método de recolha quantitativo (Malhotra, 2006). 

 

A - Particularidades do inquérito postal 

 

Existem alguns aspectos a ter em conta, desde a construção do questionário à análise dos 

erros, e deve-se ponderar as vantagens e desvantagens desta técnica (a construção do 

questionário é especificamente tratado na secção 3.8). Desde logo, é mais provável obter 

respostas cuidadosamente pensadas e coerentes, dado que o inquirido não está sob 

pressionado do entrevistador; o que permite incluir no questionário perguntas mais 

específicas e detalhadas (Deleeuw, 1992). Outra vantagem é a garantia do anonimato, 

embora a maioria dos inquiridos se ter identificado (Malhotra, 2006). O planeamento e 

controlo do estudo podem ser feito de forma centralizada, acompanhando a chegada das 

respostas, o que facilita a ordenação das diversas fases do trabalho. Mas, em contra 

partida, é difícil controlar a taxa de respostas e, por consequência, a dimensão final da 

amostra. 
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O inquérito postal sofre de limitações tais como o preenchimento do inquérito por pessoas 

que não são as seleccionadas (fraco controlo amostral), ou o não preenchimento por falta 

de interesse ou por dificuldades de compreensão. Dillon et al. (1997) refere que a maior 

fonte de enviesamento do inquérito postal e da amostra resulta das não respostas. Para 

isso, foi realizado um pré-teste para ter certificar o alcanço dos objectivos em termos da 

obtenção de dados (Aaker e Day, 1998). Desta forma, foram seleccionados aleatoriamente 

15 indivíduos (5 em cada país em estudo), a quem foi pedido que preenchessem o 

questionário e dos quais obtiveram-se respostas de 10. Este pré-teste originou alterações 

na formulação das questões e a inclusão de outras questões. 

 

Para dar um carácter formal ao questionário, sempre valorizado pelos inquiridos, e para 

contribuir a uma melhor taxa de resposta, tomaram-se as medidas seguintes: 1) inserção  

do logótipo da Universidade Fernando Pessoa na carta de apresentação (Ver Anexo C) e 

nos envelopes; 2) inclusão, no mailing, de um envelope com porte pago, para que a 

resposta não implica qualquer encargo para o inquirido; 3) existência de uma carta de 

apresentação de forma a suscitar a curiosidade e o interesse dos destinatários, valorizando 

a preciosa contribuição do inquirido (Malhotra, 2006) e colocação de perguntas 

relativamente fáceis de responder; 4) foram contactadas aproximadamente 30 empresas 

para recolher pessoalmente o questionário assegurando assim um maior controlo sobre a 

taxa de resposta que foi a máxima e 5) a oferta do trabalho final para incentivar os 

inquiridos a responder ao questionário. 

 

3.6 - O método de amostragem 

 

A população alvo a estudar, quer na fase exploratória quer na descritiva, é referente às 

PME’s portuguesas, espanholas e francesas que realizam a sua própria gestão através de 

um package de software de gestão e contabilidade. 

 

3.6.1 – O processo de amostragem qualitativo 

 

Dada a impossibilidade de estudar todas as PME’s dos países em estudo, recorreu-se a 

uma amostragem por conveniência definida por Kinnear e Taylor (1997) como um 

processo de selecção de elementos que são mais fácil de alcançar ou que estão dispostos a 

colaborar voluntariamente com o investigador. Por isso, foi necessário definir o número 
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de indivíduos a entrevistar. Neste caso presente, pretendeu-se seleccionar uma amostra 

constituída por indivíduos susceptíveis de maximizar o desenvolvimento teórico e assim 

descobrir o relacionamento, as propriedades e as variáveis mais relevantes (Moreira, 

1994). Os critérios de selecção foram: 1) Ser gerente/administrador ou gestor/contabilista, 

2) ser uma PME, e 3) que realiza a sua própria gestão e contabilidade. 

 

Após certificação de que as PME’s contactadas cumpriam os critérios necessários para ser 

alvo do presente trabalho, sondou-se qual seria a disponibilidade dos sujeitos para 

colaborar e verificou-se um maior ou menor interesse pelo tema da pesquisa. Procedeu-se 

então a uma série de contactos pessoais dos quais visavam explicar o fenómeno em estudo 

onde todos mostraram disponibilidade para colaborar. 

 

No âmbito do presente trabalho, realizaram-se então nove entrevistas pessoais repartidas 

equitávelmente, três em cada país em estudo. As entrevistas foram conduzidas todas 

pessoalmente no local de trabalho do entrevistado. Permitiram enquadrar melhor o 

problema do estudo, compreender o porquê e como as PME’s procedem para comprar um 

software de gestão e contabilidade, conhecer as variáveis mais relevantes para 

posteriormente propor um modelo adaptado ao processo de compra deste tipo de produto 

e elaborar o questionário para uma análise quantitativa mais extensa. 

 

3.6.2 – O método e processo de amostragem para a aplicação do inquérito postal  

 

O universo que quis abranger este trabalho definiu-se em torno da dimensão geográfica. 

Pretendeu incidir sobre a Região Centro Litoral de Portugal, nela se destaca os distritos de 

Santarém, Coimbra e Leiria, onde se registou um dos mais significativos aumentos de 

PME’s segundo o IAPMEI. Em França, o inquérito foi apenas administrado na Região de 

Ile-De-France que reúne cerca de 300.000 empresas, de acordo com os dados do INSEE. 

Em Espanha, incidiu na região andaluza, nomeadamente na Província de Jaén, onde se 

contabiliza cerca de 20.000 empresas segundo o INE. Para minimizar o número de 

questionários devolvidos ou de não respostas, recorreu-se as listagens de instituições 

públicas consideradas fiáveis já referidas acima. 

 

O processo de amostragem deve ser escolhido de modo que a amostra final seja 

representativa da população alvo. O processo aleatório e probabilístico onde todos os 
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elementos da população têm igual oportunidade de ser seleccionados para a composição 

da amostra parece o mais eficaz para generalizar os resultados da amostra (Malhotra, 

2006). Dadas às dificuldades e os custos elevados da realização de um processo aleatório, 

o presente trabalho optou por uma amostra por conveniência pelo facto das zonas 

geográficas escolhidas (inequitávelmente industrializadas) não se consideraram 

representativas da população alvo.  

 

Segundo Reis e Moreira (1993), a determinação da dimensão da amostra depende a) do 

tipo de informação desejada, b) da fiabilidade e precisão dos resultados, c) da variedade 

da população e d) dos custos inerentes ao processo de amostragem. Neste quadro, foram 

enviados 1500 questionários, 500 em cada país investigado, esperando uma taxa de 

resposta de 15 a 25%. Ou seja, a intenção foi de recolher entre 75 e 130 questionários 

válidos por cada país (ou seja entre 225 e 390 no total), para obter uma massa crítica 

suficiente e garantir a qualidade e fiabilidade dos resultados. 

 

3.7 – Método e procedimento de análise das entrevistas 

 

3.7.1 – Método de análise das entrevistas em profundidade 

 

Como já referido, o objectivo da recolha de dados qualitativos compreendeu três fases: 1- 

Generalizar os resultados da revisão da literatura, 2 - Extrair o maior número de questões 

relevantes para o estudo, com vista a incluí-las num modelo apto a descrever a o processo 

de compra das PME’s aplicado ao software de gestão e contabilidade; 3 - Auxiliar à 

elaboração do questionário como instrumento de medida das variáveis para validar a 

investigação. 

 

3.7.1.1 – A análise de Conteúdo  

 

Após a recolha dos dados exploratórios, qualitativos e oriundos de entrevistas em 

profundidade, a técnica de investigação utilizada foi a análise de conteúdo completado 

pelo método de categorização, a qual permitiu a descrição objectiva e sistemática do 

conteúdo das entrevistas e envolveu a interpretação inferencial apoiada nos materiais de 

informações já utilizados.  
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Essa prática interpretativa destacou-se, a partir do início do século XX, pela preocupação 

de validar as suas descobertas com recursos metodológicos. Na verdade, trata-se da 

sistematização, da tentativa de conferir maior objectividade a uma atitude que conta com 

exemplos dispersos, mas variados, de pesquisa com textos.  

 

A análise de conteúdo baseia-se na análise tanto quantitativa quanto qualitativa, 

geralmente aplicada de um modo extenso, procurando agrupar significações. Pretende 

identificar padrões jornalísticos, nomeadamente, aspectos formais do discurso e o uso 

social que o emissor faz da comunicação (Bardin, 1977). Krippendorff (1990) acrescenta 

que permite fazer inferências, válidas e replicáveis, dos dados. Deste modo, é uma 

ferramenta de diagnóstico que permite inferências sobre os comportamentos intencionais 

do emissor através de um conjunto de técnicas para a quantificação dos dados (Gihiglione 

e Matalon, 1978). De acordo com Bauer (2000), a análise de conteúdo é uma técnica 

receptiva a diferentes contribuições e que ajuda a superar a dicotomia que por vezes se 

estabelece entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Por outro lado, propicia a redução da 

complexidade de um conjunto de textos. 

 

De acordo com Vala (1986), qualquer análise de conteúdo pressupõe as seguintes 

operações: a) Definição dos objectivos e de um quadro teórico orientador da pesquisa e 

selecção de conceitos analíticos; b) Constituição do corpus da análise, com base em 

critérios qualitativos (ponderações da diversidade e heterogeneidade das fontes e de 

pertinência teórica) ou quantitativos (critérios decorrentes das teorias de amostragem) e c) 

Construção de um sistema de categorias (que podem ser previamente estabelecidas, 

fundamentadas no referencial metodológico ou de modo emergente do conteúdo 

recolhido, ou mediante combinação dos dois processos) e de indicadores a elas 

associados.  

 

As unidades de análise, segundo Vala (1986), são de três tipos: 1) unidade de registo: 

constitui-se no segmento determinado de conteúdo caracterizado pela uma dada categoria; 

2) unidade de contexto: segmento mais largo de conteúdo que o analista examina quando 

caracteriza uma unidade de registo; e 3) unidade de enumeração: unidade a partir da qual 

procede-se à quantificação. As definições sobre as unidades variam conforme o autor. 

Malhotra (1999), por exemplo, destaca que as unidades podem ser: palavras (palavras 

diferentes ou tipos de palavras na mensagem), caracteres (indivíduos ou objectos), temas, 
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medidas de espaço e de tempo (tamanho ou duração de uma mensagem); ou tópicos 

(assunto da mensagem).  

 

A desvantagem da análise de conteúdo está na sua incapacidade de dar conta da 

contextualidade que é o que orienta a compreensão dos conteúdos ocultos ou não 

observados da mensagem (Ander-Egg, 1995). 

 

3.7.1.2 – A Categorização 

 

A análise de conteúdo incidiu na aplicação da técnica descrita por Bardin (1986), sob a 

designação de análise temática, que “funciona por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógicos”. A análise temática 

tenta encontrar “significações que o codificador detecta por meio de indicadores que lhe 

estão ligados; codificar ou caracterizar um segmento é colocá-lo numa das classes de 

equivalências definidas, a partir das significações, em função do julgamento do 

codificador [...]”. 

 

Moraes (1998) sugere que a categorização aconteça gradualmente, passando das unidades 

de significado às categorias iniciais, depois às intermédias e, por último, às categorias 

finais. De acordo com Bardin (1986), as categorias devem ser sujeitas a um teste de 

validade interna, assegurando a sua exaustividade (garantia de que todas as unidades de 

registo possam ser colocadas numa das categorias) e exclusividade (uma unidade não 

pode ser incluída em mais de uma categoria). 

 

Para tal, foi necessário criar quadros onde se isolaram as perguntas do guião das 

entrevistas, seleccionaram-se os termos comuns encontrados nas respostas e verificou-se a 

frequência destes para, posteriormente, estabelecer categorias de variáveis que também 

foram comuns nas diferentes entrevistas. 

 

A fim de ultrapassar a primeira fase da análise muito descritiva, utilizou-se a contagem 

frequêncial das unidades de registo (número de vezes que aparece ou não nas entrevistas, 

determinada palavra frase ou categoria dentro do tópico genérico) e a intensidade 

semântica, apesar de ser uma técnica difícil e subjectiva que requer uma grande 

experiencia nessa área. Estas contagens permitiram chegar à uma configuração 
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significativa das categorias mais frequentemente evocada pelos entrevistados, que serão 

posteriormente as variáveis determinantes do comportamento e processo de compra das 

PME’s na compra do software de contabilidade. 

 

3.7.2 – Procedimento de análise exploratória das entrevistas em profundidade 

 

Efectuaram-se nove entrevistas semi-directas através de um guião de entrevista que foi 

submetido a uma grelha de análise de conteúdo que contempla o conjunto de variáveis 

descritas no Quadro 12.  

 

O presente trabalho previu quatro etapas de execução: (1) uma análise prévia: transcrição 

e primeira leitura completa das nove entrevistas; (2) uma análise exploratória: escolha das 

unidades de registo e categorização à priori das unidades (de acordo com o guião) ou à 

posteriori (de acordo com os resultados da entrevista); (3) a classificação e medição da 

importância das categorias; (4) o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Segundo Bardin (1994), as categorias à priori facilitam a classificação do texto em função 

dos objectivos ou modelos de análise adoptados; e as categorias à posteriori usam a 

riqueza do texto sem ideias pré-concebidas. As categorias resultam da análise do texto e 

do conhecimento do tema que o investigador possua. 

 

3.7.2.1 – Análise prévia 

 

Os dados foram recolhidos, documentados e verificados para assegurar a validade e 

confiabilidade da pesquisa. A sistemática de documentação compreendeu a transcrição da 

conversação das entrevistas, execução de anotações e obtenção de materiais 

complementares. A transcrição da conversação das entrevistas foi feita via sistema de 

transcrição simples, contendo os padrões básicos de redacção e atendendo aos limites 

mínimos, de quantidade e exactidão do discurso, exigidos pelo estudo. A transcrição 

facilitou a compreensão e interpretação dos dados e contribuiu para a melhoria na 

exactidão das medições (Anexo F - Transcrição das entrevistas pessoais). As anotações do 

pesquisador durante e/ou após a verificação das entrevistas auxiliaram o registo de 

evidências, observações e dados não verbais identificados na recolha dos dados primários. 

Numa primeira fase, efectuou-se uma primeira leitura simultânea e comparativamente dos 

textos produzidos pelos entrevistados, na organização, operacionalização e sistematização 
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do material, na formulação de hipóteses, nos objectivos e elaboração de indicadores. 

Analisou-se o conteúdo das entrevistas pessoais em profundidade realizadas para 

determinar as representações ligadas ao comportamento e processo de compra das PME’s 

e salientar os elementos relevantes que permitem chegar a uma configuração estrutural 

destas representações. Seleccionaram-se os termos comuns nas respostas e, 

posteriormente, estabeleceram-se categorias de variáveis comuns nas diferentes 

entrevistas bem como são transcritas as “falas” parciais e/ou integrais dos entrevistados. 

Destaca-se que tais categorias resultam da análise do texto e do conhecimento do tema 

que o investigador possua. 

 

3.7.2.2 – Elaboração da grelha de análise: Categorização  

 

Numa segunda fase, a exploração das entrevistas consistiu na escolha das unidades de 

registo e na categorização das unidades. Ou seja, permitiu extrair critérios de codificação 

e classificação dos resultados obtidos em categorias e elaborar uma grelha de análise 

adequada ao conteúdo das entrevistas realizadas (Ghiglione et al., 1980). Bardin (1994) 

faz a distinção entre tópicos genéricos e categorias. Os tópicos reflectem o conteúdo do 

segmento da entrevista analisada; as categorias servem para especificar os primeiros nos 

seus diferentes aspectos. Desta forma, isolaram-se os tópicos principais presentes nas 

entrevistas e as categorias respectivas reduzindo as entrevistas em unidades de registo 

permitindo as suas comparações. Com  a ajuda do guião, elaborou-se uma primeira grelha 

considerando um total de catorze tópicos descritos no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Tópicos principais correspondentes ao guião das entrevistas 

Perguntas do guião Tópicos principais correspondentes 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por 
um produto desta categoria tem para você e para a empresa? 

Implicação no processo de compra 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já 
utilizou na empresa? 

Número de marcas conhecidas 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? Marca utilizada 

4 – Existiu alguma motivação da sua parte para buscar 
informação sobre as diferentes alternativas e as características 
do software que utiliza? 

Motivos da procura da informação 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? Fontes de informação utilizadas 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de 
comparação das alternativas? 

Existência de um processo de comparação 
entre as marcas 

7 – Quais são os atributos que levam à decisão de escolher um 
produto desta categoria? 

Critérios de escolha e avaliação das marcas 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre 
este tipo de produto? 

Tipologia de regras pré-concebidas 
                                              (continua) 
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9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor 
produto? 

Tipologia de regras de decisão utilizadas 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua 
satisfação no produto? 

Factores determinantes da satisfação 

11 – Como se propicia a prescrição e repetição da compra? 
Factores determinantes da prescrição e 

repetição de compra 
Tipo de prescrição 

12 – Qual seria seu comportamento futuro de compra em 
relação ao produto utilizado? 

Comportamento futuro 

 

A - Releitura das entrevistas  

 

A releitura das entrevistas permitiu associar a cada unidade de registo o tópico respectivo. 

Por exemplo: sobre o tópico “Motivos da procura de informação”: consideraram-se as 

respostas: A – “A única motivação [...] era a obsolência do meu antigo programa [...]” e E 

– “[...] estava motivado em procurar um produto [...]”. 

 

Dado o número reduzido dos entrevistados, considerou-se que unidades de registo 

entrassem em duas categorias diferentes tal como ocorreu para o tópico “Fontes de 

informação utilizadas” com a resposta do B – “[...] as revistas [...] colegas utilizadores”. 

 

B - Redução das respostas 

 

Pretendeu-se aqui categorizar o conteúdo das unidades de registo conforme a metodologia 

de Ghiglione et al. (1980) em função dos critérios seguintes: 

 

- Critérios de sinonímia, definidos como respostas idênticas ou como duas respostas 

contendo o mesmo sintagma. Por exemplo: F – “O preço pode ser uma boa medida de 

qualificação para a qualidade”; I – “Os preços podem ser uns bons indicadores de 

qualidade”. A resposta do F, equivalente à resposta do I, foi eliminada dado que fornecia 

o mesmo sentido. Ou sejam, elas duas entram na mesma categoria. 

- Critérios semânticos: atributos qualitativos, intensidade e força da expressão como:  

C – “A compra foi muito importante”, ou E – “Foi uma operação muito importante”. 

- Critérios de co-ocorrência, definidos pelo número de vez que a expressão ou a palavra é 

citada pelos entrevistados. Por exemplo: D – “... procurar informação externa acerca dos 

melhores produtos...”; F – “... buscar informação para encontrar um produto com mais 

eficácia...”, I – “... escolher o melhor produto”. 
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C - Reestruturação das entrevistas 

 

Nesta fase, encontra-se já realizada uma lista dos tópicos gerais onde cada unidade de 

registo foi submetida a uma categorização à priori quando era necessária especificá-los. 

Assim, completou-se a primeira grelha, o tópico principal sendo um conceito (codificada 

por um número) e a categoria uma concretização discursiva deste conceito (codificada por 

um subponto desta). O Quadro 13 ilustra a grelha dos tópicos principais e das categorias 

respectivas com base no guião e nas unidades de registo encontradas nas entrevistas.  

 

Quadro 13 – Grelha das categorias à priori da análise das entrevistas 

Tópico 1 - Implicação no processo de compra 
1 – Função dos entrevistados 
2 – Caracterização da empresa 
3 – Desempenho do produto 
Tópico 2 – Número de marcas conhecidas 
Tópico 3 – Marca utilizada 
Tópico 4 – Motivos da procura de informação 
1 – Desempenho do produto 
2 – Investimento financeiro 
3 – Baixo nível de conhecimento 
Tópico 5 – Fontes de informação utilizadas 
1 - Distribuidor 
2 – Relações pessoais 
3 – Revistas especializadas 
4 – Feiras de informática 

Tópico 6 – Processo de comparação das marcas 
1 – Comparação entre as marcas 
2 – Não comparação entre as marcas 
Tópico 7 – Atributos para a comparação ou não das marcas 
1 – Funcionalidade do produto 
2 – Confiança no distribuidor 
3 – Preço                                                                                                                                   
Tópico 8 – Critérios de avaliação e escolha das marcas 
1 – Desempenho do produto 
2 - Preço 
3 – Prestações pós-venda do distribuidor 
9 – Notoriedade da marca 
Tópico 9 – Tipologia de regras pré-concebidas 
1 – Consultar amigos utilizadores que recomendam o produto 
2 – Comprar um produto fiel a uma empresa de notoriedade é melhor do que comprar um produto a 
quem seja porque é mais barato  
3 – Comprar conhecendo o distribuidor e suas condições pós-venda 
4 – O distribuidor conhece melhor este tipo de produto 
5 - As marcas mais conhecidas são as melhores e as mais caras                                               
Tópico 10 – Tipologia de regras de decisão de compra 
1 – Comprar um produto se for recomendado 
2 – O produto / marca mais conhecida é provavelmente o que mais tem garantias de um bom 
funcionamento  
3 - É melhor comprar a uma empresa conhecida e fiável mas do que a uma empresa inovadora e 
desconhecida  
4 - Comprar o produto seguido por uma prestação de qualidade do distribuidor 
5 - Os preços podem ser bons indicadores de qualidade                                                           (Continua) 
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Tópico 11 – Factores determinantes da satisfação 
1 – Desempenho do produto 
2– Qualidade das prestações pós-venda do distribuidor                                                            
Tópico 12 – Factores determinantes da prescrição e repetição de compra                       
1 – Satisfação 
2 – Insatisfeito com o distribuidor 
Tópico 13 - Tipo de prescrição 
1 - Recomendação do produto a relações pessoais 
2 – Fidelidade a marca 
3 – Prescrição negativa 
Tópico 14 – Comportamento futuro 
1 – Repetição de compra 
2 – Disposto a mudar de programa 
3 – Disposto a mudar de fornecedor 

 

A seguir, a pesquisa pretende continuar a análise com as fases de medição, interpretação e 

observação diversa dos dados. 

 

3.7.2.3 - Classificação e medição da importância das categorias 

 

O tratamento dos resultados permite que se tirem conclusões relevantes e até 

extrapoláveis. A enumeração pode seguir três direcções: análise de ocorrências (quanto 

maior for o interesse do entrevistado maior será a frequência dos indicadores a ele 

vinculados); análise avaliativa, a partir da elaboração de escala de atitudes face ao tema 

em estudo e; análise associativa que pressupõe que as associações entre as categorias de 

uma unidade constituem um índice do pensamento do entrevistado (Bardin, 1986). 

 

A fim de ultrapassar a primeira fase da análise muito descritiva, utilizou-se a contagem 

frequêncial e semântica das unidades de registo. Estas contagens permitiram chegar a uma 

configuração significativa das categorias mais frequentemente evocadas pelos 

entrevistados, que serão posteriormente as variáveis determinantes do comportamento e 

processo de compra das PME’s na compra do software de gestão e contabilidade. 

 

Registaram-se as frequências de cada categoria, ou seja, quando o entrevistado referia 

apenas uma categoria atribuía-se o valor 1, se referia duas categorias do tópico respectivo 

dava-se o valor de 0,5. Estes registos permitiram medir a relevância frequencial das 

categorias onde os intervalos se realizaram em função do número total dos entrevistados 

“9”. As categorias cujas respostas eram < a 3 foram consideradas de baixa relevância. As 

categorias cujas respostas eram ≥ 3 e < 7 foram consideradas de média relevância, e por 

fim as respostas > 7 foram consideradas de alta relevância. A análise dos quadros 
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apresentados no Capítulo V permitiu salientar as variáveis determinantes que integraram o 

modelo proposto. Mediu-se igualmente a relevância semântica de cada tópico genérico o 

que permitiu integrar as variáveis determinantes no modelo proposto. Por um lado, os 

tópicos cujos resultados eram < 7 foram considerados de baixa relevância. Os que eram ≥ 

7 e < 14 foram consideradas de média relevância, e por fim as respostas > 14 foram 

consideradas de alta relevância.  

 

3.7.2.4 – Tratamento e interpretação dos dados  

 

O tratamento dos resultados obtidos e interpretação consiste no cruzamento das respostas 

sobre a decisão de compra e o tipo de relação mantida pelo indivíduo com o produto A 

fase da interpretação baseou-se na categorização efectuada anteriormente, e nos resultados 

obtidos da contagem frequêncial e da intensidade semântica (ver Capítulo V). 

 

3.8 – Método e procedimento de análise do inquérito postal 

 

3.8.1 – O questionário 

 

Para compreender os vínculos existentes entre as comunicações verbais e comportamento 

em relação a decisão de compra de um software de gestão e contabilidade, aplicou-se um 

questionário estruturado não-disfarçado. 

 

No inquérito postal, o questionário constitui a ferramenta central da recolha da 

informação descritiva. Deste modo, e de acordo com Vicente et al. (1996), deve-se dar 

uma atenção especial à elaboração do questionário pois, da sua qualidade e eficácia, 

depende o interesse e a motivação despertados no entrevistado. 

 

Não existe um método-padrão para a formulação de um questionário. Porém, existem 

algumas recomendações, bem como factores a ter em conta relativamente a essa 

importante tarefa num processo de pesquisa para que os dados recolhidos sejam 

comparáveis e analisados de maneira uniforme e coerente. Embora, as directivas vistas na 

Secção 4.5.3 possam ajudar o entrevistador, o aperfeiçoamento do questionário surge da 

criatividade do pesquisador (Malhotra, 2006). 
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Burns e Bush (2006) atribuem seis funções ao questionário que são: 1) transmite o 

objectivo da pesquisa em perguntas específicas, 2) estandardiza essas perguntas e 

categoriza a resposta de forma a que os inquiridos respondam segundo um estímulo 

idêntico, 3) perguntas abertas e fechadas  incentivam a cooperação e motivação dos 

inquiridos em completar o questionário, 4) serve como um permanente registo da 

pesquisa, 5) facilita o processamento e a análise dos dados, e 6) contem a informação em 

que a avaliação parece segura tal como os pré-testes podem ser feitos, utiliza-se na 

validade da participação dos entrevistados no inquérito. Ou seja, é muito importante 

cumprir estes cuidados para uma boa construção e aplicação do questionário. 

 

Neste sentido, o questionário elaborado e administrado no âmbito do trabalho (Anexo D) 

apresenta as características adequadas aos objectivos do inquérito e à população a que se 

destina. Revestiu-se de alguns cuidados na apresentação, referidos na secção 4.5.3 sobre o 

inquérito postal, e na construção do questionário assim como das questões que o 

constituem, de forma a reduzir os enviesamentos e outros erros de análise que pudessem 

prejudicar os objectivos do estudo. Para isso, o conjunto de questões seguiu uma forma 

lógica para o inquirido, evitando as questões demasiadas longas, irrelevantes, intrusivas, 

desinteressantes, com uma estrutura confusa e complexa. Desde logo, dado a taxa de 

resposta, as questões parecem ter motivado e facilitado a resposta do inquirido.  

 

As questões foram reduzidas e adequadas ao estudo em questão. Assim, elas foram 

desenvolvidas tendo em conta quatro princípios: 1) Ser adequadas às habilitações do 

público-alvo cujos níveis de escolaridade podem ir da instrução primária à Licenciatura, 

2) Ser claras, concisas e unívocas; 3) Ser coerentes correspondendo à intenção da própria 

pergunta e 4) Ser neutras, ou seja não induzir uma dada resposta mas sim libertar o 

inquirido do referencial de juízos de valor do pesquisador. 

 

 

O questionário compreende 15 perguntas e 4 de característica socio-demográfica. As 

questões são iguais para todas as PME’s inquiridas (facilitando a comparação), diferem 

apenas na língua do país de modo que sejam entendidas pelas empresas. 

 

O questionário foi elaborado em três secções. A primeira delas foi composta por 6 

perguntas que abordam a percepção do inquirido em relação as marcas conhecidas e 
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utilizadas, as fontes utilizadas na procura externa de informação e a estratégia de escolha 

e decisão (regras heurísticas). O segundo bloco, contendo 8 itens, contemplou as opiniões 

do inquirido sobre a avaliação e satisfação do programa e a possibilidade de um 

comportamento de compra futuro. A terceira parte tratou da caracterização da empresa e 

do inquirido traçando o seu perfil sócio-demográfico. Uma última pergunta foi 

acrescentada ao questionário com o intuito de obter sugestões, críticas e uma apreciação 

genérica sobre a decisão de compra, além de possibilitar críticas e sugestões. 

 

Quadro 14 – Escalas utilizadas no questionário 

Tipo de perguntas utilizadas Escalas utilizadas 
- 1 questão com multi-respostas fechadas sobre o 
grau de conhecimento das marcas do mercado do 
consumidor 

Nominal 
“Não conheço – Conheço – Conheço muito bem” 

- 1 questão com resposta fechada sobre a marca 
utilizada pelo consumidor 

Nominal – Escolha múltipla 
 

- 1 questão com resposta múltipla fechada sobre as 
fontes de informação utilizadas pelo consumidor no 
processo de compra 

Nominal – Escolha múltipla 

- 1 questão com escala sobre o nível de importância 
da decisão de compra 
 

Escala de Likert 
“Nada importante – Pouco importante – Normal – 

Importante – Muito importante” 
- 1 questão de filtro dando lugar a duas partes com 
resposta múltipla semi-fechada sobre a existência ou 
não de uma estratégia de comparação entre as 
alternativas 

Nominal 
“Sim – Não” 

- 1 questão repartida em 6 afirmações com resposta 
de posicionamento com escala numérica sobre a 
utilização de regras heurísticas no processo de 
compra do consumidor 

Escala  Intervalar (5 pontos) 
“Discordo totalmente – Concordo totalmente” 

- 2 questões com escala numérica sobre a satisfação 
global pós-compra do produto e do serviço do 
distribuidor 

Escala  Intervalar (5 pontos) 
“Muito má – Muito bom” 

- 1 questão dicotómica sobre a formação tida 
 

Nominal - Dicotómica 
“Sim – Não” 

- 1 questão dicotómica sobre a existência de um 
contrato de assistência técnica 

Nominal - Dicotómica 
“Sim – Não” 

- 1 questão dicotómica sobre o Euro 
 

Nominal - Dicotómica 
“Sim – Não” 

- 3 questões com escala sobre a probabilidade de um 
comportamento futuro pós-compra 

Nominal - Dicotómica 
“Sim – Talvez – Não” 

- 1 questão com resposta fechada sobre o tipo de 
actividade da empresa, - 2 questões com resposta de 
medida e quantidade sobre a dimensão e a facturação 
anual da empresa, - 1 questão sobre o dados de 
identificação da empresa 

Nominal 

- 1 questão aberta para as sugestões e críticas do 
inquirido 

 

 

O questionário utiliza vários tipos de perguntas e escalas de medição. Por exemplo, a 

escala utilizada para avaliar as perguntas 1, 4, 6, 7 e 8 e outras foi a classificação verbal 

com ordenação (Reis e Moreira, 1993). As questões de resposta múltipla permitiram a 

expressão da opinião sobre o conhecimento das marcas ou a concordância em relação às 
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heurísticas com base numa grelha previamente estruturada crescente ou decrescente. 

Neste caso, equilibraram-se as escalas ao incluir um número de opção igual para cada 

lado da resposta neutra, i.e., um número impar de opção de resposta (3 ou 5) porque essas 

escalas possuem coeficientes de confiança mais elevados do que outras (Hayes, 1992 cit. 

in Gastey et al. 2000). As escalas variam desde 1 a 3; (-2) a (+2) ou 1 a 5 (ver Quadro 14). 

 

Para o efeito, atente-se na figura 21, que recorda o modelo proposto acrescentado das 

perguntas do questionário correspondentes. 

 

Figura 21 – Modelo do processo de compra das PME’s na compra de um software de 

contabilidade com as respectivas perguntas do questionário 

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 136

3.8.2 – Procedimento de análise de dados descritivos: o inquérito 

 

3.8.2.1 – O questionário  

 

A informação recolhida, após a administração do questionário, foi revista e codificada 

facilitando a sua leitura e computorização, ou seja a cada resposta atribuiu-se um símbolo 

numérico (Quadro 15). 

 

A análise das respostas dos questionários válidos enviados as empresas foi objecto de 

tratamento estatístico através do programa informático “SPSS” (Statistical Package For 

Social Sciences) integrando análises univariáveis, bivariáveis e multivariáveis. 

 

Quadro 15 – Codificação informática das escalas do questionário 

Variáveis 
Codificação informática das escalas do 

questionário 
- Grau de conhecimento das marcas 
- Repetia a compra 
- Está disposto a mudar 
- Número de trabalhadores 
- Localização geográfica 

1 a 3 

- Marca utilizada 1 a 11 
- Fontes de informação utilizadas 1 a 9 
- Compara entre as marcas 
- Critérios de comparação 
- Critérios de não comparação 
- Teve formação 
- Tem um contrato de assistência  
- Já recomendou o software a outras pessoas 
- O Euro foi um problema 

1 e 2 

- Grau de importância do nível de implicação  
- Grau de concordância da utilização de regras heurísticas 
- Grau de satisfação do software de contabilidade 
- Grau de satisfação dos serviços do distribuidor 

(-2) a (2) 
e 

1 a 5 

- Tipo de actividade da empresa 1 a 5 
- Facturação anual 1 a 4 

 

3.8.2.2 - Uso das diferentes técnicas de análise 

 

A presente secção debruça-se sobre as análises univariada e bivariada dos resultados 

numa primeira fase, e incide sobre as técnicas multivariadas numa segunda fase.  

 

O primeiro objectivo é descrever o fenómeno. Por isso, a primeira fase de tratamento dos 

dados é a Análise univariada que destina-se a analisar, verificar e calcular as frequências, 
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médias e desvios-padrão para cada variável isoladamente. Realizaram-se também 

cruzamentos das médias e frequências e da relevância estatística das diferenças para 

avaliar e comparar o comportamento das variáveis entre elas e entre os três países em 

estudo. 

 

A Análise bivariada diz respeito às técnicas de análise que envolvem duas variáveis. 

Inclui-se aqui a avaliação de parâmetros populacionais como médias, totais e proporções e 

a realização de ensaios de hipóteses que envolvam apenas uma ou duas variáveis. Por 

isso, as técnicas utilizadas foram as Tabelas de contingência (relaciona duas variáveis 

categóricas e descreve a frequências das categorias de uma das variáveis relativamente às 

categorias de outra) e o Teste do Qui-Quadrado (compara os valores observados na tabela 

com os valores esperados se não existisse relação entre as duas variáveis, ou seja se a 

hipótese nula fosse verdadeira). A partir do qui-quadrado pode-se então calcular a 

probabilidade de se obter a diferença entre os valores observados e esperados, ou uma 

diferença superior, se a Hipótese Nula fosse verdadeira. Como em todos os testes de 

hipótese, é com base nesta probabilidade que decidimos se rejeitamos ou aceitamos a 

Hipótese Nula.  

 

No entanto, as Análises multivariadas afiguram-se particularmente adequadas a 

fenómenos reais que são de natureza multidimensional, em particular, os que envolvem a 

satisfação do cliente. São desenvolvidas com o propósito de explorar relações e 

interdependência de várias variáveis (descritivos) ou determina dependência 

(explicativos) entre elas com a finalidade de identificar os agrupamentos. As técnicas 

realizadas foram as seguintes: 

 

• A análise factorial das correspondências múltipla extrai relações entre categorias e 

define similaridades ou dissemelhanças entre elas, caso se verifique que correspondem, 

permitirá o seu agrupamento. Foi aplicada a “Avaliação e comportamentos futuros”. 

Geralmente, é uma técnica utilizada em estudos de segmentação e posicionamento, onde é 

possível representar num mesmo gráfico bidimensional as percepções sobre os produtos 

ou as marcas e os atributos dos mesmos. 
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• Análise factorial das componentes permite trabalhar com um número de factores mais 

reduzido do que as variáveis iniciais. Neste sentido, a análise permitiu criar conceitos 

subentendidos pelas variáveis observadas inicialmente “Regras heurísticas testadas”. 

 

• Análise de probabilidades do comportamento futuro de acordo com a função logística 

estuda o grau de dependência entre variáveis e determina uma relação funcional. O 

modelo Logit assume a seguinte relação: log(pi/1-pi) = b0 + b1 X1  + b2 X2 …   onde “p” é a 

probabilidade de ocorrer um evento, “1-p” a probabilidade de não ocorrer um evento, 

“p i/(1-pi)” a razão de probabilidades, “Xi” a variável independente e “bi” os coeficientes 

estimados. Na regressão logística, os coeficientes medem o efeito de alterações na 

variável independente sobre o logaritmo natural da razão de probabilidades, chamado de 

logit. Para avaliar o impacto dos parâmetros sobre a probabilidade de ocorrer um evento, 

eles devem ser transformados por meio de antilogaritmo. A probabilidade associada à 

ocorrência dum evento pode ser obtida pela expressão: 

                       1 

p ====   onde “e” é base dos logaritmos naturais (aproximadamente 2,718). 
                 −(b0 + b1 X1+ b2 X2… ) 
      1 ++++ e 
 

O objectivo deste procedimento é identificar uma relação entre a variável explicativa e o 

evento, de forma que o conjunto de índices possa ser utilizado para estimar a 

probabilidade de comportamentos futuros de compra. No modelo logit, a variável 

dependente pode assumir um valor entre zero e um. O método utilizado para selecção das 

variáveis foi o forward stepwise, pelo critério do menor Likelihood Ratio. O método 

stepwise é baseado num algoritmo estatístico que avalia a importância de cada variável 

independente e as inclui ou exclui do modelo segundo uma determinada regra. A 

importância de cada variável é definida em termos de uma medida de significância 

estatística do seu coeficiente. Os parâmetros utilizados foram 5% de significância para a 

entrada das variáveis e 10% para a saída. Também foram testados os métodos do maior 

coeficiente Wald e da maior probabilidade condicional de máxima verosimilhança, os 

quais produziram resultados idênticos. Semelhante ao Teste T aplicado aos modelos 

lineares, o teste Wald avalia a hipótese nula de que o parâmetro estimado é igual a zero. A 

estatística Wald tem distribuição Qui- Quadrado, sendo calculada pelo quadrado da razão 

entre o coeficiente e o seu erro padrão.  
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A avaliação do nível de ajuste do modelo logístico foi realizada por meio do Likelihood 

Value, dos pseudo R² e do teste de Hosmer e Lemeshow. O Likelihood Value é uma 

medida da qualidade geral do modelo e quanto menor o seu valor, melhor é o ajuste do 

modelo como um todo. O Cox-Snell R² e o Nagelkerke R² são medidas que se 

assemelham ao coeficiente de determinação da regressão linear. Maiores valores dessas 

medidas indicam melhor ajuste do modelo. O Cox-Snell R² baseia-se no Likelihood Value 

e tem uma escala que começa em zero mas não alcança um em seu limite superior. O 

Nagelkerke R² é similar ao Cox-Snell R², porém tem uma escala vai de zero a um. O teste 

de Hosmer e Lemeshow avalia as diferenças entre as classificações previstas pelo modelo 

e as observadas. Se as diferenças forem significativas, o grau de fiabilidade do modelo 

não é bom. O teste divide os casos em classes e compara as frequências previstas e 

observadas em cada classe por meio de uma estatística Qui-Quadrado.  

 

Será igualmente efectuada uma breve análise dos dados qualitativos recolhidos na última 

parte do questionário. Esta análise permitiu saber quais os factores de caracterização dos 

inquiridos, como apreciam e escolham um software de contabilidade, a predisposição dos 

inquiridos a manter uma relação com o produto e o fornecedor, os sentimentos de 

insatisfação e satisfação sobre a marca e os serviços entre outros. Permitiu igualmente 

identificar aspectos que a amostra reputa de interesse para o problema em estudo e que 

não tenham sido contemplados no questionário. 

 

Estes resultados, embora tragam valor acrescentado ao tratamento do estudo, devem ser 

aceites com as devidas precauções, dado o carácter facultativo das questões, face a 

eventuais problemas decorrentes das não respostas. 

 

3.8.2.3 - Planeamento das variáveis à estudar 

 

O planeamento do tratamento das variáveis, apresentado no Quadro 16, tem por objectivo 

formalizar o conjunto de questões do estudo, em termos de tratamento estatístico. Assim, 

determina todas as análises realizadas sucessivamente a cada conjunto de variáveis assim 

como o tipo de tratamento de dados associado.  
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Quadro 16 - Mapa de planeamento de variáveis e tratamento dos dados 

Variáveis Tipo de tratamento de dados a considerar 

Marcas conhecidas 
(Notoriedade forçada) 

Frequências 
Tabela de contingência e teste do Qui-Quadrado 
Construção de nova variável: n.º de marcas conhecidas 

Marcas utilizadas 
Frequências para estrutura de mercado 
Cruzamentos com Tipo de actividade 

Fontes de informação 
utilizadas na procura 
externa de informação 

Frequências 
Tabela de contingência e Teste do Qui-Quadrado 
Construção nova variável: n.º total de fontes de informação 
Cruzamentos com  n.º de marcas conhecidas e comparação entre as marcas 

Estratégia de escolha e decisão 

Implicação na decisão 

Frequências 
Tabela de contingência 
Teste do Qui-Quadrado 
Coeficiente de correlação 
Analise Anova 

Cruzamento com: 
- marca utilizada,  n.º de marcas conhecidas, 
n.º de fontes de informação, comparação 
entre as marcas,  já recomendou o software, 
repetia a compra, 
- Grau de satisfação com as funcionalidades 
do software, Grau de satisfação com os 
serviços do distribuidor 

Estratégia de avaliação 
e de comparação 

Frequências 
Tabela de contingência e Teste do Qui-Quadrado 
Cruzamento com todas as variáveis 

Heurísticas de decisão 

Frequências 
Tabela de contingência 
Teste do Qui-Quadrado 
Análise de médias 

Análise Anova 
Teste T 
Análise factorial em componentes principais 
 

Avaliação da compra e uso do software de gestão e contabilidade 
Programa 
Distribuidor 
Formação 
Assistência técnica 
Grau de satisfação com as funcionalidades do software 

Grau de satisfação com os serviços do distribuidor 

Frequências 
Tabela de contingência 
Cruzamento entre todas as variáveis 
Teste do Qui-Quadrado 
Análise de médias 
Teste T 
Coeficiente de correlação 

Comportamento futuro 

Repetia a compra 

Já recomendou o software 

Está disposto a mudar 

Frequências 
Tabela de contingência 
Cruzamento entre todas as 
variáveis 
Teste do Qui-Quadrado 

Coeficiente de correlação 
Modelo Logit sobre a probabilidade: 
- repetição de compra 
- prescrição 
- mudar de software 

A
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Variáveis de caracterização da empresa 

Facturação da empresa 

Dimensão da empresa 

Frequências 
Tabela de contingência 
Teste do Qui-Quadrado 
Cruzamento com: 
- n.º de marcas conhecidas 
- n.º de fontes de informação 
-comparação entre as marcas 

Cruzamento com: 
- Preço, Funcionalidade, Assistência 
técnica, Formação, Total confiança 
na marca, Total confiança no amigo 
que recomenda, Total confiança no 
distribuidor. 

Tipo de actividade Variáveis de segmentação à priori 

C
ru
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m
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 c
om
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3.9 – Conclusão  

 
Neste capítulo foi abordada a metodologia da investigação adoptada para tratamento das 

questões propostas para a investigação. Foram formulados o problema e os objectivos, o 
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design de ambas pesquisas, exploratória e descritiva, foram apresentadas as questões e as 

hipóteses científicas a testar, tendo em conta as associações propostas entre as variáveis 

que compõem o modelo proposto. 

 

Igualmente, foi apresentado o método de recolha dos dados, compreendendo uma vertente 

qualitativa, consubstanciada em entrevistas pessoais a responsáveis da contabilidade da 

empresa, e uma vertente quantitativa, que consiste num inquérito postal dirigido a uma 

amostra de 1500 empresas repartida de forma igual entre Portugal, Espanha e França, ou 

seja, 500 empresas em cada país. 

 

O processo de amostragem foi levado a cabo com a colaboração de institutos públicos que 

disponibilizaram as suas listagens actualizadas, com a ajuda de revistas especializadas 

(Executive Digest, Entreprises, Usines Nouvelles) e através da Internet. 

 

Por um lado, a finalidade principal da pesquisa qualitativa foi de propôr uma abordagem 

específica ao processo de compra aplicado ao software de gestão e contabilidade das 

PME’s. Por outro lado, o objectivo principal da pesquisa quantitativa foi a validação do 

modelo proposto através do inquérito postal. Para isso, foi elaborado um questionário de 

modo a ser fácil de responder, garantindo o cumprimento dos objectivos que lhe estão 

subjacentes, qualquer seja o perfil do destinatário. A carta de apresentação teve também 

um papel fundamental, nomeadamente no despertar do interesse do inquirido e na 

motivação à resposta. 

 

Finalmente, avançaram-se os métodos utilizados para o tratamento dos dados, ou seja, no 

caso das entrevistas, o método de categorização e, no caso dos questionários, frequências, 

tabelas cruzadas, análise de médias e análises multivariadas tais como a análise factorial, 

análise de correspondência entre as variáveis, análise de probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 142

 

CAPÍTULO IV – Análise de dados qualitativa 

 

4.1 – Introdução 

 

Depois de ter exposto a metodologia pretendia para a investigação, o capítulo seguinte 

apresenta o tratamento das entrevistas pessoais em profundidade. 

 

4.2 – Análise de conteúdo das entrevistas pessoais em profundidade 

 

Como já foi referido, a função da parte qualitativa da recolha de dados, consubstanciada 

nas nove entrevistas pessoais que foram realizadas (Ver Anexo F), é captar o maior 

número de questões relevantes para o estudo, com vista a incluí-las no inquérito postal, e, 

simultaneamente, validar o questionário como instrumento de medida das variáveis para 

investigação, que emergiram da revisão de literatura efectuada. 

 

Os resultados, obtidos em cada uma dos nove entrevistados, são apresentados na seguinte 

ordem: 

a. Caracterização dos entrevistados; 

b. Nível de envolvimento do acto de compra; 

c. Produtos e marcas conhecidas; 

d. Programa utilizado actualmente na empresa; 

e. Motivação para buscar informação sobre as diferentes alternativas e as características 

do software; 

f. Fontes de informação consultadas; 

g. Processo de comparação das alternativas, 

h. Atributos utilizados para a escolha de um software de contabilidade, 

i. Regras pré-concebidas sobre os softwares de contabilidade, 

j. Regras de decisão utilizadas na escolha do melhor produto, 

k. Factores determinantes da satisfação, 

l. Factores determinantes da prescrição e repetição da compra, 

m. Comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado. 
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Apesar da diversidade dos países, dos perfis dos entrevistados e das empresas, 

identificaram-se pontos de vista comuns ao tema em estudo (Anexo E). 

4.2.1. Caracterização dos entrevistados 

 

O primeiro passo da analise de conteúdo consiste em descrever os entrevistados para 

melhor enquadrar os resultados das entrevistas em profundidade (Quadro 17). Os 

entrevistados - nuns casos sócios-gerentes, noutros contabilistas ou directores financeiros 

- representam empresas de tipos e dimensões diferentes, a saber: 

 

Quadro 17 – Caracterização dos entrevistados 

 

 

4.2.2 – Resultados da análise de conteúdo e Interpretação  

 

Uma vez abordadas as duas primeiras etapas da análise de conteúdo realizadas na 

pesquisa, nas quais definiram-se os corpus de análise e explorou-se o material 

seleccionado para análise, segue-se a terceira e última etapa, dedicada aos resultados da 

análise e à interpretação dos dados. 

 

4.2.2.1 - Nível de envolvimento do acto de compra  
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Na questão sobre o que valorizam na compra de um software de gestão para explicar o 

grau de implicação, com a finalidade de descobrir os atributos mais importantes numa 

compra deste tipo de produto, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

A implicação do consumidor foi mencionada pela maioria dos entrevistados sendo um 

factor de alta relevância nomeadamente para entrar num processo de decisão de compra: 

A – “A compra deste tipo de produto foi muita importante para mim e para a empresa”; 

D – “... geriu um grande envolvimento da minha parte porque sou a responsável 

financeira da empresa ...”, 

I – “A decisão de adquirir o programa […]foi muita importante ...”. 

 

Quadro 18 – Sobre o tópico “Implicação no processo de compra” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Função do entrevistado A – C – D – E – F – H - I 0,5+1+0,5+0,5+0,5+1+1=5 12 
Caracterização da empresa D – G 0,5+1=1,5 6 
Desempenho do produto A – B – E - F 0,5+1+0,5+0,5=2,5 1 

 

Observa-se que a importância da implicação varia segundo os factores de caracterização 

da empresa (dimensão, actividade, facturação): 

D – “...a nossa empresa tem a função  […] de fazer-lhes a contabilidade, por isso poderia 

caracterizar o nosso envolvimento com o muito importante ...”; 

G – “É muito importante para mim e para os meus colegas de trabalho porque 

trabalhamos num gabinete de contabilidade”; 

 

...e segundo a função do entrevistado na empresa, quanto mais implicado com o produto 

mais o nível de envolvimento será alto: 

A – “Sou a socia-gerente da empresa mas também faço a contabilidade, ou seja, o meu 

nível de envolvimento pode-se qualificar como muito alto”; 

H – “... a pessoa mais envolvida sou eu sendo a responsável da contabilidade…”. 

 

No que diz respeito ao nível de envolvimento na compra de um software de gestão e 

contabilidade, todos os entrevistados explicaram a importância da implicação que exige 

uma situação de compra do produto em estudo (Anexo G). O envolvimento é certamente 

uma das variáveis mais importante para que o consumidor opta para uma resolução de 

problema mais complexa ou mais simples, com todas as consequências já discutidas na 
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revisão da literatura. Com efeito, cada entrevistado tem as suas razões pessoais e 

profissionais para implicar-se de forma limitada ou ampliada, mas aqui todos tendem a 

envolver-se no processo de compra sendo um produto crucial para o bom funcionamento 

do seu trabalho e da empresa. 

4.2.2.2 – Produtos e marcas conhecidas 

 

Na questão sobre os produtos e as marcas conhecidas, com a finalidade de conhecer o 

nível de conhecimento do consumidor, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 19 – Sobre o tópico “Número de marcas conhecidas” 

Escala retida Respondentes Frequência 
1 a 2 A – B – D – H – I 1+1+1+1+1=5 
2 a 4 E – F 1+1=2 

4 e mais C – G 1+1=2 

 

4.2.2.3 – Programa utilizado actualmente na empresa 

 

Na questão sobre o programa utilizado na empresa, com a finalidade de saber quais as 

marcas utilizadas em cada país, os entrevistados dizem conhecer (em profundidade ou 

não) entre duas e três marcas. Note-se que, no entanto, por um lado existem diferentes 

marcas sugeridas em cada país sendo nacionais, mas por outro lado, temos marcas com 

notoriedade europeia. Cada grupo de entrevistado utiliza ou conhece as marcas nacionais, 

mas observa-se na globalidade das entrevistas que o nível de conhecimento de marcas e 

produtos na categoria em estudo é relativamente baixo. 

 

Quadro 20 – Sobre o tópico “Marca utilizada” 

Marcas Respondentes Frequência 
Saari G – H – I 1+1+1=3 

SP Editores D – E – F 1+1+1=3 
Ciel Compta G – H 1+1=2 

Contasoft, Infologia, Gestplus, Tecnidata, A3, TI, CCMX, Sage, CEGID, Coala, 
EIC, EBP, Eticadata, SAP, Artgest, CGA, GI, GEXCR, CTCCNT… 

 1 

 

O critério semântico não foi considerado nesta questão. De facto, os entrevistados deram 

uma lista exaustivas das marcas sem exprimir opiniões ou atitudes quaisquer. 

 

4.2.2.4 – Motivação para buscar informação sobre as diferentes alternativas e as 

características do software. 
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Das preocupações dos entrevistados ressaltam dois aspectos: o baixo conhecimento da 

categoria de produtos em questão e o alto envolvimento da compra para a empresa e para 

eles próprios. Estes dois aspectos condicionam o comportamento do consumidor e, 

obviamente, a escolha de todo o processo de compra. Como foi referido, é uma compra 

situacional com grande importância quer para a empresa quer para o próprio utilizador. 

 

Devem-se analisar todas as motivações por irrelevantes que estas aparecem, das mais 

importantes as menos importantes. É necessário entrar no campo psicológico do 

consumidor para perceber o seu comportamento de compra, ou seja, compreender o 

porquê de uma compra efectuada de uma determinada maneira e não de outra, o que lhe 

agrade e desagrade, como lhe gostaria que fosse um produto ou marca. Pode-se concluir 

com a seguinte definição de motivação: são aqueles motivos, factores ou estímulos que 

convidam a acção e que sempre tem um objecto - fim. 

 

Numa questão aberta sobre os motivos de procura da informação sobre um software de 

gestão, com a finalidade de descobrir os motivos mais importantes para efectuar uma 

busca da informação mais ou menos intensa para a compra deste tipo de produto, as 

respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Os entrevistados colocaram em destaque a existência de motivação para procurar 

informação externa para além de suas experiências e conhecimentos pessoais sobre as 

alternativas e as suas características: 

D – “...a procura de informação foi muita activa no sentido em que se procurava um 

produto fiel...”; 

E – “...é obvio que estava motivado em procurar um produto [...] que atingiria minhas 

expectativas pessoais e de trabalho”; 

F – “... O software de contabilidade é um dos elementos fundamentais em que tentei 

buscar informação para encontrar um produto com mais eficácia...”, 

I – “... tive que consultar informações externas [...] para ter a certeza de escolher o melhor 

produto”. 

 

Quadro 21 – Sobre o tópico “Motivos da procura de informação” 

Categorias Respondentes Frequência Intensidade 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 147

semântica 
Desempenho do produto A – B - D – E – F – G – H – I 0,5+1+0,5+1+1+1+1+0,5=6,5 6 

Investimento financeiro C – D – I 0,5+0,5+0,5=1,5 2 

Baixo nível de 
conhecimento 

A – C 0,5+0,5=1 2 

 

Note-se que as grandes motivações são de procurar um melhor produto que desempenha 

melhor funcionalidade do que o actual dando-lhe mais satisfação:  

F – “A minha grande motivação é de encontrar um produto ou uma marca que me dê 

satisfação”;  

G – “... estava motivado em procurar algo de melhor que me desse uma certa 

satisfação...”. 

 

Mas para além disso, o investimento financeiro parece ser outro motivo para uma procura 

mais exaustiva e activa: C – “... este tipo de compra é um investimento importante”; I – 

“... sendo uma compra importante para a empresa...”. 

 

Distinga-se motivos mais racionais do tipo a funcionalidade, a rapidez, a flexibilidade, a 

capacidade e os motivos mais afectivos relacionado com a compra do software. 

 

4.2.2.5 - Fontes de informação consultadas 

 

Numa questão aberta sobre as fontes de informação valorizadas num processo de compra 

dum software de gestão, com a finalidade de descobrir quais as fontes de informação que 

determinam uma busca mais ou menos intensa prévia a compra, as respostas e a 

categorização efectuada foram: 

 

Quadro 22 – Sobre o tópico “Fontes de informação utilizadas” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Distribuidor A – C – D – E – F –  G - I 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1=4 1 
Relações pessoais A - B - C – F – G – H 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=3 5 
Revistas especializadas B – E – H 0,5+0,5+0,5=1,5 1 
Feira de informática D 0,5 0 

 

Além das experiências passadas, a procura de informação externa traduz-se por uma 

grande diversidade de fontes. Consoante o nível de implicação (quer pessoal quer da 

organização) e o baixo nível de conhecimento constatado sobre a categoria dos produtos, 
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os entrevistados evocaram uma ou mais fontes que consultam principalmente: 

distribuidores, feiras informáticas, revistas especializadas, amigos e colegas de trabalho: 

 

B – “As fontes que privilegiei neste caso foram as revistas...”; 

D – “... as fontes consultadas são as feiras de informática, os distribuidores e em último os 

amigos”, 

E – “Investiguei junto a alguns fornecedores competentes e pessoas conhecidas”; 

H – “... sobretudo procurei aconselhamento ao pé de contabilistas profissionais”. 

 

Note-se ainda que outros usam exclusivamente a recomendação do distribuidor e dos 

amigos como fonte de informação:  

A – “... reduziram-se a recomendação de certos amigos e ao meu distribuidor”; 

 

4.2.2.6 – Processo de comparação das alternativas 

 

Na questão aberta sobre a existência de qualquer comparação entre as várias marcas de 

software de contabilidade, com a finalidade de descobrir se têm uma estratégia de 

comparação das alternativas, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 23 – Sobre o tópico “Processo de comparação das marcas” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Comparação entre as marcas B– D – E – F – G – H -I 7 5 
Não comparação entre as marcas A – C 2 1 

 

Nas entrevistas realizadas, destacam-se dois tipos de processos, os que preferem abreviar 

o processo de comparação e avaliação das alternativas confiando no seu próprio 

distribuidor e nos amigos que aconselharam a marca. Ou seja, utilizam processos 

simplificados que limitam a extensão do problema: 

A – “... não houve realmente comparações feitas com outras marcas. Tive uma total 

confiança no meu distribuidor, trabalhando com ele à mais de dez anos”; 

C – “... confiamos no nosso fornecedor e colegas de trabalho”. 

 

Na mesma questão, com a finalidade de descobrir quais os critérios determinantes para 

comparar ou não as marcas, as respostas e a categorização efectuada foram: 
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Quadro 24 – Sobre o tópico “Atributos para a comparação ou não das marcas” 

Categorias Respondentes Frequências Intensidade semântica 
Funcionalidade do produto B – D – E – F – G – I 6 6 
Confiança no distribuidor A – C 2 1 
Preço H 1 O 

Por outro lado, houve entrevistados, que além de recorrer também a fornecedores e 

amigos, preferem entrar num processo de avaliação entre as marcas e produtos através de 

critérios técnicos de comparação de prestações entre as alternativas: 

B – “É importante comparar as características dos diferentes produtos que nós interessem 

...”; 

D – “... comparou-se o produto com outras marcas nomeadamente a respeito de sua 

funcionalidade, suas performances, e da assistência técnica que nós podia ser prestada”, 

F – “... avaliei suas capacidades comparando-o a outras marcas já conhecidas sobretudo 

ao nível funcional”; 

I – “Uma comparação objectiva foi necessária porque procurava um produto eficiente 

com características especiais que nem todos têm”. 

 

4.2.2.7 – Atributos utilizados para a escolha de um software de contabilidade 

 

Nos anos 70, Fishbein (1975) criou o modelo de “multi-atributo” relacionado com as 

atitudes. O consumidor exibe crenças para um determinado produto ou marca e faz uma 

avaliação destas determinando os atributos que são próprios a cada consumidor. Assim, 

um consumidor pode achar que um determinado software é performante e outro 

consumidor pode considera-lo ineficaz. Uma atitude quer positiva quer negativa pode 

determinar ou impedir a intenção de compra. 

 

Na questão aberta sobre o que valorizam na escolha e avaliação das marcas, com a 

finalidade de descobrir os critérios mais importantes que entram no processo de escolha e 

avaliação do software de contabilidade, a categorização efectuada foi a seguinte: 

 

Quadro 25 – Sobre o tópico “Critérios de escolha e avaliação das marcas” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Desempenho do produto B – E – F – I 0,5+0,5+0,5+0,5=2 3 
Preço A – D – G – H 0,5+0,5+0,5+0,5=2 3 

Prestações pós-venda do distribuidor A - B – D - E - F – G- H 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+

0,5+0,5=3,5 
8 

Notoriedade da marca C - I 1+0,5=1,5 0 
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No que diz respeito aos factores determinantes da avaliação e escolha do software de 

gestão e contabilidade, a maioria dos entrevistados colocaram em destaque: 

1) O desempenho técnico do produto: 

A – “...gostaríamos que o nosso programa [...] tivesse competências suficientes para 

atingir as nossas expectativas empresariais”; F – “Os atributos que pesaram na minha 

decisão de compra naquela altura foi sua potencialidade e sua forma de funcionar ...”; 

 

2) O preço: 

A – “É claro que o preço é muito importante...”; G – “Os critérios que levaram à decisão 

de comprar os programas actuais com que trabalho foram de facto o preço ...”; H – “Os 

atributos que entraram na decisão de compra foram o preço...”; 

 

3) A qualidade das prestações pós-venda do distribuidor que lhes fornece: 

B – “Assistência pós-venda”; H – “...a formação que me ia ser prestada...”; E – “Era 

muito importante ter um contrato de assistência técnica em caso de problema...”; F – “ 

...que me interesse antes de tudo é a formação que posso receber e o serviço pós-venda 

dado pelo fornecedor”; 

 

4) A notoriedade da marca: C – “Foi simplesmente porque eram os programas mais 

utilizados entre as empresas do nosso ramos na região”. 

 

A qualidade do serviço prestado foi um dos atributos mais mencionados. O preço aparece 

apenas associado ao compromisso “preço-qualidade”. Os entrevistados explicam que, 

dada a homogeneidade das políticas de preço desta categoria de produto, estes 

diferenciam-se actualmente pela atitude que têm quanto ao relacionamento e qualidade de 

serviço pós-venda prestada pelo distribuidor. 

 

O distribuidor parece desempenhar um papel essencial no processo de avaliação e escolha 

do produto considerando como o elo da ligação entre a empresa e o produto: 

D – “... o fornecedor é uma peça fundamental no processo de compra, principalmente pela 

confiança que se estabelece e pela segurança que nós dá”; E – “Um dos factores que mais 

pesou na minha decisão e na da empresa foi a escolha do vendedor e como este iria 

prosseguir a sua relação connosco”. 
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As empresas, insuficientemente competente para avaliar as suas verdadeiras necessidades, 

procuram cada vez mais prestações personalizadas do produto junto do distribuidor - 

decorrente do seu conhecimento na área e das necessidades das empresas. 

4.2.2.8 – Regras pré-concebidas sobre os softwares de contabilidade 

 

Na questão aberta sobre a existência de regras pré-concebidas, com a finalidade de 

conhecer os pré-conceitos que valorizam na avaliação do produto limitando assim a 

incerteza e os riscos no acto de compra, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 26 – Sobre o tópico “Tipologia de regras pré-concebidas” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Consultar amigos utilizadores que recomendam o produto B - C - F 1+0,5+1=2,5 3 
Comprar um produto fiel a uma empresa de notoriedade é 
melhor do que comprar um produto a quem seja porque é 
mais barato 

D – E - I 1+0,5+1=2,5 1 

Comprar conhecendo o distribuidor e suas condições pós-
venda 

C 0,5 1 

O distribuidor conhece melhor este tipo de produto do que 
eu 

A 1 1 

As marcas mais conhecidas são as melhores e as mais caras E 0,5 1 
Nota: Os entrevistados G e H não responderam a esta pergunta. 

 

4.2.2.9 – Regras de decisão utilizadas na escolha do melhor produto 

 

O processo de aprendizagem tem um papel importante, já que hierarquiza as necessidades 

e pode explicar o comportamento de compra do consumidor. De facto, a comunicação 

centra-se basicamente em modificar uma atitude ou apoiar uma motivação de compra. Por 

isso, é fundamental conhecer as atitudes, tanto de um ponto de vista cognitivo (crenças), 

como emocional (emoções do consumidor perante o produto) e conativo (comportamento 

ou acção). 

 

Como forma de testar a existência e utilização de regras heurísticas para com a categoria 

de produtos em estudo, foi perguntado aos entrevistados se tinham na memória algumas 

regras pré-concebidas e de decisão que os ajudam na avaliação e escolha do produto. 

 

Observaram-se tanto atitudes positivas como negativas, as que mais interessam são as 

segundas porque são as que tipicamente impedem a compra do determinado produto, 

especialmente nas empresas. Estas atitudes correspondem à características reais de um 
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produto/marca. Ou seja, associar um produto barato a falta de qualidade pode influenciar 

a decisão de compra ver eliminar esta escolha do conjunto evocado. 

 

Quadro 27 – Sobre o tópico “Tipologia de regras de decisão de compra” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Comprar um produto se for recomendado A - B – E – G - H 1+1+0,5+1+0,5=4 2 

O produto/marca mais conhecida tem mais garantias 
de um bom funcionamento 

C – D – I 1+0,5+0,5=2 1 

É melhor comprar a uma empresa conhecida e fiável 
mas do que a uma empresa inovadora e desconhecida 

D – E – H 
0,5+0,5+0,5 

=1,5 
1 

Comprar o produto seguido por uma prestação de 
qualidade do distribuidor 

F 0,5 2 

Os preços podem são bons indicadores de qualidade F – I 0,5+0,5=1 2 

 

Verifica-se que não existe um tipo de regra que os entrevistados usam para avaliar e 

escolher um produto. Assim, cada entrevistado constrói um processo particular em cada 

situação em que se encontra. As respostas recebidas ressaltam: 

 

1) a importância do distribuidor e suas prestações pós-venda: 

A – “... compro o que o meu fornecedor me recomenda...”; 

C – “É importante conhecer quem vende o produto e quais são suas condições...”; 

D – “... compro a quem nos oferece um serviço de assistência de qualidade”: 

F – “... não me aventura em nenhuma compra sem saber a quem vou comprar”;  

 

2) e a importância das recomendações dos amigos ou colegas de trabalho que já utilizaram 

o produto: 

B – “... é melhor pedir conselhos a utilizadores”; 

E – “... concentrei minha escolha nas recomendações que me foram feitas por pessoas 

amigas...”; 

F – “... Tento conhecer o produto antes de o comprar e melhor, contacto pessoas que já o 

utilizaram para ter a certeza de minha escolha”; 

 

Outras das respostas amplamente utilizadas dizem respeito: 

1) ao preço do produto: 

F – “… o preço pode ser uma boa medida de qualificação para a qualidade...”; 

I – “... Os preços podem ser uns bons indicadores de qualidade”; 
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2) e a “notoriedade-credibilidade” da empresa vendedora como indicador da qualidade do 

produto: 

C – “... o produto ou a marca mais conhecida é provavelmente o que mais tem garantias 

de um bom funcionamento”; 

D – “... as marcas mais conhecidas são as que têm mais garantias de funcionar bem”; 

H – “... o produto ou a marca tem que ter uma notoriedade na área de contabilidade”; 

I – “... tem que ser comprado a uma marca com uma notoriedade confirmada dando a 

garantia que vende produtos de qualidade”.  

 

Mas, estas regras podem ser tão simples como, “se uns estão satisfeitos, então compro 

igual”. Ou, “as marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas com mais garantia 

de um bom funcionamento”, “mais vale comprar caro a uma empresa credível”.  

 

Em resumo, o distribuidor é um actor importante na decisão de compra e os amigos são 

bons prescritores. Ou seja, os consumidores deste tipo de produto preferem orientar suas 

decisões de compra usando regras de decisões, estas simplificam de facto o processo de 

compra evitando de realizar uma busca intensa de informação e perder tempo em compara 

e avaliar cada produto. 

 

4.2.2.10 – Factores determinantes da satisfação  

 

Na questão aberta sobre o que caracteriza a satisfação ou insatisfação do produto, com a 

finalidade de saber quais são os atributos determinantes na avaliação pós-compra da 

compra, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 28 – Sobre o tópico “Factores determinantes da satisfação” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Desempenho do produto B – C - D – E –F – G – I 1+1+0,5+0,5+1+0,5+0,5=5 8 
Qualidade das prestações pós-

venda do distribuidor 
A – D – E – G – H – I 1+0,5+0,5+0,5+1+0,5=4 8 

 

4.2.2.11 – Factores determinantes da prescrição e repetição da compra 

 

Na questão aberta sobre a apreciação global da satisfação do produto, com a finalidade de 

descobrir se as expectativas do consumidor foram alcançadas no produto actual 
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determinando quais os factores que favorecem a prescrição e a repetição de compra, as 

respostas e a categorização efectuada foram: 

Quadro 29 – Sobre o tópico “Factores determinantes da prescrição e repetição da 

compra” 

Categorias Respondentes Frequência Intensidade semântica 
Satisfação A– B – C – D – E – G - I 7 2 

Insatisfação do distribuidor F - H 2 2 

 

Quando se trata de avaliar qual a percepção que os entrevistados têm da satisfação quer 

positiva quer negativa, as palavras-chave são: a funcionalidade do produto e serviço pós-

venda do distribuidor, mencionadas por todos os entrevistados, sem excepção, explicita 

ou implicitamente. 

 

Os entrevistados baseiam-se nas características técnicas do produto para avaliar a sua 

satisfação. Ou seja, para alguns, a satisfação depende da funcionalidade e da facilidade de 

uso, e para outros depende da rapidez, performance, qualidade, prestações: 

A – “Os factores que determinaram a minha satisfação no produto foram a funcionalidade 

do programa, seu uso fácil...”; 

B – “O software é o factor principal da minha satisfação”; 

D – “... o que determinou minha satisfação foram as prestações do software, ou seja, sua 

funcionalidade, sua rapidez, e sobretudo sua facilidade de uso...”, 

F – “... não estou muita satisfeita com meu software actual devido a certas deficiências 

técnicas...”. 

 

Parecem reivindicar que os distribuidores passem a estar lado a lado com as empresas 

compradores, encarando-se mutuamente como parceiros, actuando como devem fazer 

quaisquer fornecedores que evoluem na teia de relações que se estabelece entre os actores 

económicos: 

A – “...aconselha-nos regularmente sobre as modificações e as soluções que podem nos 

melhorar o trabalho”; 

C – “... basta que esteja sempre disponível para um eventual problema que me apresenta 

no trabalho...”; 

F – “... ficaria satisfeita [...] se ele respondesse às minhas expectativas de trabalho e com 

uma certa qualidade”. 
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Os entrevistados deixaram transparecer que as empresas onde trabalham procuram 

estabelecer relacionamentos duradouros com seus distribuidores para optimizar os seus 

investimentos. Os distribuidores, para manter os seus clientes, terão de manter uma boa 

frequência de contactos, uma boa assistência técnica e prestar um serviço pós-venda 

desejado que satisfaz os consumidores. É curioso notar que um dos entrevistados disse a 

este propósito que “não é necessário que o fornecedor nós contacte com muita frequência. 

Depois de nos conhecer e de estar minimamente por dentro das nossas necessidades, basta 

que esteja sempre disponível para um eventual problema que me apresente no trabalho, 

mais ou menos inesperadamente”. 

 

Além disso, observa-se que a satisfação exibida pelo produto é independente a satisfação 

com o fornecedor, mas pelo contrário, a satisfação com o distribuidor implica quase 

directamente a satisfação com o produto: 

 

A – “Os factores que determinaram minha satisfação no produto foram a funcionalidade 

do programa [...] mas sobretudo a atenção e o serviço pós-venda dada por o meu 

fornecedor...”; 

B – “O software é o factor principal da minha satisfação trabalhando com ele 

diariamente”, 

C – “Estou plenamente satisfeita com as prestações dos nossos programas [...]. Além 

disso, minha satisfação estende-se ao serviço prestado pelo distribuidor que nós o 

vendeu”; 

F – “... não estou muita satisfeita com meu software actual devido a certas deficiências 

técnicas e sento uma falta de colaboração do meu distribuidor”. 

 

Na questão aberta sobre o tipo de prescrição que pode exibir o consumidor após uma 

compra, com a finalidade de conhever como propicia-se a prescrição quer positiva 

(recomendação, fidelização) quer negativa (carta de recomendação, recomendação 

negativa), as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 30 – Sobre o tópico “Tipo de prescrição” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Recomendação do produto a relações 
pessoais 

A – C – E – F – G - I 1+0,5+0,5+0,5+1+1=4,5 3 

Fidelidade à marca C – D – E 0,5+1+0,5=2 1 
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Prescrição negativa H - F 1+0,5=1,5 1 
Nota: A resposta B foi considerada incompleta para poder entrar numa das categorias. 

 

4.2.2.12 – Comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado 

 

Na questão aberta sobre o que valorizam para um comportamento futuro de compra, com 

a finalidade de saber se estão dispostos a mudar de produto ou se preferem repetir a 

mesma compra, as respostas e a categorização efectuada foram: 

 

Quadro 31 – Sobre o tópico “Comportamento futuro de compra” 

Categorias Respondentes Frequência 
Intensidade 
semântica 

Repetição da compra A – B – C – E – G - I 6 3 
Disposto a mudar de programa F - D 2 2 
Disposto a mudar de fornecedor F - H 2 1 

 

Existe um grupo de entrevistados que associa a satisfação percebida da compra e do 

consumo ao facto de prescrever positivamente ou negativamente: 

 

C – “... aconselhei vários amigos para comprar este produto sendo muito completo e 

performante”; 

D – “... fidelidade ao produto e/ou a marca, mas também ao nosso fornecedor...”; 

E – “... a satisfação que sente exige uma certa fidelidade no produto que eu uso 

actualmente [...] a “publicidade” que eu fiz do produto a contabilistas que trabalham com 

nossa empresa”; 

F – “... desvalorizei todas as pessoas amigas que me perguntavam alguns conselhos de 

compra”; 

 

... assim como o facto de estar disposto ou não a repetir a compra: 

A – “.... comprar novamente porque conheço o produto, é seguro e estou satisfeita com 

suas performances”; 

D – “Estou bastante satisfeito com nosso programa, portanto, acho que a empresa repetiria 

sua compra e ao mesmo distribuidor”; 

H – “... não repetiria a compra não por insuficiência do produto mas para a incapacidade 

da marca e do distribuidor em dar qualquer assistência quando é necessário”. 
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De qualquer forma, os entrevistados tendem a comunicar as suas opiniões e experiências a 

outros potenciais consumidores podendo influenciar os seus comportamentos futuros de 

compra. Explicam, também, que podem se tornar prescritores da marca/ produto 

consoante o seu grau de satisfação perante as prestações do produto e do distribuidor. 

Quanto mais alto o nível de satisfação, mais provável torna-se o consumidor fiel à marca. 

Observa-se que a repetição da compra do produto depende igualmente do grau de 

satisfação e da confiança e serviços prestados pelo distribuidor. 

 

4.2.3 - Síntese da categorização da análise de conteúdo das entrevistas pessoais em 

profundidade 

 

O processo da análise de conteúdo evolui para a construção gradual de um conjunto de 

generalizações compatíveis com as tendências identificadas na informação recolhida 

(Miles e Huberman, 1994). Desemboca na confrontação dessas generalizações com a 

revisão da literatura sobre o tema e na adaptação de um modelo de processo de compra 

aplicado especificamente a compra de um software de gestão e contabilidade. 

 

Como já referiu-se na secção 4.7.2.3 sobre a metodologia da contagem frequencial e 

semântica, mediu-se a relevância de cada tópico e categoria permitindo determinar quais 

as variáveis a ser integradas no modelo proposto (Quadros 32 e 33). 

 

Quadro 32 - Síntese da categorização por tópicos das entrevistas pessoais em 

profundidade segundo a intensidade semântica 
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Quadro 33 - Síntese da categorização por categorias das entrevistas pessoais em 

profundidade 

 

 

O tratamento da informação recolhida pelas entrevistas pessoais revela vários aspectos 

importantes para a presente investigação.  
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Os critérios de escolha e avaliação das marcas, nomeadamente o desempenho do produto, 

a qualidade do serviço pós-venda e os factores determinantes da satisfação, são os factores 

prioritários de decisão quando se trata de entrar num processo de compra ou repetir uma 

compra de um determinado produto. As características individuais tais como a 

implicação, a motivação e a empresa são apontados como factores secundários. 

 

O distribuidor desempenha um papel crucial na decisão de compra de um determinado 

produto. Por isso, a falta de prestações pós-venda destaca-se como elemento perturbador 

do processo de compra. Na perspectiva das PME’s, a palavra-chave que deve definir o 

tipo de relacionamento entre elas e o distribuidor é o parceirismo, sendo que as empresas 

não se contentam apenas com o bom desempenho do produto e um bom preço, mas sim 

com uma oferta global de condições pós-venda. 

 

A parte qualitativa permitiu salientar as variáveis mais relevantes para integrar no modelo 

proposto como, por exemplo, as fontes de informação utilizadas. Destaca-se que se 

confronta-se a categorização efectuada e o modelo proposto, o modelo responde aos 

critérios do processo de compra do tipo de produto estudado que é o software de 

contabilidade. Por outro lado, teve igualmente uma grande importância no desenho do 

questionário que era um dos objectivos da pesquisa. Ela permitiu delinear as perguntas do 

questionário sendo mais aproximadas da realidade podendo assim obter respostas mais 

focadas e equilibradas. 
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CAPITULO V – Apresentação e análise de dados quantitativos 

 

5.1 – Introdução  

 

Este capítulo pretende analisar dados na óptica das PME’s inquiridas e do modelo 

proposto. O principal objectivo da análise quantitativa é descrever e analisar o 

comportamento das PME’s portuguesas, francesas e espanholas na compra do software de 

gestão e contabilidade que expliquem diferentes comportamentos no processo de compra 

entre elas.  

 

Quadro 34 - Quadro recapitulativo das questões da investigação 

QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Quais são os determinantes das fases do processo de compra seguintes: a procura de informação, a 
avaliação e a escolha do produto? Trata-se de identificar as variáveis que condicionam o decorrer do 
processo de decisão de compra do consumidor. Este estudo pressupõe que são afectadas por: 

 a - Nível de implicação                                     b - Factores de caracterização da empresa 
                c - Fontes de informação utilizadas 
Quais são os determinantes da avaliação da satisfação pós-compra? Identificou-se que os factores 
seguintes condicionam a avaliação decorrente da compra e consumo do produto que origina um sentimento de 
satisfação ou insatisfação. 
                           a - O desempenho do produto                           b - O serviço do distribuidor  
                           c - A assistência técnica                                      d – A formação 
O que influencia a importância da satisfação pós-compra na probabilidade da recomendação? O que se 
pretende é analisar até que ponto a pós-compra na determinação de um movimento de recomendação futuro é 
influenciado pela satisfação do software adquirido. 

O que influencia a importância da satisfação pós-compra na probabilidade de repetição de compra? O 
que se pretende é avaliar até que ponto a avaliação pós-compra, nomeadamente a repetição ou não da compra, 
é influenciado pela satisfação do software adquirido.  

Quais são as variáveis que permitam determinar comportamentos semelhantes deste mercado? A 
segmentação consistiu em analisar e identificar grupos de consumidores segundo determinadas características 
que são, nesse caso, o tipo de actividade, a localização, a dimensão e a facturação da empresa assim que o 
nível de implicação na decisão de compra. 

Quais recomendações de gestão podem ser feitas a partir das respostas às questões acima? 

 

A análise dos dados provenientes da pesquisa empírica segue a sequência dos objectivos 

pretendidos referidos na introdução e das questões da investigação (Quadro 34), precedida 

da abordagem à taxa de resposta ao inquérito assim que da caracterização geodemográfica 

da amostra. 
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Em primeiro lugar serão tratados os dados relacionados com o mercado global e os países 

em estudo para verificar e testar as variáveis mais importantes consideradas no modelo 

proposto. Esta análise inicia-se com a descrição das frequências e o cruzamento das 

mesmas com as frequências das diferentes marcas e países registadas, assim como, 

quando oportuno, alguns testes do Qui-Quadrado para a verificação da independência ou 

não das variáveis. Em segundo lugar, serão observados e analisados os dados sobre o 

modelo proposto a partir das hipóteses referidas na metodologia. Com base nas variáveis 

de caracterização: nível de implicação do consumidor, dimensão da empresa, tipo de 

actividade e localização geográfica, foram igualmente observados comportamentos 

semelhantes entre as três amostras em estudo. A variável localização geográfica provou 

não ser produtora de segmentos com um padrão de comportamento. 

 

5.2 – Método de recolha e taxa de resposta do inquérito postal 

 

Procurou-se identificar e determinar quais as variáveis determinantes, as suas 

importâncias e influências no comportamento de compra que as PME’s portuguesas, 

francesas e espanholas exibem na compra do software de gestão e contabilidade, 

compará-las com os diferentes paradigmas e modelos encontrados na literatura, e eleger a 

grelha teórica para a análise do problema, tendo em conta as fases do processo de decisão 

de compra, para assim chegar a um modelo ajustado e adequado para a análise desta 

categoria de produto. Um dos objectivos da investigação foi de verificar a adequação e a 

utilização do modelo proposto para um produto específico, como é um software de gestão 

e contabilidade no contexto português, espanhol e francês a partir dos resultados obtidos 

no inquérito postal. Espera-se, a partir dos resultados da pesquisa, comparar o 

comportamento de decisão de compra dos três países em estudo e tirar conclusões práticas 

e recomendações para as empresas ao nível da estratégia do Mix-Marketing e das acções 

de Marketing. 

 

Quadro 35 - Taxa de resposta ao inquérito 

Questionário Enviados Devolvidos Não considerados Válidos Taxa de respostas 
Portugal 500 5 1% 13 2,6% 129 25,8% 25,8% 
França 500 3 0,6% 6 1,2% 183 36,6% 36,6% 

Espanha 500 7 1,4% 10 2% 98 19,6% 19,6% 
Total 1500 15 1% 29 1,93% 410 27,3% 27,3% 
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Foram recebidos 129 questionários portugueses no período de três semanas, o que 

corresponde a 8,6 % da taxa global de resposta (Quadro 35). Uma das limitações dos 

inquéritos postais é que os inquiridos demoram muito tempo a responder, o que aumenta o 

tempo de recolha dos dados. Outra dificuldade é a baixa taxa de respostas. Neste caso, a 

maior parte das respostas (90) chegou na segunda semana, correspondendo ao que se 

pedia expressamente na carta de apresentação. As restantes respostas demoraram mais 

tempo por as PME’s estarem encerradas por férias de verão. 

 

Foram recebidos 183 questionários provenientes de França, no período de um mês 

correspondendo a 12,2 % da taxa global de respostas. As primeiras respostas (150) 

chegaram nos 15 primeiros dias a seguir o envio do questionário as empresas. 

 

De Espanha, foram recebidas 98 respostas, no período de um mês, o que corresponde a 

6,53 % da taxa global dos inquéritos enviados. A maioria das respostas (60) chegou na 

segunda semana e as restantes obtiveram-se depois de se ter insistido por telefono. 

 

Dos 500 questionários enviados em cada país, foram devolvidos pelos correios por 

endereços desconhecidos 1% (15), o que comprova que as listagens de endereços 

utilizadas eram bastante fiéis e actualizadas. Não foram considerados para efeito do 

estudo 29 inquéritos (cerca de 1,93 %) devido ao facto de não satisfazer a condição 

obrigatória do que a empresa inquirida executa a sua própria contabilidade na empresa. 

Ou seja, a taxa de resposta efectiva foi de 27,3% na totalidade e a maior taxa de respostas 

verificou-se em França, as PME’s investigadas sendo mais numerosas, autónomas e de 

maior dimensão, praticam a sua própria contabilidade na empresa.  

 

No que diz respeito aos países restantes, as baixas taxas de respostas explica-se pelo facto 

das  PME’s andaluzas e portuguesas serem de pequena dimensão (menos de 9 

trabalhadores), o que não lhes permite realizar a sua própria contabilidade. Ou seja, 

preferem recorrer a serviços externos. Por outro lado, observou-se uma certa desconfiança 

dos inquiridos em responder ao inquérito postal sobre o verdadeiro fim do estudo. Muitas 

vezes, insistiu-se telefonicamente junto das PME’s para responder ao questionário. 

 

5.3 – Caracterização da amostra 
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Foram recolhidas dados sobre o tipo de actividade, dimensão e facturação das PME’s 

investigadas sabendo que a caracterização e a localização geográfica são factores que 

permitem entender determinados processos de decisão de compra. (Quadro 36). Mesmo 

tendo uma amostra por conveniência e com reduzido controlo amostral, isto é, os 

inquiridos são os que, de alguma forma, utilizam o software dentro da organização: 

      Quadro 36 – Tipo de actividade, dimensão e facturação anual média das PME’s 

Portugal França Espanha 
Variáveis 

Nºobs % Nºobs % Nºobs % 
Industrial ou agrícola 54 41,9% 29 15,8% 18 18,4% 
Comercio por grosso 11 8,5% 19 10,4% 15 15,3% 
Comercio por retalho 16 12,4% 10 5,5% 12 12,2% 

Gabinete de contabilidade 21 16,3% 96 52,5% 27 27,6% 

 
Tipo de actividade 

 
 

Serviços 27 20,9% 29 15.8% 26 26,5% 
< a 10 12 9,3% 68 37,2% 33 33,7% 

Entre 10 e 40 38 29,5% 62 33,9% 46 46,9% 
 

Dimensão da 
empresa > a 40 79 61,2% 53 29% 19 19,4% 

< 600.000 euros 20 15,5% 52 28,4% 27 27,6% 
< 1.800.000 euros 12 9,3% 56 30,6% 44 44,9% 
< 3.600.000 euros 30 23,3% 23 12,6% 16 16,3% 

 
Facturação anual 

> 6.000.000 euros 67 51,9% 52 28,4% 11 11,2% 
Total 129 31,4% 183 44,6% 98 23,9% 

Nota: Ver no Anexo H a descrição mais detalhada das três amostras recolhida através do inquérito. 

 

5.4 – Sobre o mercado e os países em estudo 

 

Apesar da amostra não ser representativa, foi efectuado uma análise descritiva e foram 

testadas as hipóteses avançadas na metologia. Esta secção apresenta os principais 

resultados descritivos e comparativos cujo objectivo é de saber se existem relações entre 

os diferentes comportamentos de decisão de compra dos portugueses, espanhóis e 

franceses nesta categoria de produtos e a respectiva localização geográfica, assim que 

conhecer a estrutura desses mercados em termo de empresas produtoras deste tipo de 

software em função de cada uma das fases do processo de compra observadas.  

 

5.4.1 - Nível de conhecimento sobre as marcas 

 

O Quadro 37 observa o nível de conhecimento das principais marcas dos mercados em 

estudo. A diversidade de respostas mostra a existência de uma grande variedade e 

competitividade nesta categoria de produtos no mercado de software de gestão e 

contabilidade. Note-se que, por um lado, existem as marcas previamente sugeridas 

(notoriedade forçada) das 11 marcas propostas, e por outro lado, as marcas não sugeridas 
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(notoriedade espontânea). Observou-se a existência de cerca de 41 marcas adicionais nas 

marcas referidas como “outras” no inquérito, mas só 4 obtiveram um conhecimento acima 

de 1% no mercado francês e 3 no mercado português e espanhol. Poder-se-ia concluir que 

cerca de 14 marcas são conhecidas por mais de 1% de utilizadores inquiridos. 

 

Quadro 37 – Grau de conhecimento sobre as marcas em cada país investigado 

Não conheço (%) Conheço (%) Conheço muito bem (%) 

Marcas utilizadas 

P
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l 
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Gespexter 92,2 91,3 88,8 7,8 8,7 11,2 0 0 0 
Infolider 93 99,5 100 7 0,5 0 0 0 0 

PHC 56,6 92,3 99 35,7 7,1 1 7,8 0,5 0 
PMR 69,8 98,9 98 27,1 1,1 2 3,1 0 0 

Primavera 19,4 88,5 78,6 66,7 10,9 21,4 14 0,5 0 
Saari 79,8 13,1 72,4 17,1 62,3 27,4 3,1 24,6 0 

Infologia 35,7 61,7 61,2 52,7 38,3 38,8 11,6 0 0 
SP Editores 79,1 82,5 1 17,8 7,7 32,7 3,1 9,8 63,3 

TI 57,4 95,1 84,7 31 3,8 14,3 11,6 1,1 1 
Tecnidata 80,6 96,2 83,7 17,1 3,8 16,3 2,3 0 0 

Outras 24 8,7 20,4 12,4 20,2 13,3 63,6 71 66,3 
 

Apesar de estar em presencia do mesmo objecto de análise (software de gestão e 

contabilidade), as 11 marcas propostas não conduziram a resultados comuns entre as três 

amostras em estudo (Quadro 37). As diferenças encontram-se no conhecimento das 

marcas e na notoriedade de cada uma em cada mercado em estudo. A força relativa de 

cada marca pode mostrar o tipo de estrutura competitiva do mercado de software de 

contabilidade, ou seja em Portugal 5 marcas são conhecidas e muito bem conhecidas, em 

França só 3 das marcas propostas são reconhecidas e em Espanha observou-se o 

conhecimento de 4 marcas das quais apenas 2 marcas são muito bem conhecidas. 

Observou-se também a predominância das marcas nacionais nos países respectivos e de 

outras marcas com uma maior notoriedade fora das fronteiras tal como a marca Saari. Os 

resultados deixam transparecer que existem marcas que predominam o mercado tendo o 

monopólio tal como a Saari em França e a SP Editores em Espanha e outras que sofrem 

de uma maior concorrência no mercado como em Portugal onde se destacam 3 marcas 

muito bem conhecidas. Essas diferenças pode corresponder, por exemplo, a estratégia de 

comunicação e de divulgação do produto e da marca junto das PME’s. 

 

5.4.2 – Número de marcas conhecidas  
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A quantidade de marcas que o consumidor diz conhecer permite aferir o seu nível de 

conhecimento do consumidor, podendo ser utilizada para classificar os “conhecedores” e 

os  “leigos”. A primeira observação que pode-se fazer é que, de um vasto leque de marcas 

existentes, os consumidores apenas conhecem um pequeno conjunto de marcas.  

 

Quadro 38 – Número de marcas conhecidas em cada país investigado 

Nº de marcas conhecidas  
1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6 

Portugal 10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 
França 0,5% 83,1% 14,2% 2,2% 

Espanha 7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 
Total 5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 

 

Conforme o Quadro 38, pode-se afirmar que 83,1% dos franceses e 59,2% dos espanhóis 

dizem conhecer somente duas a três marcas (59% das PME’s investigadas), embora 

41,9% dos portugueses dizem conhecer 4 a 5 marcas de software de gestão e 

contabilidade. A moda encontra-se apenas em duas marcas, logo o nível de conhecimento 

é relativamente baixo no que diz respeito a este tipo de produto. Ou seja, podem-se 

classificar de “leigos” os 65% dos inquiridos que dizem conhecer uma a três marcas, 

embora existem cinco respostas no inquérito postal que dizem conhecer oito marcas. E, os 

9,5% que dizem conhecer mais de seis marcas podem-se caracterizar de “conhecedores”. 

Estes resultados confirmam os dados recolhidos nas entrevistas em profundidade onde os 

entrevistados diziam conhecer apenas uma ou duas marcas em profundidade. 

 

Em termos de inferência, testou-se a hipótese é H1: “O número de marcas conhecidas 

depende da localização geográfica das PME’s”. Obteve-se um valor do Qui-Quadrado de 

115,83 correspondendo a um nível de significância de 0,000. O valor sendo inferior a 

0,05, aceita-se a H1. Pode-se portanto inferir que o número de marcas conhecidas depende 

da localização geográfica das PME’s para o mercado em estudo. 

 

5.4.3 – O uso de cada marca 

 

Se em relação a localização geográfica das empresas portuguesas, espanholas e francesas, 

é fácil de obter a sua dispersão, no que diz respeito aos ramos de actividade e facturação 

anual, tal não acontece. Não existem dados já tratados que permitam conhecer o universo 

das PME’s que fazem a sua própria contabilidade segundo o tipo de actividade que 
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desenvolvem. No entanto, sabemos com certeza da má distribuição da amostra em estudo 

por estar composta por 35,1% de gabinetes de contabilidade dos quais 14,6% são 

portugueses, 18,8% são espanhóis e 66,7% são franceses (Quadro 26 - Anexo H). 

 

 

Quadro 39 – Ajuste das respostas dos inquiridos por marcas em função da amostra 

em estudo 

Amostra ajustada 
geograficamente 

Amostra ajustada 
geograficamente e por 

gabinetes de contabilidade 
Marcas 

Utilizadas 

Conforme 
amostra 

sem ajuste 
Portugal França Espanha 

Amostra 
ajustada por 
gabinetes de 
contabilidade Portugal França Espanha 

PHC 1,7% 5,4% / / / / / / 
PMR 0,5% 1,6% / / 0,7% 0,7% / / 

Primavera 4,6% 14% 0,5% / 4,9% 28,6% 1% / 
Saari 10,5% / 23% 2% 18,1% / 27,1% / 

Infologia 0,2% 0,8% / / / / / / 
SP Editores 8,5% 3,1% / 31,6% 6,9% / / 100% 

TI 2% 5,4% / 1% 0,7% 4,8% / / 
Tecnidata 0,2% 0,8% / / / / / / 

Outras 71,7% 69% 76,5% 66,4% 68,8% 13,1% 71,9% 17,2% 

Total 
100% 
(410) 

100% 
(129) 

100% 
(183) 

100% 
(98) 

100% 
(144) 

14,5% 
(21) 

66,7% 
(91) 

18,8% 
(27) 

 

De acordo com os especialistas no mercado, é difícil estimar a existência de gabinetes de 

contabilidade no universo das PME’s que fazem contabilidade dentro de portas. Dada a 

amostra ser de conveniência, as características das PME’s e a existência das diferenças 

entre as marcas, procedeu-se ao ajustamento dos resultados através de ponderadores no 

SPSS conforme a representatividade das diferentes características nas amostras em estudo 

(Quadro 39). Os valores foram calculados a partir da amostra total que se cruzou com a 

localização geográfica, e em seguida com os gabinetes de contabilidade. Ou seja, não 

foram considerados parte dos questionários recolhidos para efectuar estes ajustes 

realizados com base na introdução de ponderadores que reflectem as proporções dos 

diferentes critérios (ver Quadros 127 e 128 no Anexo K). 

 

5.4.4 - Fontes de informação utilizadas 

 

A procura de informação cujos objectivos são a compra e a acumulação de informação na 

memória para um uso posterior consiste em encontrar a informação disponível sobre a 

categoria de software de contabilidade em diferentes fontes (interna ou externa) nos 

mercados em estudo (Quadros 40 e 41).  



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 167

 

O Quadro 40 indica que as três amostras em estudo utilizam somente uma ou duas fontes 

para recolher informação sobre as diferentes marcas (cerca de 76%), com maior 

intensidade para os espanhóis que procuram até duas fontes (51%). Destacam-se os 

portugueses com 10,9% que dizem utilizar mais de quatro fontes de informação. 

Quadro 40 – Número de fontes de informação utilizadas em cada país investigado 

Nº de fontes utilizadas   
1 fonte 2 fontes 3 fontes Mais de 3 fontes 

Portugal 42,6% 32,6% 14,0% 10,9% 
França 35,5% 36,1% 25,1% 3,3% 

Espanha 34,7% 51,0% 13,3% 1,0% 
Total 37,6% 38,5% 18,8% 5,1% 

 

Testou-se a hipótese H2: “O número de fontes de informação utilizadas depende da 

localização geográfica das PME’s” utilizando o teste do Qui-Quadrado para avaliar o grau 

de dependência destas duas variáveis. Obteve-se um valor do Qui-Quadrado de 26,580 

correspondendo a um nível de significância de 0,000 e sendo inferior a 0,05, aceita-se a 

hipótese H2 (Ver Anexo L). Ou seja, o tipo de procura de informação e o número de 

fontes utilizadas no processo de decisão de compra depende da localização geográfica. 

Conclui-se que as PME’s de Portugal, França e Espanha não consultam o mesmo número 

de fontes de informação e pode-se também salientar que o fraco número de fontes usadas 

poderá significar que não entram numa procura de informação extensa e preferem optar 

por estratégias mais simples. 

 

Quadro 41 – Fontes de informação mais utilizadas em cada país investigado 

Uso de cada fonte de informação Uso exclusivo de cada fonte de informação Variáveis 
Portugal França Espanha Total Portugal França Espanha Total 

Lojas 5,4% 9,8% 5,1% 5,1% 0% 0% 0% 0% 
Publicidade e 

artigos em revistas 
35,7% 27,3% 20,4% 28,3% 5,5% 7,7% 0% 5,2% 

Rádio/TV 0% 0,5% 2% 0,7% 0% 0% 0% 0% 
Contacto com um 

distribuidor 
60,5% 93,6% 57,1% 56,6% 47,3% 26,2% 47,1% 38,3% 

Amigos utilizadores 34,1% 55,2% 61,2% 50% 14,5% 29,2% 52,9% 29,2% 
Internet 22,5% 4,4% 4,1% 10% 1,8% 0% 0% 0,6% 
Feiras de 

informática 
16,3% 16,9% 22,4% 18% 1,8% 9,2% 0% 4,5% 

Escola 6,2% 3,3% 0% 3,4% 0% 0% 0% 0% 
Outras 20,2% 26,2% 8,2% 20% 29,1% 27,7% 0% 22,1% 

 

No que diz respeito as fontes de informação utilizadas, o Quadro 41 não apresenta 

grandes diferenças entre as três amostras confirmando assim a análise exploratória no 

sentido em que os consumidores preferem informar-se directamente junto dos 
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distribuidores (56,6%) com maior intensidade para os franceses (93,6%) e basear-se na 

experiência de amigos utilizadores (50%) destacando-se os espanhóis com 61,2%.  

 

Nota-se também uma relativa importância pelo uso da publicidade imprensa (28,3% dos 

quais são 35,7% dos portugueses) e de outras fontes (20% dos quais 26,2% são franceses). 

Para os consumidores que dizem usar somente uma fonte de informação, observa-se que o 

distribuidor é a fonte exclusiva para mais de um terço da amostra (38,3%). Os espanhóis 

dividem-se de forma homogénea entre o distribuidor e os amigos com 47,1% a consultar 

exclusivamente o distribuidor e 52,9% a obter informação exclusiva dos amigos. 

 

Dado o baixo conhecimento das marcas observado nos resultados, o consumidor deveria 

alargar a sua procura de informação externa. Mas na realidade verificou-se que usa apenas 

uma ou duas fontes junto de pessoas utilizadoras ou que já têm alguma experiência com a 

categoria de produto. Conforme as entrevistas pessoais, este facto explica-se pelos 

processos de aprendizagem e por factores endógenos e exógenos tais como o risco 

percebido, a implicação e o interesse pelo próprio produto. Sobre as fontes de informação 

referidas no inquérito como “outras”, foram mencionadas cerca de dez fontes de 

adicionais das quais as mais citadas foram os consultores de gestão e contabilidade.  

 

5.4.5 - Nível de implicação na decisão de aquisição 

 

O nível de implicação é um dos factores que mais fará pender o consumidor para uma 

estratégia do tipo LPS ou pelo contrário para outra do tipo EPS, com todas as 

consequências já discutidas na revisão da literatura. Na análise das entrevistas em 

profundidade, verificou-se que o nível da implicação da compra varia em função do 

interesse e da importância do software de gestão e contabilidade para o entrevistado e a 

empresa. Por exemplo, se o cliente considera o produto como um investimento financeiro 

importante ou como um instrumento vital para a sobrevivência da sua empresa no caso de 

ser a base do sistema da própria gestão da empresa,  o nível de implicação será alto. 

 

Quadro 42 - Nível de implicação na decisão de compra por marca 

Nível de implicação na decisão de compra 
 

Normal Importante Muito importante 
PHC 28,6% 14,3% 57,1% 
PMR 50,0%  50,0% 

Utilização de 
cada marca 

Primavera  15,8% 84,2% 
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Saari 2,3% 23,3% 74,4% 
Infologia   100,0% 

SP Editores (Contaplus) 11,4% 54,3% 34,3% 
TI 12,5% 12,5% 75,0% 

Tecnidata   100,0% 

 

Outras 19,7% 19,0% 61,2% 
Total 16,3% 22,0% 61,7% 

Nota: Ver as tabelas de frequências relativas aos resultados de cada país em estudo no Anexo K. 
Conforme o Quadro 42, os dados obtidos indicam que as marcas utilizadas com maior 

frequência foram as que apresentam um maior grau de implicação na decisão de compra. 

Parece que segundo o nível de implicação, as PME’s tendem a escolher as marcas que 

conhecem melhor e com maior reputação nos seus respectivos países. 

 

Quadro 43 - Nível de implicação na decisão de compra em cada país investigado 

Nível de implicação na decisão de compra 
 

Normal Importante Muito importante 
Portugal 3,9% 18,6% 77,5% 
França 23,0% 13,1% 63,9% 

Espanha 20,4% 42,9% 36,7% 
Total 16,3% 22,0% 61,7% 

 

A amostra investigada toma em consideração a implicação, ou seja a importância da 

decisão de compra do software de gestão e contabilidade. Assim, verifica-se, no Quadro 

43, que 83,7% considera “Muito importante e Importante” o nível de implicação na 

decisão de compra. Nota-se a ausência das respostas “Pouco importante e Nada 

importante”.  

 

5.4.5.1 - Segmentação  

 

Quadro 44 - Nível de implicação no processo de compra 

Nível de implicação na decisão de compra 
Variáveis testadas 

Normal Importante  Muito importante 
1 0% 8,9% 5,5% 

2 a 3 73,1% 54,4% 56,9% 
4 a 5 23,9% 32,2% 24,5% 

Nº de marcas conhecidas 

Mais de 6 3% 4,4% 13% 
1 fonte 44,8% 37,8% 35,6% 
2 fontes 14,9% 35,6% 45,8% 
3 fontes 38,8% 22,2% 12,3% 

Nº de fontes de informação 
utilizadas 

Mais de 3 1,5% 4,4% 6,3% 
Sim 49,3% 66,7% 81% 

Comparação entre as marcas 
Não 50,7% 33,3% 61,7% 
Sim 14% 21% 65% 

Já recomendou o software 
Não 20,3% 23,5% 56,2% 
Sim 14,7% 20,3% 65% 

Repetia a compra 
Não 21,2% 26,9% 56,9% 
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O nível de implicação explica as diferentes estratégias de condução de todo o processo de 

decisão de compra. Pode-se concluir que o nível de implicação é uma boa ferramenta de 

segmento do mercado podendo afirmar que o grupo dos consumidores mais implicados 

(83,7% da amostra) conhece um maior número de marcas, usa um maior número de fontes 

de informação com maior intensidade os inquiridos que responderam “normal”, tem maior 

propensão a entrar num processo de comparação e avaliação das marcas (81%), ficar 

satisfeito com a compra e prescrevê-la a amigos (65%). Ou seja, é mais provável que nos 

processos de decisão de compra tenha-se uma trajectória mais próxima de um modelo do 

tipo EPS. 

 

5.4.6 - Estratégia de comparação e escolha no processo de compra 

 

A compreensão da avaliação e da escolha entre as marcas assim como dos critérios 

utilizados pelos consumidores no processo de compra é importante para conhecer o 

mercado e as diferenças existentes entre as três amostras em estudo. 

 

Quadro 45 – Comparação entres as marcas segundo a localização geográfica ´ 

Comparação entre as marcas  
Sim Não 

Portugal 78,3% 21,7% 
França 71,0% 29,0% 

Espanha 68,4% 31,6% 
Total 72,7% 27,3% 

 
 
O Quadro 45 apresenta qual o nível de esforço que está disposta a realizar cada amostra. 

Salienta-se que todas as empresas investigadas tendem mais a comparar o produto antes 

da compra (78,3% dos portugueses, 71% dos franceses e 68,4% dos espanhóis); ou seja 

em entrar num processo de avaliação e de escolha do tipo LPS. Mas, verificou-se também 

que cerca de um terço da amostra (27,3%) opta por não comparar as diferentes 

alternativas e prefere abreviar o processo de compra pela confiança que tem no 

distribuidor, na marca ou no amigo que aconselhou a marca. Ou seja, estas PME’s optam 

por entrar em processos mais simples que facilitam a decisão de compra tal como foi 

referido nas entrevistas em profundidade. 

 

Considerando a hipótese H3: “A comparação entre as marcas depende do país de origem 

das PME’s”. Através do teste do Qui-Quadrado, obteve-se um valor de 3,215 
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correspondendo a um valor de significância igual a 0,200. Como o valor é superior a 0,05, 

rejeita-se a dependência entre os países de origem das PME’s investigadas e o tipo de 

estratégia de comparação e escolha do produto que exibem essas mesmas PME’s. 

Conclui-se que a estratégia de comparar ou não comparar o produto não depende do país 

da empresa mas certamente de outros factores tais como os que foram mencionados nas 

entrevistas em profundidade: a caracterização da empresa, os factores pessoais do próprio 

consumidor (atitude, implicação, valores, hábitos,…), o relacionamento com o 

distribuidor actual do software. 

 

Quadro 46 - Estratégias de comparação e escolha das marcas por país investigado 

Compara entre as marcas 
Critérios citados 

Portugal França Espanha Total 
Funcionalidade 69,8% 63,4% 68,4% 66,6% 

Preço 44,2% 42,6% 39,8% 42, 4% 
Formação 27,1% 14,2% 26,8% 21% 

Assistência técnica 76% 42,6% 52% 55,1% 
Outro motivo 2,3% 19,8% 1% 9,8% 

 

Conforme o Quadro 46, as PME’s usam critérios para avaliar as diferentes marcas ou 

produtos. O desempenho do software de gestão e contabilidade representa o principal 

critério de comparação e escolha na decisão de compra das três amostras (66,6%). O 

preço (42,4%) e a assistência técnica (55,1%) entram igualmente nos principais critérios, 

mas as suas importâncias variam segundo o país de origem. Os portugueses destacam-se 

dos restantes atribuindo maior importância a assistência técnica (76%). Os franceses 

consideram de igual importância tanto o preço como a assistência com 42,6%. Ou seja, as 

amostras usam os mesmos critérios de comparação e escolha mas distinguem-se pela 

importância que lhes é atribuído. 

 

O interesse dos consumidores pelo critério preço é no conjunto bastante alto mas, por 

outro lado, o conhecimento das marcas e dos preços parece limitado o que pode explicar 

que o critério preço não é o mais relevante para avaliar as diferentes alternativas e 

escolher o software de gestão e contabilidade. Como foi referido nas entrevistas em 

profundidade, quanto mais os consumidores são informados sobre os preços da categoria 

de produtos mais são sensíveis a esse critério. Pelo contrário, um fraco conhecimento dos 

preços “insensibiliza” o consumidor dando assim predominância a outros critérios para a 

sua escolha do produto ou marca. 
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Existe um grupo de consumidores que opta por não entrar num processo de comparação, 

ou seja limita-se a suas experiências pessoais, as suas crenças e heurísticas como iremos 

observar seguidamente no Quadro 47. Portanto, os inquiridos preferem abreviar o 

processo de decisão e confiar no distribuidor (5,9% dos quais 17,3% são espanhóis) ou no 

amigo que relata a sua experiência sobre a marca (5,4% dos quais 14,3% são espanhóis) 

para escolher o melhor produto. No entanto, os franceses acham não ser útil comparar os 

diferentes produtos (14,2%) referindo-se as marcas que já conhecem (6%). 

 

Quadro 47 – Estratégias de não comparação e escolha no processo de compra 

Não compara entre as marcas porque...  
Variáveis Portugal França Espanha Total 

Não era útil 0% 14,2% 0% 6,3% 
São todas iguais 0% 0% 4% 0,5% 

Confiança na marca 1,6% 6% 5,1% 4,4% 
Confiança no amigo 0,8% 3,8% 14,3% 5,4% 

Confiança no distribuidor 3,9% 1,1% 17,3% 5,9% 
Outro motivo 11,6% 3,8% 6,1% 7,1% 

 

No que diz respeito aos “outros motivos”, verificou-se algumas respostas comuns entre os 

inquiridos. Os que optam por entrar num processo de comparação citaram sobretudo a 

compatibilidade do produto com outros sistemas informáticos e a notoriedade da marca. 

Nas entrevistas pessoais, os entrevistados que além de recorrer também a fornecedores e 

amigos, preferem entrar num processo de avaliação entre as marcas e produtos através de 

critérios técnicos de comparação de prestações entre as alternativas. No grupo dos que 

optam por não comparar as alternativas, as razões citadas no inquérito postal foram 

sobretudo a imposição do produto na empresa ou a concepção personalizada de um 

produto para a empresa. Nas entrevistas realizadas, os motivos mencionados foram 

sobretudo a confiança no próprio distribuidor e nos amigos que aconselharam a marca. 

 

As três amostras em estudo não exibem uma diferença estatística que seja significativa em 

termos de comparação ou não comparação das marcas no processo de decisão de compra 

desta categoria de produto (Anexo J, p.112-115). 

 

Para testar a relação existente entre os critérios utilizados na estratégia de comparação e 

escolha das marcas e as três amostras, calculou-se o Qui-Quadrado para cada variável 

referida nos Quadros 46 e 47. Assim, testou-se a hipótese H4: “A localização geográfica 

influencia os critérios utilizados na estratégia de comparação e escolha das marcas”, os 
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valores para cada variável são apresentados no Quadro 48. As variáveis “Assistência 

técnica”, “Formação”, “Total confiança no amigo que recomenda”, “Total confiança no 

distribuidor” tendo uma significância inferior a 0,05 (assinalados em negrito no Quadro 

48), revelam-se dependentes da localização geográfica. A importância destas variáveis, 

cujo carácter é mais específico, pode depender da cultura da empresa, das experiências de 

compra e das relações com o distribuidor porque, por exemplo, as PME’s podem ter um 

serviço de assistência interno. As restantes variáveis tendo um nível de significância 

superior a 0,05; o teste do Qui-Quadrado rejeita a hipótese de dependência. As empresas 

portuguesas, francesas e espanholas não diferenciam-se estatisticamente e indicam um 

comportamento similar a respeito das razões citadas para adoptar uma estratégia de 

comparação ou não (Anexo J). 

 

Quadro 48 – Valores do teste do Qui-Quadrado  

Variáveis Qui-Quadrado Valor de significância   
Preço 0,444 0,801 

Funcionalidade 1,568 0,457 
Assistência técnica 34,622 0,000 

Formação 9,871 0,007 
Total confiança na marca 3,742 0,154 

Total confiança no amigo que recomenda 21,564 0,000 
Total confiança no distribuidor 31,932 0,000 

 

Conclui-se que a localização geográfica da PME assim que outros factores profissionais e 

pessoais tais como a funcionalidade, o preço e a confiança do produto se caracterizam por 

uma homogeneidade entre as respostas das empresas portuguesas, francesas e espanholas 

mantendo as mesmas opiniões na comparação ou não nestes três critérios. 

 

5.4.7 - Existência de regras heurísticas 

 

Para verificar a existência de uma série de dogmas e pequenas regras de decisão e atitudes 

para com o software de gestão e contabilidade, foi testado o grau de acordo ou desacordo 

de seis afirmações propostas no questionário.  

 

Através das respostas recolhidas, confirmou-se o que a análise qualitativa já tinha 

demonstrado, ou seja que os inqueridos têm crenças e ideias pré-concebidas sobre os 

softwares de gestão e contabilidade. De facto, observou-se que a totalidade dos inquiridos 
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atribui importância às regras heurísticas propostas, embora existe uma diferença ao nível 

de concordância entre elas. 

 

As seis afirmações propostas apresentam médias que situam-se entre -0,24 e 1,20 (Anexo 

I - Quadro 67). Os perfis de respostas observam que os inquiridos, perante as pontuações 

atribuídas a cada uma das variáveis, valorizam relativamente mais a afirmação 6 com uma 

média de 1,20 e relativamente menos a afirmação 4 com uma média de -0,24 apesar de 

25% dos inquiridos concordarem, situando-se as restantes afirmações numa posição 

intermédia. As afirmações 1, 2 e 3 têm a mesma média de 0,13 com aproximadamente um 

grau de concordância equivalente a uma taxa de 40%, apesar de existir algumas diferenças 

entre os graus de concordâncias (1) e (2) nomeadamente o valor de concordância total da 

afirmação 1 sendo mais alto (16,1%) do que o das afirmações 2 e 3. Os inquiridos 

descordam a 75% a existência da quarta afirmação tendo a média mais baixa (-0,24) no 

entanto 24% dizem concordar com os preços serem bons indicadores da qualidade dos 

softwares. As respostas dão um maior destaque a qualidade do serviço pós-venda (6), com 

82% das respostas, embora 60% da amostra total tome em consideração a credibilidade da 

marca/produto (5) tendo as médias mais altas (0,68 e 1,20) (Quadro 49). 

 

Quadro 49 - Perfil de respostas às regras heurísticas 
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1 

Eu não compro nenhum software sem que 
alguém que eu conheça o tenha utilizado 
pelo menos uns meses e o recomende... 

12,2% 
(50) 

20,2% 
(83) 

26,3% 
(108) 

25,1% 
(66) 

16,1% 
(66) 

0,13 1,25 

 
2 

Quando comprar um novo software de 
contabilidade, mais do que comparar entre 
marcas, pergunto a amigos qual me 
recomendam... 

 
9,3% 
(38) 

 
17,3% 
(71) 

 
32,7% 
(134) 

 
32,7% 
(134) 

 
8% 
(33) 

 
0,13 

 
1,09 

 
3 

As marcas mais conhecidas são 
provavelmente as marcas que mais 
garantias dão do bom funcionamento 

7,6% 
(31) 

15,9% 
(65) 

38,5% 
(158) 

32,4% 
(133) 

5,6% 
(23) 

0,13 1,00 

 
4 

Os diferentes preços dos programas são 
um bom indicador da qualidade dos 
mesmos 

12,4% 
(51) 

25,9% 
(106) 

36,8% 
(151) 

22,9% 
(94) 

2% 
(8) 

-0,24 1,00 

 
5 

Neste tipo de produto mais vale comprar 
caro a uma empresa credível, do que optar 
por uma nova marca e desconhecida 

1,5% 
(6) 

6,6% 
(27) 

32,7% 
(134) 

41% 
(168) 

18,3% 
(75) 

 
0,68 

 
0,90 

 
6 

Mais do que a marca do programa, a mim 
interessa-me quem é que vende o 
programa, e qual é sua qualidade de 
serviço pós-venda 

1,5% 
(6) 

1% 
(4) 

15,6% 
(64) 

40% 
(164) 

42% 
(172) 

1,20 0,84 
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Nota: A escala (- 2) a (2) foi tratada como sendo contínua para efeito do tratamento. 
 

 

Para validar os resultados globais, realizaram tabelas de contingências apresentadas no 

anexo J (p.99), análise de variância Anova e testes t-student para comparar as médias das 

6 afirmações propostas considerando os três países em estudo (Quadro 67 - Anexo J). 

Quadro 50 – Comparação do perfil de respostas às regras heurísticas dos países 

investigados 

 

 

As três amostras não diferem entre si significativamente no grau de concordância das 

proposta 1 e 2 tendo o Sig. superior a 0,05. A proposta 2 já difere significativamente entre 

Portugal e França (40 pontos favoráveis à França, p= 0,006). A proposta 4 difere 

significativamente entre Espanha e Portugal (47 pontos favoráveis ao Portugal, p=0,002), 

bem como existem diferença das respostas entre Espanha e França (p= 0,001). A proposta 
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5 difere também significativamente entre Espanha e Portugal (38 pontos favoráveis à 

Espanha, p= 0,006). No que diz respeito a proposta 6, as três amostras em estudo 

concordam com as proposições 5 e 6 valorizando mais a 6 com média de 1,30 para os 

portugueses, 1,47 para os espanhóis e 0,98 para os franceses. Pode-se observar que 

Portugal difere significativamente da França (32 valores de diferença favoráveis ao 

Portugal, p= 0,003), bem como existem diferença das respostas entre França e Espanha 

(49 valores de diferença favoráveis à Espanha, p= 0,000) (Quadro 50).  

 

De forma a detectar o grau de associação existente entre as 6 propostas foi realizada uma 

análise factorial apresentada em seguida mas antes disso procedeu-se a realização de uma 

matriz de correlação de Spearman para poder confirmar os resultados descritivos e 

avançar algumas relações entre as diferentes propostas e associações possíveis entre elas.  

 

Quadro 51 – Matriz de correlações entre as regras heurísticas propostas 

Código das variáveis 
Regras heurísticas testadas 1 2 3 4 5 6 

Coef. 
Correlação Sp. 1 0,506 0,006 0,002 0,046 0,033  

1 

Eu não compro nenhum software sem que alguém que 
eu conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o 
recomende... 

Valor de 
Significância  ,000 0,868 0,965 0,351 0,509 

Coef. 
correlação Sp. 0,506 1 0,74 -,037 -,052 ,129  

2 

Quando comprar um novo software de contabilidade, 
mais do que comparar entre marcas, pergunto a amigos 
qual me recomendam... 

Valor de 
Significância ,000  ,134 ,456 ,294 ,009 

Coef. 
correlação Sp. ,008 ,074 1 ,397 ,302 -,192  

3 
As marcas mais conhecidas são provavelmente as 
marcas que mais garantias dão do bom funcionamento Valor de 

Significância ,868 ,134  ,000 ,000 ,000 

Coef. 
correlação Sp. ,002 -,037 ,397 1 ,115 -,022  

4 
Os diferentes preços dos programas são um bom 
indicador da qualidade dos mesmos Valor de 

Significância ,965 ,456 ,000  ,020 ,662 

Coef. 
correlação Sp. ,046 -,052 ,302 ,115 1 ,106  

5 

Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma 
empresa credível, do que optar por uma nova marca e 
desconhecida 

Valor de 
Significância ,351 ,294 ,000 ,020  ,031 

Coef. 
correlação Sp. ,033 ,129 -,192 -,022 ,106 1  

6 

Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me 
quem é que vende o programa, e qual é sua qualidade 
de serviço pós-venda 

Valor de 
Significância ,509 ,009 ,000 ,662 ,031  

 

Do Quadro 51, pode-se observar que as propostas 1 e 2 estão claramente correlacionadas 

entre elas, bem como a proposta 3 com as propostas 4 e 5.  

 

5.4.7.1 – Análise Factorial em componentes Principais 
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Uma Análise Factorial em Componentes Principais foi realizada para compreender o 

perfil das três amostras perante o grau de concordância atribuído as regras heurísticas 

sobre os softwares de gestão e contabilidade (Figura 22). 

 

A origem dos países das amostras estudadas mostra claramente qual é o grau de 

concordância ou não perante as regras heurísticas propostas no inquérito (Figura 22).  

Figura 22 – Grau de concordância das regras heurísticas nos países investigados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para averiguar se os dados recolhidos permitem utilizar a análise factorial para os estudar, 

deve-se analisar com cuidado a matriz de correlações, apresentada no Quadro 51, a matriz 

correlações parciais e a Kaiser’s Measure of Sampling Adequancy. 

 

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é uma medida de diagnóstico da 

homogeneidade das variáveis. Para valores superiores a 0,9 nesta medida, a análise 

factorial é muito boa, para valores entre 0,8 e 0,9 a análise factorial é boa. Isto porque o 

KMO perto de 1 indica coeficientes de correlação parciais pequenos. Neste caso, o KMO 

é de 0,434, valor que indica que a matriz de dados é muito fraco e não é adequada para a 

análise. No entanto, o teste de Barlett associou um nível de significância de 0,000 (valor 

inferior a 0,05), o que leva à aceitação de correlações entre as variáveis. 

 

A matriz de correlações revela os índices de correlação entre os vários itens (Quadro 52). 

Neste caso, como se pode constatar, existem correlações entre alguns itens (normalmente 
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valores superiores a 0,30). Consta-se que os valores de R de Pearson são relativamente 

baixo situando-se entre –0,091 e 0,539. Existe uma fraca associação linear entre as seis 

afirmações, embora existe dois coeficientes R indicando uma associação moderada entre 

as afirmações 1 e 2 com R = 0,539, as afirmações 3 e 4 com R = 0,389 e as afirmações 3 e 

5 com R = 0,327. O agrupamento de itens em componentes é difícil porque os 

coeficientes de correlações são extremamente fracos. Apesar desta observação, a Análise 

de Componentes Principais revela a existência de associações entre algumas das 

preposições, como se verá de seguida. 

 

Quadro 52 – Correlação entre as regras heurísticas 

Coeficientes de correlação 1 2 3 4 5 6 

1 
Eu não compro nenhum software sem que alguém que eu 
conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o 
recomende... 

1 0,539 ,003 
-

,011 
,069 ,073 

2 
Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do 
que comparar entre marcas, pergunto a amigos qual me 
recomendam... 

,539 1 ,089 
-

,072 
-

,018 
-,143 

3 
As marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas que 
mais garantias dão do bom funcionamento 

,003 ,089 1 ,389 ,327 -,091 

4 
Os diferentes preços dos programas são um bom indicador da 
qualidade dos mesmos 

-
,011 

-,072 ,389 1 ,119 ,005 

5 
Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa 
credível, do que optar por uma nova marca e desconhecida 

,069 -,018 ,327 ,119 1 ,218 

6 
Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me quem 
é que vende o programa, e qual é sua qualidade de serviço 
pós-venda 

,073 ,143 
-

,091 
,005 ,218 1 

 

A proporção da variância de cada variável explicada pelas componentes principais retidas 

designa-se por comunalidades. As comunalidades que figuram no Quadro 53 exibem os 

valores antes e após a extracção do número desejado de factores que como se verá de 

seguida de três componentes. As comunalidades iniciais são iguais a 1, existindo tantas 

componentes principais como variáveis. Após a extracção, variam entre 0 e 1, sendo 1 

quando os factores comuns explicam toda a sua variância. Vê-se que as variâncias 

explicadas pelas componentes são razoáveis por terem comunalidades que situam-se entre 

0,559 e 0,782 (Quadro 53). 

 

Quadro 53 – Comunalidades 

 Inicial Extracção 

1 
Eu não compro nenhum software sem que alguém que eu conheça o tenha 
utilizado pelo menos uns meses e o recomende... 

1,000 0,753 

2 
Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar 
entre marcas, pergunto a amigos qual me recomendam... 

1,000 0,782 

3 
As marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas que mais garantias dão 
do bom funcionamento 

1,000 0,742 
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4 
Os diferentes preços dos programas são um bom indicador da qualidade dos 
mesmos 

1,000 0,559 

5 
Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa credível, do que 
optar por uma nova marca e desconhecida 

1,000 0,659 

6 
Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me quem é que vende o 
programa, e qual é sua qualidade de serviço pós-venda 

1,000 0,775 

 

O objectivo é determinar o número de factores necessários para explicar a correlação 

entre as variáveis. Existem vários critérios que nos auxiliam nesta tarefa. Dois desses 

critérios são: número de valores próprios superiores a um (Quadro 54) e sree-plot dos 

valores próprios (Figura 23). 

 

Quadro 54 – Variância explicada por cada componente 

Valores próprios iniciais Valores após rotação 

Componente 
Total Variância 

explicada % 

Variância 
acumulada 

explicada % 
Total 

Variânci
a 

explicada 
% 

Variância 
acumulada 

explicada % 

1 1,626 27,104 27,104 1,551 25,847 25,847 
2 1,542 25,704 52,808 1,518 25,297 51,144 
3 1,101 18,347 71,155 1,201 20,011 71,155 
4 0,791 13,185 84,341    
5 0,576 9,602 93,943    
6 0,363 6,057 100,000    

 

Neste caso, se conseguiu extrair 3 factores com eigenvalues superiores a 1. Enquanto a 

variância total explicada pelos três factores (71,155%) não varia com a rotação, o mesmo 

não acontece com a variância explicada por cada factor, que varia (antes 18,047% depois 

20, 011%) com a rotação (Quadro 54). Em termos práticos, constata-se que a escala 

apresenta 3 factores distintos que explicam 71,155% da variância da escala e factores 

adicionais não melhoram significativamente o nível da variância explicada.. Os dois 

primeiros factores possuem um peso muito aproximado explicando 25,8% e 25,2%, o 

terceiro tendo um penos menos significativo (20%).  

 

Figura 23 - Scree Plot dos valores próprios 
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O Sree-Plot (Figura 23) permite, de forma visual, evidenciar o facto de que cada factor 

adicional não contribui muito mais para explicar a variância total dos dados. Como se 

pode observar, a curva do gráfico começa a perder verticalidade mais ou menos a partir do 

3. Verificando-se que acima do 3 estão os três factores, os mesmos que foram extraídos 

anteriormente. 

 

Para obter uma solução de análise factorial no nosso problema, realizou-se a Matriz de 

Componentes Rodada recorrendo ao método de rotação Varimax. A função desta matriz é 

relacionar os itens com os factores extraídos (neste caso 3). Neste método, pressupõe-se 

que a variância comum inicial seja, para todas as variáveis, igual a um. O output dá-nos 

uma estrutura de loadings preliminar. Esta estrutura já nos permite efectuar uma 

identificação prévia dos factores, isto é, efectuar uma interpretação prévia. Todavia, irá-se 

efectuar a interpretação posteriormente, após a rotação dos factores. Em todo o caso, 

constata-se pelo valor dos loadings (Quadro 55), que no factor 1 está associado as 

variáveis 1 e 2; no factor 2 está associado as variáveis 3 e 4. E, por fim, o factor 3 está 

relacionado com as variáveis 5 e 6.  

 

Quadro 55 – Matriz das componentes após rotação varimax 

Componentes  
1 2 3 

1 
Eu não compro nenhum software sem que alguém que eu conheço o tenha utilizado 
pelo menos uns meses e o recomende... 

0,883   

2 
Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar entre 
marcas, pergunto a amigos qual me recomendam... 

0,867   

3 
As marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas que mais garantias dão do 
bom funcionamento. 

 0,857  

4 
Os diferentes preços dos programas são um bom indicador da qualidade dos 
mesmos. 

 0,745  

5 
Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa credível, do que optar 
por uma nova marca e desconhecida. 

  0,851 

6 
Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me quem é que vende o 
programa, e qual é sua qualidade de serviço pós-venda. 

  0,686 

 

O factor 1 está claramente relacionado com as recomendações, a prescrição, os 

conhecimentos e as experiências de utilização de uma terceira pessoa. Atribuiu-se uma 

primeira denominação global a este factor que é “Recomendações de amigos 

utilizadores”. O factor 2 está relacionado com as variáveis 3 e 4 que ambas defendem a a 
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marca e os preços como factores de qualidade do software. Passa-se a denominar este 

factor por “Importância do desempenho do software”. O factor 3 relaciona as propostas 5 

e 6 com a “Notoriedade e Qualidade do vendedor”. 

 

Os factores encontrados resumem as heurísticas determinantes para o processo de decisão 

de compra do consumidor. Os consumidores sofrem de distorções que podem-se observar 

no modelo proposto, no entanto as heuristicas entram igualmente no processo de 

avaliação e escolha do produto sendo variáveis determinantes no tipo de comportamento e 

de processo de decisão de compra. 

 

5.4.8 - Comportamento pós-compra 

 

O comportamento futuro de compra depende simplesmente da avaliação pós-compra 

realizada pelo consumidor após a compra e o uso do produto. Ou seja, a satisfação e a 

insatisfação poderão ter repercussões nos comportamentos futuros de compra, em termos 

de recomendação e de repetição da compra potenciando a fidelização ao produto/marca. 

 

Quadro 56 - Grau de satisfação com o software e com os serviços do distribuidor 
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Portugal 3,9% 6,2% 20,2% 45% 24,8% 0,81 1,01 

França 0 8,2% 10,9% 50,3% 30,6% 1,03 0,86 
Espanha 1% 1% 19,4% 45,9% 32,7% 1,08 0,81 

Grau de satisfação com as 
funcionalidades do 

software de contabilidade 
Total 1,5% 5,9% 15,9% 47,6% 29,3% 0,97 0,90 

Portugal 7,8% 6,2% 17,8% 48,8% 19,4% 0,66 1,10 
França 1,6% 12% 14,8% 51,9% 19,7% 0,76 0,96 

Espanha 2% 17,3% 16,3% 54,1% 10,2% 0,53 0,97 
Grau de satisfação com os 
serviços do distribuidor 

Total 3,7% 11,5% 16,1% 51,5% 17,3% 0,67 1,01 
 

A análise do Quadro 56 permite concluir que cerca de 87% do mercado em estudo 

encontra-se razoavelmente satisfeito com o desempenho global do produto, se bem que 

um pouco menos satisfeitos com os distribuidores (68,8% no total dos quais 68,2% são 

portugueses e 71,7% são franceses). Os franceses e os portugueses encontram-se 

razoavelmente satisfeitos com a funcionalidade dos seus softwares com 80% e 70% das 

respostas indicando “Boa” e “Muita boa”. Cerca de 78% dos espanhóis consideram-se 

satisfeitos com as funcionalidades do software que compraram, no entanto são mais 
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insatisfeitos no que diz respeito a relação com o distribuidor com cerca de 35% das 

respostas.  

 

Numa escala de (-2) (Muito má) e (2) (Muita boa), a satisfação com a funcionalidade do 

sofware tem médias que situam-se entre 0,81 e 1,08; e a satisfação com os distribuidores 

encontram-se entre 0,53 e 0,66 para as amostras em estudo (Quadro 56 e Figura 24). 

Figura 24 – Satisfação com a funcionalidade do software e com o serviço do 

distribuidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os franceses e os espanhóis situam-se acima da média total correspondendo a satisfação 

com as funcionalidades do software embora Portugal tenha uma média alta. No que diz 

respeito a satisfação com o distribuidor, a França situa-se acima da média total, embora as 

três amostras não apresentam diferenças significativas entre elas. Pode-se concluir que os 

franceses e os espanhóis valorizam mais as prestações do produto e que os portugueses 

valorizam mais o distribuidor.  

 

Ou seja, a experiência insatisfatória que os consumidores exprimem enquanto ao 

distribuidor não impede que estejam satisfeitos com o desempenho técnico do software de 

gestão e contabilidade. Por exemplo, observou-se que 14% dos portugueses são 

insatisfeitos com o distribuidor, o que não impediu que estabelecessem uma experiência 

satisfatória com o software (70%). 

 

Quadro 57 – Correlação entre a satisfação com a funcionalidade do software e com o 

serviço do distribuidor em cada país investigado 
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Correlação de Pearson 
 
Localização geográfica 

Grau de satisfação com 
as prestações do 

software de 
contabilidade 

Grau de satisfação 
com o serviço do 

distribuidor 

Grau de satisfação com as prestações do software  1 0,841 
Portugal 

Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 0,841 1 
Grau de satisfação com as prestações do software  1 0,852 

França 
Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 0,852 1 
Grau de satisfação com as prestações do software  1 0,684 

Espanha 
Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 0,684 1 

 

O Quadro 57 permite verificar a hipótese H5 “o grau de satisfação com as prestações do 

software relaciona-se ao grau de satisfação com o serviço do distribuidor”. O Quadro 57 

expõe a forte correlação existente entre as três amostras (com correlações aproximativa de 

80%). O grau de satisfação quer do software quer do distribuidor tem uma correlação 

muita significativa em cada país em estudo indicando um nível de significância de 

Pearson, superior a 0,05 nas três amostras (0,841 para Portugal, 0,852 para França e 0,684 

para Espanha) e uma associação linear alta. Assim, a forte correlação existente entre as 

duas variáveis é estatisticamente significativa, embora a Espanha tenha um valor mais 

baixo. Aceita-se a hipótese H5 “o grau de satisfação com as prestações do software 

relaciona-se tanto pela positiva como pela negativa ao grau de satisfação com o serviço do 

distribuidor”. Ou seja, quando a primeira aumenta também a segunda aumenta tanto pela 

satisfação como pela insatisfação. Sendo associadas positivamente, o grau de satisfação 

ou insatisfação pode ter repercussões positivas ou negativas sobre os comportamentos 

futuros em termos de recomendação e repetição de compra. 

 

De acordo com a pesquisa qualitativa, a análise descritiva confirmou as respostas dos 

entrevistados que salientaram que poderiam prescrever o produto ver repetir a compra se 

ficassem satisfeitos com o uso do produto. No entanto, se houver uma insatisfação 

nomeadamente com os serviços pós-venda do distribuidor, estam dispostos a mudar de 

produto e de fornecedor incluindo uma prescrição boca-a-boca negativa junto aos amigos.  

 

Com efeito, o Quadro 58 observa que 74,6% dos utilizadores estão dispostos a repetir a 

compra (e a prescrever a solução aos amigos - 62,7%). Cerca de 64% da amostra francesa 

e espanhola diz que já recomendou o produto a outras pessoas, com menor intensidade 

para a amostra portuguesa (60,5%). Como já foi referido, os franceses são mais atentos a 

notoriedade da marca do que ao produto. Ou seja, são os que indicam um maior resultado 

no que diz respeito a repetição de compra com 79,2%. 
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Quadro 58 - Comportamento pós-compra da amostra em estudo 

 Amostra global Portugal França Espanha 
Variáveis Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Teve formação prévia 89,8% 10,2% 96,1% 3,9% 89,6% 10,4% 81,6% 18,4% 
Tem contrato e assistência técnica 81,2% 18,8% 74,4% 25,6% 87,4% 12,6% 78,6% 21,4% 

Repetição da compra 74,6% 25,4% 72,1% 27,9% 79,2% 20,8% 69,4% 30,6% 
Recomendação 62,7% 37,3% 60,5% 39,5% 63,4% 36,6% 64,3% 35,7% 

Disposição a mudar 49,8% 50,2% 59,7% 40,3% 37,7% 62,3% 59,1% 40,8% 
O euro foi um problema 7,8% 92,2%       

No entanto, 49,8% da amostra declara estar disposta a mudar de programa apesar de ter 

formação (89,8%) e contrato de assistência técnica (81,2%). Ou seja, temos cerca de 60% 

das amostras portuguesas e espanholas que está disposto a mudar de programa, com 

menor intensidade nas empresas francesas com 37,7%. Esta observação não quer dizer 

que estão insatisfeitos com o produto ou com o distribuidor, factores endógenos podem 

afectar esta decisão tais como o lançamento de um novo produto, melhores serviços 

prestados por outro distribuidor, vontade de quebrar a rotina, aborrecimento.  

 

Com efeito, a satisfação com a funcionalidade do software não implica a satisfação com o 

distribuidor visto que as empresas com maior propensão a mudar de software são as que 

receberam formação e as que detêm um contrato de assistência técnica. 

 

Esta secção pretendeu dar uma panorâmica sobre a estrutura do mercado de software de 

gestão e contabilidade para as PME’s em Portugal, Espanha e França. O principal 

objectivo da etapa quantitativa é descrever e analisar o comportamento das PME’s 

portuguesas, francesas e espanholas na compra do software de gestão e contabilidade 

assim como determinar as variáveis que permitem identificar segmentos que expliquem 

diferentes comportamentos no processo de decisão de compra entre eles.  

 

A próxima secção pretende analisar os dados à luz do modelo proposto. Para isso, serão 

apresentados os resultados dos vários tratamentos realizados a partir dos dados  recolhidos 

com o objectivo de responder e validar as hipóteses do modelo proposto.  

 

5.5 – Apresentação e análise dos resultados sobre o modelo proposto 

 

O estudo da adequação de um modelo à realidade pode ser realizado através da 

confirmação ou não das diferentes relações lógicas que estabelece. Nesta secção 
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demonstra-se a validade das questões e hipóteses anteriormente consideradas em relação a 

cada uma das relações base constantes no modelo proposto (Figura 25 e Quadro 59). 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Modelo, hipóteses e técnicas utilizadas 

 

 

Quadro 59 - Hipóteses para validade do modelo proposto 

Variáveis Hipóteses genéricas 
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O nível de implicação 

HM1.1: O nível de implicação do consumidor está relacionado 
com a procura de informação.  
HM1.2: O nível de implicação do consumidor está relacionado 
com a estratégia de comparação e de escolha. 

Os factores de caracterização da empresa 

HM2.1: Os factores de caracterização da empresa influenciam 
a procura de informação.  
HM2.2: Os factores de caracterização da empresa influenciam 
a estratégia de comparação e de escolha. 

As fontes de informação utilizadas 

HM3.1: As fontes de informação utilizadas na estratégia de 
procura de informação influenciam a procura de informação. 
HM3.2: As fontes de informação utilizadas na estratégia de 
procura de informação influenciam a estratégia de comparação 
e de escolha.                                                                (Continua) 
HM4: A compra e o uso do produto relacionam-se 
positivamente com a avaliação de satisfação pós-compra.  

A avaliação da satisfação pós-compra 
HM5: A avaliação não satisfatória da compra e do uso do 
software implica a disposição a mudar de software. 

Probabilidade de mudar de software de 
gestão e contabilidade em função da 
avaliação pós-compra  

HM6: O nível de implicação está relacionado com a avaliação 
satisfatória da compra e do uso do software. 

O uso da recomendação em função do 
nível de implicação 

HM7: O nível de implicação do consumidor relaciona-se com a 
procura de recomendações de amigos e colegas conhecedores e 
utilizadores do software de gestão e contabilidade. 

Probabilidade de recomendação  
HM8: A recomendação que influi nos actos de compra de 
outros indivíduos esta fortemente relacionado com a satisfação 
pós-compra do produto. 

Probabilidade de repetição de compra 
HM9: A repetição de compra está relacionada positivamente 
com o grau de satisfação pós-compra. 

 

5.5.1 – Nível de implicação no processo de decisão de compra 

 

Verificou-se a relação entre o número de marcas conhecidas, o número de fontes 

utilizadas e o nível de implicação. Os resultados obtidos no Quadro 60 indicam que um 

maior grau de implicação no processo de compra faz com que o consumidor conheça mais 

marcas (59% e 26,1%) e esteja mais disposto a entrar num processo de comparação entre 

as marcas (81%). Logo está mais disponível para entrar num processo de compra 

complexo. Ao contrário, quanto menos importante é o nível de implicação, mais disposto 

está o consumidor a limitar o processo de decisão de compra apoiando-se na confiança na 

marca, nos amigos que recomendam e no distribuidor. Ou seja, o nível de implicação terá 

uma influência sobre o processo do comportamento de compra. Logo, o consumidor mais 

implicado utiliza um maior número de critérios de avaliação e comparação (maior número 

de fontes utilizadas, regras de comparação, entre outros) para avaliar o melhor produto 

que o consumidor menos implicado no processo de decisão de compra.  

 

Quadro 60 - Nível de implicação e processo de compra 

Comportamento de compra Nível de implicação na decisão de compra 
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Variáveis testadas Normal Importante Muito importante Total 
1 0% 8,9% 5,5% 5,4% 

2 a 3 73,1% 54,4% 56,9% 59% 
4 a 5 23,9% 32,2% 24,5% 26,1% 

Nº de marcas conhecidas 

Mais de 6 3% 4,4% 13% 9,5% 
1 fonte 44,8% 37,8% 35,6% 37,6% 
2 fontes 14,9% 35,6% 45,8% 38,5% 
3 fontes 38,8% 22,2% 12,3% 18,8% 

Nº de fontes de informação 
utilizadas 

Mais de 3 1,5% 4,4% 6,3% 5,1% 
Comparação entre as marcas Sim 49,3% 66,7% 81% 72,7% 

 

Tal como a implicação, a experiência que tem o consumidor acerca do produto ou marca 

tem um impacto sobre a complexidade do seu processo de decisão de compra. Nesse caso 

verificou-se que quanto mais marcas são conhecidas, maior é a probabilidade do 

consumidor reduzir o número de fontes utilizadas e ver a não comparação das alternativas 

assim gerando um processo de decisão de compra bem mais simples (Ver as tabelas de 

contingência, Qui-Quadrados e Test T no Anexo L, p.134). 

 

Quadro 61 – Correlação entre o Nível de implicação e o processo de compra 

Coeficiente de Correlação Pearson 
 

Nível de 
implicação na 

decisão de compra 

Comparação 
entre as 
marcas 

Nº de 
marcas 

conhecidas 

Nº de fontes de 
informação 
utilizadas 

Nível de implicação na 
decisão de compra 

Coef. Correl. 

Sig.  

1 -0,266 
0,000 

0,072 
0,144 

-0,185 
0,000 

Comparação entre as 
marcas 

Coef. Correl. 

Sig.  

-0,266 
0,000 

1 0,67 
0,174 

0,106 
0,033 

Nº de marcas 
conhecidas 

Coef. Correl. 

Sig. 

0,072 
0,144 

-0,67 
0,174 

1 0,145 
0,003 

Nº de fontes de 
informaçao utilizadas 

Coef. Correl. 

Sig. 

-0,185 
0,000 

0,106 
0,033 

0,145 
0,003 

1 

 

Os coeficientes de correlação no Quadro 61 entre o nível de implicação, número de 

marcas conhecidas, o número de fontes de informação utilizadas e a comparação das 

marcas são muito fracos para poder determinar se existe uma associação possíveis entre 

essas variáveis, embora constata-se que o nível de implicação é associado com um valor 

de significância 0,000 ao número de fontes de informação utilizadas e a comparação das 

marcas. Da mesma forma, observa-se que o número de fontes de informação utilizadas 

correlaciona-se com o número de marcas conhecidas. Embora não explicite no modelo, 

podia-se aceitar a hipótese de que o número de fontes utilizadas depende do número de 

marcas conhecidas pelo consumidor.  

 

Para confirmar os resultados do Quadro 62, pretendeu-se verificar a seguinte hipótese 

HM1 da Figura 25: “O nível de implicação do consumidor em relação a compra do 
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software de gestão e contabilidade está relacionado com o processo de decisão de 

compra”. A hipótese HM1 relaciona as variáveis 1) o processo de decisão de compra 

(variavel dependente) e 2) o nível de implicação (variável independente). O conjunto das 

variáveis é operacionalizada considerando os elementos seguintes: 1) A procura de 

informação medida pelo número de marcas conhecidas e pelo número de fontes de 

informação utilizadas e 2) a estratégia de comparação e de escolha. 

 

Segundo o teste de Levene, as variâncias entre o grupo: número de marcas conhecidas e 

nível de implicação podem ser consideradas homogéneas, dado que a significância é 

superior a 0,05 (0,262). Ou seja, o nível de implicação varia em função do número de 

marcas conhecidas.  

 

Quadro 62 - Valores do teste do Qui-Quadrado e ANOVA para a hipótese M1 

ANOVA 
Variáveis testadas para a medição do Nível de implicação Total df Média F Sig. 

Nº de marcas conhecidas Entre grupos 0,618 2 0,309 1,346 0,262 
 Nos grupos 93,392 407 0,229   

Nº de fontes de informação utilizadas Entre grupos 2,587 2 1,294 7,314 0,001 
 Nos grupos 71,988 407 0,177   

Comparação entre as marcas Entre grupos 5,765 2 2,883 15,511 0,000 
 Nos grupos 75,640 407 0,186   

QUI-QUADRADO 
Variáveis testadas para a medição do Nível de implicação Qui-Quadrado Valor de significância  

Nº de marcas conhecidas 18, 873 0,004 
Nº de fontes de informação utilizadas 37,739 0,000 

Comparação entre as marcas 29,037 0,000 
 

Quanto maior o conhecimento das marcas pelo consumidor menor será o risco percebido 

da compra e o nível de implicação. Da mesma forma, quanto menor o conhecimento das 

marcas pelo consumidor maior será a implicação do consumidor e por consequente a 

variação do número de informação utilizada e da estratégia de comparação entre as 

marcas realizada. Conclui-se que as variáveis testadas relacionam-se todas destacando-se 

a variável “número de marcas conhecidas” como sendo uma variaval pessoal e interna que 

poderá condicionar o nível de implicação que por sua vez terá uma influencia sobre o 

número de fontes de informação utilizadas e a necessidade de comparar ou não as marcas. 

 

Observa-se também no Qui-Quadrado (Quadro 62) uma relação de dependência entre as 

variáveis assinaladas em negrito e a variável “Nível de implicação” já que o valor de 
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significância é inferior a 0,05, ou seja aceita-se a hipótese HM1, o que significa que o 

processo de decisão de compra depende do nível de implicação do consumidor. 

 

Dado os valores obtidos no Quadro 62, o nível de implicação do consumidor deve entrar 

no modelo proposto como uma variável de avaliação de compra de um software de gestão 

e de contabilidade. Parece que todas as variáveis variam segundo o grau de implicação 

(Anexo L, p.133). Esta evidência vai de encontro com o modelo proposo e já referido por 

Assael (1992) e mais recentemente reformulado por Olson (1997), segundo o qual o nível 

de implicação é uma das variáveis que explica o facto do consumidor optar por uma 

resolução do problema mais do tipo EPS ou LPS. 

 

5.5.2 - Factores de caracterização 

 

Dentro das varáveis que podem influenciar o processo de decisão de compra, o conjunto 

de características sociodemográficas tais como a idade, sexo, ordenado, ciclo de família e 

educação é provavelmente o mais conhecido. Na pesquisa presente, para identificar as 

variáveis que condicionam o decorrer do processo de decisão de compra do consumidor, 

foram consideradas os factores de caracterização das PME’s investigadas, ou seja o 

“número de trabalhadores da empresa”, o “tipo de actividade da PME” e a “facturação 

anual”. De facto, essas variáveis não podem ser afastadas sabendo que podem influenciar 

a intensidade dos riscos percebidos assim que o grau de experiência e a implicação da 

decisão de compra. Ou seja, se estes factores descrevem a propensão que têm os 

consumidores a preferir certos produtos, deve-se extrapolar essas variáveis para poder 

explicar o porquê.   

 

5.5.2.1 - Factores de caracterização: Número de trabalhadores da empresa  

 

Conforme a dimensão da empresa, as empresas com um maior número de empregados 

serão mais propenso em conhecer várias marcas, em procurar mais profundamente 

informação sobre o produto para escolher o melhor produto devido o grau de implicação e 

o risco percebido da compra. Quando optam por entrar num processo de comparação entre 

as alternativas, os critérios de avaliação são o desempenho do produto (40,7%) e o preço 

(42%). Por outro lado, a confiança que têm no distribuidor (36,8%) e a notoriedade da 

marca (27,8%) são as principais razões que deram para simplificar o processo de 
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comparação (Quadro 63). Por outro lado, as PME’s mais pequenas conhecem poucas 

marcas e tratam a informação de forma mais simples tendo um conjunto evocado de uma 

ou duas marcas. O comportamento de compra dessas organizações será mais atento as 

prestações pós-venda do distribuidor tais como a formação (31%) e a assistência técnica 

(30,4%) e só depois pelo desempenho do produto (29,7%). Observa-se também que 

preferem apostar nos produtos que lhes foram recomendados (59,1%). 

 

 

Quadro 63 - Número de trabalhadores da empresa e o processo de compra 

Número de trabalhadores da PME 
(Dimensão) 

Comportamento de compra 
Variáveis testadas 

> a 10 Entre 10 e 40 < a 40 
1 22,7% 13,6% 63,6% 

2 a 3 36,8% 38% 25,2% 
4 a 5 9,3% 44,9% 45,8% 

Nº de marcas conhecidas 

Mais de 6 23,1% 7,7% 69,2% 
1 fonte 33,8% 31,2% 35,1% 
2 fontes 31% 31% 38% 
3 fontes 14,3% 57,1% 28,6% 

Nº de fontes de informação 
utilizadas 

Mais de 3 fontes 4,8% 23,8% 71,4% 
Sim 30,5% 30,9% 38,6% 

Comparação entre as marcas 
Não 19,6% 48,2% 32,1% 

Preço 24,1% 33,9% 42% 
Funcionalidade 29,7% 29,7% 40,7% 

Formação 31% 36,8% 32,2% 
Assistência técnica 

Compara entre as marcas 

30,4% 30,4% 39,2% 
Total confiança na marca 22,2% 50% 27,8% 

Total confiança no distribuidor 27,6% 35,6% 36,8% 
Total confiança no amigo 

Não compara entre as 
marcas porque... 

59,1% 36,4% 4,5% 

 

A - Segmentação  

 

A dimensão das PME’s pode explicar os diferentes comportamentos e estratégias do 

processo de decisão de compra. Pode-se concluir que a dimensão da empresa poderá ser 

utilizada par segmentar o mercado em termos de comportamento de decisão de compra. 

Conforme o Quadro 63, as empresas de maior dimensão têm tendência a usar um maior 

número de fontes de informação na sua procura externa de informação, quando comparam 

as marcas, tendem a fazê-lo com base na funcionalidade do software, na assistência 

técnica e nos preços, estão mais insatisfeitas com os produtos existentes, tendo no entanto 

tido mais formação de base e uma maior percentagem de contratos de assistência técnica. 

Isto leva-as a estar menos predispostas a repetir a compra da marca que utilizam. Este 

comportamento observado mostra que as empresas de maior dimensão terão um maior 
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nível de exigência do software em termos de funcionalidade, e dai, apesar de terem 

formação e contratos de assistência técnica, estão menos satisfeitas com a solução actual. 

 

5.5.2.2 - Factores de caracterização: Tipo de actividade da PME 

 

O tipo de actividade da empresa parece condicionar o comportamento de decisão de 

compra. Com efeito, destaca-se dois tipos de comportamento segundo a actividade da 

empresa, as empresas industriais e agrícolas, de serviços e os gabinetes de contabilidade 

são mais propensas em conhecer mais marcas, em procurar mais profundamente 

informação sobre o produto por escolher o melhor produto dado a importância e o risco 

percebido da compra (Quadro 64).  

 

Quadro 64 - Tipo de actividade da PME e o processo de compra 

Tipo de actividade da PME 
 

Comportamento de compra 
Variáveis testadas 

Industrial 
ou 

agrícola 

Comercio 
por grosso 

Comercio 
por 

retalho 

Gabinete de 
contabilidade 

Serviços 

1 18,2% 36,4% 4,5% 22,7% 18,2% 
2 a 3 16,5% 12% 9,9% 43% 18,6% 
4 a 5 35,5% 3,7% 8,4% 23,4% 29% 

Nº de marcas conhecidas 

Mais de 6 48,7% 10,3% 10,3% 25,6% 5,1% 
1 fonte 21,4% 7,8% 14,3% 49,9% 13,6% 
2 fontes 22,8% 15,8% 10,1% 31% 20,3% 
3 fontes 26% 9,1% 0% 27,3% 37,7% 

Nº de fontes de 
informação utilizadas 

Mais de 3 57,1% 4,5% 0% 36,1% 0% 
Sim 23,5% 13,4% 7,7% 38,6% 28,6% Comparação entre as 

marcas Não 27,7% 4,5% 13,4% 25,9% 20% 

Preço 25,9% 14,9% 9,2% 34,5% 15,5% 

Funcionalidade 23,1% 13,2% 8,4% 39,2% 16,1% 
Formação 14,9% 12,6% 11,5% 48,3% 12,6% 

Assistência técnica 

 
Compara 
entre as 
marcas 29,1% 10,6% 7,5% 36,6% 16,3% 

Total confiança na marca 0% 0% 0% 16,7% 83,3% 
Total confiança no 

distribuidor 
33,3% 0% 25% 12,5% 29,2% 

Total confiança no amigo 

Não 
compara 
entre as 
marcas 

porque... 22,7% 0% 18,2% 36,4% 22,7% 

 

Por um lado, quando optam por entrar num processo de comparação, os critérios de 

avaliação do produto são diferentes, as empresas industriais, agrícolas e de serviços dão 

mais importância ao preço e a assistência técnica, os gabinetes de contabilidade prefiram 

avaliar o desempenho do produto (39,2%%) e a formação que lhes é prestada (48,3%). 

Por outro lado, quando decidem encortar o processo de decisão de compra, as empresas 

industriais agrícolas confiam no seu distribuidor (33,3%) e as empresas de serviços 
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escolhem o produto consoante a notoriedade da marca (83,3%). Os gabinetes de 

contabilidade preferem sobretudo seguir as recomendações de utilizadores (36,4%). 

 

A - Segmentação  

 

O tipo de actividade a que a empresa se dedica representa igualmente um bom elemento 

de segmentação que afecta o processo de decisão de compra. Conforme o Quadro 65, o 

tipo de actividade explica distintos comportamentos na abordagem da compra e no uso do 

software gestão e contabilidade.  

Assim, os gabinetes de contabilidade estão mais satisfeitos, têm maior propensão a 

comparar as marcas e são bons prescritores do mercado. Note-se também que a grande 

maioria dos gabinetes de contabilidade são empresas de pequena dimensão, mas neste 

caso concreto o software é essencial para a viabilidade do negócio.  

 

As empresas de comércio distinguem-se por uma maior comparação em termos de preços 

das diferentes marcas e do desempenho técnico dos softwares. São os mais insatisfeitos 

em relação a marca que utilizam mesmo tendo sido formados e ter um contrato de 

assistência técnica.  

 

As empresas de serviços se destacam por um uso maior de fontes de informação, assim 

como por comparar as diferentes alternativas baseando-se sobretudo nas funcionalidades 

do software. Note-se que as empresas de serviços tendem igualmente a ser empresas de 

maior dimensão.  

 

A indústria está mais propensa a ter contratos de assistência técnica e formação prévia, 

assim como a utilizar um maior número de fontes de informação externa. São também 

grandes prescritores. Note-se que as empresas industriais tendem igualmente a ser 

empresas de maior dimensão. 

 

5.5.2.3 - Factores de caracterização: Facturação média anual  

 

Através do Quadro 65, observa-se que as empresas com maior facturação apresentam-se 

como consumidores fiéis na escolha da marca quando a implicação e o risco percebido 

(conceito referido nas entrevistas pessoais) são elevados referindo-se a notoriedade da 
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marca (27,8% e 38,9%). As restantes avaliam o produto consoante as recomendações dos 

amigos (31,8%). O preço não parece ser um critério de avaliação e escolha tão importante 

para este tipo de produto. 

 

No que diz respeito ao número de trabalhadores e a facturação anual das PME’s, por não 

serem bem definidas não permitem uma observação correcta. No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas que permitam afirmar que o tipo de actividade faz 

variar a forma como os consumidores percorrem o processo de compra (Anexo L). 

 

Quadro 65 - Facturação média anual e o processo de compra 

Facturação média anual Comportamento de compra 
Variáveis testadas < 6000000 € < 1800000 € < 3 milhões € Mais de 6 

milhões € 
1 9,1% 9,1% 18,2% 63,6% 

2 a 3 31,4% 32,6% 11,6% 24,4% 
4 a 5 13,1% 26,2% 24,3% 36,4% 

Nº de marcas conhecidas 

+ de 6 17,9% 7,7% 28,2% 46,2% 
1 fonte 26% 25,3% 10,4% 38.3% 
2 fontes 20,9% 37,3% 21,5% 20,3% 
3 fontes 33,8% 10,4% 19,5% 36,4% 

Nº de fontes de informação 
utilizadas 

+ de 3 fontes 0% 28,6% 19% 52,4% 
Sim 25,5% 26,8% 18,5% 29,2% Comparação entre as 

marcas Não 20,5% 28,6% 12,5% 38,4% 
Preço 25,3% 27,6% 17,8% 19,3% 

Funcionalidade 25,6% 28,2% 18,7% 27,5% 
Formação 36,8% 2,7% 20,7% 21,6% 

Assistência técnica 

Compara entre as 
marcas 

30% 22,5% 20,7% 26,9% 
Total confiança na marca 22,2% 11,1% 27,8% 38,9% 

Total confiança no 
distribuidor 

25% 50% 8,3% 16,7% 

Total confiança no amigo 

Não compra entre as 
marcas porque... 

31,8% 63,6% 0% 4,5% 

 

Pretendeu-se testar a hipótese genérica HM2 do esquema da Figura 25: “Os factores de 

caracterização da empresa influenciam o processo de decisão de compra”. A hipótese 

HM2 relaciona as duas variáveis seguintes: 1) os factores de caracterização da empresa e 

2) o comportamento de decisão de compra. 

 

A primeira variável os factores de caracterização da empresa é operacionalizada 

considerando e cruzando os elementos seguintes: Número de trabalhadores da empresa 

(HM2.1), Tipo de actividade (HM2.2), Facturação anual (HM2.3) e a Localização 

geográfica (HM2.4). O segundo grupo é operacionalizada considerando as variáveis 

seguintes: 1) a procura de informação medida pelas variáveis: número de marcas 

conhecidas e número de fontes de informação utilizadas e 2) a estratégia de comparação 

e de escolha medida pelas variáveis seguintes: compara entre as marcas, funcionalidade, 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 194

preço, assistência técnica, formação, confiança na marca, confiança no amigo que 

recomenda, confiança no distribuidor. 

 

Considerando as hipóteses HM2.1, HM2.1 e HM2.3 “O número de trabalhadores da 

empresa, o tipo de actividade e a facturação da PME influenciam o tipo de 

comportamento de compra”, o Quadro 66 revela o valor de significância 0,000 perante a 

procura de informação. Ou seja, aceita-se as três sub-hipóteses HM2.1, HM2.1 e HM2.3 

confirmando que a procura de informação depende dos factores de caracterização 

considerados no estudo (Quadro 66). 

Quadro 66 – Factores de caracterização das PME’s e Processo de compra 

TESTE QUI-QUADRADO 
HM2.1: 

Número de 
trabalhadores 

HM2.2:Tipo de 
actividade 

HM2.3:Facturação 
média anual Comportamento de compra 

Variáveis testadas 
Qui² Sig. Qui² Sig. Qui² Sig. 

Nº de marcas conhecidas 61,915 0,000 59,500 0,000 49,173 0,000 Procura de 
informação Nº de fontes de informação utilizadas 32,795 0,000 53,231 0,000 41,312 0,000 

Comparação entre as marcas 11,299 0,004 18,758 0,001 4,809 0,186 
Preço 3.687 0,158 7,593 0,108 0,894 0,827 

Funcionalidades 12,667 0,002 15,087 0,005 7,278 0,64 
Assistência técnica 6,146 0,046 9,667 0,046 19,777 0,000 

Formação 1,245 0,536 13,325 0,010 13,309 0,004 
Total confiança na marca 1,708 0,426 48,032 0,000 3,486 0,323 

Total confiança no amigo que 
recomenda 

14,968 0,001 4,675 0,322 21,114 0,000 

Estratégia de 
comparação e de 

escolha 

Total confiança no distribuidor 13,794 0,001 15,174 0,004 7,721 0,052 
CORRELAÇÃO PEARSON 

Variáveis testadas Nº de trabalhadores da 
PME (Dimensão) 

Tipo de 
actividade da 

PME 

Facturação 
média anual 

Pearson Correlation -,092 ,092 ,036 
Preço 

Sig. (2-tailed) ,062 ,062 ,462 
Pearson Correlation -,030 ,026 ,098 

Funcionalidades 
Sig. (2-tailed) ,538 ,594 ,047 

Pearson Correlation ,000 ,111 ,104 
Assistência técnica 

Sig. (2-tailed) ,995 ,025 ,035 
Pearson Correlation ,045 -,053 ,119 

Formação 
Sig. (2-tailed) ,365 ,284 ,016 

Pearson Correlation -,010 ,242 ,050 
Total confiança na marca 

Sig. (2-tailed) ,840 ,000 ,313 
Pearson Correlation -,192 ,035 -,162 Total confiança no amigo 

que recomenda Sig. (2-tailed) ,000 ,485 ,001 
Pearson Correlation -,016 -,018 -,084 Total confiança no 

distribuidor Sig. (2-tailed) ,747 ,718 ,089 
Pearson Correlation ,025 ,034 ,066 Comparação entre as 

marcas Sig. (2-tailed) ,616 ,489 ,179 
Pearson Correlation ,141 -,050 ,054 Nº de fontes de 

informação utilizadas Sig. (2-tailed) ,004 ,310 ,274 
Pearson Correlation ,213 -,157 ,138 

Nº de marcas conhecidas 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,005 

Nota: Ver as tabelas de contingência e os resultados dos testes de Qui-Quadrado no Anexo L. 
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No que diz respeito as estratégias de comparação e de escolha do produto, existe 

igualmente relações de dependência assinaladas em negrito que permitem aceitar as três 

sub-hipóteses HM2.1, HM2.1 e HM2.3 em relação com os critérios de avaliação e 

comparação ou não do produto. Embora o preço, a formação e a confiança na marca não 

sejam critérios de comparação dependente dos factores de caracterização.  

 

Verifica-se que as variáveis “preço” e “formação” são independentes do número de 

trabalhadores e o tipo de actividade da empresa tendo uma significância superior a 0,005. 

Verifica-se igualmente que as variáveis “preço” e “total confiança na marca” são 

independentes do número de trabalhadores e da facturação média da empresa tendo uma 

significância superior a 0,005. 

 

Considerando a hipótese HM2.4: “A localização geográfica  influencia o tipo de 

comportamento de compra, o teste do Qui-Quadrado obteve um valor de 3,215 

correspondendo a um valor de significância igual a 0,200. Como o valor é superior a 0,05, 

rejeita-se a dependência entre os países de origem das PME’s investigadas e o tipo de 

estratégia de comparação e escolha do produto que exibem essas mesmas PME’s. 

Conclui-se que a estratégia de comparar ou não comparar o produto não depende do país 

da empresa (ver secção 5.4.6). 

 

Os coeficientes de correlação no Quadro 66 entre os factores de caracterização da 

empresa e a estratégia de comparação e de escolha são muito fracos para poder determinar 

se existe uma associação possíveis entre as variáveis, embora constata-se que o número de 

trabalhadores da empresa é associado com um valor de significância 0,000 a confiança no 

amigo que recomenda, ao número de marcas conhecidas e ao número de fontes de 

informação utilizadas. Da mesma forma, observa-se que o tipo de actividade das PME’s 

relaciona-se com o número de marcas conhecidas, assistência técnica e a confiança na 

marca com um valores de significância inferiores a 0,005. A facturação média das PME’s 

também associa-se a assistência técnica, a formação, ao numero de marcas conhecidas e 

na total confiança no amigo que recomenda. 

 

Nas três amostras em estudo, as empresas de média e maior dimensão tendem a procurar 

informação num maior número de fontes de informação e comparar as diferentes marcas 

baseando-se nos critérios de funcionalidade, assistência técnica e preços. Caso optem por 
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não comparar as marcas, também é menos provável que confiem no conselho de um 

amigo (com excepção dos espanhóis), mas é mais provável que confiam no distribuidor 

com excepção dos franceses em que a confiança na marca lidera (Anexo L). 

 

5.5.3 - Fontes de informação 

 

Os resultados sobre o mercado e os países investigados salientaram a importância da 

utilização de revistas especializadas (50%) mais de que o contacto com o distribuidor 

(20%). A comunicação Rádio/TV considera-se também como uma influente fonte sendo 

citada por 28,3% dos inquiridos. Quanto as fontes de informação exclusivas, os resultados 

obtidos na secção anterior revelou o contacto com o distribuidor (38,3%) como sendo uma 

fonte exclusiva poderosa. Os profissionais informáticos de gestão e contabilidade, 

consultores e outros parecem ter também uma influência sobre o cliente sendo citados e 

mencionados como fontes exclusivas adicionais no estudo por 17,3% dos entrevistados.  

 

Quadro 67 - Fontes de informação utilizadas e Processo de compra 

Fontes de informação utilizadas 

 
Processo de compra 
Variáveis testadas Lo
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1 5,8% 4,4% 5,4% 6,7% 9,3% 4,9% 6,3% 5,6% 
2 a 3 59,2% 62,6% 59,5% 62,4% 56,1% 61,2% 62,2% 59,6% 
4 a 5 25,3% 27,6% 25,6% 18,5% 22,4% 26,2% 25,3% 25,8% 

Nº de marcas 
conhecidas 

Mais de 6 9,7% 5,4% 9,6% 12,4% 12,2% 7,6% 6,3% 9,1% 
Sim 72,9% 68,7% 73,2% 75,8% 82% 71% 69,3% 73,8% Comparação entre 

as marcas Não 27,1% 31,3% 26,8% 24,2% 18% 29% 30,7% 26,2% 

 

O Quadro 67 cruza os dados obtidos na análise do mercado para poder entender melhor a 

relação entre as variáveis a serem testadas. Pretende-se verificar a seguinte hipótese 

genérica HM3 (representada na Figura 25): “As fontes de informação utilizadas na 

estratégia de procura de informação dependem do tipo de comportamento de decisão de 

compra”. A hipótese HM3 relaciona as duas variáveis seguintes: 1) as fontes de 

informação utilizadas e 2) o processo de decisão de compra. A primeira variável é 

operacionalizada considerando as fontes de informação utilizadas medidas pelas 

variáveis seguintes: Loja, Publicidade e artigos em revistas, Rádio/TV, Contacto com um 

distribuidor, Amigos utilizadores, Internet, Feiras informáticas, Escola, Outras. A segunda 
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variável é operacionalizada considerando os elementos seguintes: 1) a procura de 

informação (Número de marcas conhecidas) e 2) a estratégia de comparação. 

 

Quadro 68 - Valores do teste do Qui-Quadrado para a hipótese M3 

Nº de marcas conhecidas Comparação entre as marcas Fontes de informação utilizadas 
Variáveis testadas Qui-Quadrado Valor de Sign. Qui-Quadrado Valor de Sign. 

Loja 3,428 0,330 0,117 0,732 
Publicidade e artigos em revistas 22,895 0,000 8,271 0,004 

Radio/TV 8,558 0,036 8,041 0,005 
Contacto com o distribuidor 11,269 0,010 1,582 0,208 

Amigos utilizadores 17,437 0,001 17,738 0,000 
Internet 19,136 0,000 5,247 0,022 

Feiras de informática 27,181 0,000 10,445 0,001 
Escola 4,097 0,251 1,240 0,266 

Outra fonte 3,949 0,267 0,995 0,319 

O Quadro 68 indica que existem algumas relações de dependência entre as variáveis 

assinaladas em negrito e as variáveis “Número de marcas conhecidas” e “Comparação 

entre as marcas” tendo um valor inferior a 0,05. Ou seja, aceita-se a HM3 na qual as 

fontes de informação utilizadas pelas empresas no processo de decisão de compra 

dependem do conhecimento das marcas e do tipo de avaliação e comparação realizada 

entre as marcas, embora as variáveis assinaladas em vermelho “loja”, “escola” e “outras 

fontes” sejam independentes com valores de significância superior a 0,005. Destaca-se a 

variável “Contacto com o distribuidor” como sendo dependente do número de marcas 

conhecidas mas, por outro lado, independente da fase de comparação entre as marcas. 

 

A partir do tipo de fonte de informação utilizado, pode-se observar diferentes tipos de 

comportamento. Como pode-se ver no Anexo L (p.197-233), as três amostras não 

apresentam diferenças significativas entre elas em termos de estratégia de avaliação 

consoante o uso de fontes de informação. Assim, os consumidores que procuram 

informação em publicidade de imprensa, Internet, distribuidores e fabricantes, feiras do 

sector, são os que pensam melhor entrar num processo de comparação entre as marcas. 

Por outro lado, em vez de aprofundar o seu processo de procura externa dado o baixo 

nível de conhecimento, existem PME’s que preferem simplesmente seguir as 

recomendações de utilizadores ou especialistas dos quais 34,1% dos portugueses, 55,2% 

dos franceses e 61,2% dos espanhóis. 

 

Dependendo do tipo de fonte de informação utilizada e sem mostrar diferenças 

significativas nos resultados, as três amostras em estudo têm maior ou menor propensão a 

conhecer mais marcas. Assim, o facto de utilizar publicidade de imprensa, feiras, 
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distribuidor, amigos ou Internet como fonte de informação, faz com que os utilizadores 

alargam o seu leque de marcas e o seu conhecimento em termos de software (Quadro 41). 

Concluindo, o tipo de fonte de informação utilizada é condicionado pelo número de 

marcas conhecidas e pelo tipo de estratégia de comparação e escolha entre as marcas.  

 

5.5.4 - A avaliação da compra e do uso pós-compra 

 

No modelo proposto entram os seguintes factores: a qualidade do produto, o nível do 

serviço prestado pelo distribuidor, a existência de acções de formação e de contratos de 

assistência técnica. Estes quatro factores são determinantes na percepção global da 

qualidade e da satisfação que o consumidor faz da sua experiência de compra e de 

consumo do software de gestão e contabilidade. Esta percepção leva o consumidor a 

aprender e influenciar futuros actos de compra, mas também pode fazer dele um prescritor 

influenciando consumidores potenciais. Uma avaliação positiva poderá levar o 

consumidor a repetir a compra e mesmo a fidelizar-se a marca mas, por outro lado, uma 

avaliação negativa poderá levar o consumidor a mudar de software. Com base nesses 

estudos procurou-se verificar as seguintes hipóteses representadas na Figura 25: 

 

Quadro 69 – Hipóteses sobre a avaliação da compra e do uso pós-compra 

HM4: A compra e o uso do produto relacionam-se positivamente com a 
avaliação da satisfação pós-compra. 

Tratamento 
de dados 

HM4a: “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende do desenpenho 
do software”.  
1) a avaliação da compra e uso é medida pela questão: Está disposto a mudar?  
2) desenpenho do software é medida pelo Grau de satisfação com as prestações 
do software de contabilidade. 
HM4b: “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende do grau de 
satisfação com as prestações de serviço do distribuidor”.  
1) a avaliação da compra e uso é medida pela questão: Está disposto a mudar?  
2) o Grau de satisfação com o serviço do distribuidor. 

Crosstab 
Test T  
Médias 
Qui-Quadrado 
Correlação  
 

HM4c: “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende das acções de 
formação prestadas”.  
1) a avaliação da compra e uso é medida pela questão: Está disposto a mudar?  
2) Teve formação prévia. 
HM4d: “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende da assistência 
técnica  prestada”.  
1) a avaliação da compra e uso é medida pela questão: Está disposto a mudar?  
2) Tem contrato de assistência técnica. 

Crosstab 
Test T 
Qui-Quadrado 
 

HM5: A avaliação não satisfatória da compra e do uso do software 
implica a disposição a mudar de software. 

Função Logit 
Crosstab 
Test T  
Qui-Quadrado 
Correlação 

HM6: O nível de implicação condiciona a avaliação satisfatória da compra 
e do uso do software. 

Crosstab 
Test T 

A
n

ál
is

e 
d

as
 c

o
rr

es
p

o
n

d
ên

ci
as

 m
u

lp
tip

la
s 

en
tr

e 
as

 v
a

ri
áv

ei
s 

te
st

ad
as

  
n

as
 H

ip
ó

te
se

s 
H

M
4

 e
 H

M
6

.
 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 199

HM6a: O grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade 
depende do nível de implicação. 
HM6b: O grau de satisfação com o serviço do distribuidor depende do nível de 
implicação. 

Médias  
Qui-Quadrado 
Correlação 

 

 

5.5.4.1 - A avaliação da satisfação e da insatisafação pós-compra 

 

No Quadro 70, a análise de médias e as frequências permitam verificar que a disposição a 

mudar de programa é condicionada pelo grau de satisfação que exibe o consumidor. 

Quanto mais satisfeito mais o consumidor será propenso em manter o actual software de 

gestão e contabilidade (47,8% e 40,3%). Da mesma forma, quanto menos satisfeito mais 

ele será propenso em mudar de software de gestão e contabilidade (76,9% e 82,9%). 

Consta-se que a insatisfação com o distribuidor tem um maior impacto sobre a mudança 

de programa (82,9%).  

 

Quadro 70 – Avaliação da satisfação pós-compra 

MÉDIAS – TEST T 
Esta disposto a mudar 

de programa 
Grau de satisfação com as prestações do 

software de contabilidade 
Grau de satisfação com o 
serviço do distribuidor 

Sim 0,78 0,38 
Não 1,17 0,97 

Total 0,97 0,67 
Valor de sign. 0,000 0,000 

CROSSTAB 
Esta disposto a mudar 

de programa 
Avaliação não 

satisfatória 
Avaliação satisfatória Avaliação não 

satisfatória 
Avaliação 

satisfatória 

Sim 76,9% 52,2% 82,9% 59,7% 
Não 23,1% 47,8% 17,1% 40,3% 

QUI-QUADRADO 
Valor de sign. 0,000 0,000 

CORRELAÇÃO SPEARMAN’S RHO 
Coef. Correlação 0,274 0,336 

Valor de sign. 0,000 0,000 
 

No teste T realizado entre o Grau de satisfação com as prestações do software de 

contabilidade e o Grau de satisfação com o serviço do distribuidor e a disposição a mudar 

de software, a significância é de 0,000, o que quer dizer que existe evidência estatística 

para afirmar que a disposição em mudar de software vária segundo o grau de satisfação 

com as prestações do software de contabilidade e com o distribuidor é significativamente 

diferente. Os coeficientes de Spearman confirmam a existência de uma correlação entre as 

variáveis testadas apesar de ser valores baixos (0,274 e 0,336).  
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Os valores do Qui-Quadrado sendo inferior a 0,05, aceitam-se as hipóteses HM4a e 

HM4b nas quais “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende do grau de 

satisfação com o produto e com o distribuidor” (Anexo L). 

 

A avaliação da satisfação pós-compra foi também medida pelo facto do consumidor ter ou 

não um contrato de assistência técnica e formação prévia. O Quadro 71 permita verificar 

que a disposição em mudar de software é sobretudo influenciada pelo facto do 

consumidor ter um contrato de assistência técnica. A formação prévia prestada não parece 

ser um critério que permite saber se o consumidor será mais ou menos disposto a mudar 

de software. No que diz respeito ao contrato de assistência, quanto menos satisfeito mais 

ele será propenso em mudar de software de gestão e contabilidade, no entanto 42,9% dos 

inquiridos dizem não ter tido formação mas não pretendem mudar de software (49,5%).  

 

Quadro 71 – Comportamento em função do estado actual do consumidor 

CROSSTAB 
Está disposto a mudar Comportamento futuro 

Variáveis Sim Não 
Sim 50,5% 49,5% 

Teve formação 
Não 42,9% 57,1% 
Sim 45,9% 54,1% Tem contrato de assistência 

técnica Não 66,2% 33,8% 
QUI-QUADRADO PARA HM4c e HM4d 

Variáveis testadas para medir a avaliação pós-compra Qui-Quadrado Valor de significância  
Teve formação 2,662 0,264 

Tem contrato de assistência técnica 10,715 0,005 
Nota: Ver as tabelas de contingência e os resultados dos testes de Qui-Quadrado no Anexo L. 

 

Os valores do Qui-Quadrado sendo superiores a 0,05, rejeitam-se as hipóteses HM4c e 

HM4d nas quais “A avaliação da compra e do uso pós-compra depende de ter ou não um 

contrato de assistência técnica e uma formação prévia”. Sem mostrar diferenças 

estatísticas significativas nas médias (Anexo L), as três amostras relacionam 

positivamente uma experiência satisfatória pós-compra com o bom desempenho do 

produto, com o serviço do distribuidor, com a prestação de uma formação e com a 

detenção de um contrato de assistência. A formação parece não ser determinante na 

avaliação pós-compra tendo um valor de significância superior a 0,005.  

 

HM5: A avaliação não satisfatória da compra e do uso do software implica a disposição a 

mudar de software. Esta hipótese relaciona as duas variáveis: 1) a avaliação da satisfação 

pós-compra que é medida pelo conjunto de variáveis: a - Grau de satisfação com as 
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prestações do software de contabilidade; b - Grau de satisfação com o serviço do 

distribuidor, c – recomendação do software a outras pessoas amigas e d – repetia a compra 

e 2) Está disposto a mudar? 

 

Antes de proceder a função Logit (ver Metodologia) para verificar a HM5, pretendeu-se 

conhecer o nível de correlação entre as variáveis a serem testadas. Os coeficientes 

apresentam os valores de 0,180 (18%) entre “Disposto em mudar de software” e 

“Satisfação do produto” e 0,349 (34,9%) entre “Disposto em mudar de software” e  

“Satisfação do distribuidor” com significância de ,000 para ambos. Após a leitura do 

Quadro 72, conclui-se que a relação é significativa e as variáveis encontram-se 

directamente relacionadas. 

 

Quadro 72 – Correlação entre a disposição em mudar de software e a satisfação do 

software 

MATRIZ DE CORRELAÇÃO 
  Constant VAR63(1) VAR64(1) 

Step 1 Constant 1,000 -,180 -,349 
 VAR63(1) -,180 1,000 -,521 
 VAR64(1) -,349 -,521 1,000 

 

O modelo da regressão logística assume a seguinte relação: log(pi/1-pi) = b0 + b1 X1 + b2 X2  

onde “p” é a probabilidade de mudar de software, “1-p” a probabilidade de não estar 

disposto em mudar de software, “pi/(1-pi)” a razão de probabilidades, “Xi” as variáveis 

independentes e “bi” os coeficientes estimados. A probabilidade associada à ocorrência de 

ocorrer a mudança do software de gestão e contabilidade pode ser obtida pela expressão: 

                             1 

p ====      onde “e” é base dos logaritmos naturais (± 2,718). 
                       −(b0 +  b1 X1 + b2 X2) 
         1 ++++ e 
 
O método utilizado para selecção das variáveis foi o forward stepwise, pelo critério do 

menor Likelihood Ratio. O modelo final foi composto pelo intercepto e duas variáveis 

explicativas. As variáveis incluídas no modelo foram os índices X1 (VAR 63: Satisfação 

das prestações do produto) e X2 (VAR 64: Satisfação dos serviços do distribuidor). Assim, 

o modelo Logit construído através da pesquisa pode ser expresso por: 

  

 

Consequentemente, a probabilidade pi é escrita da seguinte maneira: 

( )
i

i

p-1
p

log              = 0,433 - 0,424X1 - 1,094X2 

2
094,1

1
0,424X-433,0

1

2
094,1

1
0,424X-433,0

Χ−
+

Χ−

e

ePi = Pr [Y i = 1 | X = Xi ] =  
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Os coeficientes das variáveis apresentaram o sinal esperado. As variáveis X1 (VAR 63) e 

X2 (VAR 64) possuem um coeficiente negativo, indicando que quanto maiores os valores 

assumidos por esse índice, menor a probabilidade do consumidor estar disposto em mudar 

de software.  

 

Para avaliar a capacidade de previsão do modelo, construiu-se uma matriz de 

classificação, que mostra a quantidade de PME’s classificadas correcta e incorrectamente 

pelo modelo. Conforme demonstra a matriz no Quadro 73, o nível de acerto do modelo 

desenvolvido foi de 63,4%, tendo sido classificadas correctamente.  

 

Quadro 73 – Classificação segundo o modelo Logit  

Segundo o modelo Logit 
Esta disposto a mudar Casos observados 

sim não 

% da boa previsão 
pelo modelo 

sim 91 113 44,6 
Esta disposto a mudar  

não 37 169 82,0 
Percentagem de acerto total 63,4 

 

No Quadro 73, pode-se observar que das PME’s classificadas pelo facto de estar disposto 

a mudar de software, só 91 permaneceram nesta população, enquanto outras 113 foram 

classificadas como pertencentes a outra população. Já das PME’s classificadas a priori 

pelo facto de não querer mudar de software, 169 permaneceram nesta população, e outras 

37 foram classificadas pelo facto de querer mudar de software. Ainda no Quadro 73, 

observa-se que do total das PME’s classificadas a priori pelo facto de querer mudar de 

software, 44,6% foram classificadas correctamente, enquanto das PME’s classificadas a 

priori pelo facto de não querer mudar de software, 82% foram classificadas 

correctamente. Desta forma, o modelo Logit obtido produz um nível de acerto de 63,4%. 

 

Para avaliar a qualidade do modelo logístico, diversos testes e medidas podem ser 

utilizados. O primeiro passo é avaliar a significância da variável explicativa incluída no 

modelo, o que é feito por meio de um teste Qui-Quadrado cujo resultado foi de 36,679, 

com significância de 0,000, o que leva à rejeição da hipótese nula e à interpretação de que 

ao menos um dos coeficientes é estatisticamente diferente de zero. O Quadro 74 apresenta 
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as estimativas dos parâmetros das variáveis do modelo, bem como os erros padrão, as 

estatísticas Wald, os graus de liberdade e os valores de probabilidade do teste Wald. 

 

Quadro 74 – Variáveis da equação 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
VAR63: Satisfação com as prestações do software 

de contabilidade 
-,424 ,300 1,991 1 ,158 ,655 

VAR44: Satisfação com o serviço do distribuidor -1,094 ,270 16,396 1 ,000 ,335 
Esta disposto a mudar ,433 ,124 12,272 1 ,000 1,542 

 

Verifica-se que sempre que aumenta um grau de satisfação do produto, a probabilidade de 

mudar de software de gestão de contabilidade diminua de 65,5%. Da mesma forma, 

sempre que diminua um grau de satisfação do produto, a probabilidade de mudança de 

software de gestão de contabilidade aumenta de 65,5%. Por outro lado, a probabilidade de 

mudar de software de gestão de contabilidade varia de 33,5% em função do grau de 

satisfação do distribuidor. A variação explicativa é muita mais elevada quando se trata do 

grau de satisfação do produto tendo um maior impacto na decisão do consumidor de 

mudar ou não de software de gestão e contabilidade. 

 

A avaliação do nível de ajuste do modelo logístico foi realizada por meio do Likelihood 

Value, dos pseudo R² e do teste de Hosmer e Lemeshow apresentados no Quadro 75. 

Segundo o modelo, a variação explicada é de 11,4% (RSquare). O Quadro 75 apresenta os 

resultados finais do teste. Ao nível de significância de 0,846, rejeita-se a hipótese de que 

existem diferenças significativas entre os valores previstos e observados, o que indica que 

o modelo não é capaz de produzir estimativas e classificações confiáveis. 

 

Quadro 75 – Testes de Likelihood Value, dos pseudo R² e de Hosmer e Lemeshow 

Likelihood Value, Cox-Snell R² e Nagelkerke R² 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 531,692 ,086 ,114 
Teste Hosmer e Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 
1 ,335 2 ,846 

Tabela de contingência para o Teste Hosmer e Lemeshow 
Esta disposto a mudar = Sim Esta disposto a mudar = Não  

Casos observados Casos previstos Casos observados Casos previstos 
Total 

1 57 56,049 18 18,951 75 
2 34 34,951 19 18,049 53 
3 9 9,951 11 10,049 20 
4 104 103,049 158 158,951 262 
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Em resumo, para ter-se melhor estimativa da eficiência classificatória do modelo, foi 

utilizado o modelo para classificar as 410 PME’s que compõem a amostra de teste. 

Conforme pode ser visto no Quadro 73, os resultados apresentados na amostra de 

validação (precisão de 63,4% com 128 casos observados) atestam boa capacidade de 

previsão do modelo. Os testes realizados permitiram confirmar que a probabilidade de 

mudar de software de gestão e contabilidade varia em função do grau de satisfação do 

produto exibida pelo consumidor (variação de 65,5%), ou seja quanto mais satisfeito com 

o desempenho do produto menos o consumidor terá a tendência em mudar de solução 

informática. Da mesma forma, quanto mais insatisfeito maior a tendência do consumidor 

em abandonar a compra e em mudar de solução. Da mesma forma, a probabilidade de 

estar disposto a mudar de software de gestão e contabilidade varia em função do grau de 

satisfação do distribuidor exibida pelo consumidor (variação de 33,5%), ou seja, quanto 

mais o consumidor estiver satisfeito com o serviço do distribuidor menor a tendência do 

consumidor em desejar mudar de software. E quanto mais insatisfeito mais o consumidor 

terá a tendência em abandonar a compra e procurar outra alternativa. 

 

Finalmente, destaca-se que o modelo estudado mostra uma fraca relação entre o grau de 

satisfação das prestações do produto e do serviço do distribuidor e o comportamento 

futuro de abandonar o produto/marca para mudar de software. Assim, a disposição para 

mudar de software como função logística da satisfação verificou a hipótese HM5: “A 

avaliação não satisfatória da compra e do uso do software implica a disposição para 

mudar de software de gestão e contabilidade”.  

 

A probabilidade do consumidor ficar insatisfeito depende da avaliação realizada após a 

compra e o uso do software. O quadro 76 relacionou a disposição em mudar o software de 

gestão e contabilidade com os possíveis comportamento futuros: recomendação e 

repetição da compra, e verificou-se que 70,2% das PME’s dizem não repetir a compra se 

pretendem mudar de software e 66,7% dizem não recomendar o software se se considera 

insatisfeito com a compra e o uso do software (disposto em mudar de software).  

 
 

Quadro 76 – Probabilidade de comportamento futuro em função do estado actual 

Está disposto a mudar Comportamento futuro 
Variáveis Sim Não 

Sim 39,7% 60,3% 
Já recomendou o software a outras pessoas amigas 

Não 66,7% 33,3% 
Repetia a compra Sim 42,8% 57,2% 
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 Não 70,2% 29,8% 
CORRELAÇÃO PEARSON 

Já recomendou o software a outras pessoas amigas -,261 
Repetia a compra -,202 

TESTE QUI-QUADRADO PARA HM5 
Já recomendou o software a outras pessoas amigas 65,400 0,000 

Repetia a compra 99,238 0,000 
 

Por outro lado, quando o consumidor não parece estar disposto a mudar de software de 

gestão e contabilidade, cerca de 60% do inquiridos que dizem estar satisfeitos estão 

dispostos em recomendar o software a outras pessoas amigas ou colegas e a repetir a 

compra considerando o produto e o serviço do distribuidor adequados as suas 

necessidades actuais. 

 

Concluindo, a avaliação não satisfatória da compra e do uso do software implica a 

disposição a mudar de software. Aceita-se a hipótese HM5: verifica-se existir uma 

dependência entre o grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade e 

com o serviço do distribuidor com a recomendação do software a outras pessoas amigas e 

a repetição da compra. 

 

5.5.4.2 – Análise de correspondência múltiplas: relação entre as variáveis do output 

do modelo proposto  

 

Para verificar e comprovar a relação entre todas as variáveis a ser testadas nas hipóteses 

HM4 e HM5, aplicou-se uma análise factorial das correspondências múltipla. A análise de 

correspondência que segue é uma técnica exploratória e não confirmatória, que visa 

descobrir possíveis relações entre variáveis num espaço multi-dimensional (normalmente 

a duas dimensões), não sendo portanto testes de hipóteses. Permite analisar a relação entre 

variáveis e casos. A Figura 26 estabelece as relações entre as variáveis, pelo 

posicionamento que apresentam no gráfico das quantificações das categorias. 

 

Figura 26 - Análise factorial das correspondências múltiplas 
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A Figura 26 sugere as seguintes observações: 1) Existe um grupo assinalado no quadro 

vermelho que associa a satisfação com as prestações do produto e com o distribuidor, o 

facto de prescrever e estar disposto a repetir a compra. 2) Existe um outro grupo, mais 

disperso sobre as mesmas quatro variáveis, mas desta feita sobre a ausência das mesmas 

características, ou seja, associa a não satisfação com as prestações do produto e com o 

distribuidor, o facto de não prescrever e estar disposto a mudar de produto. Esta menor 

homogeneidade da associação leva a pensar que os conceitos estão interrelacionados mais 

pela positiva do que pela negativa. 3) As variáveis “Formação” e “Assistência técnica” 

encontram-se sobre a mesma orientação das restantes variáveis quando projectadas no 

eixo horizontal, mostrando que o facto de ter tido uma formação ou de ter um contrato de 

assistência técnica tem implicação também na satisfação global. Mas, formam também 

outra dimensão, o eixo vertical. Apesar da contribuição destas duas variáveis ser real para 

a formação de uma experiência satisfatória, elas serão também moldadas por outros 

factores tais como por exemplo a dimensão da empresa e o tipo de actividade. 

 

Ou seja, os resultados comprovam o relacionamento positivo da compra e do uso do 

software e a avaliação realizada pós-compra onde a vontade de mudar de software ou não 

depende do grau de satisfação exibido perante as prestações do software de contabilidade 

e o serviço do distribuidor, do contrato de assistência técnica e da formação prévia. Da 

mesma forma, associa-se positivamente ao facto de recomendar o software a outras 

pessoas amigas e repetir a compra do mesmo produto. 
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Quadro 77 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor 

CROSSTAB 
Satisfação do distribuidor 

 
Avaliação satisfatória 

Avaliação não 
satisfatória 

Total 

Avaliação satisfatória 78,9% 21,1%  
Avaliação não satisfatória 16,8% 83,2%  

Total 31,2% 68,8% 100% 
Avaliação satisfatória 58,6% 7,1% 23,2% 

Satisfação do produto 
 

Avaliação não satisfatória 41,4% 92,9% 76,8% 
QUI-QUADRADO 

 Grau de satisfação com as prestações do software de 
contabilidade 

Grau de satisfação com o serviço do distribuidor Valor Qui2                                579,555 Sign.            0,000 
COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 Grau de satisfação com as prestações do 
software de contabilidade 

Grau de satisfação com o 
serviço do distribuidor 

Grau de satisfação com as prestações 
do software de contabilidade 

1,000 
,802 

          Sig.     ,000 
Grau de satisfação com o serviço do 

distribuidor 
,802 

                    Sig.      ,000 1,000 

 

Embora não explicite no modelo proposto, pode-se verificar numa sub-hipótese HM0 qual 

é a relação entre a satisfação com as prestações do software de contabilidade e a 

satisfação com o serviço do distribuidor.  

 

Ao comparar a satisfação com o produto e a satisfação com o distribuidor, observamos 

que cerca de 12,9% dos inquiridos dizem estar satisfeitos com o produto, mas não com o 

distribuidor, enquanto que apenas 4,9% dos inquiridos dizem estar satisfeitos com o 

distribuidor não estando com o produto. Estes resultados verificam-se aproximadamente 

nas três amostras em estudo (Anexo L, p.250). Tal facto, leva à conclusão de que a 

satisfação com o produto não implica a satisfação com o distribuidor, mas a satisfação 

com o distribuidor implica quase directamente na satisfação com o produto (Quadro 77).  

 

O teste de correlação de Pearson obteve um valor de 0,802 senda muito próximo de 1 e 

confirmando a existência de uma elevada correlação entre a satisfação relativa a 

funcionalidade do software de contabilidade e ao serviço do distribuidor (Quadro 77). 

Além da correlação existência, verificou-se uma relação de dependência entre as variáveis 

já que o teste do Qui-Quadrado da um valor de significância inferior a 0,05, ou seja 

aceita-se a hipótese HM0 de que o grau de satisfação com as prestações do software de 

contabilidade depende do grau de satisfação com o serviço do distribuidor. 
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Pretendeu-se testar a hipótese genérica HM6 do esquema da Figura 25: “O nível de 

implicação condiciona a avaliação satisfatória da compra e do uso do software”. A 

hipótese HM6 relaciona as variáveis seguintes: 1) o nível de implicação de decisão de 

compra e 2) o grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade (HM6a) 

e o grau de satisfação com o serviço do distribuidor (HM6b). 

 

Os valores de significância do Qui-Quadrado (0,335 e 0,95) sendo superior a 0,005, 

rejeita-se a HM6a e HM6b, o que significa que o nível de implicação da decisão de 

compra é independente da avaliação pós-compra da satisfação quer do produto quer do 

distribuidor. Os coeficientes de correlação (0,054 e 0,035) confirmam que não existe 

associação entre as três variáveis testadas na HM6.  

 

Poder-se-á adicionar a esta análise, o facto de que, quem exibe um nível de implicação 

mais fraco, parece estar mais satisfeito com o desempenho do produto. E, por outro lado, 

quem exibe um nível de implicação mais forte parece ser mais exigente com uma média 

mais baixa do grau de satisfação com o desempenho do produto e com o distribuidor, ou 

seja será mais propenso em avaliar a compra duma forma mais critica consoante as suas 

expectativas pessoais e empresariais. Dos 23,2% dos inquiridos que fizeram uma 

avaliação insatisfatória do desempenho do produto, cerca de 48% tinham manifestado um 

nível de implicação importante e muito importante. Dos 31,2% dos inquiridos que fizeram 

uma avaliação insatisfatória das prestações de serviço do distribuidor, cerca de 70% 

tinham mostrado um nível de implicação importante e muito importante (Quadro 78).  

 

Quadro 78 – Satisfação versus o nível de implicação da decisão de compra 

MÉDIAS 
Nível de implicação na decisão de 

compra 
Grau de satisfação com as prestações do software 

de contabilidade 
Grau de satisfação com o 
serviço do distribuidor 

Normal 1,03 ,67 
Importante ,92 ,56 

Muito importante ,98 ,72 
Total ,97 ,67 

CROSSTAB 
Nível de implicação na decisão de compra  
Normal Importante Muito importante 

Total 

Avaliaçao não satisfatória 25,4% 27,8% 20,9% 23,2% Satisfaçao do produto 
Avaliaçao satisfatória 74,6% 72,2% 79,1% 76,8% 
Avaliação não satisfatória 28,4% 41,1% 28,5% 31,2% Satisfaçao do distribuidor 
Avaliação satisfatória 71,6% 58,9% 71,5% 68,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100 % 
QUI-QUADRADO 

 Nível de implicação na decisão de compra 
Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade 9,081 Sig.                0,335 
Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 13,53 Sig.                  0,95 
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CORRELAÇÃO PEARSON 

 Nível de implicação na 
decisão de compra Satisfação do produto Satisfação do 

distribuidor 

Nível de implicação na decisão de compra 1,000 ,054 
Sig. (1-tailed) ,137 

,035 
Sig. (1-tailed) ,239 

Satisfação do produto 
,054 

Sig. (1-tailed)             ,137 
1,000 

,566 
Sig. (1-tailed)   ,000 

Satisfação do distribuidor 
,035 

Sig. (1-tailed)               ,239 
,566 

Sig. (1-tailed) ,000 
1,000 

 

Nas médias observadas no Quadro 79 e nos quadros que se encontram no Anexo L sobre 

os resultados de cada país, verifica-se que a formação prévia tem um impacto relevante na 

melhoria da satisfação com o distribuidor e também em relação ao produto. A existência 

de um contrato de assistência técnica também melhora a satisfação com o distribuidor e 

produto com maior intensidade em França, mas não se pode confirmar estatisticamente o 

seu relevo na melhoria de satisfação com o produto. O quadro 79 apresenta os valores do 

coeficiente de correlação de Pearson entre os quatro pares de variáveis que são 

relativamente baixo (r=0,213, r=0,248, r=0,274, r=0,321).  

Quadro 79 – Satisfação versus Assistência técnica e Formação 

TESTE T - Diferenças entre pares 
Interval de 

confiança 95%  Média Desv. 
Padrão 

Std. 
Error 
Mean - + 

t df Sig. Correlação Sig. 

Par 
1 

Grau de satisfação com as prestações do 
software de contabilidade - Teve 

formação prévia 
-,13 1,01 5,01E-02 -,23 -3,09E-02 

-
2,583 

409,010 -,213 ,000 

Par 
2 

Grau de satisfação com as prestações do 
software de contabilidade  - Tem contrato 

de assistência técnica 
-,21 1,07 5,29E-02 -,32 -,11 

-
4,058 

409,000 -,248 ,000 

Par 
3 

Grau de satisfação com o serviço do 
distribuidor - Teve formação prévia 

-,43 1,13 5,58E-02 -,54 -,32 
-

7,691 
409,000 -,274 ,000 

Par 
4 

Grau de satisfação com o serviço do 
distribuidor - Tem contrato de assistência 

técnica 
-,51 1,19 5,89E-02 -,63 -,40 

-
8,732 

409,000 -,321 ,000 

MÉDIAS 

Variáveis Grau de satisfação com o 
software de contabilidade 

Grau de satisfação com o 
serviço do distribuidor 

Sim 1,08 0,83  
Tem contrato de assistência técnica 

Não 0,51 0,00  
Sim 1,04 0,77 

Teve formação prévia 
Não 0,40 -0,14 

Nota: Os valores relativos à escala (-2 a 2) de avaliação do grau de satisfação. 

 

Pode-se adicionar a esta análise, o facto de que, quem opta por comparar as alternativas 

na fase da avaliação e escolha do processo de compra, tende a estar mais satisfeito com a 

compra, assim como ter maior probabilidade de prescrever o software. O que comprova a 

teoria de que uma maior racionalização e um esforço despendido no acto de compra pelo 

consumidor, provavelmente propicia uma maior adequação do produto às necessidades 

individuais e como tal um maior nível de satisfação pós-compra quer na funcionalidade 
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do software de gestão e contabilidade e no serviço do distribuidor sendo ambos altamente 

correlacionados. No que diz respeito a formação e a assistência técnica, encontra-se uma 

relação também positiva, mas com pouca relevância, podendo-se antes pensar que estas 

duas variáveis influenciam principalmente a satisfação perante o distribuidor. 

 
 
5.5.5 - A recomendação 

 

5.5.5.1 – Relação entre o nível de implicação e a recomendação do software 

 

Verificou-se a relação entre a procura de recomendações em amigos e colegas 

conhecedores do produto e utilizadores como fontes de informação e o nível de 

implicação. Os resultados obtidos no Quadro 80 indicam que 43,9% das PME’s inquiridas 

quem exprimiram a decisão de compra de um software de gestão e contabilidade como 

muito importante dizem não comprar nenhum software sem que alguém que eu conheça o 

tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende. Da mesma forma, 43,8% das 

PME’s inquiridas quem exprimiram a decisão de compra de um software de gestão e 

contabilidade como muito importante dizem perguntar a amigos qual o software que 

recomendam antes de comparar entre as diferentes marcas. Por outro lado, cerca de 47% e 

47% dizem nem concordar nem discordar com o facto de pedir a outras pessoas amigas e 

utilizadoras recomendações sobre o software a escolher para a futura compra. Destaca-se 

também que cerca de 30% exprimiram um alto nível de implicação discordando com o 

facto de aceitar recomendações de amigos ou utilizadores de softwares para decidir sobre 

a compra a realizar. Estes últimos poderão preferir, por exemplo, ter acesso a outros tipos 

de fonte de informação mais concretas tais como revistas especializadas, consultores 

informáticos ou outras sendo uma decisão pessoal mas também empresarial. 56,8% 

discordam com o facto de não comparar as diferentes alternativas antes de perguntar a 

outras pessoas a sua opinião. Ou seja, preferem conhecer o produto e só depois de terem 

um conjunto evocado, será mais propenso em aceitar recomendações provenientes de 

terças pessoas para comparar e avaliar as diferentes alternativas.  

 

Quadro 80 - Nível de implicação e a procura de recomendação de outros utilizadores 

CROSSTAB entre Nível de implicação na decisão de compra e Não compro nenhum software sem 
que alguém que eu conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende 

Não compro nenhum software sem que alguém que eu conheça 
o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende 

% dentro Nível de implicação na 
decisão de compra 

Discordo Discordo  N/concordo Concordo  Concordo 
Total 
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 totalmente  N/discordo totalmente  
Normal 17,9% 14,9% 47,8% 7,5% 11,9% 100% 

Importante 6,7% 22,2% 21,1% 37,8% 12,2% 100% 
Nível de 

implicação na 
decisão de 
compra 

Muito 
importante 12,6% 20,9% 22,5% 25,3% 18,6% 100% 

Total 12,2% 20,2% 26,3% 25,1% 16,1% 100% 
TESTE QUI-QUADRADO 

Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
35,849 8 ,000 

CROSSTAB entre Nível de implicação na decisão de compra e Quando comprar um novo software de 
contabilidade, mais do que comparar entre marcas, pergunto a amigos qual me recomendam 

Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do 
que comparar entre marcas, pergunto a amigos qual me 

recomendam 
% dentro Nível de implicação na 

decisão de compra 
Discordo 
totalmente  

Discordo  
N/concordo 
N/discordo  

Concordo  
Concordo 
totalmente  

Total 

Normal 22,4% 13,4% 40,3% 11,9% 11,9% 100% 
Importante 7,8% 11,1% 36,7% 31,1% 13,3% 100% 

Nível de 
implicação na 

decisão de 
compra 

Muito 
importante 6,3% 20,6% 29,2% 38,7% 5,1% 100% 

Total 9,3% 17,3% 32,7% 32,7% 8% 100% 
TESTE QUI-QUADRADO 

Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
40,449 8 ,000 

 

Pretende-se verificar a seguinte hipótese genérica HM7 (representada na Figura 25): “O 

nível de implicação do consumidor condiciona a procura de recomendações de amigos e 

colegas conhecedores e utilizadores do software de gestão e contabilidade”. A hipótese 

HM7 relaciona as duas variáveis seguintes: 1) o nível de implicação e 2) a procura de 

recomendações de amigos e colegas conhecedores e utilizadores do software de gestão e 

contabilidade. A primeira variável é operacionalizada considerando o nível de implicação 

na decisão de compra. A segunda variável é operacionalizada considerando as 

afirmações seguintes: 1) “Não compro nenhum software sem que alguém que eu 

conheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende” (HM7a) e 2) 

“Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar entre 

marcas, pergunto a amigos qual me recomendam” (HM7b). 

 

A correlação entre as variáveis a serem testadas mostra alguma associação positiva entre 

elas mas com valores bastantes fracos. Os coeficientes de correlação no Quadro 81 entre 

as variáveis a serem testadas são muito fracos para poder determinar se existe uma 

associação possíveis entre elas, embora constata-se que o nível de implicação é associado 

com um valor de significância 0,003 ao facto de recorrer a amigos para que lhe 

recomenda a solução ideal antes de comparar entre as diferentes marcas. Ou seja aceita-se 
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a hipótese HM7, o que significa que a procura de recomendações de amigos utilizadores 

depende do nível de implicação do consumidor na decisão de compra. 

 

Quadro 81 – Correlação entre o nível de implicação e a recomendação 

Correlação Pearson 

Não compro nenhum 
software sem que 

alguém que eu 
conheça o tenha 

utilizado pelo menos 
uns meses e o 
recomende 

Quando comprar um 
novo software de 

contabilidade, mais do 
que comparar entre 
marcas, pergunto a 

amigos qual me 
recomendam 

Nível de 
implicação na 

decisão de 
compra 

Coef.Correl. 1,000 ,539 ,113 
Não compro nenhum 

software sem que alguém 
que eu conheça o tenha 

utilizado pelo menos uns 
meses e o recomende 

Sig.  , ,000 ,022 

Coef.Correl. ,539 1,000 ,144 
Quando comprar um novo 
software de contabilidade, 

mais do que comparar entre 
marcas, pergunto a amigos 

qual me recomendam 
Sig.  ,000 , ,003 

Coef.Correl. ,113 ,144 1,000 Nível de implicação na 
decisão de compra Sig. ,022 ,003 , 

 

O Quadro 81 indica que existem alguma relação de dependência entre as duas afirmações 

e a variável “Nível de implicação” tendo um valor inferior a 0,05. Ou seja, aceita-se a 

HM7a e HM7b na qual as recomendações provenientes de amigos conhecedores e 

utilizadores utilizadas pelas empresas no decorrer do processo de compra dependem do 

nível de implicação na decisão de compra do consumidor. 

 

5.5.5.2 – A recomendação em função do grau de satisfação pós-compra da compra 

do software de gestão e contabilidade 

 

Pretende-se verificar a hipótese HM8: “A recomendação que influi nos actos de compra 

de outros indivíduos esta fortemente relacionado com a satisfação pós-compra do 

produto” representada no esquema da Figura 25. Esta hipótese relaciona duas variáveis 

que são: 1) a satisfação pós-compra do produto e 2) a recomendação. A primeira variável 

é operacionalizada considerando a satisfação pós-compra do produto medida pelo 

”Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade” e a segunda variável 

é operacionalizada considerando a prescrição medida por “Já recomendou o software a 

outras pessoas amigas”. 
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Antes de proceder a função Logit para verificar a HM8, pretendeu-se conhecer o nível de 

correlação entre as duas variáveis a serem testadas. O coeficiente apresenta o valor de 

,559 (55,9%), com significância de ,000. Após a leitura do Quadro 82, conclui-se que a 

correlação é significativa e as duas variáveis encontram-se directamente relacionadas. 

  

Quadro 82 – Correlação entre a recomendação e a satisfação do software 

   Correlação de Spearman 
Grau de satisfação com as prestações 

do software de contabilidade 

Já recomendou o 
software a outras 
pessoas amigas 

Coef.  1,000 ,559 Grau de satisfação com as prestações 
do software de contabilidade Sig.  , ,000 

Coef.  ,559 1,000 Já recomendou o software a outras 
pessoas amigas Sig.  ,000 , 

 

O modelo da regressão logística (Ver Metodologia) assume a seguinte relação: log(pi/1-

pi) = b0 + b1 X1  onde “p” é a probabilidade de recomendar o software a outras pessoas, “1-

p” a probabilidade de não recomendar o software a outras pessoas, “pi/(1-pi)” a razão de 

probabilidades, “Xi” a variável independente e “bi” os coeficientes estimados.  

 

Na regressão logística, os coeficientes medem o efeito de alterações na variável 

independente (Grau de satisfação das prestações do produto) sobre o logaritmo natural da 

razão de probabilidades, chamado de logit. A probabilidade associada à ocorrência da 

recomendação o software a outras pessoas pode ser obtida pela expressão: 

                       1 

p ====   onde “e” é base dos logaritmos naturais (aproximadamente 2,718). 
                  −(b0 +  b1 X1) 
      1 ++++ e 
 

O objectivo deste procedimento é identificar uma relação entre a variável explicativa e o 

facto de recomendar ou não do software de gestão e contabilidade a outras pessoas, de 

forma que o conjunto de índices possa ser utilizado para estimar a probabilidade de 

comportamentos futuros de compra. 

 

No modelo logit, a variável dependente “Já recomendou o software a outras pessoas 

amigas” pode assumir um valor entre zero e um. Neste estudo, foi atribuído o valor zero 

para indicar a resposta não e o valor um para a resposta sim. O ponto de corte do modelo é 

0,5, portanto as PME’s com resultado inferior a 0,5 são classificadas como consumidores 

que nunca recomendaram o software a outras pessoas amigas e as PME’s com resultado 
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superior a esse valor são classificadas como consumidores que já recomendaram o 

software a outras pessoas amigas. A variável independente testada foi a satisfação pós-

compra das prestações do software de gestão e contabilidade. 

 

O método utilizado para selecção das variáveis foi o forward stepwise, pelo critério do 

menor Likelihood Ratio. O modelo final foi composto pelo intercepto e uma variável 

explicativa. A variável incluída no modelo foi o índice X1 (VAR 43: Grau de satisfação 

das prestações do produto). Assim, o modelo Logit construído através da pesquisa pode 

ser expresso por:                                           Consequentemente, a probabilidade pi é 

escrita da seguinte maneira: 

 

 

Para avaliar a capacidade de previsão do modelo, construiu-se uma matriz de 

classificação, que mostra a quantidade de PME’s classificadas correcta e incorrectamente 

pelo modelo. Conforme demonstra a matriz no Quadro 83, o nível de acerto do modelo 

desenvolvido foi de 79%, tendo sido classificadas correctamente. Pode-se observar que 

das 257 PME’s classificadas pelo facto de já ter recomendado o software a outras pessoas 

amigas, só 243 permaneceram nesta população, enquanto outras 14 foram classificadas 

como pertencentes a outra população (nunca recomendou o software a outras pessoas 

amigas), isto equivale a 94,6% de erro na classificação. Já das PME’s classificadas a 

priori pelo facto de nunca ter recomendado o software a outras pessoas amigas, 81 

permaneceram nesta população, e outras 72 foram classificadas como já ter recomendado 

o software a outras pessoas amigas.  

 

Quadro 83 – Classificação segundo o modelo Logit  

Segundo o modelo Logit antes inclusão da variável explicativa 

Já recomendou o software a outras pessoas amigas 
Casos observados 

sim não 

% da boa 
previsão pelo 

modelo 
sim 257 0 100,0 Já recomendou o software 

a outras pessoas amigas não 153 0 ,0 
Percentagem de acerto total 62,7 

Segundo o modelo Logit após inclusão da variável explicativa 
Segundo o modelo Logit 

Já recomendou o software a outras pessoas 
amigas 

Casos observados 

sim não 

% da boa 
previsão pelo 

modelo 

sim 243 14 94,6 Já recomendou o software a 
outras pessoas amigas não 72 81 52,9 

Percentagem de acerto total 79,0 
 

11,755X-085,1

11,755X-085,1

1 e
e
+

Pi = Pr [Y i = 1 | X = Xi ] =  

( )
i

i

p-1
p

log           = 1,085 - 1,755X1. 
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Ainda no Quadro 83, observa-se que do total das PME’s classificadas à priori pelo facto 

de já ter recomendado o software a outras pessoas amigas, 94,6% foram classificadas 

correctamente, enquanto das PME’s classificadas à priori pelo facto de nunca ter 

recomendado o software a outras pessoas amigas, 52,9% foram classificadas 

correctamente. Desta forma, o modelo Logit obtido produz um nível de acerto de 79%. 

 

Para avaliar a qualidade do modelo logístico, o primeiro passo foi de avaliar a 

significância da variável explicativa incluída no modelo, o que é feito por meio de um 

teste Qui-Quadrado, sob a hipótese de que todos os coeficientes são diferentes de zero. O 

resultado do Qui-Quadrado foi de 139,99, com significância de 0,000, ou seja, aceita-se a 

hipótese de que ao menos um dos coeficientes é diferente de zero. 

 

A análise da significância estatística de cada coeficiente é feita com base no teste Wald 

cujos resultados indicam que os parâmetros da variável independente seleccionada são 

estatisticamentes diferentes de zero para o modelo proposto. O Quadro 84 apresenta as 

estimativas dos parâmetros das variáveis do modelo, bem como os erros padrão, as 

estatísticas Wald, os graus de liberdade e os valores de probabilidade do teste Wald. O 

Quadro 84 verifica que sempre que aumenta um grau de satisfação do produto, a 

probabilidade de recomendar o software de gestão de contabilidade varia de 57,83%.  

 

Quadro 84 – Variáveis da equação 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95,0% C.I.for 

Exp(B)  
 Lower Upper 

VAR43: Grau de satisfação com as 
prestações do software de contabilidade 

-1,755 ,195 80,789 1 ,000 5,783 3,944 8,478 

Já recomendou o software a outras 
pessoas amigas 

1,085 ,216 25,260 1 ,000 ,338   

 

A avaliação do nível de ajuste do modelo logístico foi realizada por meio do Likelihood 

Value, dos pseudo R² e do teste de Hosmer e Lemeshow (Quadro 85). Os dados 

evidenciam a redução do Likelihood Value (inicialmente com um valor de 541,722) e o 

aumento do Cox-Snell R² e do Nagelkerke R² proporcionado pela inclusão da variável 

explicativa em cada etapa do processo stepwise. Segundo o modelo, a variação explicada 

é de 39,5% (RSquare). 
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O Quadro 85 apresenta os resultados finais do teste. Ao nível de significância de 0,005, 

aceita-se a hipótese de que há diferenças entre os valores previstos e observados, o que 

indica que o modelo é capaz de produzir estimativas e classificações confiáveis. 

 

Quadro 85 – Testes de Likelihood Value, dos pseudo R² e de Hosmer e Lemeshow 

Likelihood Value, Cox-Snell R² e Nagelkerke R² 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 401,711 ,289 ,395 
Teste Hosmer e Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 
1 22,175 2 ,000 

Tabela de contingência para o Teste Hosmer e Lemeshow 
Já recomendou o software a outras pessoas 

amigas = não 
Já recomendou o software a outras pessoas 

amigas = sim  
Casos observados Casos previstos Casos observados Casos previstos 

Total 

1 24 28,616 6 1,384 30 
2 57 48,589 8 16,411 65 
3 63 66,034 132 128,966 195 
4 9 9,761 111 110,239 120 

 

Em resumo, o percentual máximo de acerto do modelo logístico anteriormente 

apresentado no Quadro 83 é de 62,7%. Para se ter uma melhor estimativa da eficiência 

classificatória do modelo, foi utilizado o modelo para classificar as 410 PME’s que 

compõem a amostra de teste. Conforme pode ser visto no Quadro 83, os resultados 

apresentados na amostra de validação (precisão de 79% com 243 casos observados) 

atestam boa capacidade de previsão do modelo.  

 

Os testes realizados permitiram confirmar que a probabilidade de recomendar o software 

de gestão e contabilidade varia em função do grau de satisfação exibida pelo consumidor 

(variação de 57,83%), ou seja quanto mais satisfeito maior a probabilidade do consumidor 

recomendar o produto de forma positiva. Da mesma forma, quanto mais insatisfeito maior 

a probabilidade do consumidor fazer uma prescrição negativa ou simplesmente não fazer 

recomendações sobre o software.  

 

O modelo Logit desenvolvido estabelece uma relação entre a recomendação e a satisfação 

do produto exibida pelas PME’s compradoras e utilizadoras de software de gestão e 

contabilidade. Com base nos dados obtidos através do inquérito postal, foi possível obter 

respostas que forneceram informações sobre o tipo de comportamento de decisão de 

compra das PME’s na compra de um software e permitiram classificar as PME’s como 

prováveis prescritores ou não do produto e marca, com bom nível de precisão. Embora o 
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modelo não tenha uma fundamentação teórica consistente, o expressivo nível de acerto 

nas classificações obtido pelo trabalho desenvolvido sugere que a prescrição de um 

software de gestão e contabilidade é um facto que pode ser previsto com sucesso. Em 

consequência, o modelo desenvolvido empiricamente possui um forte apelo prático, 

sobretudo pela sua aplicabilidade nas actividades de Marketing para PME’s clientes de 

softwares de gestão e contabilidade. 

 

Finalmente, destaca-se que o modelo estudado mostra uma alta correlação entre o grau de 

satisfação das prestações do produto e a futura situação de recomendação do produto a 

outras pessoas. Assim, a recomendação como função logística da satisfação verificou a 

hipótese HM8: “A recomendação que influi nos actos de compra de outros indivíduos esta 

fortemente relacionado com a satisfação pós-compra do software de contabilidade”. 

 

5.5.6 - A repetição de compra 

 

Pretende-se verificar a hipótese HM9 como função logística da satisfação: “A repetição de 

compra está relacionado com a satisfação pós-compra”. Esta hipótese relaciona as duas 

variáveis seguintes: a satisfação pós-compra é a variável explicativa (independente) e é 

medida pelo Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade e o Grau 

de satisfação com o serviço do distribuidor e a repetição de compra é a variável 

explicada (dependente). 

 

Antes de proceder a função Logit para verificar a HM9, pretendeu-se conhecer o nível de 

correlação entre as variáveis a serem testadas. Os coeficientes apresentam os valores de 

,424 (42,4%) entre “Repetia a compra” e “Satisfação do produto” e ,357 (35,7%) entre 

“ Repetia a compra” e “Satisfação do distribuidor” com significância de ,000 para ambos. 

Após a leitura do Quadro 86, conclui-se que a correlação é significativa e as variáveis 

encontram-se directamente relacionadas. 

 

Quadro 86 – Correlação entre a recomendação e a satisfação do software 

Correlação de Pearson Repetia a compra 
Satisfação do 

produto 
Satisfação do 
distribuidor 

Coef. Correl. 1,000 ,424 ,357 
Repetia a compra 

Sig. (2-tailed) , ,000 ,000 
Coef. Correl. ,424 1,000 ,566 

Satisfação do produto 
Sig. (2-tailed) ,000 , ,000 

Satisfação do distribuidor Coef. Correl. ,357 ,566 1,000 
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 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 , 

 

O modelo da regressão logística assume a seguinte relação: log(pi/1-pi) = b0 + b1 X1 + b2 X2  

onde “p” é a probabilidade de repetir a compra do software, “1-p” a probabilidade de não 

repetir a compra do software, “pi/(1-pi)” a razão de probabilidades, “Xi” as variáveis 

independentes e “bi” os coeficientes estimados. A probabilidade associada à ocorrência de 

repetir a compra do software de gestão e contabilidade pode ser obtida pela expressão: p = 

1/ [(1 + e  −(b0 +  b1 X1 + b2 X2]. 
                            
No modelo logit, a variável dependente “Repetia a compra” pode assumir um valor entre 

zero e um. Neste estudo, foi atribuído o valor zero para indicar a resposta não e o valor 

um para a resposta sim. O ponto de corte do modelo é 0,5, portanto as PME’s com 

resultado inferior a 0,5 são classificadas como consumidores que não repetiriam a compra 

do software de gestão e contabilidade e as PME’s com resultado superior a esse valor são 

classificadas como consumidores que repetiriam a compra do software de gestão e 

contabilidade. As variáveis independentes testadas foram a satisfação pós-compra do 

software de gestão e contabilidade e a satisfação dos serviços do distribuidor. 

 

O método utilizado para selecção das variáveis foi o forward stepwise, pelo critério do 

menor Likelihood Ratio. O modelo final foi composto pelo intercepto e duas variáveis 

explicativas. As variáveis incluídas no modelo foram os índices X1 (VAR 43: Grau de 

satisfação das prestações do produto) e X2 (VAR 44: Grau de satisfação dos serviços do 

distribuidor). Assim, o modelo Logit construído através da pesquisa pode ser expresso 

por:                                                                Consequentemente, a probabilidade pi é 

escrita da seguinte maneira: 

 

  

Os coeficientes das variáveis apresentaram o sinal esperado. As variáveis X1 (VAR 43) e 

X2 (VAR 44) possuem um coeficiente negativo, indicando que quanto maiores os valores 

assumidos por esse índice, menor a probabilidade do consumidor não repetir a compra do 

software.  

 

Para avaliar a capacidade de previsão do modelo, construiu-se uma matriz de 

classificação, que mostra a quantidade de PME’s classificadas correcta e incorrectamente 

( )
i

i

p-1
p

log             = - 0,605 - 0,158X1 - 0,662X2. 

2662,010,158X-605,0
1

2662,010,158X-605,0

Χ−−
+

Χ−−

e

e
Pi = Pr [Y i = 1 | X = Xi ] =  
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pelo modelo. Conforme demonstra a matriz no Quadro 87, o nível de acerto do modelo 

desenvolvido foi de 79,3%, tendo sido classificadas correctamente.  

 

Quadro 87 – Classificação segundo o modelo Logit  

Segundo o modelo Logit antes inclusão da variável explicativa 

Repetia a compra 
Casos observados 

sim não 

% da boa previsão 
pelo modelo 

sim 306 0 100,0 
Repetia a compra 

não 104 0 ,0 
Percentagem de acerto total 74,6 

Segundo o modelo Logit após inclusão da variável explicativa 
Segundo o modelo Logit 

Repetia a compra Casos observados 
sim não 

% da boa previsão 
pelo modelo 

sim 289 17 94,4 
Repetia a compra 

não 68 36 34,6 
Percentagem de acerto total 79,3 

 

No Quadro 87, pode-se observar que das 306 PME’s classificadas pelo facto de repetir a 

mesma compra, só 289 permaneceram nesta população, enquanto outras 17 foram 

classificadas como pertencentes a outra população (nunca recomendou o software a outras 

pessoas amigas). Já das PME’s classificadas a priori pelo facto de não querer repetir a 

compra, 36 permaneceram nesta população, e outras 68 foram classificadas pelo facto de 

repetir a mesma compra. Ainda no Quadro 87, observa-se que do total das PME’s 

classificadas a priori pelo facto de repetir a mesma compra, 94,4% foram classificadas 

correctamente, enquanto das PME’s classificadas a priori pelo facto de não querer repetir 

a compra do software, 34,6% foram classificadas correctamente. Desta forma, o modelo 

Logit obtido produz um nível de acerto de 79,3%. 

 

Para avaliar a qualidade do modelo logístico, diversos testes e medidas podem ser 

utilizados. O primeiro passo é avaliar a significância da variável explicativa incluída no 

modelo, o que é feito por meio de um teste Qui-Quadrado cujo resultado foi de 47,641, 

com significância de 0,000, o que leva à rejeição da hipótese nula e à interpretação de que 

ao menos um dos coeficientes é estatisticamente diferente de zero. 

 

A análise da significância estatística de cada coeficiente é feita com base no teste Wald. 

Os resultados do teste Wald para o modelo proposto indicam que os parâmetros das 

variáveis independentes seleccionadas são estatisticamente diferentes de zero. O Quadro 

88 apresenta as estimativas dos parâmetros das variáveis do modelo, bem como os erros 
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padrão, as estatísticas Wald, os graus de liberdade e os valores de probabilidade do teste 

Wald. 

 

Quadro 88 – Variáveis da equação 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95,0% C.I.for 

Exp(B)  
 Lower Upper 

VAR43: Grau de satisfação com as 
prestações do software de contabilidade 

-,158 ,212 ,552 1 ,457 ,854 ,563 1,295 

VAR44: Grau de satisfação com o serviço 
do distribuidor 

-,662 ,191 12,055 1 ,001 ,516 ,355 ,750 

Repetia a compra -,605 ,167 13,142 1 ,000 ,546   

 

Verifica-se que sempre que aumenta um grau de satisfação do produto, a probabilidade de 

repetir a compra do software de gestão de contabilidade aumenta de 85,4%. Da mesma 

forma, sempre que diminua um grau de satisfação do produto, a probabilidade de repetir a 

compra do software de gestão de contabilidade diminua de 85,4%. Por outro lado, a 

probabilidade de repetir a compra do software de gestão de contabilidade varia de 51,6% 

em função do grau de satisfação do distribuidor. A variação explicativa é muita mais 

elevada quando se trata do grau de satisfação do produto tendo um maior impacto na 

decisão do consumidor repetir ou não a compra do mesmo software de gestão e 

contabilidade. 

A avaliação do nível de ajuste do modelo logístico pode ser realizada por meio do 

Likelihood Value, dos pseudo R² e do teste de Hosmer e Lemeshow (Quadro 89). Os 

dados evidenciam a redução do Likelihood Value (inicialmente com um valor de 465,075 

e 464,382) e o aumento do Cox-Snell R² e do Nagelkerke R² proporcionado pela inclusão 

da variável explicativa em cada etapa do processo stepwise. Segundo o modelo, a variação  

explicada é de 16,2% (RSquare). 

 

O Quadro 89 apresenta os resultados finais do teste. Ao nível de significância de 0,005, 

aceita-se a hipótese de que existem diferenças significativas entre os valores previstos e 

observados, o que indica que o modelo é capaz de produzir estimativas e classificações 

confiáveis. 

 

Quadro 89 – Testes de Likelihood Value, dos pseudo R² e de Hosmer e Lemeshow 

Likelihood Value, Cox-Snell R² e Nagelkerke R² 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 416,741 ,110 ,162 
Teste Hosmer e Lemeshow 
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Step Chi-square df Sig. 
1 53,66 5 ,000 

Tabela de contingência para o Teste Hosmer e Lemeshow 
Já recomendou o software a outras pessoas 

amigas = não 
Já recomendou o software a outras pessoas 

amigas = sim  
Casos observados Casos previstos Casos observados Casos previstos 

Total 

1 50 62,385 19 6,615 69 
2 45 43,255 7 8,745 52 
3 132 113,652 9 27,348 141 
4 14 16,319 7 4,681 21 
5 35 29,324 8 13,676 43 
6 13 18,920 18 12,080 31 
7 17 22,132 36 30,868 53 

 

Em resumo, o percentual máximo de acerto do modelo logístico anteriormente 

apresentado no Quadro 87 é de 74,6%. Para se ter uma melhor estimativa da eficiência 

classificatória do modelo, foi utilizado o modelo para classificar as 410 PME’s que 

compõem a amostra de teste. Conforme pode ser visto no Quadro 87, os resultados 

apresentados na amostra de validação (precisão de 79,3% com 289 casos observados) 

atestam boa capacidade de previsão do modelo.  

 

Os testes realizados permitiram confirmar que a probabilidade de repetir a compra do 

mesmo software de gestão e contabilidade varia em função do grau de satisfação do 

produto exibida pelo consumidor (variação de 85,4%), ou seja quanto mais será satisfeito 

com o desempenho do produto mais o consumidor terá a tendência em repetir a compra de 

forma positiva. Da mesma forma, quanto mais insatisfeito mais o consumidor terá a 

tendência em abandonar a compra e estará disposto em mudar de solução. Da mesma 

forma, a probabilidade de repetir a compra do mesmo software de gestão e contabilidade 

varia em função do grau de satisfação do distribuidor exibida pelo consumidor (variação 

de 51,6%), ou seja quanto mais será satisfeito com o serviço do distribuidor mais o 

consumidor terá a tendência em repetir a compra de forma positiva. E, quanto mais 

insatisfeito mais o consumidor terá a tendência em abandonar a compra e estará disposto 

em mudar de solução. 

 

O modelo Logit desenvolvido estabelece uma relação entre a repetição de compra futura e 

a satisfação do produto e do distribuidor exibida pelas PME’s compradoras e utilizadoras 

de software de gestão e contabilidade. Concluiu-se que as respostas fornecidas permitiram 

classificar as PME’s como prováveis clientes “fidelizados” ou não ao produto e marca, 

com bom nível de precisão. Em consequência, o modelo desenvolvido empiricamente 
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possui um forte apelo prático, sobretudo pela sua aplicabilidade nas actividades de 

Marketing para PME’s clientes de softwares de gestão e contabilidade. 

 

Finalmente, destaca-se que o modelo estudado mostra uma alta correlação entre o grau de 

satisfação das prestações do produto e do serviço do distribuidor e o comportamento 

futuro de repetir a mesma compra. Assim, a repetição da compra como função logística da 

satisfação verificou a hipótese HM9: “A recomendação que influi nos actos de compra de 

outros indivíduos esta fortemente relacionado com a satisfação pós-compra do software 

de gestão e contabilidade”.  

 

A fidelização é uma medida da ligação do consumidor à marca. Utilizando a função 

logística realizada anteriormente, o quadro que segue pretende reflectir sobre as 

implicações na fidelização de diferentes graus de satisfação, assim como a sensibilidade 

às duas variáveis mais relevantes (satisfação do produto e do distribuidor). A análise do 

quadro mostra claramente quais as implicações esperadas na repetição da compra ao subir 

o nível de satisfação do utilizador. Mostrando a maior sensibilidade existente face à 

satisfação com o produto em detrimento do distribuidor assim como a forma como este 

evoluiria nesta escala. 

 

Quadro 90 - Probabilidade de repetição de compra 

Satisfação com: 
(Escala de -2 a 2) 

Produto Distribuidor Probabilidade de repetição de compra 
-2 -2 1 % 
-1 -1 5,5 % 
-1 0 5,5 % 
0 -1 25,2 % 
0 0 25,2 % 
0 1 25,2 % 
1 0 66 % 
2 0 91,8 % 
1 1 66 % 
2 2 91,8 % 

 

Os Quadros 91 e 92 resumem as principais hipóteses que foram verificadas ao longo da 

análise quantitativa com recursos a técnicas de tratamento de dados para provar a 

existência de relações entre as variáveis testadas e tal como se encontram descritas no 

modelo proposto. 
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Quadro 91 – Resumo das hipóteses verificadas sobre o mercado global e os países em 

estudo  

SOBRE O MERCADO GLOBAL E OS PAISES EM ESTUDO 
HIPOTESES Teste do Qui-Quadrado Significância Resultados 

H1: “O número de marcas conhecidas depende da 
localização geográfica das PME’s” 

115,83 0,000 Aceita-se 

Conclusão: O número de marcas conhecidas e a localização geográfica das PME’s são dependentes. 
H2: “O número de fontes de informação utilizadas depende 
da localização geográfica das PME’s” 

26,58 0,000 Aceita-se 

Conclusão: O número de fontes de informação utilizadas é dependente da localização geográfica das PME’s. 
H3: “A comparação entre as marcas depende do país de 
origem das PME’s” 

3,215 0,200 Rejeita-se 

Conclusão: a comparação entre as marcas é dependente do país de origem das PME’s. 
H4: “A localização geográfica influencia os critérios utilizados na estratégia de comparação e escolha das marcas” 

Variáveis testadas  Teste do Qui-Quadrado Significância Resultados 
Preço 0,444 0,801 Rejeita-se 
Funcionalidade 1,568 0,457 Rejeita-se 
Total confiança na marca 3,742 0,154 Rejeita-se 
Conclusão: por um lado, a localização geográfica e os critérios de comparação e escolha da marca (Preço e 
funcionalidade) são independentes e, por outro lado, a localização geográfica e a não comparação entre as marcas 
porque o consumidor tem uma total confiança na marca são independentes. 
Assistência técnica 34,622 0,000 Aceita-se 
Formação  9,871 0,007 Aceita-se 
Total confiança no amigo que recomenda 21,564 0,000 Aceita-se 
Total confiança no distribuidor 31,932 0,000 Aceita-se 
Conclusão: a localização geográfica e os critérios de comparação (Assistência técnica e Formação) e de não 
comparação e escolha da marca (Total confiança no amigo que recomenda e Total confiança no distribuidor) são 
dependentes. 
H5: “O grau de satisfação com as prestações do software 
relaciona-se ao grau de satisfação com o serviço do 
distribuidor” 

Correlação de Pearson 
0,802 Portugal 
0,852 França 

0,654 Espanha 
Aceita-se 

Conclusão: o grau de satisfação com as prestações do software é associado ao grau de satisfação com o serviço do 
distribuidor nos três países em estudo. 

 

 

Quadro 92 – Resumo das hipóteses verificadas sobre o modelo proposto  
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O modelo proposto e o processo de pesquisa levado a cabo partem de uma aplicação base 

dos modelos de tipo cognitivo. Através da aplicação de diversos métodos de análise 

multivariada, como sejam a análise das médias, os testes do Qui-Quadrado, análise 

factorial, assim como o uso da função logística permitiram comprovar os seguintes 

elementos: 

 

- As características individuais tais como o nível de implicação na decisão de compra, as 

fontes de informação externa utilizadas assim como os factores de caracterização das 

PME’s (dimensão, tipo de actividade, facturação) condicionam a forma como cada PME 

percorre as fases da procura de informação e a avaliação no processo de compra; 

 

- A avaliação pós-compra e a repetição da compra, resultante da experiência pós-compra 

verificou ser fruto de avaliação realizada sobre o software assim como sobre os serviços 

prestados pelo distribuidor. A formação e a assistência técnica, apesar de relevantes, 

produzem um efeito de menor importância na satisfação. A prescrição é basicamente 

determinada pela avaliação do uso do software. 

 

Foram encontradas como variáveis mais relevantes de segmentação do mercado em 

estudo, o nível de implicação individual no acto de compra, a dimensão da PME e o tipo 

de actividade. 

 

5.7 – Conclusão  

 

Durante a pesquisa, nomeadamente na realização da análise, observações surgiram 

naturalmente. Efectivamente, algumas informações faltaram no questionário como 

questões sobre o sentido do software, seu valor, sua utilidade e outras. De facto, outras 

análises poderiam ter sido mais judiciosas mas não se puderam realizar. Outras hipóteses 

poderiam ter sido destacadas para um trabalho mais completo. 

 

No inquérito postal, verificou-se uma boa taxa de respostas (cerca de 27%) e as listagens 

fornecidas pelos vários estabelecimentos foram bastante fiáveis e actualizadas (apenas 1% 

dos questionários foram devolvidos). Segue-se com a síntese dos resultados do tratamento 

dos dados dos questionários. 
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A implicação e a situação de compra são os factores determinantes para que o consumidor 

decide de entrar num processo de compra mais extenso. A decisão de compra pode ser 

favorecida pela dimensão da empresa, pela importância dos produtos, a urgência das 

necessidades e a implicação e a intensidade do risco. 

 

Os indivíduos têm expectativas e motivações diferentes em termos de formação, de 

experiências, de estilo de vida, ou da função que têm dentro da empresa. As expectativas 

mudam segundo as experiências passadas. Ou seja, quanto maior a expectativa mais é 

activa a procura de informação para uma compra deste tipo de produto. 

 

O primeiro elemento que se destaca dos resultados evocados precedentemente é a 

capacidade que pode ter o consumidor ao operar uma escolha seguida de um tratamento 

da informação. Observou-se que os consumidores são aptos ao hierarquizar várias 

alternativas guardando uma perfeita coerência nos critérios de classificação. Nos critérios 

mais referidos, encontram-se os preços, os serviços associados aos produtos, e a qualidade 

do produto. Os critérios secundários caso os primeiros não resultaram são a reputação da 

marca, o tamanho e a localização geográfica da empresa, a existência de relações de 

reciprocidade entre os compradores e fornecedores. 

 

Os indivíduos dão muita importância a experiência adquirida e filtram as informações da 

forma como as percebem. Observou-se que o tratamento da informação parece não ser um 

processo cognitivo natural para os consumidores, ou seja estão disposto a realizar um 

esforço apenas em situações onde entra uma relação afectiva com o produto. Quando o 

consumidor compra um software com o dinheiro da empresa por exemplo, ele introduz 

uma certa iniciativa pessoal na sua escolha sobretudo quando trabalha com o produto. 

Pelo contrário, quando o consumidor não esta interessado no produto, ele seguirá as 

directivas empresariais quanto ao preço ou a marca para não ter o risco de comprar um 

produto em desacordo coma empresa. 

 

Os resultados obtidos passam o simples quadro das aptidões cognitivas à tratar a 

informação, e mostram que os compromissos realizados pelo consumidor não são só 

coerentes, mas resultam duma estratégia que visa sem equivoco à optimizar sua função de 

utilidade pessoal. Submetido às directivas mais ou menos restritivas da empresa, o 

consumidor procura uma solução que pode lhe tirar algum proveito, que seja pessoal ou 
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profissional. O consumidor avalia as consequências da escolha, o que deixa parecer que o 

risco percebido não é ausente do modelo do comportamento do consumidor. “O 

comportamento do consumidor comporte um risco no sentido em que todas suas acções 

produzam consequências que ele não pode antecipar com certidão” (Bauer). 

 

A respeito do sistema de valores e regras heurísticas que se liga ao processo de avaliação 

e escolha efectuado pelos consumidores, constata-se que a escolha se articula a volta de 

três eixos que são a recomendação de pessoas utilizadoras, a qualidade e o preço. Quer a 

caracterização da empresa quer a função do consumidor na empresa, o consumidor 

procura antes de tudo obter o melhor compromisso “qualidade/preço”, limitando-se 

sempre às marcas conhecidas. Por outro lado, um serviço pós-venda performante 

acompanhado com o produto pode influenciar a decisão final. Pelo contrário, as 

promoções não parecem ser hoje suficientes para influenciar a escolha do consumidor, 

antes prefere um bom desempenho do produto. 

 

Evidenciaram-se claramente os parâmetros essenciais do comportamento de compra do 

software de contabilidade, integrando as diferentes fontes de informação, canalizadas ou 

informais tais como o processo de decisão, a influência das características individuais, a 

influência das características da organização, e finalmente, o carácter da decisão e os 

critérios de avaliação e de decisão do comprador. 

 

Quanto a probabilidade de haver um comportamento futuro, ambos os seus determinantes 

viram a sua forte influência ser confirmada pelos resultados, com destaque para a 

satisfação global da compra. 
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CAPÍTULO VI – Implicações e recomendações sobre a estratégia de marketing 

 

Considerando que a pesquisa de campo, de carácter exploratório e descritivo, do presente 

estudo que analisou e reuniu informações referentes ao processo de decisão de compra das 

PME’s frente ao produto software de gestão e contabilidade, foi possível sistematizar 

algumas informações relevantes especialmente voltadas para questões relacionadas com 

os diferentes tipos de comportamentos de compra de software em função de variáveis e 

situações distintas. Esta sistematização deu-se mediante a ponderação da opinião, do 

hábito e frequência de uso, bem como as atitudes em relação à adopção e compra do 

software de gestão e contabilidade. Os resultados das análises podem ser de uma grande 

utilidade aos responsáveis de lojas e aos distribuidores. De facto, os consumidores de 

software podem-se classificar em vários perfis de comportamento.  

 

Depois de recolhidas as informações, foi possível sugerir alguns cuidados que merecem 

ser observados pelas PME’s fabricantes e distribuidoras, nomeadamente os responsáveis 

que estão directamente ligados à política de marketing e os que lidam principalmente com 

as PME’s no seu quotidiano profissional no que diz respeito ao estabelecimento das ações 

estratégicas de Marketing para promoção e divulgação do produto.  

 

Seguidamente, pretende-se sintetizar a informação obtida e direccionar os resultados para 

as implicações que poderiam ter na condução estratégica das empresas deste mercado. 

 

6.1 – Fontes de informação  

 

No que diz respeito as fontes de informação, verificou-se o seguinte: 

 

Apesar de saberem da existência das marcas de software de gestão e contabilidade no 

mercado, percebe-se que o conhecimento não é uniforme entre as diferentes marcas, 

variando conforme o perfil do consumidor e o pais de origem. Verifica-se também que o 

conhecimento é superficial e, na maioria das vezes, os clientes preferem confiar num 

especialista, neste caso o vendedor. 

 

Por um lado, a alternativa que será escolhida pode ser influenciada pelo facto do 

consumidor ter a capacidade de recuperar determinantes atitudes ou crenças sobre o 
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desempenho das diferentes alternativas em consideração que já tem armazenado na 

memória. Por outro lado, os consumidores que não têm tal conhecimento armazenado 

precisam de se basear mais em informação externa para formar as suas crenças sobre o 

desempenho de uma alternativa (Engel, 2000). 

 

As fontes de informação utilizadas pelas empresas no processo de decisão de compra 

dependem do número de marcas conhecidas e do tipo de avaliação e comparação entre as 

marcas. Para determinar o conjunto de alternativas a partir do qual a escolha será feita, o 

consumidor constitui um conjunto de consideração. A partir do número de marcas 

conhecidas, pode-se observar diferentes tipos de comportamento en função do nível de 

conhecimento: 

 

- Quando o conhecimento e a memória não são suficientes para formar um julgamento 

sobre a decisão de compra do software, 1) o consumidor tem maior disposição para entrar 

num processo de procura de informação mais ampla ou 2) pelo contrário, o consumidor 

prefere utilizar fontes de informação que têm maior credibilidade para ele tais como 

regras heurísticas para com a categoria de produtos em estudo e recomendações externas 

que permitem ajuda-lo na avaliação e escolha do produto.  

 

- Quanto maior for o conhecimento do produto e das marcas de software, 1) se satisfeitos 

maior são os consumidores que em vez de aprofundar o seu processo de procura externa 

preferem simplesmente repetir a compra e continuar fieis à mesma marca/produto, ou 2) 

se insatisfeito, maior são os consumidores que decidirão procurar diferentes alternativas 

entrar numa nova procura externa preferem simplesmente repetir a compra e continuar fiel 

a mesma marca/produto, seguir as recomendações de utilizadores ou especialistas. 

 

Tal como a implicação, a experiência que o consumidor tem acerca do produto ou marca 

tem um impacto sobre a complexidade do seu processo de decisão de compra. Nesse caso 

verificou-se que quanto mais conhecidas são marcas, maior é a probabilidade do 

consumidor reduzir o número de fontes utilizadas. 

 

Verificou-se também que o nível de implicação é associado ao facto de se recorrer a 

amigos para que lhe recomendem a solução ideal antes de comparar entre as diferentes 

marcas. Ou seja, a procura de recomendações provenientes de amigos conhecedores e 
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utilizadores utilizadas pelas empresas no decorrer do processo de compra depende do 

nível de implicação do consumidor na decisão de compra. 

 

O estudo permitiu concluir sobre a pequena quantidade de fontes de informação utilizadas 

pelo consumidor na sua procura externa de informação. As PME’s portuguesas, francesas 

e espanholas não consultam o mesmo número de fontes de informação. De forma geral, 

procuram uma ou duas fontes sobre as diferentes marcas (76%), com maior intensidade 

para os espanhóis que procuram até duas fontes (51%). Destacam-se os portugueses com 

10,9% que dizem utilizar mais de quatro fontes de informação. 

 

As opiniões dos inquiridos descrevem semelhanças no comportamento das três amostras 

em estudo quanto aos locais onde procuraram o software desejado. Este estudo permitiu 

hierarquizar a importância de cada fonte de informação e confirmar assim a análise 

exploratória destacando-se a comunicação pessoal boca-a-boca (50% dos quais 61,2% são 

espanhóis), o próprio canal de distribuição (56,6% dos quais 93,6% são franceses), a 

publicidade de imprensa (28,3% dos quais são 35,7% dos portugueses)e as feiras de 

informática (18% dos quais 22,4% são espanhóis). Nota-se também uma relativa 

importância pelo uso de outras fontes (20% dos quais 26,2% são franceses).  

Outras fontes para aquisição e procura de informação do software de gestão e 

contabilidade, como a loja, rádio/TV, e mesmo Internet, mostraram-se pouco expressivas 

nos três países em estudo.  

 

Apesar disto, mais de um terço dos indivíduos que responderam ao inquérito afirmaram 

que não procuram qualquer outra fonte de informação para além do distribuidor (com a 

finalidade de procurar informações ou avaliar as alternativas existentes ao produto 

desejado: 38,3% dos quais 47% são portugueses e franceses). Os espanhóis dividem-se de 

forma mais homogénea entre o distribuidor e os amigos com 47,1% a consultar 

exclusivamente o distribuidor e 52,9% a obter informação exclusiva dos amigos. Pode-se 

inferir que o distribuidor e a recomendação de amigos utilizadores são fontes bastante 

poderosas na influência da intenção de compra por serem percebidas como de alta 

credibilidade e confiabilidade para o consumidor, e tornam-se o ponto de partida para o 

processo de avaliação das alternativas para uma futura aquisição do software de gestão e 

contabilidade. 
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Embora a compra tenha componentes individuais e industriais, encontrou-se um processo 

de decisão de compra com uma alta frequência de utilização das fontes experimentais e 

pessoais na procura de informações, o que significa que os consumidores procuram 

legitimidade (uso das fontes pessoais, como amigos utilizadores). A predominância de 

alta frequência de utilização para o comportamento de compra mais complexo pode ser 

reflexo também da alta frequência de indicação por fontes especializadas (revistas e 

publicidade, feiras e internet) ou reconhecimento selectivo (procura de marcas e 

distribuidores específicos), já que essas práticas pressupõem uma decisão antecipada do 

software de gestão e contabilidade. 

 

6.2 - A avaliação entre marcas 

 

A avaliação de alternativas pré-compra é o “processo pelo qual uma alternativa de escolha 

é avaliada e seleccionada para atender às necessidades do consumidor” (Engel et al., 

2000). No caso da aquisição de um software de gestão e contabilidade para as PME’s, 

quando o nível de implicação inerente a esse produto é importante (83,7% julgam a 

decisão de compra importante e muita importante) e a avaliação de alternativa pré-compra 

é complexa, levam a diferenças de comportamento relativo à quantidade de esforços que 

será empregada para a realização da compra.  

 

A partir da análise dos dados recolhidos, podem-se resumir as diferenças encontradas com 

base nas seguintes afirmações: 

 

- Conclui-se que o processo de avaliação das alternativas pré-compra e as estratégias de 

comparação ou não do produto não depende do país de origem das PME’s investigadas 

mas de outros factores tais como os que foram mencionados nas entrevistas em 

profundidade e testados no modelo proposto: a caracterização da empresa e o nível de 

implicação do consumidor na decisão de compra assim que o relacionamento com o 

distribuidor actual do software. De facto, verificou-se que os consumidores mais 

implicados (83,7% da amostra) têm um conhecimento reduzido no que diz respeito às 

marcas existentes (2 a 3 marcas com cerca de 55%) e procuram pelo menos mais 2 fontes 

de informação externas, e por consequência têm uma maior propensão a entrar num 

processo de avaliação e comparação dos diferentes software de gestão e contabilidade 

(81%). 
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- Verificou-se que o nível de esforço que está disposta a realizar cada amostra e concluiu-

se que a maior parte das empresas investigadas decidem entrar num processo de avaliação 

e comparação entre as diferentes marcas que se encontram no seu conjunto de 

consideração (72,7% dos quais 78,3% são portugueses, 71% são franceses e 68,4% são 

espanhóis); ou seja em entrar num processo de avaliação e de escolha do tipo LPS. 

Verificou-se também que cerca de um terço da amostra (27,3% dos quais 21,7% são 

portugueses, 29% são franceses e 31,6% são espanhóis) opta por minimizar os seus 

esforços na avaliação e comparação do software a escolher por razões pessoais e 

profissionais tais como: um forte relacionamento com o distribuidor da marca actual e 

uma total confiança na marca e produto (mencionadas nas entrevistas em profundidade). 

Ou seja, estas PME’s optam por entrar em processos mais simples que facilitam a decisão 

de compra tal como foi referido nas entrevistas em profundidade. 

 

- Identificaram-se três grupos de critérios dentro das três amostras em estudo que foram 1) 

o desempenho do produto, 2) a funcionalidade, a assistência técnica e a formação e 3) a 

funcionalidade, a assistência técnica, a formação e o preço. O critério de selecção 

considerado o mais importante na decisão de compra pelos três países em estudo foi a 

Funcionalidade do software, com 66,6% dos resultados. O preço (42,4%) e a assistência 

técnica (55,1%) entram também nos critérios, mas as suas importâncias variam segundo o 

país de origem. Os portugueses destacam-se dos restantes atribuindo maior importância a 

assistência técnica (76%). Os franceses consideram de igual importância tanto o preço 

como a assistência com 42,6%. Ou seja, as amostras usam os mesmos critérios de 

comparação e escolha mas distinguem-se pela importância que lhes é atribuído.  

 

A qualidade do serviço prestado foi um dos atributos mais mencionados nas entrevistas 

em profundidade. O preço aparece apenas associado ao compromisso “preço-qualidade”.  

O interesse dos consumidores pelo critério preço é no conjunto bastante alto mas, por 

outro lado, o conhecimento das marcas e dos preços parece limitado o que pode explicar 

que o critério preço não é o mais relevante para avaliar as diferentes alternativas e 

escolher o software de gestão e contabilidade. Os entrevistados explicam que, dada a 

homogeneidade das políticas de preço desta categoria de produto, estes diferenciam-se 

actualmente pela atitude que têm quanto ao relacionamento e à qualidade de serviço pós-

venda prestada pelo distribuidor. Como foi igualmente referido nas entrevistas, quanto 

mais os consumidores são informados sobre os preços da categoria de produtos mais 
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sensíveis são a esse critério. Pelo contrário, um fraco conhecimento dos preços 

“insensibiliza” o consumidor dando assim predominância a outros critérios para a sua 

escolha do produto ou marca tais como o desempenho do produto. Portanto, percebe-se 

que o software (a funcionalidade e desempenho) e o distribuidor (assistência técnica) 

parecem desempenhar um papel essencial no processo de avaliação e escolha do produto 

considerando como o elo da ligação entre a empresa e o produto. Podem-se considerar 

como os principais factores de influência na escolha de software de gestão e 

contabilidade, já que reflectem a implicação da compra para a empresa e a rentabilidade 

futura da empresa (compra industrial) e do trabalho do próprio utilizador (compra 

pessoal). 

 

- Quando o consumidor decide não entrar num processo de avaliação e comparação muito 

extenso, ele opta por uma estratégia mais simples utilizando regras de decisão de tipo 

heurísticas nomeadamente sobre o distribuidor e marca. Com efeito, o serviço pós-venda e 

a recomendação proveniente de amigos e utilizadores são indicadores significativos do 

tipo do comportamento de decisão de compra do consumidor. Portanto, os inquiridos 

preferem abreviar o processo de avaliação das alternativas confiando no distribuidor 

(5,9% dos quais 17,3% são espanhóis) ou no amigo que relata a sua experiência sobre a 

marca (5,4% dos quais 14,3% são espanhóis) para escolher o melhor produto. No entanto, 

os franceses acham não ser útil comparar os diferentes produtos (14,2%) referindo-se as 

marcas que já conhecem (6%). 

 

A forma como decorre a fase de avaliação e o desenvolvimento de uma preferência por 

uma dada marca é muita importante na estratégia de Marketing. As atitudes e a avaliação 

que o consumidor faz da marca, são importantes dado que delas depende o 

comportamento do consumidor. As empresas fornecedoras ao conhecerem melhor como 

decorre o processo de avaliação e escolha deverão concluir sobre a melhor abordagem em 

relação às adaptações a fazer ao produto, ao preço, à distribuição e à comunicação, de 

forma a garantir a presença do produto no conjunto de consideração e a maximizar a 

probabilidade de obter uma avaliação positiva sobre o produto e a marca. 

 

Pelos resultados verificados anteriormente, pode-se inferir que se o consumidor conhece 

poucas marcas, a marca preferida ou a mais conhecida tem um efeito significativo sobre a 

estrutura das preferências. As preferências resultantes de uns atributos favorecem os 
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atributos associados a essa marca. Assim, essa marca influencia fortemente as 

preferências para a categoria de produtos pelo facto que o consumidor só conhece esta 

marca. No conjunto evocado entram outras marcas que podem afectar a avaliação e a 

escolha nomeadamente quando são produtos semelhantes. Neste caso, considerando a 

marca preferida, o consumidor torna-se mais sensível ao preço quando as características 

de uma segunda marca se diferenciam muito mais da primeira. 

 

O preço será um critério considerado apenas se as marcas consideradas são produtos 

diferenciados. As marcas de produtos semelhantes não poderão ter qualquer efeito sobre a 

marca preferida se decidem baixar os preços, terão que se diferenciar através de outros 

critérios como por exemplo o serviço pós-venda. 

 

Por outro lado, as estratégias adoptadas pelos consumidores mostraram ser muito 

heterogéneas, podendo constituir assim, este critério, um possível factor de segmentação 

do mercado. Quando o consumidor pretende comparar as marcas, os critérios destacados 

pelas análises, quer qualitativa quer quantitativa, foram principalmente o desempenho do 

produto e os serviços associados a pós-venda, sendo o preço muito menos eficaz na 

avaliação da marca preferida. 

 

A marca conhecida do consumidor tem uma vantagem sobre as outras alternativas que 

tentam posicionar-se ao mesmo nível. A percepção que o consumidor tem da sua marca 

preferida pode reduzir o impacto dos preços dos concorrentes no mercado. Uma estratégia 

eficaz seria uma marca que poderá oferecer atributos diferenciados e bem definidos 

exigindo uma comparação mais centrada sobre os segmentos de critérios. Segmentar o 

mercado, diferenciar-se das marcas com mais notoriedade parece ser uma estratégia 

eficaz. Ou seja, permitiria que as marcas pouca conhecidas ganhassem um grau de 

predominância ao nível nacional e internacional, reduzissem a sua sensibilidade ao preço 

e aumentassem a sensibilidade ao preço da “primeira” marca do mercado. 

 

6.3 – Como potenciar a fidelização  

 

A fidelização do consumidor é a maior recompensa para as empresas distribuidoras pela 

construção de uma experiência de consumo e uso que satisfaz o consumidor.  
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A fidelização à marca pode-se considerar como uma medida da ligação entre o 

consumidor e a marca. Os testes de função Logit realizados permitiram confirmar que a 

probabilidade de repetir a compra do mesmo software de gestão e contabilidade varia em 

função do grau de satisfação do produto exibida pelo consumidor (variação de 85,4%), ou 

seja quanto mais satisfeito com o desempenho do produto mais o consumidor terá a 

tendência em repetir a compra de forma positiva. Da mesma forma, quanto mais 

insatisfeito mais o consumidor terá a tendência em abandonar a compra e estará disposto 

em mudar de solução. Da mesma forma, a probabilidade de repetir a compra do mesmo 

software de gestão e contabilidade varia em função do grau de satisfação do distribuidor 

exibida pelo consumidor (variação de 51,6%), ou seja quanto mais satisfeito está com o 

serviço do distribuidor mais o consumidor terá a tendência em repetir a compra. Quanto 

mais insatisfeito estiver, mais o consumidor terá a tendência em abandonar a compra e 

disposto em mudar de solução. 

 

O modelo Logit desenvolvido estabelece uma relação entre a repetição de compra futura e 

a satisfação do produto e do distribuidor exibida pelas PME’s compradoras e utilizadoras 

de software de gestão e contabilidade. Concluiu-se que as respostas fornecidas permitiram 

classificar as PME’s como prováveis clientes “fidelizados” ou não ao produto e marca, 

com bom nível de precisão. Em consequência, o modelo desenvolvido empiricamente 

possui um forte apelo prático, sobretudo pela sua aplicabilidade nas actividades de 

Marketing para PME’s clientes de softwares de gestão e contabilidade. 

 

Utilizando os resultados da função logística, o quadro 90 pretendeu reflectir sobre as 

implicações na fidelização de diferentes graus de satisfação mostrando quais as 

implicações esperadas na repetição da compra ao subir o nível de satisfação do utilizador. 

Verificou-se uma maior sensibilidade existente face à satisfação com o produto em 

detrimento do distribuidor assim como a forma como este evoluiria na escala apresentada 

no quadro 90. 

 

As empresas produtoras devem estabelecer uma confiança, provavelmente lenta e 

laboriosa, apoiando-se em três pontos: 1) terão de pensar em termos de segmento 

escolhendo o seu alvo e as suas acções em função deste; 2) ter a capacidade a longo prazo 

de enviar sinais de credibilidade, de integridade e de bem-estar esperados pelo segmento; 

e 3) as PME’s são cada vez mais exigentes mas não apenas com a categoria de produtos 
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informáticos. Ou seja, os operadores terão que inovar ou propor uma oferta de maior valor 

acrescentado. A capacidade de introduzir inovações no produto final ou no seu processo 

produtivo (melhoria do produto ou redução de custo) poderia ser uma vantagem 

competitiva crescentemente utilizada por fornecedores. 

 

6.4 - A força da prescrição e da comunicação boca-a-boca 

 

A comunicação boca-a-boca é um processo de difícil controlo por parte das empresas. 

Este fenómeno é muito importante pois gera processos autoalimentados, em favor ou em 

desfavor das marcas, e com grande credibilidade a longo prazo. 

 

A presença destes fenómenos pode-se verificar nesta categoria de produto nas seguintes 

partes do modelo: 

 

- Na procura externa de informação, nas principais fontes de informação referidas 

encontram-se os amigos (50%) e ainda os distribuidores (56,6%) (possivelmente com um 

papel de forte influenciador).  

 

- Na avaliação e escolha do software, os inquiridos afirmam não precisar de comparar as 

marcas dada a confiança que dão a recomendação do amigo utilizador (19,6%) sendo uma 

fonte de credível para o consumidor.  

 

- Nas regras de decisão testadas, as amostras dizem usar regras heurísticas tais como - "Eu 

não compro nenhum software sem que alguém que eu conheça o tenha utilizado pelo 

menos uns meses e o recomende" ou "Quando comprar um novo programa de 

contabilidade, mais do que comparar entre marcas, pergunto aos amigos qual me 

recomendaram”. As três amostras não diferem entre si significativamente no grau de 

concordância das proposta  no que diz respeito a essas duas afirmações, verificou-se no 

entanto que a França parece ter maior níveis de concordância em relação com as duas 

afirmações referidas anteriormente do que Portugal pela análise de variância realizada. 

 

- Na análise factorial realizada foi identificado um primeiro factor associando as duas 

afirmações acima referidas relacionadas com a prescrição, com os conhecimentos e as 

experiências de utilização de um terceiro. Os factores encontrados resumem as heurísticas 
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determinantes para o processo de decisão de compra do consumidor. Os consumidores 

sofrem distorções que se podem observar no modelo proposto. No entanto as heurísticas 

entram igualmente no processo de avaliação e escolha do produto sendo variáveis 

determinantes no tipo de comportamento e de processo de decisão de compra. 

 

As empresas clientes de softwares de gestão e contabilidade não podem ignorar a 

informação boca-a-boca e os conselhos do seu ambiente profissional ou pessoal. No 

entanto, as noções de risco percebido e implicação, uns dos determinantes do processo de 

decisão de compra, perdem sentidos caso o consumidor decida comprar um produto cuja 

difusão é muito forte. Assim, os operadores terão de distinguir entre os inovadores e os 

não-inovadores consoante o tipo de fonte de informação que utilizam principalmente. A 

difusão dos produtos terá que ser efectuada por editores independentes, especialistas 

(como por exemplo, gabinetes de consultoria) que lhes podem construir uma imagem 

profissional, e grandes firmas de informática que lhes dão uma credibilidade. 

 

Uma boa imagem veiculada por terceiros e a associação da marca a acontecimentos de 

prestígio com os quais os compradores se identificam é de grande eficácia. Contudo, o 

contacto personalizado como forma de fazer ao alvo definido a mensagem pretendida 

parece continuar a ser o meio preferido e muito eficaz. 

 

Em resumo, os resultados do modelo logístico apresentados na amostra de validação 

(precisão de 79% com 243 casos observados) atestam boa capacidade de previsão do 

modelo. Os testes realizados permitiram confirmar que a probabilidade de recomendar o 

software de gestão e contabilidade varia em função do grau de satisfação exibida pelo 

consumidor (variação de 57,83%), ou seja quanto mais positiva será a satisfação mais o 

consumidor recomendará de forma positiva. Da mesma forma, quanto mais insatisfeito 

mais o consumidor recomendará negativamente ou simplesmente não fará quaisquer 

comentários sobre o software.  

 

O modelo Logit desenvolvido estabelece uma relação entre a recomendação e a satisfação 

do produto exibida pelas PME’s compradoras e utilizadoras de software de gestão e 

contabilidade. Com base nos dados obtidos através do inquérito postal, foi possível o 

comportamento de decisão de compra das PME’s na compra de um software de gestão e 

contabilidade. Concluiu-se que as respostas fornecem informações que permitem 
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classificar as PME’s como prováveis prescritores ou não do produto e marca, com bom 

nível de precisão. Embora o modelo não tenha uma fundamentação teórica consistente, o 

expressivo nível de acerto nas classificações obtido pelo trabalho desenvolvido sugere que 

a prescrição de um software de gestão e contabilidade é um facto que pode ser previsto 

com sucesso. Em consequência, o modelo desenvolvido empiricamente possui um forte 

apelo prático, sobretudo pela sua aplicabilidade nas actividades de Marketing para PME’s 

clientes de softwares de gestão e contabilidade. 

 

Além de afectar o comportamento futuro da pessoa que consumiu efectivamente o 

produto, as avaliações pós-consumo podem influenciar outros possíveis consumidores: a 

comunicação boca-a-boca é reflexo directo da experiência de consumo (Engel et al, 

2005), fazendo com que influências positivas sejam passadas adiante quando tal 

experiência foi positiva e vice-versa. O boca-a-boca desfavorável, entretanto, é mais 

frequente e mais intenso, implicando não apenas na perda de um consumidor, como na de 

vários consumidores potenciais. 

 

6.5 – A força do canal de distribuição  

 

O canal de distribuição é parte integrante da proposta de valor das empresas com o 

consumidor final. Observou-se que, através das entrevistas e da análise descritiva, o 

distribuidor tem um papel importante nas diferentes fases consideradas no modelo 

proposto (identificação da necessidade de compra, determinação das características do 

produto e especificação de compra). 

 

No reconhecimento da necessidade de compra, por exemplo, o papel do distribuidor pode 

ser determinante. Com efeito, convencer o consumidor a despoletar o processo de 

aquisição é o primeiro passo para aumentar a probabilidade de ser ele o vendedor 

seleccionado. Um dos argumentos que pode ser decisivo é mostrar ao potencial 

consumidor a lista de clientes para aquele produto específico, ou indicar o nome de um 

desses clientes que seja uma referência para aquela empresa enquanto líder (de mercado, 

introdução de inovações ou “comportamento social”). 

 

A importância do distribuidor verificou-se o seguintes: 
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- Na procura de informação, foi uma das principais fontes de informação referidas, mas 

por outro lado, é uma fonte exclusivamente utilizada pelos consumidores. Verificou-se 

que o distribuidor é uma fonte privilegiada no sentido em que são especialistas e 

conhecedores das tecnologias usadas pelos concorrentes. O distribuidor merece particular 

atenção no desenho da estratégia marketing. 

 

- Em relação aos critérios de avaliação, os inquiridos dizem avaliar e comparar os 

diferentes softwares (quando a comparação técnica não resulta) sobre a qualidade do 

serviço de assistência técnica e a formação ministrada, que são partes integrantes das 

funções e ocupações do canal de distribuição. 

 

- Nas razões citadas para não entrar num processo de comparação, destacou-se a relação 

de confiança que existe entre o consumidor e o distribuidor. 

 

- As regras de decisão testadas mostram que 82 % dos inquiridos está totalmente de 

acordo ou quase totalmente de acordo com a frase – “Mais do que a marca do programa, a 

mim interessa-me quem é que vende o programa, e qual a sua qualidade de serviço pós-

venda”. 

 

- A importância do canal surge ainda na sua influência na determinação de uma 

experiência globalmente satisfatória, através da qualidade do serviço do distribuidor, 

eventualmente a formação por ele prestada e a continuação da relação com um contrato de 

assistência técnica. Ficou já evidenciada que a probabilidade de repetição de compra de 

uma dada marca é influenciada pela satisfação obtida com os próprios serviços 

disponibilizados pelo distribuidor. 

 

Nas fases de especificação e selecção do distribuidor final, o consumidor é sujeito a fortes 

pressões de carácter emocional e psicológico como o risco de tomar uma decisão errada 

ou exercer uma influência negativa. Saber que uma empresa de referência no mercado 

adquiriu o produto em questão pode ser uma forma de reduzir esse risco. 

 

Pelos resultados inferidos ao longo da investigação, surgem algumas recomendações a 

tomar em consideração.  O distribuidor deverá tomar em linha de conta os factores 

cognitivos e emocionais do consumidor. Os primeiros actuam essencialmente através de 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 240

um processo de recolha e tratamento de informação. O distribuidor, sendo uma das fontes 

preferidas de informação, cabe-lhe convencer o consumidor de que sua oferta é mais 

favorável na combinação dos factores conformidade, preço, qualidade, entrega, serviço, 

imagem. O distribuidor deverá, além de fornecer a informação necessária ao consumidor, 

criar uma imagem de credibilidade relativamente a informação fornecida. Quanto aos 

factores emocionais do consumidor, à que tomar em linha de conta a forma como a 

compra a realizar e a escolha a fazer podem afectar factores como os seus interesses e 

ganhos pessoais, a progressão na carreira, seu poder relativo na empresa, a aversão ao 

risco. O risco é certamente tanto maior quanto maior for a novidade da compra e a 

complexidade do processo de decisão de compra e menor a experiência do consumidor 

envolvido na mesma. Portanto, cabe ao distribuidor estar atento aos factores de risco, às 

distorções, às heurísticas e contribuir as suas reduções, colaborando com o consumidor 

neste sentido. O distribuidor poderá ser transparente na informação fornecida, incentivar o 

consumidor e manter uma relação de confiança. Terá que oferecer um valor acrescentado 

ao produto como, por exemplo, serviços associados em função do que deseja o 

consumidor, tendo assim uma vantagem competitiva crescente. 

 

Resumindo, o distribuidor deverá comercializar o produto ou marca integrando serviços 

relacionados com as necessidades de qualidade, convívio, de suporte informático e de 

documentação. Estes serviços não são fornecidos pelas marcas fornecedoras de maneira 

adaptada. Então, para difundir um produto, tem que se propor aos consumidores, 

distribuidores profissionais que oferecem contratos de venda e de assistência. 

 

6.6 – A gestão dos preços  

 

O preço é uma das associações que se podem fazer com a marca, podendo ser definido do 

ponto de vista do consumidor, como um sacrifício necessário para a obtenção do produto. 

 

O preço é provavelmente uma das variáveis em geral mais sensíveis para o gestor de 

Marketing. Se por um lado, afecta directamente as receitas e os resultados, também afecta 

o posicionamento do produto, dado que o próprio preço torna-se um veículo, em si 

mesmo, de comunicação. Verificou-se que o preço é um dos critérios de avaliação mais 

citados pelos consumidores. 
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O consumidor, muitas vezes, admite a existência da regra de decisão “Os diferentes 

preços dos programa são um bom indicador da qualidade dos mesmos” relacionando 

positivamente o preço e a qualidade. 

 

Desta forma, pode-se concluir que o preço não é visto neste mercado com um bom 

indicador da qualidade, mas tão pouco é considerado na avaliação e decisão entre as 

marcas. O preço poderá ter maior sensibilidade se o gestor de marketing entende as 

consequências após-compra e do uso do produto como os custos de transacção, de 

manutenção e tratamento do produto. Deverá preocupar-se em oferecer um produto mais 

competitivo em termos de custo total e não apenas do preço em venda. 

 

6.7 – A força das marcas 

 

A marca é um conjunto de símbolos sobre os quais o consumidor armazena e cataloga 

toda a informação recolhida sobre o produto. 

 

Muitos autores afirmam que em produtos mais técnicos, como é o caso presente, a 

importância da marca é reduzida, visto que o consumidor tenderá sempre a entrar num 

processo complexo de decisão e a colocar em causa as suas assunções. 

 

No entanto, esta afirmação pode ser contrariada com o argumento que defende, 

exactamente pelo facto do produto ser mais específico, todo o processo de avaliação é 

mais moroso e implica um nível de conhecimento técnico razoável, pelo que, 

principalmente no caso dos consumidores menos implicados, estes optam por estratégias 

de redução do esforço na procura e avaliação do produto. Obviamente, como não é 

possível avaliar os atributos antes da compra, a marca pode desempenhar um papel 

importante no sentido de transmitir a confiança necessária para reduzir o esforço da 

procura. 

 

Os resultados obtidos permitem dar algumas contribuições sobre a influência da marca no 

meio individual e industrial para o responsável marketing. Os consumidores têm 

expectativas mas também medos perante as marcas fornecedoras. Estas expectativas 

foram associadas a riscos percebidos diferentes. Assim, o risco relativo à marca 
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correlaciona-se com o desempenho técnico do software. Relativamente aos prescritores, 

preços altos ou atitudes, os riscos são ligados ao desempenho comercial.  

 

Existem diferentes tipos de marcas, umas percebidas como mais performantes e outras 

menos performantes, umas caracterizadas pelo seu nível técnico e outras caracterizadas 

pelo seu nível comercial. Os resultados salientaram que a marca é principalmente 

percebida como um facilitador de performance: 1) no plano técnico, para a concepção, a 

definição da qualidade, o lançamento da produção, a racionalização da produção; 2) no 

plano comercial, para ajudar a venda, à argumentação comercial e o posicionamento do 

produto. Ou seja, as marcas terão que centrar-se no aspecto técnico sendo um dos factores 

determinantes de procura de informação, de avaliação e escolha. 

 

Pode-se, numa primeira fase, constatar que o consumidor médio apenas conhece (quando 

estimulado) 3 marcas, e 2 em profundidade, de um leque bastante vasto de marcas 

existentes, cerca de 40 ao total dos três mercados em estudo. Ou seja, mesmo os 

consumidores que comparam o fazem de forma muito limitada dada a pouca quantidade 

de marcas que conhecem. Por outro lado, os que optam uma via mais simples usam 

heurísticas sobre a marca (confiança, notoriedade, garantia, credibilidade). 

 

Pode-se concluir que, em consonância com os autores Peter e Olson (1997) e Hawkins, 

Best e Coney (1992), as marcas com maior notoriedade terão maior probabilidade de 

compra, visto já se encontram no conjunto evocado do consumidor. Evidência adicional 

aparece quando verificamos que as marcas com maior quota de mercado em cada país são 

também as marcas com maior notoriedade forçada nomeadamente em França onde 87 % 

do mercado  se concentra só em três marcas. 

 

6.8 – Principais variáveis que podem ser utilizada na segmentação 

 

Obtiveram-se bons resultados em relação com os diferentes perfis globais de 

comportamento com base nas variáveis de caracterização: 1) o nível de implicação 

(comportamental), 2) a dimensão da empresa e 3) o tipo de actividade (industrial) 

 

Podem-se resumir as diferenças encontradas com base nas seguintes afirmações: 
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- Um maior nível de implicação leva a um maior conhecimento de diferentes marcas, um 

maior uso de diferentes fontes de informação, uma maior propensão a optar por 

estratégias mais morosas através da comparação entre marcas, e por outro lado constata-se 

que os elementos mais implicados estão mais satisfeitos com a solução que possuem, 

assim como têm uma maior propensão a prescrever. 

 

- Em relação à dimensão da empresa, pode-se afirmar que as empresas de maior 

dimensão, utilizam um maior número de fontes de informação, são mais propensas a 

comparar com base na formação e na qualidade da assistência técnica, por outro lado, 

estão menos satisfeitos com a funcionalidade dos programas, tendo tido mais formação 

prévia e maior propensão a ter contratos de assistência técnica. Estas relações indicam que 

as empresas de maior dimensão são mais exigentes em relação às prestações e 

funcionalidades do software devido ao grau de implicação e risco percebido mais elevado, 

e como tal estão menos satisfeitas com o mesmo, logo menos disponíveis para 

recomendar a sua solução a outros. 

 

- Em relação ao tipo de actividade da empresa, são os gabinetes de contabilidade que 

apresentam características mais distintivas em relação às restantes empresas. Conhecem 

um maior número de marcas, utilizam menos fontes de informação, estão mais implicadas 

nesta categoria de produtos, têm menor propensão a ter contratos de assistência técnica, 

mas estão mais satisfeitos com as funcionalidades do produto logo maior propensão a 

recomendar a solução. 

 

Concluindo, é do interesse do produto de que o cliente potencial deve compreender os 

benefícios que pode obter através da compra. A comunicação é indispensável para 

transmitir uma certa credibilidade da marca/produto e uma notoriedade. A avaliação 

implica que se demonstra ao consumidor que o seu problema pode-se resolver através da 

compra do produto. O produto deve corresponder as expectativas dos consumidores em 

relação com o seu desempenho técnico e deve responder as necessidades identificadas 

pelos resultados. Um esforço marketing deverá existir para a construção de uma imagem 

profissional implicando um canal de distribuidores que dará ao produto a sua 

credibilidade e legitimidade. As diferentes alternativas existentes no conjunto de marcas 

consideradas do consumidor deverão se destacar e se diferenciar tornando-se a alternativa 

mais performante e mais económica. 
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A viabilidade do modelo proposto verificou-se através dos resultados das análises onde se 

destacaram as principais fases determinantes que actuam no processo de compra de um 

software de contabilidade. Foram testadas e validades pelos resultados.  
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CAPÍTULO VII – Conclusão  

 

7.1 – Sobre o trabalho realizado 

 

Este trabalho de investigação surgiu de uma intenção de testar a adequação de modelos 

teóricos numa área tão complexa como a comportamental e num caso prático aplicado a 

realidade dos mercados português, francês e espanhol. 

 

Numa primeira fase, encontrou-se pouca literatura sobre os processos de pesquisa 

similares. Afinal trata-se de uma aplicação e de uma afinação de modelos muito 

conhecidos à realidade dos mercados num sector de alta tecnologia, em grande 

desenvolvimento e alto potencial.  

 

Assim, partiu-se para uma revisão da literatura sem ter todos os elementos de estar a 

trilhar um caminho já percorrido por outros investigadores que se tivessem dedicado nos 

seus respectivos países a estudar o comportamento do consumidor de software de 

contabilidade. 

 

Inicialmente, quis-se entender quais eram as diferentes abordagens, os diferentes 

paradigmas teóricos com que os investigadores se muniam para estudar o comportamento 

do consumidor e seu processo de compra. Destacou-se que mesmo dentro de uma 

abordagem comportamental, os investigadores têm-se dividido em duas correntes 

complementares de abordagem. Uma com maior ênfase no consumidor cognitivo, que 

procura, aprende, avalia decide racionalmente num estilo bastante determinista e 

transaccional. E uma outra abordagem mais direccionada para o estudo da evolução das 

relações, que mostra o consumidor no seu processo de aprendizagem e de reavaliação. 

 

À luz destas duas abordagens, reviu-se os modelos clássicos de diferentes autores quer 

num contexto de mercados de grande consumo, tais como Nicosia (1966), Howard e 

Sheth (1969), Engel, Blackwell e Miniard (1995); quer no contexto dos mercados 

industriais, tais como Sheth (1973) e Ford (1980). 

 

Face ao problema proposto, compreender o comportamento do consumidor de software de 

contabilidade das PME’s em Portugal, em França e em Espanha, cedo se teve a percepção 
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de estar posicionado entre diferentes modelos. Se, por um lado, estava-se claramente no 

reino de um mercado do tipo industrial, por outro lado, a realidade da pequena dimensão 

das PME’s, fez não descartar os modelos que se aplicavam aos produtos de consumo 

corrente. Desta forma, elaborou-se uma resenha das características mais significantes de 

cada abordagem para a resolução do problema a que se proponha a pesquisa. De seguida, 

a investigação aprofundou os diferentes aspectos relacionados com as fases do processo 

de compra. 

 

Reviu-se a literatura sobre o reconhecimento da necessidade e a procura externa de 

informação nas quais se encontrou autores como Peter e Olson (1997), que fizeram 

reflectir sobre o impacto que o conhecimento prévio das marcas pode ter na marca 

escolhida. 

 

Reviu-se a literatura sobre a avaliação e o desenvolvimento da preferência do acto de 

decisão de compra, onde encontrou-se um grande conjunto de referências por parte de 

autores como Hover (1984), Ford (1980) e Smith (1987), Hjorth-Anderson (1987), sobre 

critérios de decisão simples, dogmáticos, através do uso de regras heurísticas que em 

muito influenciaram a presente pesquisa. 

 

Reviu-se também diversa literatura sobre a satisfação e o comportamento pós-compra que 

levou, numa primeira fase, a salientar os elevados custos da não satisfação, e numa 

segunda fase a orientar a presente pesquisa no sentido de procurar perceber quais eram os 

agentes que intervinham na criação de uma experiência satisfatória por parte do 

consumidor em estudo. 

 

O modelo proposto foi nascendo naturalmente da junção do estudo da literatura que foi 

interiorizando no decurso deste projecto em conjunto com as primeiras entrevistas em 

profundidade que se realizaram a diversos consumidores dos mercados em estudo. 

Consoante os resultados obtidos através da análise quantitativa na base do inquérito 

postal, ajustou-se o modelo em função das variáveis mais determinantes no processo de 

compra das PME's estudadas para a compra de um software de contabilidade. 

 

Assim, propôs-se um modelo que é suficientemente simples para poder ser testado através 

do método de pesquisa escolhido, e por outro lado, suficientemente completo para se 
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poder retirar algumas implicações dos comportamentos observados para estratégias das 

empresas do ramo. 

 

Pretendeu-se perceber como era efectuada a procura externa de informação e suas 

repercussões sobre o processo de compra. A pesquisa realizada permitiu extrair as 

principais fontes de informação utilizadas pelos consumidores assim como a sua 

influência no processo de compra ao nível do conhecimento sobre as marcas e a forma de 

avaliação.  

 

Pretendeu-se perceber como é que o nível de implicação actuava na compra. A pesquisa 

realizada permitiu confirmar, na teoria na qual se afirma, que níveis mais elevados da 

implicação no acto de compra levam o consumidor a entrar num processo mais complexo 

de procura e de avaliação dos diferentes produtos. 

 

Pretendeu-se entender quais as variáveis de caracterização que faziam variar o processo 

de compra, e conclui que a dimensão da empresa e o seu tipo de actividade eram bons 

factores para explicar as variantes no comportamento verificado. 

 

Quis-se perceber como se produziam os comportamentos futuros de fidelização e de 

prescrição e encontrou-se nas variáveis “satisfação em relação ao produto” e “satisfação 

do serviço prestado pelo distribuidor” a sua maior fonte de explicação. 

 

Adicionalmente, nas conclusões sobre o trabalho de campo efectuado descreveu-se o 

mercado e seu comportamento genérico de uma forma muito direccionada às diferentes 

marcas. De facto, as características individuais tais como o nível de implicação na decisão 

de compra, as fontes de informação externa utilizadas assim como os factores de 

caracterização das PME's (dimensão, tipo de actividade, facturação) condicionam a forma 

como cada PME percorre as fases da procura de informação e a avaliação no processo de 

compra; a satisfação pós-compra e a repetição da compra, resultante da experiência pós-

compra verificou ser fruto de avaliação realizada sobre o produto assim como sobre os 

serviços prestados pelo distribuidor do determinado produto. A formação e a assistência 

técnica apesar de relevantes produzem um efeito de menor importância na satisfação. O 

processo futuro de prescrição é basicamente determinado pela avaliação sobre o produto 

em uso. Foram também encontradas como variáveis mais relevantes de segmentação do 
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mercado em estudo, o nível de implicação individual no acto de compra, a dimensão da 

PME e o tipo de actividade. 

 

Também expôs-se as principais implicações e recomendações que encontraram-se no 

comportamento verificado para a estratégia de Marketing de uma empresa do ramo ao 

nível dos desenvolvimentos sobre o produto, da política de preço, da comunicação e da 

gestão dos canais de distribuição. A estratégia de marketing deve argumentar os 

benefícios que podem obter os consumidores potenciais através a compra. A comunicação 

é indispensável para transmitir uma credibilidade e então uma notoriedade. A avaliação 

do produto implica que se demonstra ao consumidor que o seu problema pode se resolver 

através da compra do produto. O produto deve corresponder aos desejos dos 

consumidores em relação ao seu desempenho técnico e deve responder a necessidades 

identificadas pelos resultados. Um esforço marketing deverá existir para a construção de 

uma imagem profissional implicando um canal de distribuidores que darão ao produto a 

sua credibilidade. As diferentes alternativas existentes no conjunto de marcas 

consideradas do consumidor deverão se destacar e se diferenciar tornando-se a alternativa 

mais performante e mais económica. 

 

O objectivo geral da presente pesquisa é propor uma abordagem para descrever o 

comportamento de compra das PME's portuguesas, francesas e espanholas na compra do 

software de contabilidade e gestão assim como na determinação da existência de 

segmentos homogéneos de comportamentos entre os três países, que expliquem diferentes 

comportamentos no processo de compra entre eles. Assim, identificou-se e determinou-se 

quais as variáveis determinantes, suas importâncias e suas influências no comportamento 

de compra que este tipo de comprador exibe, foram comparadas com as diferentes teorias 

sobre o processo de compra, e elegeu-se uma grelha teórica mais adequada para a sua 

análise, tendo em conta as diferentes fases do processo de decisão de compra, para assim 

chegar a um modelo ajustado e adequado para a análise desta categoria de produto. 

 

Verificaram-se a adequação e a utilização dos modelos existentes a um produto 

específico, como é um software de gestão e contabilidade, e ao seu processo de compra 

por pequenas e medias empresas no contexto português, espanhol e francês. Deste modo, 

identificaram-se um conjunto de factores determinantes para o comportamento de uma 

PME na compra de um software de contabilidade. Adaptou-se um modelo de forma 
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simples relacionando as variáveis determinantes encontradas no seio das entrevistas 

pessoais e das diferentes teorias que descreve o comportamento e o processo de compra 

individual e industrial de software de gestão e contabilidade. Determinaram-se os 

segmentos dos consumidores existentes nos mercados portugueses, espanhóis e franceses, 

e caracterizaram-se os seus comportamentos.  

 

Espera-se, a partir dos resultados da pesquisa, comparar o comportamento de compra dos 

três países em estudo e tirar conclusões práticas e recomendações para as empresas ao 

nível da estratégia do Mix-Marketing e das acções de Marketing. 

 

Esforçou-se por contribuir com um resumo sistematizado sobre as diferentes abordagens e 

paradigmas vigentes entre os académicos, sobre o comportamento de “célebre senhor” 

que designamos de consumidor. Adaptou-se um modelo e procurou-se testar a sua 

validade com dados reais dos mercados português, espanhol e francês, contribuindo desta 

forma para alimentar a eterna procura por melhores representações dos diferentes aspectos 

da realidade. Paralelamente aplicaram-se técnicas avançadas de análise de dados que 

permitiram melhor evidenciar a estrutura de dados encontrada e comprovar as hipóteses a 

que se propôs a presente pesquisa. 

 

Do ponto de vista empresarial, este trabalho certamente contribuiu para o melhor 

conhecimento do comportamento dos clientes das empresas produtoras de software de 

contabilidade e gestão, assim como lançou pistas sobre as suas implicações na gestão. 

 

Por fim, e apesar da validade que defendeu-se para este trabalho, pode-se finalizar 

concluindo sobre as possíveis limitações encontradas em todo o processo, assim como 

pelas hipóteses de desenvolvimentos futuros no campo. 

 

7.2 – Limitações ao estudo 

 

Apesar do rigor que os métodos de investigação científica pretendem alcançar num 

trabalho desta natureza, que almeja uma compreensão do comportamento humano numa 

das suas facetas de grande complexidade, como são os actos de compra, existem com 

frequência algumas limitações com que devemos enquadrar interpretações e conclusões 

obtidas. 
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No entanto, como já foi referido precedentemente, o estudo poderia ter fornecido mais 

informação se, previamente, a construção do questionário tivesse sida realizada com uma 

melhor orientação, mais cuidado e com melhores escalas de medição e se tivesse decidido 

inserir outros temas de reflexão. Ele poderia ser completado para outros estudos que 

poderiam investigar a percepção e o papel do software nas empresas. 

 

7.2.1 - Resultantes do inquérito postal 

 

Apesar dos cuidados existentes na elaboração e pré-teste do questionário, esta técnica 

admite sempre a possibilidade de existência de distorção da mensagem, que se reflecte na 

pior qualidade da informação recolhida, face a outras técnicas como pode ser a entrevista 

pessoal que se realizou na parte qualitativa.  

 

A construção do questionário realizada sem apoio nem orientação inicialmente, podia ter 

sida muito mais trabalhada aplicando-lhe escalas mais adequadas para tratamentos de 

dados mais consistentes e objectivos. 

 

7.2.2 - O desconhecimento detalhado da população 

 

As PME's que fazem a sua própria contabilidade de forma informatizada são de difícil 

aferição. Para um estudo rigoroso com esta amostra, é de grande importância o 

conhecimento detalhado das características da população que apenas podemos 

caracterizar com base em opiniões de especialistas. 

 

7.2.3 – Limitação da amostra 

 

Dentro do quadro da investigação, teve que se limitar a amostra por falta de tempo e de 

meios financeiros. A amostra foi centralizada em regiões conhecidas da investigadora nos 

países investigados. De facto, a amostra não se pode considerar representativa sabendo 

que a região de Paris è de facto mais industrializada com empresas de maior tamanho do 

que a Província de Jaén. Por facilitar a recolha dos dados, a investigador escolheu zonas 

geográficas conhecidas sendo mais fácil para obter respostas e comunicar directamente 

com as empresas em caso de algum problema. 
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7.2.4 - Tratamento de escalas ordinais como contínuas 

 

Em três zonas do questionário são utilizadas escalas, nomeadamente uma escala de Likert, 

que são tratadas como sendo intercaladas pelas vantagens que poderão ser obtidas num 

tratamento mais rico. No entanto, devem-se colocar reservas em relação às conclusões 

retiradas. 

 

7.2.5 - Um só interveniente no processo de compra 

 

Derivado das entrevistas exploratórias em profundidade realizadas e da própria técnica de 

recolha de informação utilizada, pressupôs-se que apenas existe interveniente no processo 

de compra por parte das PME’s nesta categoria de produto. 

 

O bom senso diz-nos que se esta pode ser a regra, existirão também inúmeras situações 

em que existem mais do que um interveniente no processo. Todo o desenho da pesquisa 

ignorou essa realidade. As redes de relações formais e informais nas empresas entre 

decisores, influenciadores e utilizadores não foram consideradas como peça útil no 

entendimento do processo de compra. 

 

7.2.6 - Compra como episódio  

 

A melhor forma de estudar um dado processo de compra, é observá-lo no seio da rede de 

relações estabelecidas pela empresa e seus actores. De facto a compra é apenas um dos 

episódios desses relacionamentos. Este trabalho procurou estudar a compra sem a 

relacionar com o resto da relação que pode em alguns casos existir com o fornecedor 

(empresa distribuidora) da solução. Isto é uma limitação do estudo um entendimento mais 

aprofundado de forma como se produz a compra no contexto complexo das relações 

existentes entre as empresas (e seus actores), e que certamente influenciará a percepção 

global da satisfação sobre o serviço produzido. 

 

Por exemplo, uma empresa poder utilizar um fornecedor de soluções informáticas, que 

desde há longa data lhe vende hardware variado, assim como diversos softwares, presta-

lhe múltiplos serviços no contexto de um relacionamento formal e informal extenso. 
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Certamente que a percepção final de satisfação do serviço sofre influência de todos esses 

elementos, que de forma extensiva são aplicados a este produto especificamente. 

 

7.3 – Direcções futuras 

 

Um trabalho desta natureza, por vezes, mais do que um fim, é um início. Frequentemente 

o investigador conclui em diversos pontos, somente para lhe serem levantadas mais 

dúvidas que o levariam a elaborar outros estudos. 

Este trabalho não foi uma excepção. A maior compreensão que se tem actualmente do 

processo de compra de software de contabilidade, faz levantar novas hipóteses que 

poderão um dia tomar forma em novos processos de pesquisa. Os parágrafos que se 

seguem pretendem mostrar a ponta desse véu. 

 

7.3.1 - Diferentes intervenientes no processo de compra 

 

Dado que as maiores limitações deste processo de investigação derivam do facto de 

apenas se ter considerado um interveniente no processo de compra. Futuras investigações 

poderão verificar até que ponto, mesmo no mercado das PME's, o processo de decisão 

conta com mais do que um interveniente. E nesse caso, como é que se estabelecem as 

redes formais e informais de poder e suas pressões sobre o acto de compra. 

 

7.3.2 - Outras categorias de produtos 

 

Esta mesma grelha de pesquisa poderá ser utilizada em outros produtos de software, de 

forma a verificar até que ponto podem ser mais generalizadas as conclusões. 

 

Note-se que foi utilizado o software de contabilidade por se achar que será o produto 

nuclear de um sistema de informação de uma PME. No entanto, esta mesma análise 

poderá ser estendida a outros produtos de software de gestão de empresas, como seja, um 

package de salários, de gestão comercial, de gestão de imobilizado, de gestão de lojas, ou 

mesmo a outros domínios do software empresarial. 
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7.3.3 - Outros mercados 

 

As conclusões retiradas são apenas válidas para os mercados estudados. Fica por 

determinar, até que ponto serão válidas em outros mercados. Note-se que a estrutura dos 

mercados em estudo é muito fragmentada, e assenta ainda numa qualidade de produto 

relativamente baixa em comparação com mercados mais desenvolvidos. 

 

Assim, apenas para citar algumas das diferenças flagrantes existentes, sabe-se que no 

mercado americano, o grau de sofisticação das aplicações e os canais de distribuição das 

mesmas é completamente distinto. Assim, a empresa americana Peachtree, têm cerca de 

um milhão de clientes, vende exclusivamente por canais de distribuição de grande 

consumo, sem qualquer componente de serviço e no package incluem já as aplicações de 

gestão comercial e salários, para além de incluir um vídeo de formação. 

 

Podemos facilmente especular que o comportamento do consumidor se encontra 

certamente relacionado com a própria estrutura do mercado em que este está inserido 

como tal, resta verificar quais as alterações que sofre o comportamento resultantes de 

outras estruturas de mercado. 

 

7.3.4 - Contrato de assistência técnica 

 

Ficou clara a importância dos contratos de assistência técnica neste estudo, recordemos 

que cerca de 80% dos inquiridos afirmou possuir um. As implicações da existência de um 

contrato deste tipo com a satisfação foram somente afloradas. O bom senso, no entanto, 

dita que a sua importância no seio da experiência global de consumo e uso deverá ser 

maior. Por outro lado, este tipo de relacionamento, claramente de longo prazo, encaixa-se 

melhor numa metodologia de investigação que dê ênfase às relações e sua evolução entre 

agentes, estando claramente fora do âmbito definido por este trabalho. 
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1 - Carta de apresentação portuguesa 

 

Universidade Fernando Pessoa 

Christine Lopes 

Mestrado de Ciências Empresariais - Marketing 

Praça do 9 de Abril 

4100 Porto 

 

Dirigido ao Responsável financeiro ou de contabilidade, 

 

Porto, dd/mm/aa, 

 

Exmº Senhor, 

 

Sou estudante francesa e no âmbito da Tese de Mestrado que estou a elaborar na 

Universidade Fernando Pessoa no Porto sobre “O Comportamento do consumidor e seu Processo 

de compra”, gostaria de solicitar a V. Exª uma breve entrevista (aproximadamente 30 minutos). 

 

 O objectivo desta entrevista, essencial para o meu estudo, é de identificar os diferentes 

padrões de comportamentos de compra nas PME’s da Região Centro de package de software. 

 

 A dimensão da amostra rondará as 500 empresas, sendo o conjunto dos dados objecto de 

tratamento estatístico adequado, sendo assegurada a privacidade das respostas individuais. 

 

 Ficar-lhe-ia imensamente grato se a vossa firma facilitasse o estudo em causa, já que 

apenas com a colaboração mais estreita entre as empresas e as universidades será possível 

aproximar a investigação académica e tecnológica das reais necessidades das empresas. 

 

 Brevemente entrarei em contacto com V. Exª. 

 

 

 Agradecendo antecipadamente a atenção prestada, 
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O investigador,       O orientador, 

Christine Lopes.      Prof. Dr. Paulo Ramos. 

 

2 - Carta de apresentação francesa 

 

Universidade Fernando Pessoa 

Christine Lopes 

Mestrado de Ciências Empresariais - Marketing 

Praça do 9 de Abril 

4100 Porto 

 

Adressé au Responsable financier ou de la comptabilité, 

 

Porto, dd/mm/aa, 

 

Monsieur, 

 

Je suis étudiante portugaise et dans le cadre de ma thèse pré-doctoral que je suis entrain 

d’élaborer à l’Université Fernando Pessoa à Porto sur “Le Comportement du consommateur et son 

Processus d’achat”, j’aimerais vous solliciter un bref entretien (approximativement 30 minutes). 

 

 L’objectif de cet entretien, essentiel pour mon investigation, est de identifier les différents 

modèles de comportements d’achat de package de software dans les entreprises de la Région 

parisienne et Ile-De-France. 

 

 La dimension des entreprises interrogées sera de l’ordre de 500 entreprises, l’ensemble 

des données fera l’objet d’un traitement statistique adéquat maintenant la privacité des réponses 

individuelles. 

 

 Je vous serais très reconnaissante si votre entreprise appui l’étude en cause, sachant 

qu’avec une collaboration plus étroite entre les entreprises et les universités, il sera possible de 

rapprocher l’investigation académique et technologique des réelles nécessités des entreprises. 

 

 Brièvement j’entrerais en contacte avec vous. 

 

 En vous remerciant anticipant l’attention prêtée, 
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L’investigateur,       Le Tuteur, 

Christine Lopes.      Prof. Dr. Paulo Ramos. 

 

3 - Carta de apresentação espanhola 

 

Universidade Fernando Pessoa 

Christine Lopes 

Mestrado de Ciências Empresariais - Marketing 

Praça do 9 de Abril 

4100 Porto 

Dirigido al Responsable financiero o de contabilidad, 

 

Jaén, dd/mm/aa, 

 

Estimado Señor, 

 

Soy estudiante francesa y en el ámbito de mi tesis pre-doctoral que estoy elaborando en la 

Universidad Fernando Pessoa de Oporto sobre “El Comportamiento del consumidor y su Proceso 

de compra”, me gustaría solicitarle una breve entrevista (aproximadamente 30 minutos). 

 

 El objetivo de esta entrevista, esencial para mi estudio, será la identificación de los 

diferentes padrones de los comportamientos de compra de package de software en las empresas de 

la Provincia de Jaén y de Andalucía. 

 

 La dimensión de la amuestra acercará las 500 empresas, siendo el conjunto de los datos 

objeto de tratamiento estadístico adecuado, respectando la privacidad de las respuestas 

individuales. 

 

 Le quedaría inmensamente grato si su empresa apoyara el estudio en causa, ya que apenas 

con la colaboración más estrecha entre las empresas y las universidades será posible aproximar la 

investigación académica y tecnológica de las reales necesidades de las empresas. 

 

 Brevemente entraré en contacto con Usted. 

 Agradeciendo anticipadamente la atención prestada, 

 

 

El investigador,       El orientador, 
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Christine Lopes.      Prof. Dr. Paulo Ramos. 

 

 

ANEXO B 
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O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 22 

 

 

 

1 - Guião da entrevista pessoal português 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de compra de software de gestão e contabilidade 

(escolha os aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para procurar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

- Procura fontes de informação externa / interna? 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

- Externa / interna? - Organismo? - Amigos? Utilizadores? - Distribuidores? - Media?..... 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

- Qual é o nível de comparação? - Importante/ Fraco? 

7 – Quais são os atributos que levam á decisão de escolher um produto desta categoria? 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

- Influência do comportamento do consumidor? - Alteração ou mudança da intenção de 

compra? 

9 - Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

- Utilização de regras heurísticas / outras na escolha alternativa? 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

- Se há recomendação, de que tipo? 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

- Há relacionamento com distribuidores? - Fidelidade à marca? -Contrato? - Em caso de 

insatisfação, qual seria o seu comportamento futuro? (reclamação, abandono....) 

13 – Outros aspectos que considera importantes? 
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2 - Guião da entrevista pessoal francês 

 

Parlez-nous de votre expérience d’achat de software de gestion et comptabilité (Choisissez les 

aspects que vous prétendez abordez et que vous considérez importants dans le processus 

d’achat de ce type de produit. Les questions ci-dessous sont mentionnées à titre indicatif, vous 

laissant le choix de les aborder ou non, conforme l’importance que vous leur attribuez). 

 

1 – Quel est le niveau d’implication qu’a pour vous et pour votre entreprise la décision 

d’achat d’un tel produit ? 

2  – Quels sont les produits ou les marques que vous gardez en mémoire ? 

3  – Quel est le programme que vous utilisez actuellement dans l’entreprise ? 

4 – A-t-il existé une motivation plus ou moins importante de votre part pour chercher, auprès 

de sources externes, des informations sur les différentes alternatives et sur les caractéristiques 

du software que vous utilisez ? 

- Interne/externe ? – Type et degré de motivation ? 

5 – Quelles sont les sources d’information que vous consultez pour ce type d’achat? 

- Externe/interne? - Amis? Utilisateurs? - Organismes? - Distributeurs? - Médias?     

6 – Les consommateurs potentiels entrent-ils dans un processus de comparaison des 

alternatives qui s’offrent à eux?  

- Niveau de comparaison? - Importante/ faible? Pourquoi? 

7 – Quels sont les attributs qui entrent et qui pèsent dans la décision de choix de ce type de 

produit? 

8 – Avez-vous en mémoire des idées préconçues sur ce type de marques ou produits? 

- Influences sur le comportement du consommateur? – Changement de l’intention d’achat? 

9 – Quels sont les types de règles de décision que vous utilisez dans le choix du meilleur 

produit? 

10 – Quels sont les éléments qui déterminent votre satisfaction du produit? 

11 – Comment se propice la recommandation et la répétition de l’achat? 

- Type de prescription? Importance? 

12 – Satisfait ou insatisfait, quel serait votre comportement d’achat futur relatif au produit que 

vous utilisez? - Répétition d’achat? – Abandon? – Réclamation? - Fidélité / contrat? 

13 – Autres aspects que vous considérez importants? 
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3 - Guião da entrevista pessoal espanhol 

 

Por favor, hable usted de su experiencia al comprar un software de contabilidad (escoja 

aspectos que pretende abordar y que piense más importantes en el proceso de compra de este 

tipo de producto, las cuestiones abajo mencionadas son indicativas, quedando a su criterio 

abordarlas o no, conforme a la importancia que usted le atribuya). 

 

1 – ¿Cuál es el nivel de implicación que la compra de un producto de esta categoría tiene para 

usted y para su empresa? 

2 – ¿Cuáles son los productos y las marcas que conoce o que ha utilizado en la empresa? 

3 – ¿Cuál es el programa que utiliza actualmente en la empresa? 

4 – ¿Ha existido alguna motivación de su parte para buscar información sobre las diferentes 

alternativas y las características del software que utiliza? 

- Buscar fuentes de información externa / interna 

5 – ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta? 

- ¿Externa / interna? - ¿Organismo? - ¿Amigos / Usuarios? - ¿Distribuidores? - ¿Medios de 

comunicación?..... 

6 – ¿Los potenciales compradores entran en un proceso de comparación de las alternativas?  - 

¿Cuál es el nivel de comparación? - ¿Importante/ Poco importante? 

7 – ¿Cuáles son los atributos que llevan a la decisión de escoger un producto de esta 

categoría? 

8 – ¿Tiene en memoria algunas reglas pré-concebidas sobre este tipo de producto? 

- ¿Influencia del comportamiento del consumidor? - ¿Alteración del acto de compra? 

9  – ¿Qué tipo de reglas de decisión utiliza en la elección del mejor producto? 

- ¿Utilización de reglas heurísticas / otras en la elección alternativa? 

10 – ¿Cuáles son los elementos / factores que determinan su satisfacción en el producto? 

10 – ¿Cómo se propicia la prescripción y la repetición de la compra? 

- Si hay prescripción, ¿de qué tipo? 

12 – ¿Cuál sería su comportamiento futuro de compra en relación con el producto utilizado? 

- ¿Hay relacionamiento con distribuidores? - ¿Fidelidad a la marca? - ¿Contrato? - En caso de 

insatisfacción, ¿cuál sería su comportamiento futuro? (reclamación, abandono....) 

13 – Otros aspectos que considera importantes. 
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ANEXO C 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO POSTAL ÀS EMP RESAS 
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1 - Carta de apresentação do questionário postal português 
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2 - Carta de apresentação do questionário postal francesa 
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3 - Carta de apresentação do questionário postal espanhola 
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ANEXO D 
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O QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - O questionário em português 
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Com o advento da entrada do Euro como moeda aceita pelos agentes económicos e, dado os alterações 
que tal implica na contabilidade das empresas e seu software, achamos oportuno realizar um estudo sobre 
a situação em Portugal. 
 
Este questionário deverá ser preenchido pelo responsável da contabilidade da empresa e, pretende fazer 
um levantamento sobre o nível de satisfação dos leitores ao seu programa de contabilidade. 
 
Este questionário é anónimo e destina-se a um estudo de um trabalho académico sobre o comportamento 
do consumidor. 
O que pedimos é que responde com sinceridade a cada pergunta, pois só assim os resultados terão 
interesse para o estudo. 
As suas respostas são confidenciais e restritas a equipa responsável do trabalho. 
 
A sua colaboração é muita importante e indispensável para a realização do estudo. 

 

1 – Das seguintes marcas de software de gestão e contabilidade, indique o seu grau de 
conhecimento sobre cada uma: 

Não conheço             Conheço             Conheço muito bem 
a) Gespexter   �   �    �  
b) Infolider   �   �    �  
c) PHC    �   �    �  
d) PMR    �   �    �  
e) Primavera   �   �    �  
f) Saari    �   �    �  
g) Infologia   �   �    �  
h) SP Editores (contaplus) �   �    �  
i) TI    �   �    �  
j) Tecnidata   �   �    �  
k) Outras:    �   �    �  
------------------------- 
 

2 – Actualmente o software de contabilidade que sua empresa utiliza é da seguinte marca: 
                Utilizo a marca 

l) Gespexter        �  
m) Infolider        �  
n) PHC         �  
o) PMR         �  
p) Primavera        �  
q) Saari         �  
r) Infologia        �  
s) SP Editores (contaplus)      �    
t) TI         �  
u) Tecnidata        �  
v) Outras:         �  

      
 
 
 
3 - Obtém informação sobre software de contabilidade: 
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a) Procurando em diferentes lojas      �  
b) Por publicidade e artigos em revistas     �  
c) Por publicidade na rádio/TV       �  
d) Contacto de um distribuidor       �  
e) Por amigos que são utilizadores      �  
f) Pela Internet         �  
g) Por feiras de informática       �  
h) Pela escola que frequentei       �  
i) Outra forma: _______________       �  

 
4 – A decisão de adquirir o software que a sua empresa utiliza foi para si: 
 
Nada importante          Pouco importante               Normal              Importante Muito importante 

     �        �    �       �    �  
 
5 – Quando adquiriu a solução que utiliza actualmente comparou com outras marcas de 
software de gestão e contabilidade: 
  Sim  �       Não �  
 
Se respondeu Não, passe para a questão 5.2 
 
  5.1 – Se respondeu Sim, em que sentido? 
 
a) Preço         �  
b) Funcionalidades        �  
c) Assistência técnica       �  
d) Formação        �  
e) Outras:______________       �  

 
 5.2 – Se respondeu Não, porquê? 
 

a) Não era útil        �  
b) São todas iguais       �  
c) Tinha total confiança na marca     �  
d) Tinha total confiança no amigo que me recomendou esta marca �  
e) Tinha total confiança no distribuidor     �  
f) Outras:_______________       �  

 
6 – Classifique as seguintes frases de acordo com seu grau de concordância: 
 
Discordo totalmente                                Concordo totalmente 

(-2)     (-1)      0    (+1)         (+2) 
 

a) Eu não compro nenhum software sem que alguém que eu conheça o tenha 
utilizado pelo menos uns meses e o recomende.... 

 
�                �    �          �    �  
b) Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que comparar entre 

marcas, pergunto a amigos qual me recomendam..... 
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�                �    �          �    �  

 
 

c) As marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas que mais garantias dão 
do bom funcionamento.... 

 
�                �    �          �    �  

  
d) Os diferentes preços dos programas são um bom indicador da qualidade dos 

mesmos.... 
 
�                �    �          �    �  

 
e) Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa credível, do que 

optar por uma nova marca e desconhecida.... 
 
�                �    �          �    �  

 
g) Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me quem é que vende o 

programa, e qual é sua qualidade de serviço pós-venda.... 
 

�                �    �          �    �  
 
 

7 – Esta satisfeito com as prestações do seu software de contabilidade (facilidade de uso, 
segurança dos dados, flexibilidade, rapidez, etc.)? 
 
Muito má                                                                      Muita boa 
(-2)     (-1)            (0)                          (+1)         (+2) 
   �       �    �       �                      �  

 
 

8 – Esta satisfeito com o serviço do distribuidor que lhe vendeu o produto (instalação, 
formação, configuração, simpatia, assistência técnica, etc.)? 
 
Muito má                                Muito bom 
(-2)     (-1)            (0)      (+1)        (+2)  
   �       �    �       �                      �  

 
 

9 – Após a compra do programa teve formação específica sobre o seu modo de 
funcionamento? 

  Sim   �     Não   �  
 

10 – Tem algum contrato de assistência técnica? 
 

Sim   �     Não   �  
 

11 – Neste momento se tivesse que comprar um novo programa, repetia sua compra? 
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Sim  �    Talvez  �   Não   �  
 

12 – Já recomendou o software a outras pessoas amigas? 
 

Sim   �     Não   �  
 
13 – O Euro foi um problema para si e para seu software? 
 

Sim  �     Não   �  
 

14 – Está disposto a mudar de programa? 
 

Sim   �    Talvez   �   Não   �  
 
15 – Caracterização da actividade da empresa: 
 

a) Industrial ou agrícola     �   
b) Comércio por grosso     �   
c) Comércio por retalho     �   
d) Gabinete de contabilidade      �   
e) Serviços       �   

 
16 – Media de trabalhadores anual: 
 
 < a 10       �                  entre 10 e 40      �                    Mais de 40     �   
 
17 – Facturação média anual: 
 
< 600000 euros   �                                       < 1800000 euros             �     
<3600000 euros  �                                       mais de 6 000 000 euros  �   
 
18 – Tem alguma observação que gostasse de fazer? 
 
19 – Identificação: 
 

a) Nome: ______________ 
b) Empresa:______________ 
c) Direcção:_____________ 
d) C.P.:_________________ 
e) Tel:__________________ 
f) Fax:__________________ 

 
Agradecemos a colaboração 
 
 
 
 
2 - O questionário em francês 
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Avec l’entrée de l’Euro comme monnaie acceptée par les agents économiques, et étant donné les 
altérations qu’elle a pu impliquer dans la comptabilité des entreprises et de votre software, j’ai pensé qu’il 
était opportun de réaliser une étude sur la situation en France. 
Ce questionnaire devra être rempli par le responsable de la comptabilité de l’entreprise, et prétend faire 
une étude sur le niveau de satisfaction des utilisateurs de software de comptabilité. 
Ce questionnaire est anonyme e se destine à une étude d’un travail académique sur le comportement du 
consommateur.  
Ce qui vous est demandé est que vous répondiez avec sincérité à chaque question, pour que les résultats 
aient un intérêt pour l’étude. 
Vos réponses sont confidentielles et restreintes â l’équipe responsable de L’investigation. 
 
 Votre participation est très importante et indispensable pour la réalisation de l’étude. 

 

1 – Des suivantes marques de software de comptabilité, indiquez votre niveau de 
connaissance sur chaque marque: 

Ne connais pas             Connais                 Connais très bien 
a) Gespexter   �   �    �  
b) Infolider   �   �    �  
c) PHC    �   �    �  
d) PMR    �   �    �  
e) Primavera   �   �    �  
f) Saari    �   �    �  
g) Infologia   �   �    �  
h) SP Editores (contaplus) �   �    �  
i) TI    �   �    �  
j) Tecnidata   �   �    �  
k) Autres:  -------------- �   �    �  

 
2 – Actuellement le software de comptabilité que votre entreprise utilise est de la marque 
suivante: 

                J’utilise la marque 
a) Gespexter        �  
b) Infolider        �  
c) PHC         �  
d) PMR         �  
e) Primavera         �  
l) Saari          �  
m) Infologia        �  
n) SP Editores (contaplus)      �    
o) TI         �  
p) Tecnidata        �  
q) Autres:  ---------------      �  

      
 
 
 
 
 
3 – Vous obtenez l’information sur les softwares de comptabilité: 
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a) En cherchant dans les établissements de vente    �  
b) Par la publicité et revues       �  
c) Par publicité à la radio/TV       �  
d) Contacte avec distributeurs       �  
e) Par des amis qui sont utilisateurs      �  
f) Par Internet          �  
g) En visitant des foires sur l’informatique     �  
h) Par les instituts scolaires que j’ai fréquentés     �  
i) Autre forme: _______________       �  

 
 
4 – La décision d’acquérir le programme que votre entreprise utilise a été pour vous: 
 
Pas importante             Peu importante               Normale           Importante                  Très importante  

     �        �    �       �    �  
  
5 – Lors de l’acquisition du programme que vous utilisez actuellement, avez-vous 
comparez avec d’autres marques de software: 
 
  Oui  �       Non �  
 
   Si vous répondez Non, passez à la question 5.2 
 
  5.1 – Si vous avez répondu Oui, pourquoi? 
 
a)    Prix          �  
b) Fonctionnalité         �  
c) Assistance technique        �  
d) Formation         �  
e) Autres:______________       �  

 
 5.2 – Si vous avez répondu Non, pourquoi? 
 
 a)    N’étais pas utile         �  
 b)    Elles sont toutes pareilles       �  
 c)    J’avais une totale confiance dans la marque     �  
 d)   J’avais une totale confiance dans l’ami qui me la recommandé  �  
 e)   J’avais une totale confiance dans le distributeur    �  
 f)   Autres:_______________        �  
 
6 – Classifiez les suivantes phrases second votre niveau de concordance 
 
 Discorde totalement             Concorde totalement 
   (-2)                  (-1)      0     (+1)                      (+2) 
 
a) Je n’achète aucun software sans que quelqu’un que je connaisse l´ai déjà utilisé au 
moins une fois et qu’il me le recommande.... 
�        �    �        �    �  
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b) Pour l’achat d’un nouveau software de comptabilité, au lieu de comparer les différentes 
marques, je demande conseil aux amis qui me l’ont recommandé..... 
�       �    �        �    �  
 
c) Les marques les plus connues sont probablement celles qui donnent plus de garantie de 
leur bon fonctionnement.... 
�       �    �         �    �  
  
d) Les différents prix des programmes sont un bon indicateur de la qualité des mêmes.... 
�       �    �         �    �  
 
e) Dans ce type de produit, il vaut mieux acheter plus cher à une entreprise crédible 
qu'opter pour une nouvelle marque et qui est inconnue.... 
�       �    �         �    �  
 
f) Plus que la marque du software, ce qui m’intéresse est qui le vend et la qualité de 
service après-vente.... 
�       �    �         �    �  

 
7 – Êtes-vous satisfait avec les prestations de votre software de comptabilité (facilité 
d’utilisation, sécurité de la base de données, flexibilité, rapidité, etc.) ? 
 
Très mauvaises                                                                                       Très bonnes 
(-2)     (-1)            (0)      (+1)       (+2)  
 
�       �    �         �    �  

 
8 – Êtes-vous satisfait avec les services du distributeur qui lui a vendu le produit 
(installation, formation, configuration, sympathie, assistance technique, etc.)? 
 
Très mauvais                                      Très bon 
(-2)     (-1)            (0)      (+1)         (+2) 
 
�       �    �         �    �  

 
9 – Suite à l’achat du programme, avez-vous reçu une formation spécifique sur son mode 
de fonctionnement? 
 

Oui   �     Non   �  
 
10 – Avez-vous un quelconque contrat d’assistance technique? 
 

Oui   �     Non   �  
 

11 – Demain, si vous deviez acheter un nouveau programme, répéteriez-vous votre achat? 
 

Oui   �   Peut-être  �  Non   �  
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12 – Avez-vous déjà conseillé votre software à des amis? 
 

Oui   �     Non   �  
 

13 – L’Euro a-t-il été un problème pour vous et pour votre software? 
Oui   �     Non   �  

14 – Êtes-vous prêt à changer de programme? 
 

Oui   �   Peut-être  �   Non   �  
 

15 – Caractérisation de l’activité de l’entreprise: 
 

f) Industrielle ou agricole      �   
g) Grossiste        �   
h) Détaillant        �   
i) Cabinet comptable        �   
j) Services        �   

 
16 – Moyenne d’employés annuelle: 
 
 < a 10       �                  entre 10 et 40      �                    Plus de 40     �   
 
17 – Facturation moyenne annuelle: 
 
< 600000 euros   �                                       < 1800000 euros             �     
<3600000 euros  �                                       Plus de 6 000 000 euros  �   
 
18 – Auriez-vous une remarque à ajouter ou autres suggestions à faire? 
 
19 – Identification: 
 

b) Nom: ______________ 
c) Entreprise:__________ 
d) Adresse:____________ 
e) C.P.:_______________ 
f) Tel:________________ 
g) Fax:________________ 

 
 
Merci pour votre collaboration. 
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3 - O questionário em espanhol 

 

Con la entrada del euro como moneda aceptada por los agentes económicos, y dado las alteraciones que 
tal hecho implica en la contabilidad de las empresas y en su software, nos parece oportuno hacer un 
estudio sobre la situación en España. 
 
Este cuestionario deberá ser contestado por el responsable de contabilidad de la empresa, y pretende hacer 
una recogida de datos del nivel de satisfacción de los usuarios de su programa de contabilidad. 
Este cuestionario es anónimo y se destina a un estudio de un trabajo académico sobre el comportamiento 
del consumidor. 
 
 Lo que pedimos es que responde usted con sinceridad a cada pregunta, pues solo de esta forma los 
resultados tendrán interese para el estudio. 
Sus respuestas son confidenciales y restrictas al equipo responsable del trabajo. 
 
Su colaboración es muy importante e indispensable para la realización del estudio. 

 

1 – De las siguientes marcas de software de contabilidad, indique usted su grado de 
conocimiento sobre cada una: 

No la conozco            La conozco         La conozco muy bien 
 

a) Gespexter   �   �    �  
b) Infolider   �   �    �  
c) PHC    �   �    �  
d) PMR    �   �    �  
e) Primavera   �   �    �  
f) Saari    �   �    �  
g) Infología   �   �    �  
h) SP Editores (contaplus) �   �    �  
i) TI    �   �    �  
j) Tecnidata   �   �    �  
k) Otras: --------------  �   �    �  

 
2 – Actualmente el software de contabilidad que su empresa utiliza es de la siguiente 
marca: 

          Utilizo la marca 
       a)   Gespexter         �  

b)   Infolider         �   
a) PHC          �   
b) PMR          �   
c) Primavera         �   
d) Saari          �   
e) Infología         �   
f) SP Editores (contaplus)        �   
g) TI          �   
h) Tecnidata         �   
i) Otras: -------------------       �   
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3 - Obtuvo información sobre software de contabilidad: 
      

a) Buscando en diferentes tiendas      �  
b) Por medio de la publicidad y artículos en revistas    �  
c) Por medio de la publicidad en radio/TV     �  
d) Contacto con un distribuidor       �  
e) Por medio de amigos que lo utilizan       �  
f) Vía Internet         �  
g) Por ferias de informática       �  
h) Por medio de la institución a la que ha asistido    �   
i) Otra forma: _______________      �   

  
 4 – La decisión de adquirir el software que su empresa utiliza fue para usted: 
 
Nada importante           Poco importante        Normal         Importante             Muy importante 

�                         �                �                �    �  
 
5 – Cuando adquirió el programa que utiliza actualmente lo comparó con otras marcas de 
software de contabilidad: 
 
  Si  �       No �  
 
   Si contesta No, pase a la cuestión 5.2 
 
  5.1 – Si contesto Si, ¿en qué sentido? 
 
a) Precio          �  
b) Funcionalidades         �  
c) Asistencia técnica        �  
d) Formación         �  

   e) Otras:______________                 �   
 
 5.2 – Si contesto No, ¿por qué? 
 

a) No era útil         �  
b) Son todas iguales        �  
c) Tenía total confianza en la marca      �  
d) Tenía total confianza en mi amigo que me lo recomendó   �  
e) Tenía total confianza en el distribuidor     �  
f)    Otras:_______________        �  
  

6 – Clasifique las siguientes frases de acuerdo con su grado de discrepancia: 
 
Discrepo totalmente                    Estoy de acuerdo totalmente 
(-2)     (-1)      0     (+1)         (+2) 

 
a) No compro ninguno software sin que alguien que conozco lo haya utilizado por lo 

menos unos meses y me lo haya recomendado.... 
�        �    �        �    �  
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b) Cuando compro un nuevo software de contabilidad, mas que comparar entre marcas, 
pregunto a amigos cuál me recomiendan..... 
�       �    �        �    �  

 
c) Las marcas más conocidas son probablemente las marcas que más garantías dan de 
buen funcionamiento.... 

�       �    �         �    �  
  
d) Los diferentes precios de los programas son un buen indicador de calidad.... 

�       �    �         �    �  
 
e) En este tipo de producto más vale comprar caro a una empresa fiable que optar por una 
marca nueva y desconocida.... 

�       �    �         �    �  
 

f) Más que la marca del programa, a mí me interesa quién vende el programa, y cuál es la 
calidad del servicio post-venta.... 

�       �    �         �    �  
 

7 – ¿Está satisfecho con las prestaciones de su software de contabilidad? (facilidad del 
uso, seguridad de los datos, flexibilidad, rapidez, etc.) 

              
Muy mal (-2)     (-1)                (0)           (+1)           (+2) Muy bien  

  
- Apreciación global �        �         �   �   �  

 
8 – ¿Está satisfecho con el servicio del distribuidor que le vendió el producto? 
(instalación, formación, configuración, simpatía, asistencia técnica, etc.) 
 

Muy mal (-2)     (-1)                (0)           (+1)           (+2) Muy bien  
   

- Apreciación global �        �         �   �   �  
 

9 – ¿Después de la compra de un programa tuvo formación específica sobre su modo de 
funcionamiento? 

  Si   �     No   �  
 
10 – ¿Tiene algún contrato de asistencia técnica? 
 

Si   �     No   �  
 

11 – En este momento si tuviese que comprar un nuevo programa, repetiría su compra? 
 

Si   �   Talvez  �   No   �  
 
12 – ¿Ya recomendó su programa a otras personas amigas? 
 

Si   �     No   �  
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13 – ¿El Euro fue un problema para usted y para su software? 
 

Si   �     No   �  
 
14 – ¿Está dispuesto a cambiar de programa? 
 

Si   �   Talvez  �   No   �  
 

15 – Caracterización de la actividad de la empresa: 
 

a) Industrial o agrícola      �   
b) Comercio mayorista      �   
c) Comercio minorista      �   
d) Gabinete de contabilidad     �   
e) Servicios       �   

 
 
16 – Media de trabajadores anual: 
 
 < a 10       �                  entre 10 y 40      �                    más de 40     �   
 
17 – Facturación media anual: 
 
< 600000 euros   �                                       < 1800000 euros             �     
<3600000 euros  �                                       más de 6 000 000 euros  �   
 
18 – ¿Tiene alguna observación que le gustaría hacer? 
 
19 – Identificación: 
 

a) Nombre: ______________ 
b) Empresa:______________ 
c) Dirección:_____________ 
d) C.P.:_________________ 
e) Tel:__________________ 
f) Fax:__________________ 

 
Agradecemos la colaboración. 
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ANEXO E 

 

LISTA DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 
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1 - Listas das empresas entrevistadas em Portugal 

 

1 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 05 / 02 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Ana Pinheiro 

  Função do entrevistado na empresa: Socio-gerente 

 

1.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Estoforém – Fabrica de Estofos Ourém, 

Lda.  

  Endereço do local inquirido: Regato – Ap.831 (Ourém) 

  Actividade principal: Fabricação de estofos 

  Ano de inicio da actividade: 1987 

  Volume de vendas anual: menos de 1.800.000 euros 

  Número de trabalhadores: 20 

 

2 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 06 / 02 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Natercia Mendes 

  Função do entrevistado na empresa: Contabilista  

 

2.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Transatlante, Lda. 

Endereço do local inquirido: Estrada principal – Soalheira 2490 Rio de 

Couros 

  Actividade principal: Transportes nacionais e internacionais. 

  Ano de inicio da actividade: 1985 

  Volume de vendas anual: 356.000 euros 

  Número de trabalhadores: 19 
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3 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 11 / 02 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Maria Céu Rato 

  Função do entrevistado na empresa: Contabilista 

 

3.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Filipe e Henriques, S.A. 

  Endereço do local inquirido: Oliveira – Campos (Leiria) 

  Actividade principal: Industia 

  Ano de inicio da actividade: 1987 

  Volume de vendas anual: 6.739.325 euros 

  Número de trabalhadores: 100 
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2 - Listas das empresas entrevistadas em França 

 

1 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 09 / 01 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Stéphane Perez 

  Função do entrevistado na empresa: Expert Comptable 

 

1.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Comptabilité Gestion de Entreprise, Soge 

Compta, S.A 

  Endereço do local inquirido: Bagnolet (94) 

  Actividade principal: contabilidade a empresas 

  Ano de inicio da actividade: / 

  Volume de vendas anual: / 

  Número de trabalhadores: 35 

 

2 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 14 / 01 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Nathalie Morize 

  Função do entrevistado na empresa: Responsável da contabilidade 

 

2.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Alland & Robert, S.A. 

  Endereço do local inquirido: Rue de Saintonge – 75003 Paris 

Actividade principal: Importação e transformação de resinas naturais para 

industrias farmacêuticas, cosméticas e alimentarias. 

  Ano de inicio da actividade: / 

  Volume de vendas anual: de 7.500.000 a 13.500.000 euros 

  Número de trabalhadores: 30 
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3 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 16 / 01 / 2001 

  Pessoa entrevistada: Simonne Vandebeek 

  Função do entrevistado na empresa: Directora financeira 

 

3.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Transrack, S.A 

  Endereço do local inquirido: Rte du Moulin Bateau / Bonneuil s/ Marne 

Actividade principal: Exportação de packaging electrónico, equipamentos 

para redes, pré-equipamentos de sistemas VME 

  Volume de vendas anual: 15 milhões de euros 

  Número de trabalhadores: 178 
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3 - Listas das empresas entrevistadas em Espanha 

 

1 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 28 / 02 / 2002 

  Pessoa entrevistada: López Alvarez 

  Função do entrevistado na empresa: Contabilista 

 

1.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Asesoria y Consultoria, S.A 

Endereço do local inquirido: Avenida Ronda de los Tajares, 24 – 7º 

(Córdoba) 

Actividade principal: Realiza a gestão financeira e contabilista das 

empresas 

  Ano de inicio da actividade: 1980 

  Volume de vendas anual: 12.654.000 pts 

  Número de trabalhadores: 57 

 

2 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 01 / 03 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Rivas Alonso 

  Função do entrevistado na empresa: Responsável financeiro 

 

2.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Transportes Cobo, S.A 

  Endereço do local inquirido: Pg. Ind. Los Olivares – Cl Espuluy, 3 (Jaén) 

  Actividade principal: Transportes nacionais e internacionais 

  Ano de inicio da actividade: 1990 

  Volume de vendas anual: 1.304.252.000 pesetas 

  Número de trabalhadores: 197 
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3 - FICHA DO INQUÉRITO 

   

Data da entrevista: 04 / 03 / 2002 

  Pessoa entrevistada: Rosa Ruiz 

  Função do entrevistado na empresa: Responsável financeira 

 

3.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

   

Denominação social da empresa: Grupo de Empresa, S.A 

  Endereço do local inquirido: Cl. Santa Maria, 2 – 5º (Malaga) 

  Actividade principal: Serviços 

  Ano de inicio da actividade: 1987 

  Volume de vendas anual: 741.747.000 pesetas 

  Número de trabalhadores: 136 
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ANEXO F 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS PESSOAIS 
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1 – Transcrição das entrevistas pessoais em Portugal 

 

EMPRESA: Estofórem, Lda. – Drª. Ana Pinheiro. 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra para um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

A compra deste tipo de produto foi muita importante para mi e para minha empresa. Sou a 

socia-gerente da empresa mas também faço a contabilidade, ou seja, o meu nível de 

envolvimento pode-se qualificar de muito alto. De facto, a compra deste produto tem que 

ser adaptada as minhas capacidades e necessidades.  

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

Sempre utilizei o mesmo programa (TI) até a um ano atrás, portanto, o leque das marcas 

que eu conheço esta muito reduzido só conhecendo este último e o meu novo programa da 

marca Artgest. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

O programa que utilizo actualmente, como já foi referido, é o Artgest, Artpoc e Artsal. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para procurar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

A única motivação que eu tive em procurar outro produto era o facto do meu antigo 

programa ser obsoleta. E para dizer a verdade, foram pessoas conhecidas que me 

recomendaram o novo programa que eu comprei sabendo muito pouco sobre a 

informática. 
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5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

As minhas fontes de informação reduziram-se a recomendação de certos amigos e ao meu 

distribuidor. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

Na minha situação, não houve realmente comparações feitas com outras marcas. Tive uma 

total confiança no meu distribuidor, trabalhando com ele a mais de dez anos. Ele me 

recomendou o meu actual programa sendo uma versão mais adaptada e mais moderna do 

meu antigo software de contabilidade.  

  

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

1º - Compromisso Preço/Qualidade de serviço. É claro que o preço é muito importante, 

mas em que as condições de preço estão muito niveladas, o que diferencia é a qualidade 

de serviço, do produto e a qualidade da relação com meu fornecedor. 

 

2º - Personalização do produto e do serviço. Para além disso, gostaríamos que o nosso 

programa fosse capaz de adaptar-se a nossa actividade e a nós próprio, e que tivesse 

competências suficientes para atingir as nossas expectativas empresariais.  

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Não tenho assim muitos pré-conceitos sobre estes produtos porque realmente os meus 

conhecimentos em informática são mínimos. Só se for que o distribuidor conhece melhor 

este tipo de produto que eu, e realmente essa ideia pode, de facto, influenciar em grande 

parte a minha decisão de compra. 

  

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

Pensando melhor, na escolha do meu programa utilizei algumas regras de decisão. Por 

exemplo, o facto que uns amigos, trabalhando no mesmo ramo do que o meu, me 
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recomendassem a utilização do programa. Ou então, compro o que o meu fornecedor me 

recomenda conhecendo minhas necessidades e meus objectivos. 

 

10 – Quais são os elementos/factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

Os factores que determinaram minha satisfação no produto foram as funcionalidades do 

programa, seu uso fácil mas sobretudo a atenção e o serviço pós-venda dada por o meu 

fornecedor, ou seja, ele nós dá uma assistência quando necessário e nos aconselha 

regularmente sobre as modificações e as soluções que podem nós melhorar o trabalho. 

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Neste caso, eu diria que já recomendei meu programa a outras pessoas conhecidas porque 

estou muita satisfeita dos meus resultados. Tenho também um contrato de assistência com 

meu fornecedor, o que me liga pessoalmente a ele tendo uma total confiança nas suas 

competências. 

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

O meu comportamento futuro relativamente ao programa que utilizo seria de o comprar 

novamente porque conheço o produto, é seguro e estou satisfeita com suas performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 54 

EMPRESA: Transatlante – Drª. Natercia Mendes 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra para um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

É necessário conhecer um pouco o programa, trabalhar com ele à experiência, pois só 

após trabalhar com o programa surgem as dúvidas. 

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

Os programas são quer de formação, quer de contabilidade da Eticadata. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Eticadata – Gestão administrativa (Gold Line). 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para procurar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Simplesmente, consultei o vendedor habitual da informática da nossa empresa para 

efectuar uma compra objectiva. 

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

As fontes que privilegiei neste caso foram as revistas, e sobretudo colegas utilizadores. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 
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É importante comparar as características dos diferentes produtos que nós interessem, mas 

também a assistência pós-venda e o preço, sabendo que hoje existe uma grande 

diversidade de produtos para os mais variados fins.  

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

- Assistência pós-venda, 

- Resposta ás necessidades da empresa: fácil adaptação à empresa, 

- Facilidade de trabalho sem ter que se aprender muito (longas horas de formação). 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Diria que são produtos muito específicos e que antes de se envolver numa compra deste 

tipo de produto é melhor pedir conselho a utilizadores. 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

Quando comprei o meu software, a fim de não me equivocar na minha compra, aceitei 

algumas recomendações que me foram feitas por colegas de trabalho utilizadores. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

O software é o factor principal da minha satisfação trabalhando com ele diariamente. 

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Pelo alcanço de minhas expectativas e pela satisfação.  

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

O actual distribuidor tem boa assistência pós-venda, e facilmente acessível as nossas 

dúvidas, por isso posso considerar que por enquanto sou fiel à marca do meu software. 
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EMPRESA: Filipe e Henriques, S.A. - Drª. Mª Céu Rato 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

A compra do software de minha empresa foi muita importante para mi sendo eu a 

contabilista da empresa. 

  

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

Sinceramente, não vem a memória nenhuma marca conhecida a se não ser os programas 

que utilizo na empresa. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Actualmente, trabalho com vários programas que são: CGA, GI, GEXCR, CTCCNT, 

GIA.  

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para procurar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Acho que meu nível de conhecimento deste tipo de produto é relativamente baixo, 

portanto, quando a empresa decidiu investir num novo software de contabilidade e de 

gestão comecei a investigar activamente as possibilidades que existiam no mercado. De 

facto, este tipo de compra é um investimento importante.  

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 
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Por isso, consultei vários distribuidores trabalhando no domínio da informática, mas além 

disso tive aconselhamento junto a outros contabilistas que foi muito importante para 

minha decisão. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

O leque das alternativas era muito limitado, e tive mais a tendência de concentrar a 

compra e a decisão nos programas que me desse a mi e a empresa segurança em qualquer 

situação. Ou seja, não entramos realmente num processo de comparação, mas confiamos 

em nosso fornecedor e colegas de trabalho. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

No que diz respeito ao grupo de programas de contabilidade e de gestão que temos na 

empresa, foram escolhidos, nem por questões de preço, nem de qualidade de serviço, nem 

outros... Foi um factor de conveniência. Foi simplesmente porque eram os programas 

mais utilizados entre as empresas do nosso ramo na região. Por a caso, estes 

corresponderam, resolvendo-nos os problemas e as minhas necessidades laborais. Foi 

tanto que conquistaram definitivamente, não só a mi como também a empresa. 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Para já, não tomei a decisão de compra, junta a empresa, sem consultar pessoas que já 

utilizavam o produto e que me o recomendassem. E por outro lado, é importante conhecer 

quem vende o produto e quais são suas condições de relacionamento enquanto a 

formação, a assistência...  

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

Por exemplo, o produto ou a marca mais conhecida é provavelmente o que mais tem 

garantias de um bom funcionamento. O que tornou a empresa e a mi escolher estes 

programas sabendo que estavam presente na maioria das empresas da região.  

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 
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Estou plenamente satisfeita nas prestações dos nossos programas porque são completos e 

muito simples de uso. O ideal era que formassem um programa único, mas ao nível de 

funcionamento e de compatibilidade, eles são excelentes. Além disso, minha satisfação 

estende-se ao serviço prestado pelo distribuidor que nós o vendeu. Na minha opinião, não 

é necessário que o fornecedor nós contacte com muita frequência. Depois de nos 

conhecer, e de estar minimamente por dentro das nossas necessidades, basta que esteja 

sempre disponível para um eventual problema que me apresente no trabalho, mais ou 

menos inesperadamente. 

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Para já, acho que ficarei fiel a marca que é muita competente e porque estou satisfeita dos 

resultados que me da. Também aconselhei vários amigos para comprar este produto sendo 

muito completo e performante.  

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

A empresa esta satisfeita pelo meu trabalho e eu também, portanto, não vejo nenhum 

problema em reiterar a mesma compra. Não tenho razão de queixa das prestações dos 

meus programas e ainda menos do meu distribuidor.  
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2 - Transcrição e tradução das entrevistas pessoais em Espanha  

 

EMPRESA: Assessoria e Consultoria, S.ª - Dr. López Alvarez 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

De facto, este tipo de compra não é uma decisão que se toma sem pensar nas 

consequências. Diria que o nível de envolvimento foi bastante grande devido a 

caracterização de nossa empresa. Como sabe, nossa empresa tem as funções de gerir 

outras empresas e de fazer-lhes a contabilidade, por isso poderia caracterizar o nosso 

envolvimento muito importante. Para mi, a decisão deste tipo de compra é fundamental 

sabendo que trabalho com este tipo de produto. 

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

As marcas que tenho agora em memória são SP Editores (Contaplus) e Contasoft, sendo 

as marcas com quem trabalhei até hoje. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

O programa que se utiliza na empresa é o Contasoft. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para procurar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Evidentemente, sendo uma compra importante quer ao nível do investimento quer ao 

nível da boa escolha, a empresa tinha um certo interesse em procurar informação externa 

a cerca dos melhores produtos existindo no mercado devido as expectativas dos nossos 
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clientes. Recolheu-se algumas recomendações de pessoas conhecidas trabalhando na 

mesma actividade, outras informações foram detidas em feiras e ao pé de alguns 

fornecedores. Ou seja, a procura de informação foi muita activa no sentido em que se 

procurava um produto fiável, digno das nossas competências, e em relação a mi, que se 

adaptasse as minhas próprias necessidades e competências.  

   

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

Como já se referiu na pergunta anterior, as fontes consultadas são as feiras de informática, 

os distribuidores e em último os amigos. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

No caso da compra do software de contabilidade da nossa empresa, comparou-se o 

produto com outras marcas nomeadamente a respeito de sua funcionalidade, suas 

performances, e da assistência técnica que nós podia ser prestada. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

Quanto a mi, os atributos que entraram e que pesaram na decisão de compra do nosso 

software não foram só os preços porque sabemos que hoje as condições de preço são 

iguais. A qualidade de serviço também não difere muito de uma marca a outra, portanto, 

esta categoria de produtos diferencia-se nomeadamente pelo distribuidor. De facto, o 

fornecedor é uma peça fundamental no processo de compra, principalmente pela 

confiança que se estabelece e pela segurança que nós dá. 

É a simpatia e a competência do distribuidor que conquistou nossa empresa. 

  

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Na verdade, tenho algumas ideias pré-concebidas sobre os produtos informáticos, e na 

minha opinião é melhor comprar um produto fiel a uma empresa de notoriedade do que 

comprar um produto a quem seja porque é mais barato, por exemplo. 
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9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

Como já tinha dito anteriormente, as regras de decisão que utilizaram-se na empresa para 

a escolha do nosso programa de contabilidade foram, portanto, de comprar a uma empresa 

conhecida e fiável mas do que a uma empresa inovadora e desconhecida. Sei que as 

marcas conhecidas são as que mais garantias de funcionar bem. Outra regra foi de 

comprar a quem nós oferecia um serviço de assistência com qualidade. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

Da minha experiência, eu diria que o que determinou minha satisfação foram as 

prestações do software, ou seja, sua funcionalidade, sua rapidez, e sobretudo sua 

facilidade de uso. Além disso, a minha maior satisfação foi e é a qualidade de serviço pós-

venda e da relação que temos eu e meus colegas com nosso fornecedor. 

  

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Estou bastante satisfeito com nosso programa, portanto, acho que a empresa repetiria sua 

compra e ao mesmo distribuidor. De facto, a empresa tem um contrato exclusivo com 

nosso fornecedor. Pode-se falar de uma relação a longo prazo baseada numa confiança 

mútua. Ele conhece as necessidades da empresa e sabe lidar muito bem com este tipo de 

produtos. Poderia dizer que a forma como se propicia minha prescrição seria a fidelidade 

ao produto e/ou a marca, mas também ao nosso fornecedor e a recomendação do produto 

a outras pessoas. 

     

12 – Qual seria seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

A empresa lida muito bem com nosso programa actual e os clientes estão satisfeitos com 

nosso trabalho, portanto, não vejo nenhum problema em mudar de programa.  
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EMPRESA: Transportes Cobo, S.A. –Dr. Rivas Alonso 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

Quando entrei pela primeira vez na empresa como responsável financeiro, não gostei do 

programa que utilizava, e por dizer a verdade não subo me adaptar. Sugeri a empresa de 

comprar outro tipo de produto com que poderia ter um melhor rendimento. De facto, a 

empresa envolveu-se tanto como eu no processo de compra. Foi uma operação muita 

importante para mi e para o meu trabalho.  

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

As marcas que eu conheço são a Sp Editores (Contaplus), Infologia e Gestplus. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

O programa que usamos na empresa é o Gestplus. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Como já o referi anteriormente, o antigo software da empresa não me convinha, então, é 

obvio que estava motivado para procurar um produto com que poderia me adaptar 

facilmente e que atingiria minhas expectativas pessoais e de trabalho. 

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 
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Investiguei junto a alguns fornecedores competentes e pessoas conhecidas, consultei 

também revistas especializadas em softwares de contabilidade e de gestão. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

O comprador principal era a empresa, mas todo o processo efectuei-o eu. Quer dizer que 

depois de ter consultado várias fontes de informação que me eram necessárias para poder 

escolher o melhor produto para mi, comparei os critérios dos produtos que mais me 

interessavam para avaliar qual melhor para a empresa. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

A escolha torna-se muita complicada porque nenhum correspondeu realmente as minhas 

atentes. A avaliação de cada produto se fez, portanto, sobre as funcionalidades e as 

competências do produto porque os preços não se diferenciavam assim tanto. Um dos 

factores que mais pesou na minha decisão e na da empresa foi a escolha do vendedor e 

como este iria prosseguir sua relação connosco. Era muito importante ter um contrato de 

assistência técnica em caso de problema. 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Já trabalhei com vários programas de contabilidade e de gestão, e penso que este tipo de 

produto deve ser comprado a uma empresa com notoriedade e de confiança sendo um 

investimento importante. Geralmente as marcas mais conhecidas são as melhores e as 

mais caras. 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

No caso da nossa compra, escolhemos um vendedor nacional reconhecido para ter a 

segurança e as garantias do bom funcionamento do nosso produto. Além disso, concentrei 

minha escolha nas recomendações que me foram feitas por pessoas amigas trabalhando na 

mesma área que eu. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 64 

O produto em sim mesmo dá-me uma certa satisfação porque é performante, ou seja há 

segurança dos dados, é rápido, bem organizado, simples de uso, e completo. Além disso, 

as prestações de serviço do nosso fornecedor são exemplares e a relação que mantemos é 

relativamente boa.     

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

A prescrição, como se entende, é por mi uma boa relação com o distribuidor baseada 

numa confiança mútua e num contrato exclusivo. Acho que a satisfação que sente exija 

uma certa fidelidade no produto que eu uso actualmente. Outra forma de prescrição seria a 

“publicidade” que eu fiz do produto a contabilistas que trabalham com nossa empresa. 

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

Meu comportamento futuro, num caso de uma mudança de software, no melhor dos casos 

compraria o mesmo programa ou então uma nova versão deste mesmo programa 

conhecendo como se trabalha com ele. 
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EMPRESA: Grupo de Empresa, S.A. – Dr.ª Rosa Ruiz 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

A decisão de compra deste tipo de produto geriu um grande envolvimento da minha parte 

porque sou a responsável financeira da empresa e sou eu que trata da sua contabilidade e a 

dos meus clientes. Por satisfazer os meus clientes, a escolha e a compra de um software 

tinha que responder as minhas atentes e as das empresas. 

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

Já tive alguns contactos com Tecnidata, Contaplus e o programa que utilizo neste 

momento A3. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Actualmente, trabalho com o A3. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

É óbvio que fui motivada em conhecer as várias opções que surgem no mercado sendo a 

pessoa directamente visada. No meu trabalho, procura-se sempre em melhorar nossa 

forma de trabalhar, e o software de contabilidade é um dos elementos fundamentais em 

que tentei buscar informação para encontrar um produto mais eficácia com mais 

características. A minha grande motivação é de encontrar um produto ou uma marca que 

me dei satisfação. 
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5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

Na minha opinião, é bom recolher informação junto a pessoas que tem uma certa 

experiência em lidar com esta categoria de produtos quer distribuidores quer colegas de 

trabalho. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

Considerando-me com o potencial comprador deste tipo de produto na empresa, quando 

realizei a compra do meu actual software de contabilidade, avaliei suas capacidades 

comparando-o a outras marcas já conhecidas sobre tudo ao nível funcional. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

Os atributos que pesaram na minha decisão de compra naquela altura foram sua 

potencialidade e sua forma de funcionar. Mas o que me interesse antes de tudo é a 

formação que posso receber e o serviço pós-venda dado pelo fornecedor.  

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Os produtos informáticos são cada vez mais complexos, mas se eles não atender as 

expectativas do utilizador, não são de nenhuma utilidade. Um software de contabilidade 

tem que ser acessível a qualquer pessoa que trabalha na área. Geralmente, tento conhecer 

o produto antes de o comprar e melhor, contacto pessoas que já o utilizaram para ter a 

certeza de minha escolha. Não compro e não comprarei este tipo de produto sem saber do 

que trata. 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

É obvio que minha própria experiência influencia o comportamento que posse ter frente a 

uma compra desta categoria de software. Por mi, o preço pode ser uma boa medida de 

qualificação para a qualidade. Mas, o distribuidor e sua prestação de serviço é uma das 

regras mais importantes que utilizo para uma decisão desta ordem, ou seja, não me 

aventura em nenhuma compra sem saber a quem vou comprar. 
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10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

Sinceramente, não estou muita satisfeita com meu software actual devido a certas 

deficiências técnicas e sento uma falta de colaboração com meu distribuidor. Na 

perspectiva inversa, eu diria que seria satisfeita com meu programa e meu fornecedor se 

ele respondesse as minhas expectativas de trabalho e com uma certa qualidade.   

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Para mi, não houve prescrição nenhuma, denunciei ao meu fornecedor as incapacidades 

de meu produto e a falta de assistência que merecia tendo um contrato com ele. Além 

disso, o desvalorizei a todas as pessoas amigas que me perguntavam alguns conselhos de 

compra. 

 

12 – Qual seria seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

Numa compra futura, como pode muito bem o imaginar, estaria disposta a mudar de 

programa sem nenhuma dificuldade com melhor qualidade e melhores funções. E por 

outro lado, mudaria de fornecedor, procurando uma empresa que me ofereceria um 

serviço de assistência regular e que seria capaz de responder as minhas necessidades. 
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3 – Transcrição e tradução das entrevistas pessoais em França 

 

EMPRESA: SOGE COMPTA – Dr; Stephane Perez 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

A compra de um produto, tal como o software de contabilidade, é muito importante para 

mim e para os meus colegas porque trabalhamos num gabinete de contabilidade. 

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

As marcas que conheço são: Saari, Ciel, CCMX, Sage, CEGID, Coala, EIC, EBP.  

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Actualmente, trabalhamos com os programas de Ciel e CCMX. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

A empresa necessitava de um produto mais actualizado e com mais profissionalidade. 

Quando, decidiu-se comprar outro software, pessoalmente, estava motivado em procurar 

algo de melhor que me desse uma certa satisfação no meu trabalho sendo eu a trabalhar 

com o produto e não meus superiores. 

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 
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As fontes que consultei foram colegas de trabalho que utilizam o produto e sobretudo os 

principais fabricantes Sage, CCMX e CEGID. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

Antes de adquirir os nossos programas actuais, compararam-se a outros produtos da 

mesma categoria para realmente confirmar se era a solução adequada as necessidades da 

empresa e ao trabalho que se exige num gabinete de contabilidade.  

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

Os critérios que levaram à decisão de comprar os programas actuais com que trabalho 

foram de facto o preço, as suas funcionalidades e sobretudo a assistência pós-venda 

prestada pelo distribuidor. 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

As recomendações de colegas utilizadores são muito importantes para a escolha da melhor 

solução para a empresa. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

O que realmente determinou minha satisfação enquanto o meu software foram suas 

funcionalidades, mas também a formação e a assistência técnica que recebemos do nosso 

distribuidor quando surge dúvidas. 

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Falando de prescrição, já aconselhei os produtos que utilizo a colegas trabalhando em 

gabinetes de contabilidade. Relativamente a compra dessas marcas, repetiria-a dado a 

minha própria satisfação no produto e no distribuidor. 
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12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

Minhas próprias expectativas foram alcançadas com a compra dos nossos programas, 

portanto não vejo nenhuma razão em mudar de marca e de distribuidor. Até agora, fiquei 

fiel a esta marca, mas se a longo prazo não me satisfaz mais, procurarei outras 

alternativas. 
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EMPRESA : Alland & Robert – Drª Nathalie Morize 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

Além de ser uma decisão de compra da empresa, a pessoa mais envolvida sou eu, sendo a 

responsável da contabilidade da empresa.  

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

As marcas que conheço pessoalmente são Saari e Ciel Compta. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Actualmente, trabalho com o programa informático Ciel. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Sendo a única pessoa a trabalhar com este tipo de software, tive que procurar um produto 

adequado as minhas necessidades e as minhas exigências de trabalho.  

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

Consultei várias revistas especializadas, mas sobretudo procurei aconselhamento ao pé de 

contabilistas profissionais. 

 

6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 
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O único critério de comparação na compra do nosso software foi o preço dado os limites 

do orçamento que me deu a empresa. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

Os atributos que entraram na decisão de compra foram o preço, como já se referiu, mas 

também a formação que ia-me ser prestada. 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

Em primeiro, porque um produto entra nas minhas preferências, ele tem que ser 

recomendado por colegas utilizadores e satisfeitos. Em segundo, o produto ou a marca 

tem que ter uma notoriedade na área da contabilidade. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

A assistência técnica e a profissionalidade do distribuidor são elementos muito 

importantes.  

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

A respeito do programa que utilizo actualmente na empresa, não repetiria a compra não 

por insuficiência do produto mas para a incapacidade da marca e do distribuidor em dar 

qualquer assistência quando é necessário. 

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

Mudaria de distribuidor escolhendo um que me prestasse uma assistência pós-vendo como 

se deve. 

 

13 – Outros aspectos que considera importantes? 
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Era melhor que as marcas vendessem seus produtos mais caros e que não “recomprassem” 

seus serviços depois ao nível da assistência, o que acontece na maioria dos casos hoje em 

dia. 
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EMPRESA: Transack -  Drª Simonne Vandebeek 

 

Por favor, fala-nos de sua experiência de comprar software de gestão e contabilidade 

(Escolha aspectos que pretende abordar e que acha mais importantes no processo de 

compra deste tipo de produto. As questões abaixo mencionadas são apenas indicativas, 

ficando ao seu critério aborda-las ou não, conforme a importância que lhe atribui). 

 

1 – Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto desta 

categoria tem para você e para a empresa? 

 

A decisão de adquirir o programa que utiliza-se actualmente na empresa foi muito 

importante, nomeadamente para meu departamento sendo o que trata da contabilidade da 

empresa. 

 

2 – Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na empresa? 

 

As marcas que conheço e que já utilizei são poucas mas têm produtos muito bons. São 

Saari e SAP. 

 

3 – Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

 

Actualmente, trabalho com SAP. 

 

4 – Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as diferentes 

alternativas e as características do software que utiliza? 

 

Sendo uma compra importante para a empresa e para meu departamento, tive que 

consultar informações externas sobre as características dos softwares estabelecidos no 

mercado para ter a certeza de escolher o melhor. 

 

5 – Quais são as fontes de informação que consulta? 

 

Contactei pessoalmente fabricantes de programas informáticos para obter informações 

concretas provenientes de profissionais na área da contabilidade. 
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6 – Os potenciais compradores entram num processo de comparação das alternativas? 

 

É obvio que uma comparação entre as marcas faz parte do processo prévio antes da 

compra. Uma comparação objectiva era necessária porque se procurava um produto 

eficiente com características especiais que não todos têm. 

 

7 – Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto desta categoria? 

 

O atributo mais importante que entrou em jogo dentro da minha decisão de compra era 

uma dos seus serviços que era a cobertura técnica global e internacional do programa. 

Outros critérios entraram, tais como o preço, as funcionalidades do produto, a fiabilidade 

da marca, a formação. 

 

8 – Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de produto? 

 

Existe sempre pré-conceitos sobre qualquer compra em relação ao preço, a qualidade... 

 

9 – Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

A minha ideia pessoal é que um produto informático tem que ser comprado a uma marca 

com uma notoriedade confirmada dando a garantia que vende produtos de qualidade. Os 

preços podem também ser uns bons indicadores de qualidade. 

 

10 – Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no produto? 

 

O produto que utilizo no meu serviço é muito bom, é fácil de uso, trabalha-se muito bem 

com ele, suas funcionalidades são adequadas as minhas necessidades de trabalho, suas 

características técnicas são consideradas ideais para a empresa e para mim. Ou seja, estou 

plenamente satisfeita na compra que se efectuou. Mas, mais do que o produto em si, o 

nosso distribuidor é um grande profissional, nós dando formação, assistência técnica 

regularmente...  

 

11 – Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 
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Enquanto a minha satisfação, a forma como prescrevi o meu programa foi de boca-a-boca 

falando dele e aconselhando a colegas que trabalham no mesmo ramo. 

 

12 – Qual seria o seu comportamento futuro de compra em relação ao produto utilizado? 

 

Sem hesitar, repetiria a compra do mesmo produto e ao mesmo distribuidor. 

 

13 – Outros aspectos que considera importantes? 

 

Mais do que o software, é o serviço associado que é importante. 
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ANEXO G 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS PESSOAIS EM 

PROFUNDIDADE 
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Quadro 1 - Qual é o nível de envolvimento que um acto de compra por um produto 

desta categoria tem para você e para a empresa? 

 

 

Quadro 2 – Sobre o tópico “Implicação no processo de compra” 
 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
A – C – D – E – F - H – I Função do entrevistado 12 

D - G Características da empresa 6 
A - B – E - F Desempenho do produto 1 
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Quadro 3 - Quais são os produtos e as marcas que conhece ou que já utilizou na 

empresa? 

Respostas dos entrevistados Marcas 
A - Sempre utilizei o mesmo programa (TI) até a um ano atrás, portanto, o leque 
das marcas que eu conhece esta muito reduzido só conhecendo este último e o 

meu novo programa da marca Artgest. 

TI  -  Artgest 
 

B - Os programas são quer de formação, quer de contabilidade da Eticadata. Eticadata 
C - Sinceramente, não vem a memória nenhuma marca conhecida a se não ser os 

programas que utilizo na empresa. 
CGA - GI - GIA 

GEXCR - CTCCNT 
D - As marcas que tenho agora em memória são SP Editores (Contaplus) e 

Contasoft, sendo as marcas com quem trabalhei até hoje. 
SP Editores - 

Contasoft 

E - As marcas que conheço são a Sp Editores (Contaplus), Infologia e Gestplus. 
Sp Editores - Infologia 

Gestplus 
F - Já tive alguns contactos com Tecnidata, Contaplus e o programa que utilizo 

neste momento A3. 
Tecnidata - Contaplus 

A3 

G - As marcas que conheço são: Saari, Ciel, CCMX, Sage, CEGID, Coala, EIC, 
EBP. 

Saari 
Ciel 

CCMX 
Sage 

CEGID 
Coala 
EIC 
EBP 

H - As marcas que conheço pessoalmente são Saari e Ciel Compta. Saari - Ciel Compta 
I - As marcas que conheço e que já utilizei são poucas mas têm produtos muito 

bons. São Saari e SAP. 
Saari - SAP 

 

Quadro 4 - Qual é o programa que utiliza actualmente na empresa? 

Respostas dos entrevistados Marcas 
A -O programa que utilizo actualmente, como já foi referido, é o Artgest, Artpoc e 

Artsal. 
Artgest 

Artpoc - Artsal 
B – Eticadata – Gestão administrativa (Gold Line). Eticadata 

C – Actualmente, trabalho com vários programas que são: CGA, GI, GEXCR, 
CTCCNT, GIA. 

CGA – GI -GEXCR 
CTCCNT - GIA 

D - O programa que se utiliza na empresa é o Contasoft. Contasoft 
E - O programa que usamos na empresa é o Gestplus. Gestplus 

F – Actualmente, trabalho com o A3. A3 
G – Actualmente, trabalhamos com os programas de Ciel e CCMX. Ciel - CCMX 

H – Actualmente, trabalho com o programa informático Ciel. Ciel 
I - Actualmente, trabalho com SAP. SAP 

 

Quadro 5 – Sobre os tópicos “Número de marcas conhecidas” e “ Marca utilizada” 

Tópicos genéricos Respondentes Categorias 
A – B – D – H – I 1 a 2 

E –F 2 a 4 Número de marcas conhecidas 
C - G 4 e mais 

A TI - Artgest 
B Eticadata 
C CGA - GI - GEXCR - CTCCNT - GIA 

D – E - F SP Editores 
D Contasoft 
E Infologia - Gestplus 
F Tecnidata - A3 
G EBP 

G – H - I Saari 
G – H Ciel 

G CCMX – EIC – Sage – CEGID - Coala 

Marca utilizada 

I SAP 
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Quadro 6 - Existiu alguma motivação de sua parte para buscar informação sobre as 

diferentes alternativas e as características do software que utiliza? 

 

 

Quadro 7 – Sobre o tópico “Motivos da procura de informação” 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
A – B – D – E – F – G – H - I Desempenho do produto 6 

C – D - I Investimento financeiro 2 
C Baixo nível do conhecimento 2 
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Quadro 8 - Quais são as fontes de informação que consulta? 

Respostas dos entrevistados Fontes de informação utilizadas Intensidade 
semântica 

A - As minhas fontes de informação reduziram-se a 
recomendação de certos amigos e ao meu 

distribuidor. 

1) Recomendação de amigos 
2) Recomendação do distribuidor 

1 
0 

B - As fontes que privilegiei neste caso foram as 
revistas, e sobretudo colegas utilizadores. 

1) Revistas 
2) Colegas utilizadores 

1 
1 

C - Por isso, consultei vários distribuidores 
trabalhando no domínio da informática, mas além 

disso tive aconselhamento junto a outros 
contabilistas que foi muito importante para minha 

decisão. 

1) Consulta de distribuidores 
2) Aconselhamento junto a outros 

contabilistas 

0 
2 

D - Como já se referiu na pergunta anterior, as 
fontes consultadas são as feiras de informática, os 

distribuidores e em último os amigos. 

1) Feiras de informática 
2) Distribuidores 

 

0 
0 

E – Investiguei junto a alguns fornecedores 
competentes e pessoas conhecidas, consultei 

também revistas especializadas em softwares de 
contabilidade e de gestão. 

1) Fornecedores 
2) Pessoas conhecidas 

3) Revistas especializadas 

0 
0 
0 

F - Na minha opinião, é bom recolher informação 
junto a pessoas que tem uma certa experiência em 

lidar com esta categoria de produtos quer 
distribuidores quer colegas de trabalho. 

1) Distribuidores 
2) Colegas de trabalho 

1 
0 

G - As fontes que consultei foram colegas de 
trabalho que utilizam o produto e sobretudo os 
principais fabricantes Sage, CCMX e CEGID. 

1) Colegas de trabalho 
2) Fabricantes 

0 
0 

H – Consultei várias revistas especializadas, mas 
sobretudo procurei aconselhamento ao pé de 

contabilistas profissionais. 

1) Revistas especializadas 
2) Aconselhamento ao pé de 
contabilistas profissionais 

0 
1 
 

I - Contactei pessoalmente fabricantes de programas 
informáticos para obter informações concretas 

provenientes de profissionais na área da 
contabilidade. 

1) Fabricantes de programas 
informáticos 

0 

 

Quadro 9 – Sobre o tópico “Fontes de informação utilizadas” 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
A – C – D – E – F – G - I Distribuidor 1 
A – B – C – E – F – G - H Relações pessoais 5 

B – H Revistas especializadas 1 
D Feiras de informática 0 
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Quadro 10 - Os potenciais compradores entram num processo de comparação das 

alternativas? 

Respostas dos entrevistados Existência de um processo de 
comparação 

Intensidade 
semântica 

A - Na minha situação, não houve realmente 
comparações feitas com outras marcas. Tive uma total 
confiança no meu distribuidor, trabalhando com ele a 
mais de dez anos. Ele me recomendou o meu actual 
programa sendo uma versão mais adaptada e mais 
moderna do meu antigo software de contabilidade. 

Não 
Razão: total confiança no 

distribuidor 

0 

B - É importante comparar as características dos 
diferentes produtos que nós interessam, mas também a 

assistência pós-venda e o preço, sabendo que hoje 
existe uma grande diversidade de produtos para os 

mais variados fins. 

Sim 
Compara: as características do 
produto, os preços, assistência 

pós-venda 

1 

C - O leque das alternativas era muito limitado, e tive 
mais a tendência de concentrar a compra e a decisão 

nos programas que me desse a mi e a empresa 
segurança em qualquer situação. Ou seja, não 

entramos realmente num processo de comparação, 
mas confiamos em nosso fornecedor e colegas de 

trabalho. 

Não 
Razão: confiança no fornecedor 

e nos colegas de trabalho 

1 

D - No caso da compra do software de contabilidade 
da nossa empresa, comparou-se o produto com outras 

marcas nomeadamente a respeito de sua 
funcionalidade, suas performances, e da assistência 

técnica que nós podiam ser prestada. 

Sim 
Compara: as funcionalidades 
do produto, a assistência pós-

venda 

0 

E - O comprador principal era a empresa, mas todo o 
processo efectuei-o eu. Quer dizer que depois de ter 
consultado várias fontes de informação que me eram 

necessárias para poder escolher o melhor produto para 
mi, comparei os critérios dos produtos que mais me 

interessavam para avaliar qual melhor para a empresa. 

Sim 1 

F – Considerando-me com o potencial comprador 
deste tipo de produto na empresa, quando realizei a 
compra do meu actual software de contabilidade, 
avaliei suas capacidades comparando-o a outras 

marcas já conhecidas sobretudo ao nível funcional. 

Sim 
Compara: as funcionalidades 

do produto 

2 

G – Antes de adquirir os nossos programas actuais, 
compararam-se a outros produtos da mesma categoria 
para realmente confirmar se era a solução adequada as 

necessidades da empresa e ao trabalho que se exige 
num gabinete de contabilidade. 

Sim 
 
 
 
 
 

0 

H - O único critério de comparação na compra do 
nosso software foi o preço dado os limites do 

orçamento que me deu a empresa. 

Sim 
Compara: os preços 

0 

I - É obvio que uma comparação entre as marcas faz 
parte do processo prévio antes da compra. Uma 

comparação objectiva foi necessária porque procurava 
um produto eficiente com características especiais que 

não todos têm. 

Sim 
Compara: as funcionalidades 

do produto 

1 

 

Quadro 11 – Sobre o tópico “Processo de comparação das marcas” 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
B – D – E – F – G – H – I Comparação entre as marcas 5 

A – C Não comparação entre as marcas 1 
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Quadro 12 - Quais são os atributos que levam a decisão de escolher um produto 

desta categoria? 

 
 

Quadro 13 – Sobre o tópico “Critérios de escolha e avaliação das marcas” 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
B – E – F – G – I Desempenho do produto 3 
A – D – G – H – I Preço 3 

A – B – D – E – F – G – H – I Prestação pós-venda do distribuidor 8 
C – I Notoriedade da marca 0 
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Quadro 14 - Tem em memória algumas regras pré-concebidas sobre este tipo de 

produto? 

 

Quadro 15 – Sobre o tópico “Tipologia de regras pré-concebidas” 

Respondentes Categorias 
Intensidade 
semântica 

B - C – F Consultar amigos utilizadores que recomendam o produto 3 

D – E 
Comprar um produto fiel a uma empresa de notoriedade é melhor do 

que comprar um produto a quem seja porque é mais barato 
1 

C Comprar conhecendo o distribuidor e suas condições pós-venda 1 
A O distribuidor conhece melhor este tipo de produto do que eu 1 
E As marcas mais conhecidas são as melhores e as mais caras 1 

 

 

Respostas dos entrevistados 
Existência de regras pré-

concebidas 
Intensidade 
semântica 

A - Não tenho assim muitos pré-conceitos sobre estes 
produtos porque realmente os meus conhecimentos em 
informática são mínimos. Só se for que o distribuidor 

conhece melhor este tipo de produto que eu, e realmente 
essa ideia pode, de facto, influenciar em grande parte a 

minha decisão de compra. 

1) O distribuidor conhece 
melhor este tipo de produto 

do que eu 

1 

B – Diria que são produtos muitos específicos e que antes 
de se envolver numa compra deste tipo de produto é 

melhor pedir conselho a utilizadores. 

1) Antes de se envolver 
numa compra deste tipo de 

produto é melhor pedir 
conselho a utilizadores 

2 

C - Para já, não tomei a decisão de compra, junta a 
empresa, sem consultar pessoas que já utilizavam o 

produto e que me o recomendassem. E por outro lado, é 
importante conhecer quem vende o produto e quais são 

suas condições de relacionamento enquanto a formação, a 
assistência... 

1) Não compra sem 
consultar amigos 

utilizadores 
2) Não compra sem 

conhecer o distribuidor e 
suas condições pós-venda 

0 
 
1 

D - Na verdade, tenho algumas ideias pré-concebidas 
sobre os produtos informáticos, e na minha opinião é 
melhor comprar um produto fiel a uma empresa de 

notoriedade do que comprar um produto a quem seja 
porque é mais barato, por exemplo. 

1) É melhor comprar um 
produto fiel a uma empresa 

de notoriedade do que 
comprar um produto a quem 

seja porque é mais barato 

1 

E – Já trabalhei com vários programas de contabilidade e 
de gestão, e penso que este tipo de produto deve ser 

comprado a uma empresa com notoriedade e de confiança 
sendo um investimento importante. Geralmente as marcas 

mais conhecidas são as melhores e as mais caras. 

1) Comprar a uma empresa 
com notoriedade e de 

confiança 
2) As marcas mais 

conhecidas são as melhores 
e as mais caras 

0 
 
 
1 

F - Os produtos informáticos são cada vez mais 
complexos, mas se eles não atender as expectativas do 

utilizador, não são de nenhuma utilidade. Um software de 
contabilidade tem que ser acessível a qualquer pessoa que 

trabalha na área. Geralmente, tento conhecer o produto 
antes de o comprar e melhor, contacto pessoas que já o 

utilizaram para ter a certeza de minha escolha. Não 
compro e não comprarei este tipo de produto sem saber do 

que trata. 

1) Conhecer o produto antes 
de comprar por contacto 
com amigos utilizadores 

 

1 

G - / 0 
H - / 0 

I – Existe sempre pré-conceitos sobre qualquer compra em 
relação ao preço, a qualidade... 

/ 
1 
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Quadro 16 - Que tipo de regras de decisão utiliza na escolha do melhor produto? 

 

 

Quadro 17 – Sobre o tópico “Tipologia de regras de decisão de compra” 

Respondentes Categorias 
Intensidade 
semântica 

A - B – E – G – H Comprar um produto se for recomendado 2 
C – D – I O produto/marca tem mais garantias de um bom funcionamento 1 
D - E – H É melhor comprar a uma empresa conhecida e fiável mas do que a 

uma empresa inovadora e desconhecida 
1 

F Comprar o produto seguido de uma prestação de qualidade do 
distribuidor 

2 

F – I Os preços podem ser bons indicadores de qualidade 2 
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Quadro 18 - Quais são os elementos / factores que determinam sua satisfação no 

produto? 

 

 

Quadro 19 – Sobre o tópico “Factores determinantes da satisfação” 

Respondentes Categorias Intensidade 
semântica 

B – C – D – E – G – I Funcionalidade do produto 8 
A – D – E – G – H – I Qualidade das prestações pós-venda do distribuidor 8 
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Quadro 20 - Como se propicia a recomendação e repetição da compra? 

 

Quadro 21 – Sobre os tópicos “Factores determinantes da prescrição e repetição de 

compra” e “Tipo de prescrição” 

 

Tópicos genéricos Respondentes Categorias 
Intensidade 
semântica 

A – B – C – D – E – G – I Satisfação 2 Factores 
determinantes da 

prescrição e repetição 
de compra 

F – H Insatisfeito do distribuidor 2 

A – C – E – F – G - I 
 

Recomendação do produto a 
relações públicas 

3 

C – D – E Fidelidade a marca 1 

 
 

Tipo de prescrição 
H - F Prescrição negativa 1 
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Quadro 22 - Qual seria seu comportamento futuro de compra em relação ao produto 

utilizado? 

Respostas dos entrevistados Comportamento futuro 
Intensidade 
semântica 

A - O meu comportamento futuro relativamente ao 
programa que utilizo seria de o comprar novamente 

porque conheço o produto, é seguro e estou satisfeita com 
suas performances. 

1) Comprar novamente 0 

B - O actual distribuidor tem boa assistência pós-venda, e 
facilmente acessível as nossas dúvidas, por isso posso 
considerar que por enquanto sou fiel à marca do meu 

software. 

1) Fidelidade a marca 1 

C - A empresa esta satisfeita pelo meu trabalho e eu 
também, portanto, não vejo nenhum problema em reiterar 

a mesma compra. Não tenho razão de queixa das 
prestações dos meus programas e ainda menos do meu 

distribuidor. 

1) Repetição de compra 0 

D - A empresa lida muito bem com nosso programa actual 
e os clientes estão satisfeitos com nosso trabalho, 
portanto, não vejo nenhum problema em mudar de 

programa. 

1) Não vejo nenhum 
problema em mudar de 

programa 
2 

E - Meu comportamento futuro, num caso de uma 
mudança de software, no melhor dos casos compraria o 

mesmo programa ou então uma nova versão deste mesmo 
programa conhecendo como se trabalha com ele. 

1) Compraria o mesmo 
programa 

0 

F - Numa compra futura, como pode muito bem o 
imaginar, estaria disposta a mudar de programa sem 

nenhuma dificuldade com melhor qualidade e melhores 
funções. E por outro lado, mudaria de fornecedor, 

procurando uma empresa que me ofereceria um serviço de 
assistência regular e que seria capaz de responder as 

minhas necessidades. 

1) Disposta a mudar de 
programa 

2) Disposta a mudar de 
fornecedor 

0 

G - Minhas próprias expectativas foram alcançadas com a 
compra dos nossos programas, portanto não vejo 

nenhuma razão em mudar de marca e de distribuidor. Até 
agora, fiquei fiel a esta marca, mas se a longo prazo não 

me satisfaz mais, procurarei outras alternativas. 

1) Disposto a mudar de 
programa 

2) Fidelidade a marca 
 

1 

H - Mudaria de distribuidor escolhendo um que me 
prestasse uma assistência pós-venda como se deve. 

Disposta a mudar de 
fornecedor 

1 

I - Sem hesitar, repetiria a compra do mesmo produto e ao 
mesmo distribuidor. 

Repetição da compra 1 

 

Quadro 23 – Sobre o tópico “Comportamento futuro” 

Respondentes Categorias Intensidade semântica 
A – B – C – G – I Repetição da compra 3 

D – F Disposto a mudar de programa 2 
F - H Disposto a mudar de distribuidor 1 

 

Quadro 24 - Outros aspectos que considera importantes? 

Respostas dos entrevistados 
H - Era melhor que as marcas vendessem seus produtos mais caros e que não “recomprassem” seus 

serviços depois ao nível da assistência, o que acontece na maioria dos casos hoje em dia. 
I - Mais do que o software, é o serviço associado que é importante. 
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ANEXO H 

 

SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA OBTIDA 
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Quadro 25 - Dimensão das empresas em cada país investigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 26 - Tipo de actividade das empresas em cada país investigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 68 33 113

10,6% 60,2% 29,2% 100,0%

9,3% 37,2% 33,7% 27,6%

2,9% 16,6% 8,0% 27,6%

38 62 46 146

26,0% 42,5% 31,5% 100,0%

29,5% 33,9% 46,9% 35,6%

9,3% 15,1% 11,2% 35,6%

79 53 19 151

52,3% 35,1% 12,6% 100,0%

61,2% 29,0% 19,4% 36,8%

19,3% 12,9% 4,6% 36,8%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Nº de
trabalhadores da
PME (Dimensão)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Nº de
trabalhadores da
PME (Dimensão)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Nº de
trabalhadores da
PME (Dimensão)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Nº de
trabalhadores da
PME (Dimensão)

% within Localização
geográfica

% of Total

< a 10

Entre 10 e 40

> a 40

Nº de trabalhadores
da PME (Dimensão)

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

54 29 18 101

53,5% 28,7% 17,8% 100,0%

41,9% 15,8% 18,4% 24,6%

13,2% 7,1% 4,4% 24,6%

11 19 15 45

24,4% 42,2% 33,3% 100,0%

8,5% 10,4% 15,3% 11,0%

2,7% 4,6% 3,7% 11,0%

16 10 12 38

42,1% 26,3% 31,6% 100,0%

12,4% 5,5% 12,2% 9,3%

3,9% 2,4% 2,9% 9,3%

21 96 27 144

14,6% 66,7% 18,8% 100,0%

16,3% 52,5% 27,6% 35,1%

5,1% 23,4% 6,6% 35,1%

27 29 26 82

32,9% 35,4% 31,7% 100,0%

20,9% 15,8% 26,5% 20,0%

6,6% 7,1% 6,3% 20,0%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tipo de
actividade da PME

% within Localização
geográfica

% of Total

Industrial o agrícola

Comércio por grosso

Comércio por retalho

Gabinete de
contabilidade

Serviços

Tipo de
actividade da
PME

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 27 - Facturação média anual das empresas em cada país investigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 52 27 99

20,2% 52,5% 27,3% 100,0%

15,5% 28,4% 27,6% 24,1%

4,9% 12,7% 6,6% 24,1%

12 56 44 112

10,7% 50,0% 39,3% 100,0%

9,3% 30,6% 44,9% 27,3%

2,9% 13,7% 10,7% 27,3%

30 23 16 69

43,5% 33,3% 23,2% 100,0%

23,3% 12,6% 16,3% 16,8%

7,3% 5,6% 3,9% 16,8%

67 52 11 130

51,5% 40,0% 8,5% 100,0%

51,9% 28,4% 11,2% 31,7%

16,3% 12,7% 2,7% 31,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Facturação
média anual

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Facturação
média anual

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Facturação
média anual

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Facturação
média anual

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Facturação
média anual

% within Localização
geográfica

% of Total

<600.000 euros

<1.800.000 euros

<3.600.000 euros

Mais de 6.000.000 euros

Facturação
média
anual

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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ANEXO I 

 

SOBRE O MERCADO EM ESTUDO 
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I – NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS MARCAS 

 

Quadro 28 - Número de marcas conhecidas 

22 5,4 5,4 5,4

242 59,0 59,0 64,4

107 26,1 26,1 90,5

39 9,5 9,5 100,0

410 100,0 100,0

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
II – FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS 
 

Quadro 29 – Número de fontes de informação utilizada 

154 37,6 37,6 37,6

158 38,5 38,5 76,1

77 18,8 18,8 94,9

21 5,1 5,1 100,0

410 100,0 100,0

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
1 - Fontes de informação utilizadas 

 
Quadro 30 - Lojas 

30 7,3 7,3 7,3

380 92,7 92,7 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 31 - Publicidade e artigos em revistas 

116 28,3 28,3 28,3

294 71,7 71,7 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 32 - Rádio/TV 

3 ,7 ,7 ,7

407 99,3 99,3 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 33 - Contacto com um distribuidor 

232 56,6 56,6 56,6

178 43,4 43,4 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 34 - Amigos utilizadores 

205 50,0 50,0 50,0

205 50,0 50,0 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 35 - Internet 

41 10,0 10,0 10,0

369 90,0 90,0 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 36 - Feiras de informática 

74 18,0 18,0 18,0

336 82,0 82,0 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 37 - Escola 

14 3,4 3,4 3,4

396 96,6 96,6 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 38 - Outra fonte 

82 20,0 20,0 20,0

328 80,0 80,0 100,0

410 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

2 - Uso exclusivo de cada fonte de informação  

 

Quadro 39 - Lojas 

154 100,0 100,0 100,0
Fontes de informação
não utilizadas

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 40 - Publicidade e artigos em revistas 

 

8 5,2 5,2 5,2

146 94,8 94,8 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 41 - Rádio/TV 

154 100,0 100,0 100,0
Fontes de informação
não utilizadas

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 42 - Contacto com um distribuidor 

59 38,3 38,3 38,3

95 61,7 61,7 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 43 - Amigos utilizadores 

45 29,2 29,2 29,2

109 70,8 70,8 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 44 - Internet 

1 ,6 ,6 ,6

153 99,4 99,4 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 45 - Feiras de informática 

7 4,5 4,5 4,5

147 95,5 95,5 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 46 - Escola 

154 100,0 100,0 100,0
Fontes de informação
não utilizadas

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 47 - Outra fonte 

34 22,1 22,1 22,1

120 77,9 77,9 100,0

154 100,0 100,0

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
III – NÍVEL DE IMPLICAÇÃO DA DECISÃO DE COMPRA 

 

Quadro 48 - Nível de implicação no acto de compra 

67 16,3 16,3 16,3

90 22,0 22,0 38,3

253 61,7 61,7 100,0

410 100,0 100,0

Normal

Importante

Muito importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
IV – ESTRATÉGIA DE ESCOLHA E DE DECISÃO 

 

1 – Comparação entre as marcas 

 

Quadro 49 – Comparação entre as marcas 

298 72,7 72,7 72,7

112 27,3 27,3 100,0

410 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

2 – Estratégia de comparação e escolha entre as marcas 

 

Quadro 50 – Comparação dos preços 

174 42,4 42,4 42,4

236 57,6 57,6 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 51 – Comparação das funcionalidades do produto 

273 66,6 66,6 66,6

137 33,4 33,4 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 52 – Assistência técnica 

227 55,4 55,4 55,4

183 44,6 44,6 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 53 – Formação 
 

87 21,2 21,3 21,3

322 78,5 78,7 100,0

409 99,8 100,0

1 ,2

410 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Quadro 54 – Comparação de outros critérios 

40 9,8 9,8 9,8

369 90,0 90,2 100,0

409 99,8 100,0

1 ,2

410 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
3 – Estratégia de não comparação e escolha entre as marcas 

 

Quadro 55 – Não era útil 

384 93,7 93,7 93,7

26 6,3 6,3 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 56 – São todas iguais 

408 99,5 99,5 99,5

2 ,5 ,5 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 57 – Total confiança na marca 

392 95,6 95,6 95,6

18 4,4 4,4 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 58 – Total confiança no amigo que recomenda 

388 94,6 94,6 94,6

22 5,4 5,4 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 59 – Total confiança no distribuidor 

386 94,1 94,1 94,1

24 5,9 5,9 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 60 – Outros motivos 

382 93,2 93,2 93,2

28 6,8 6,8 100,0

410 100,0 100,0

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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V – EXISTÊNCIA DE REGRAS HEURÍSTICAS 

 

Quadro 61 – “Não compro nenhum software sem que alguém que eu conheça o 

tenha utilizado pelo menos uns meses e o recomende” 

Não compro nenhum software sem que alguém que eu co nheça o tenha utilizado pelo menos uns meses e o re comende *
Localização geográfica  Crosstabulation

18 29 3 50

14,0% 15,8% 3,1% 12,2%

32 30 21 83

24,8% 16,4% 21,4% 20,2%

28 47 33 108

21,7% 25,7% 33,7% 26,3%

38 41 24 103

29,5% 22,4% 24,5% 25,1%

13 36 17 66

10,1% 19,7% 17,3% 16,1%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

Não compro nenhum
software sem que
alguém que eu conheça
o tenha utilizado pelo
menos uns meses e o
recomende

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

 
Quadro 62 - Quando comprar um novo software de contabilidade, mais do que 

comparar entre marcas, pergunto a amigos qual me recomendam 

 

Quando comprar um novo software de contabilidade, m ais do que comparar entre marcas, pergunto a amigos  qual me
recomandam * Localização geográfica  Crosstabulatio n

4 26 8 38

3,1% 14,2% 8,2% 9,3%

24 29 18 71

18,6% 15,8% 18,4% 17,3%

31 73 30 134

24,0% 39,9% 30,6% 32,7%

63 38 33 134

48,8% 20,8% 33,7% 32,7%

7 17 9 33

5,4% 9,3% 9,2% 8,0%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

Quando comprar um
novo software de
contabilidade, mais do
que comparar entre
marcas, pergunto a
amigos qual me
recomandam

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 63 – As marcas mais conhecidas são provavelmente as marcas que mais 

garantias dão do bom funcionamento do produto 

 

As marcas mais conhecidas são provavelmente as marc as que mais garantias dão do bom funcionamento do p roduto *
Localização geográfica  Crosstabulation

8 15 8 31

6,2% 8,2% 8,2% 7,6%

30 18 17 65

23,3% 9,8% 17,3% 15,9%

51 69 38 158

39,5% 37,7% 38,8% 38,5%

31 67 35 133

24,0% 36,6% 35,7% 32,4%

9 14 23

7,0% 7,7% 5,6%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

As marcas mais
conhecidas são
provavelmente as marcas
que mais garantias dão
do bom funcionamento
do produto

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 

Quadro 64 – Os diferentes preços dos programas são um bom indicador da 

qualidade dos mesmos 

 

Os diferentes preços dos programas são um bom indic ador da qualidade dos mesmos * Localização geográfi ca 
Crosstabulation

23 28 51

17,8% 15,3% 12,4%

31 46 29 106

24,0% 25,1% 29,6% 25,9%

46 76 29 151

35,7% 41,5% 29,6% 36,8%

27 27 40 94

20,9% 14,8% 40,8% 22,9%

2 6 8

1,6% 3,3% 2,0%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

Os diferentes preços
dos programas são
um bom indicador da
qualidade dos
mesmos

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 65 – Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa credível, 

do que optar por uma nova marca e desconhecida 

 

Neste tipo de produto mais vale comprar caro a uma empresa credível, do que optar por uma nova marca e  desconocida *
Localização geográfica  Crosstabulation

6 6

3,3% 1,5%

14 6 7 27

10,9% 3,3% 7,1% 6,6%

23 68 43 134

17,8% 37,2% 43,9% 32,7%

60 65 43 168

46,5% 35,5% 43,9% 41,0%

32 38 5 75

24,8% 20,8% 5,1% 18,3%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

Neste tipo de produto
mais vale comprar
caro a uma empresa
credível, do que optar
por uma nova marca e
desconocida

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 
 

Quadro 66 - Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me quem é que 

vende o programa, e qual a sua qualidade de serviço pós-venda 

 
Mais do que a marca do programa, a mim interessa-me  quem é que vende o programa, e qual a sua qualidad e de serviço

pós-venda * Localização geográfica  Crosstabulation

6 6

3,3% 1,5%

1 3 4

,8% 1,6% 1,0%

17 36 11 64

13,2% 19,7% 11,2% 15,6%

53 81 30 164

41,1% 44,3% 30,6% 40,0%

58 57 57 172

45,0% 31,1% 58,2% 42,0%

129 183 98 410

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Count

% within Localização
geográfica

Discordo totalmente (-2)

Discordo (-1)

Nem concordo nem
discordo (0)

Concordo (+1)

Concordo totalmente (+2)

Mais do que a marca do
programa, a mim
interessa-me quem é
que vende o programa,
e qual a sua qualidade
de serviço pós-venda

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 67 – Médias e desvios padrão das regras heurísticas propostas por países 

investigados 

Group Statistics

129 -,03 1,231 ,108

98 ,32 1,090 ,110

129 ,35 ,949 ,084

98 ,17 1,094 ,110

129 ,02 1,004 ,088

98 ,02 ,930 ,094

129 -,36 1,052 ,093

98 ,11 ,836 ,084

129 ,85 ,919 ,081

98 ,47 ,706 ,071

129 1,30 ,725 ,064

98 1,47 ,692 ,070

Localização geográfica
Portugal

Espanha

Portugal

Espanha

Portugal

Espanha

Portugal

Espanha

Portugal

Espanha

Portugal

Espanha

Não compro nenhum
software sem que
alguém que eu conheça o
tenha utilizado pelo
menos uns meses e o
recomende

Quando comprar um novo
software de
contabilidade, mais do
que comparar entre
marcas, pergunto a
amigos qual me
recomandam

As marcas mais
conhecidas são
provavelmente as marcasOs diferentes preços dos
programas são um bom
indicador da qualidadeNeste tipo de produto
mais vale comprar caro a
uma empresa credível, doMais do que a marca do
programa, a mim
interessa-me quem é que

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Group Statistics

129 -,03 1,231 ,108

183 ,14 1,342 ,099

129 ,35 ,949 ,084

183 -,05 1,145 ,085

129 ,02 1,004 ,088

183 ,26 1,019 ,075

129 -,36 1,052 ,093

183 -,34 1,014 ,075

129 ,85 ,919 ,081

183 ,67 ,950 ,070

129 1,30 ,725 ,064

183 ,98 ,935 ,069

Localização geográfica
Portugal

França

Portugal

França

Portugal

França

Portugal

França

Portugal

França

Portugal

França

Não compro nenhum
software sem que
alguém que eu conheça o
tenha utilizado pelo
menos uns meses e o
recomende

Quando comprar um novo
software de
contabilidade, mais do
que comparar entre
marcas, pergunto a
amigos qual me
recomandam

As marcas mais
conhecidas são
provavelmente as marcasOs diferentes preços dos
programas são um bom
indicador da qualidadeNeste tipo de produto
mais vale comprar caro a
uma empresa credível, doMais do que a marca do
programa, a mim
interessa-me quem é que

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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VI – AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO PÓS-COMPRA DO CONSU MIDOR 

 

Quadro 68 – Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade 

6 1,5 1,5 1,5

24 5,9 5,9 7,3

65 15,9 15,9 23,2

195 47,6 47,6 70,7

120 29,3 29,3 100,0

410 100,0 100,0

Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 69 - Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 

15 3,7 3,7 3,7

47 11,5 11,5 15,1

66 16,1 16,1 31,2

211 51,5 51,5 82,7

71 17,3 17,3 100,0

410 100,0 100,0

Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 70 – Empresas que tiveram uma formação prévia sobre o produto adquirido 

368 89,8 89,8 89,8

42 10,2 10,2 100,0

410 100,0 100,0

sim

2

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 71 - Empresas que têm um contrato de assistência técnica 

333 81,2 81,2 81,2

77 18,8 18,8 100,0

410 100,0 100,0

sim

2

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 72 – O Euro foi um problema para a empresa 

32 7,8 7,8 7,8

378 92,2 92,2 100,0

410 100,0 100,0

sim

2

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 73 - Empresas que já recomendaram o software a outras pessoas amigas 

153 37,3 37,3 37,3

257 62,7 62,7 100,0

410 100,0 100,0

não

sim

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 74 – Empresas que repetiriam a compra do mesmo produto 

201 49,0 49,0 49,0

105 25,6 25,6 74,6

104 25,4 25,4 100,0

410 100,0 100,0

Sim

Talvez

Não

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Quadro 75 – Empresas que estão dispostas a mudar o programa 

127 31,0 31,0 31,0

77 18,8 18,8 49,8

206 50,2 50,2 100,0

410 100,0 100,0

Sim

Talvez

Não

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ANEXO J 

 

SOBRE OS PAÍSES EM ESTUDO 
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I – NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS MARCAS 

 

Quadro 76 - Número de marcas conhecidas em cada país investigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 1 7 22 
63,6% 4,5% 31,8% 100,0%

10,9% ,5% 7,1% 5,4% 

3,4% ,2% 1,7% 5,4% 
32 152 58 242 

13,2% 62,8% 24,0% 100,0%

24,8% 83,1% 59,2% 59,0% 

7,8% 37,1% 14,1% 59,0% 
54 26 27 107 

50,5% 24,3% 25,2% 100,0%

41,9% 14,2% 27,6% 26,1% 

13,2% 6,3% 6,6% 26,1% 
29 4 6 39 

74,4% 10,3% 15,4% 100,0%

22,5% 2,2% 6,1% 9,5% 
7,1% 1,0% 1,5% 9,5% 

129 183 98 410 

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Nº 
de marcas 
conhecidas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Count

% within Nº 
de marcas 
conhecidas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Count

% within Nº 
de marcas 
conhecidas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Count

% within Nº 
de marcas 
conhecidas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Count

% within Nº 
de marcas 
conhecidas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total 

1 

2 a 3 

4 a 5 

Mais de 
6 

Nº de 
marcas conhecida
s 

Total

Portuga
l 

França Espanh
a 

 
Total
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II – FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS 

 

Quadro 77 - Número de fontes de informação utilizado em cada país investigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 78 - Lojas * Localização geográfica 

 
 

7 18 5 30 
23,3
% 

60,0
% 

16,7
% 

100,0
% 

5,4
% 

9,8
% 

5,1
% 

7,3
% 

1,7
% 

4,4
% 

1,2
% 

7,3
% 122 165 93 380 

32,1
% 

43,4
% 

24,5
% 

100,0
% 

94,6
% 

90,2
% 

94,9
% 

92,7
% 

29,8
% 

40,2
% 

22,7
% 

92,7
% 129 183 98 410 

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

Coun
t % within 
Lojas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
t % within 
Lojas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
t % within 
Lojas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total 

Fontes de 
informação utilizada
s 

Fontes de 
informação não 
utilizadas 

Loja
s 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
geográfica Tota

l 

 

55 65 34 154

35,7
 

42,2
 

22,1
 

100,0
 

42,6
% 

35,5
% 

34,7
% 

37,6
% 

13,4
% 

15,9
% 

8,3
% 

37,6
% 42 66 50 158

26,6
% 

41,8
% 

31,6
% 

100,0
% 

32,6
% 

36,1
% 

51,0
% 

38,5
% 

10,2
% 

16,1
% 

12,2
% 

38,5
% 18 46 13 77 

23,4
% 

59,7
% 

16,9
% 

100,0
% 

14,0
% 

25,1
% 

13,3
% 

18,8
% 

4,4
% 

11,2
% 

3,2
% 

18,8
% 14 6 1 21 

66,7
% 

28,6
% 

4,8
% 

100,0
% 

10,9
% 

3,3
% 

1,0
% 

5,1
% 

3,4
 

1,5
 

,2
 

5,1
 129 183 98 410

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

Coun
 % within Nº de 

fontes de informação 
utilizadas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within Nº de 

fontes de informação 
utilizadas % within 
Localização geográfic
a % of 

 Coun
t % within Nº de 
fontes de informação 
utilizadas % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
 % within Nº de 

fontes de informação 
utilizadas % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
t % within Nº de 
fontes de informação 
utilizadas % within 

 geográfic
a % of 

 

1 
 

2 
 

3 
fontes 

Mais de 3 
 

Nº de 
 de 

 utilizada
s 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 
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Quadro 79 - Publicidade e artigos em revistas * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 80 - Rádio/TV * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 81 - Contacto com um distribuidor * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 50 20 116

39,7
 

43,1
 

17,2
 

100,0
 

35,7
% 

27,3
% 

20,4
% 

28,3
% 

11,2
% 

12,2
% 

4,9
% 

28,3
% 83 133 78 294

28,2
 

45,2
 

26,5
 

100,0
 

64,3
% 

72,7
% 

79,6
% 

71,7
% 

20,2
% 

32,4
% 

19,0
% 

71,7
% 129 183 98 410

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 
revistas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 
revistas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 

 % within 
Localização geográfic
a % of 

 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Publicidad
 e artigos 
 revist

as 

Tota
 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

1 2 3 
33,3
% 

66,7
% 

100,0
% 

,5
% 

2,0
% 

,7
% 

,2
% 

,5
% 

,7
% 129 182 96 407

31,7
% 

44,7
% 

23,6
% 

100,0
% 

100,0
% 

99,5
% 

98,0
% 

99,3
% 

31,5
 

44,4
 

23,4
 

99,3
 129 183 98 410

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

Coun
 % within 
Radio/TV % within 
Localização geográfic
a % of 

 Coun
 % within 
Radio/TV % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
t % within 
Radio/TV % within 

 geográfic
 % of 

Total 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Radio/T
 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

78 98 56 232

33,6
 

42,2
 

24,1
 

100,0
 

60,5
% 

53,6
% 

57,1
% 

56,6
% 

19,0
% 

23,9
% 

13,7
% 

56,6
% 51 85 42 178

28,7
 

47,8
 

23,6
 

100,0
 

39,5
% 

46,4
% 

42,9
% 

43,4
% 

12,4
% 

20,7
% 

10,2
% 

43,4
% 129 183 98 410

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

Coun
 % within 
Contacto com um 
distribuidor % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Contacto com um 
distribuidor % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Contacto com um 

 % within 
Localização geográfic
a % of 

 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Contact
 com 

 distribuid
or 

Tota
 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 
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Quadro 82 - Amigos utilizadores * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 83 - Internet * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 84 - Feiras de informática * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 101 60 205

21,5
 

49,3
 

29,3
 

100,0
 

34,1
% 

55,2
%  

61,2
% 

50,0
% 

10,7
% 

24,6
%  

14,6
% 

50,0
% 85 82 38 205

41,5
 

40,0
 

18,5
 

100,0
 

65,9
% 

44,8
%  

38,8
% 

50,0
% 

20,7
% 

20,0
%  

9,3
% 

50,0
% 129 183 98 410

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

100,0
%  

100,0
% 

100,0
% 

100,0
%  

31,5
% 

44,6
%  

23,9
% 

100,0
%  

Coun
 % within 

Amigos utilizador
es % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 

Amigos utilizador
es % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 

Amigos utilizador
 % within 

Localização geográfic
a % of 

 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Amigo
 utilizador
 

Tota
 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

29 8 4 41 
70,7

 
19,5

 
9,8

 
100,0

 
22,5
% 

4,4
% 

4,1
% 

10,0
% 

7,1
 

2,0
 

1,0
 

10,0
 100 175 94 369

27,1
% 

47,4
% 

25,5
% 

100,0
% 

77,5
 

95,6
 

95,9
 

90,0
 

24,4
 

42,7
 

22,9
 

90,0
 129 183 98 410

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

Coun
 % within 
Internet % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
t % within 
Internet % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
t % within 

 % within 
Localização geográfic
 % of 

Total 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
informação não 

 

Intern
 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

21 31 22 74 
28,4

 
41,9

 
29,7

 
100,0

 
16,3
% 

16,9
% 

22,4
% 

18,0
% 

5,1
% 

7,6
% 

5,4
% 

18,0
% 108 152 76 336

32,1
 

45,2
 

22,6
 

100,0
 

83,7
% 

83,1
% 

77,6
% 

82,0
% 

26,3
% 

37,1
% 

18,5
% 

82,0
% 129 183 98 410

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

Coun
 % within Feiras 
de informátic
a % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within Feiras 
de informátic
a % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within Feiras 
de informátic
 % within 

Localização geográfic
a % of 

 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Feiras 
 informátic

 

Tota
 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 
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Quadro 85 - Escola * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 86 - Outra fonte * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso exclusivo de cada fonte de informação por cada país investigado 

 

Quadro 87 - Lojas * Localização geográfica 

 
 

55 65 34 154 
35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 55 65 34 154 

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

Coun
t % within 
Lojas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
t % within 
Lojas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total 

Fontes de 
informação não 
utilizadas 

Loja
s 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
geográfica Tota

l 

 

 

8 6 14 
57,1
% 

42,9
% 

100,0
% 

6,2
% 

3,3
% 

3,4
% 

2,0
% 

1,5
% 

3,4
% 121 177 98 396

30,6
% 

44,7
% 

24,7
% 

100,0
% 

93,8
% 

96,7
% 

100,0
% 

96,6
% 

29,5
 

43,2
 

23,9
 

96,6
 129 183 98 410

31,5
% 

44,6
% 

23,9
% 

100,0
% 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

31,5
 

44,6
 

23,9
 

100,0
 

Coun
 % within 
Escola % within 
Localização geográfic
a % of 

 Coun
 % within 
Escola % within 

 geográfic
a % of 

 Coun
t % within 
Escola % within 

 geográfic
 % of 

Total 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Escol
 

Tota
l 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

26 48 8 82

31,7% 58,5% 9,8% 100,0%

20,2% 26,2% 8,2% 20,0%

6,3% 11,7% 2,0% 20,0%

103 135 90 328

31,4% 41,2% 27,4% 100,0%

79,8% 73,8% 91,8% 80,0%

25,1% 32,9% 22,0% 80,0%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 88 - Publicidade e artigos em revistas * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 89 - Rádio/TV * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 90 - Contacto com um distribuidor * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 8 
37,5

 
62,5

 
100,0

 
5,5
% 

7,7
% 

5,2
% 

1,9
% 

3,2
% 

5,2
% 52 60 34 146

35,6
 

41,1
 

23,3
 

100,0
 

94,5
% 

92,3
% 

100,0
% 

94,8
% 

33,8
% 

39,0
% 

22,1
% 

94,8
% 55 65 34 154

35,7
 

42,2
 

22,1
 

100,0
 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 
revistas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 
revistas % within 
Localização geográfic
a % of 
Total Coun
 % within 
Publicidade e artigos em 

 % within 
Localização geográfic
a % of 

 

Fontes de 
 utilizada

 

Fontes de 
 não 

 

Publicidad
 e artigos 
 revist

as 

Tota
 

Portug
al 

Franç
a 

Espanh
a 

Localização 
 Tota

l 

55 65 34 154

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

35,7
 

42,2
 

22,1
 

100,0
 55 65 34 154

35,7
% 

42,2
% 

22,1
% 

100,0
% 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

35,7
 

42,2
 

22,1
 

100,0
 

Coun
t % within 

 % within 
 geográfic

 % of 
 Coun

t % within 
Radio/TV % within 
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Fontes de 
informação não 
utilizadas 

Radio/T
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Tota
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Espanh
 

Localização 
 Tota

 

26 17 16 59

44,1% 28,8% 27,1% 100,0%

47,3% 26,2% 47,1% 38,3%

16,9% 11,0% 10,4% 38,3%

29 48 18 95

30,5% 50,5% 18,9% 100,0%

52,7% 73,8% 52,9% 61,7%

18,8% 31,2% 11,7% 61,7%

55 65 34 154

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Contacto
com um distribuidor

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Contacto
com um distribuidor

% within Localização
geográfica

% of Total

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 91 - Amigos utilizadores * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro 92 - Internet * Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 93 - Feiras de informática * Localização geográfica 
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8 19 18 45

17,8% 42,2% 40,0% 100,0%

14,5% 29,2% 52,9% 29,2%

5,2% 12,3% 11,7% 29,2%

47 46 16 109

43,1% 42,2% 14,7% 100,0%

85,5% 70,8% 47,1% 70,8%

30,5% 29,9% 10,4% 70,8%

55 65 34 154

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Amigos
utilizadores

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Amigos
utilizadores

% within Localização
geográfica

% of Total

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
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Amigos
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Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 94 - Escola * Localização geográfica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quadro 95 - Outra fonte * Localização geográfica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 65 34 154

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

55 65 34 154

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

Count

% within Escola

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Escola

% within Localização
geográfica

% of Total

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

16 18 34

47,1% 52,9% 100,0%

29,1% 27,7% 22,1%

10,4% 11,7% 22,1%

39 47 34 120

32,5% 39,2% 28,3% 100,0%

70,9% 72,3% 100,0% 77,9%

25,3% 30,5% 22,1% 77,9%

55 65 34 154

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 42,2% 22,1% 100,0%

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outra fonte

% within Localização
geográfica

% of Total

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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III – NÍVEL DE IMPLICAÇÃO DA DECISÃO DE COMPRA 

 

Quadro 96 – Nível de implicação no acto de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – ESTRATÉGIA DE ESCOLHA E DE DECISÃO 

 

Quadro 97 - Comparação entre as marcas em cada país investigado 

101 130 67 298

33,9% 43,6% 22,5% 100,0%

78,3% 71,0% 68,4% 72,7%

28 53 31 112

25,0% 47,3% 27,7% 100,0%

21,7% 29,0% 31,6% 27,3%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

% within Localização
geográfica
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% within Comparação
entre as marcas

% within Localização
geográfica

Count
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entre as marcas

% within Localização
geográfica
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Não

Comparação entre
as marcas

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 98 – Comparação dos preços em cada país investigado 

57 78 39 174

32,8% 44,8% 22,4% 100,0%

44,2% 42,6% 39,8% 42,4%

72 105 59 236

30,5% 44,5% 25,0% 100,0%

55,8% 57,4% 60,2% 57,6%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Preço

% within Localização
geográfica

Count

% within Preço

% within Localização
geográfica

Count

% within Preço

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 99 – Comparação das funcionalidades do produto em cada país investigado 

90 116 67 273

33,0% 42,5% 24,5% 100,0%

69,8% 63,4% 68,4% 66,6%

39 67 31 137

28,5% 48,9% 22,6% 100,0%

30,2% 36,6% 31,6% 33,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

% within Localização
geográfica

Count

% within Funcionalidades

% within Localização
geográfica

Count

% within Funcionalidades

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 100 – Assistência técnica em cada país investigado 

98 78 51 227

43,2% 34,4% 22,5% 100,0%

76,0% 42,6% 52,0% 55,4%

31 105 47 183

16,9% 57,4% 25,7% 100,0%

24,0% 57,4% 48,0% 44,6%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

% within Localização
geográfica

Count

% within Assistência
técnica

% within Localização
geográfica

Count

% within Assistência
técnica

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 101 – Formação em cada país investigado 

35 26 26 87

40,2% 29,9% 29,9% 100,0%

27,1% 14,2% 26,8% 21,3%

94 157 71 322

29,2% 48,8% 22,0% 100,0%

72,9% 85,8% 73,2% 78,7%

129 183 97 409

31,5% 44,7% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Formação

% within Localização
geográfica

Count

% within Formação

% within Localização
geográfica

Count

% within Formação

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 102 – Comparação de outros critérios em cada país investigado 

3 36 1 40

7,5% 90,0% 2,5% 100,0%

2,3% 19,8% 1,0% 9,8%

126 146 97 369

34,1% 39,6% 26,3% 100,0%

97,7% 80,2% 99,0% 90,2%

129 182 98 409

31,5% 44,5% 24,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Outros
motivos

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
Quadro 103 – Não era útil em cada país investigado 

129 157 98 384

33,6% 40,9% 25,5% 100,0%

100,0% 85,8% 100,0% 93,7%

26 26

100,0% 100,0%

14,2% 6,3%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Não era útil

% within Localização
geográfica

Count

% within Não era útil

% within Localização
geográfica

Count

% within Não era útil

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Não
era
útil

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 104 – São todas iguais em cada país investigado 

129 183 96 408

31,6% 44,9% 23,5% 100,0%

100,0% 100,0% 98,0% 99,5%

2 2

100,0% 100,0%

2,0% ,5%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within São todas iguais

% within Localização
geográfica

Count

% within São todas iguais

% within Localização
geográfica

Count

% within São todas iguais

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

São
todas
iguais

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 105 – Total confiança na marca em cada país investigado 

127 172 93 392

32,4% 43,9% 23,7% 100,0%

98,4% 94,0% 94,9% 95,6%

2 11 5 18

11,1% 61,1% 27,8% 100,0%

1,6% 6,0% 5,1% 4,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

% within Localização
geográfica

Count

% within Total
confiança na marca

% within Localização
geográfica

Count

% within Total
confiança na marca

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 

Quadro 106 – Total confiança no amigo que recomenda em cada país investigado 

128 176 84 388

33,0% 45,4% 21,6% 100,0%

99,2% 96,2% 85,7% 94,6%

1 7 14 22

4,5% 31,8% 63,6% 100,0%

,8% 3,8% 14,3% 5,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

% within Localização
geográfica

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

% within Localização
geográfica

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 

Quadro 107 – Total confiança no distribuidor em cada país investigado 

124 181 81 386

32,1% 46,9% 21,0% 100,0%

96,1% 98,9% 82,7% 94,1%

5 2 17 24

20,8% 8,3% 70,8% 100,0%

3,9% 1,1% 17,3% 5,9%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Total confiança
no distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Total confiança
no distribuidor

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 108 – Outros motivos em cada país investigado 

114 176 92 382

29,8% 46,1% 24,1% 100,0%

88,4% 96,2% 93,9% 93,2%

15 7 6 28

53,6% 25,0% 21,4% 100,0%

11,6% 3,8% 6,1% 6,8%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Count

% within Outros motivos

% within Localização
geográfica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Outros
motivos

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 

IV – AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO PÓS-COMPRA DO CONSU MIDOR 

 

Quadro 108 – Grau de satisfação com as prestações do software de contabilidade 

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

3,9% 1,0% 1,5%

8 15 1 24

33,3% 62,5% 4,2% 100,0%

6,2% 8,2% 1,0% 5,9%

26 20 19 65

40,0% 30,8% 29,2% 100,0%

20,2% 10,9% 19,4% 15,9%

58 92 45 195

29,7% 47,2% 23,1% 100,0%

45,0% 50,3% 45,9% 47,6%

32 56 32 120

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

24,8% 30,6% 32,7% 29,3%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com as
prestações do software
de contabilidade

% within Localização
geográfica

Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Grau de satisfação
com as prestações
do software de
contabilidade

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 109 - Grau de satisfação com o serviço do distribuidor 

10 3 2 15

66,7% 20,0% 13,3% 100,0%

7,8% 1,6% 2,0% 3,7%

8 22 17 47

17,0% 46,8% 36,2% 100,0%

6,2% 12,0% 17,3% 11,5%

23 27 16 66

34,8% 40,9% 24,2% 100,0%

17,8% 14,8% 16,3% 16,1%

63 95 53 211

29,9% 45,0% 25,1% 100,0%

48,8% 51,9% 54,1% 51,5%

25 36 10 71

35,2% 50,7% 14,1% 100,0%

19,4% 19,7% 10,2% 17,3%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Count

% within Grau de
satisfação com o
serviço do distribuidor

% within Localização
geográfica

Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Grau de satisfação
com o serviço do
distribuidor

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

 
Quadro 110 – Empresas que tiveram uma formação prévia sobre o produto 

adquirido 

124 164 80 368

33,7% 44,6% 21,7% 100,0%

96,1% 89,6% 81,6% 89,8%

5 19 18 42

11,9% 45,2% 42,9% 100,0%

3,9% 10,4% 18,4% 10,2%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Teve
formação prévia

% within Localização
geográfica

Count

% within Teve
formação prévia

% within Localização
geográfica

Count

% within Teve
formação prévia

% within Localização
geográfica

sim

2

Teve formação
prévia

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 111 - Empresas que têm um contrato de assistência técnica 

96 160 77 333

28,8% 48,0% 23,1% 100,0%

74,4% 87,4% 78,6% 81,2%

33 23 21 77

42,9% 29,9% 27,3% 100,0%

25,6% 12,6% 21,4% 18,8%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

% within Localização
geográfica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

% within Localização
geográfica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

% within Localização
geográfica

sim

2

Tem contrato de
assistência técnica

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 112 – O Euro foi um problema para a empresa 

3 18 11 32

9,4% 56,3% 34,4% 100,0%

2,3% 9,8% 11,2% 7,8%

126 165 87 378

33,3% 43,7% 23,0% 100,0%

97,7% 90,2% 88,8% 92,2%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within O Euro foi
um problema

% within Localização
geográfica

Count

% within O Euro foi
um problema

% within Localização
geográfica

Count

% within O Euro foi
um problema

% within Localização
geográfica

sim

2

O Euro foi um
problema

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 

Quadro 113 - Empresas que já recomendaram o software a outras pessoas amigas 

51 67 35 153

33,3% 43,8% 22,9% 100,0%

39,5% 36,6% 35,7% 37,3%

78 116 63 257

30,4% 45,1% 24,5% 100,0%

60,5% 63,4% 64,3% 62,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

% within Localização
geográfica

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

% within Localização
geográfica

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

% within Localização
geográfica

não

sim

Já recomendou o
software a outras
pessoas amigas

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 114 – Empresas que repetiriam a compra do mesmo produto 

66 85 50 201

32,8% 42,3% 24,9% 100,0%

51,2% 46,4% 51,0% 49,0%

27 60 18 105

25,7% 57,1% 17,1% 100,0%

20,9% 32,8% 18,4% 25,6%

36 38 30 104

34,6% 36,5% 28,8% 100,0%

27,9% 20,8% 30,6% 25,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Repetia a
compra do mesmo
produto

% within Localização
geográfica

Count

% within Repetia a
compra do mesmo
produto

% within Localização
geográfica

Count

% within Repetia a
compra do mesmo
produto

% within Localização
geográfica

Count

% within Repetia a
compra do mesmo
produto

% within Localização
geográfica

Sim

Talvez

Não

Repetia a compra
do mesmo produto

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 
 
 

Quadro 115 – Empresas que estão dispostas a mudar o programa 
 

44 47 36 127

34,6% 37,0% 28,3% 100,0%

34,1% 25,7% 36,7% 31,0%

33 22 22 77

42,9% 28,6% 28,6% 100,0%

25,6% 12,0% 22,4% 18,8%

52 114 40 206

25,2% 55,3% 19,4% 100,0%

40,3% 62,3% 40,8% 50,2%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Esta disposto
a mudar de programa

% within Localização
geográfica

Count

% within Esta disposto
a mudar de programa

% within Localização
geográfica

Count

% within Esta disposto
a mudar de programa

% within Localização
geográfica

Count

% within Esta disposto
a mudar de programa

% within Localização
geográfica

Sim

Talvez

Não

Esta disposto a
mudar de programa

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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ANEXO K 

 

SOBRE AS MARCAS UTILIZADAS 
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I – NÍVEL DE CONHECIMENTO POR MARCA UTILIZADA 

 

1 – Grau de conhecimento por cada país investigado 

 

Quadro116 -  Gespexter * Localização geográfica 

Crosstab

119 167 87 373

31,9% 44,8% 23,3% 100,0%

92,2% 91,3% 88,8% 91,0%

29,0% 40,7% 21,2% 91,0%

10 16 11 37

27,0% 43,2% 29,7% 100,0%

7,8% 8,7% 11,2% 9,0%

2,4% 3,9% 2,7% 9,0%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Gespexter

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Gespexter

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Gespexter

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Gespexter

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 

Quadro 117 - Infolider * Localização geográfica 

Crosstab

120 182 98 400

30,0% 45,5% 24,5% 100,0%

93,0% 99,5% 100,0% 97,6%

29,3% 44,4% 23,9% 97,6%

9 1 10

90,0% 10,0% 100,0%

7,0% ,5% 2,4%

2,2% ,2% 2,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Infolider

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Infolider

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Infolider

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Infolider

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 118 - PHC * Localização geográfica 

Crosstab

73 169 97 339

21,5% 49,9% 28,6% 100,0%

56,6% 92,3% 99,0% 82,7%

17,8% 41,2% 23,7% 82,7%

46 13 1 60

76,7% 21,7% 1,7% 100,0%

35,7% 7,1% 1,0% 14,6%

11,2% 3,2% ,2% 14,6%

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

7,8% ,5% 2,7%

2,4% ,2% 2,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within PHC

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PHC

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PHC

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PHC

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

PHC

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 

Quadro 119 - PMR * Localização geográfica 

Crosstab

90 181 96 367

24,5% 49,3% 26,2% 100,0%

69,8% 98,9% 98,0% 89,5%

22,0% 44,1% 23,4% 89,5%

35 2 2 39

89,7% 5,1% 5,1% 100,0%

27,1% 1,1% 2,0% 9,5%

8,5% ,5% ,5% 9,5%

4 4

100,0% 100,0%

3,1% 1,0%

1,0% 1,0%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within PMR

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PMR

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PMR

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within PMR

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

PMR

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 126

Quadro 120 - Primavera * Localização geográfica 

Crosstab

25 162 77 264

9,5% 61,4% 29,2% 100,0%

19,4% 88,5% 78,6% 64,4%

6,1% 39,5% 18,8% 64,4%

86 20 21 127

67,7% 15,7% 16,5% 100,0%

66,7% 10,9% 21,4% 31,0%

21,0% 4,9% 5,1% 31,0%

18 1 19

94,7% 5,3% 100,0%

14,0% ,5% 4,6%

4,4% ,2% 4,6%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Primavera

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Primavera

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Primavera

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Primavera

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

Primavera

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 

Quadro 121 - Saari * Localização geográfica 

Crosstab

103 24 71 198

52,0% 12,1% 35,9% 100,0%

79,8% 13,1% 72,4% 48,3%

25,1% 5,9% 17,3% 48,3%

22 114 27 163

13,5% 69,9% 16,6% 100,0%

17,1% 62,3% 27,6% 39,8%

5,4% 27,8% 6,6% 39,8%

4 45 49

8,2% 91,8% 100,0%

3,1% 24,6% 12,0%

1,0% 11,0% 12,0%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Saari

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Saari

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Saari

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Saari

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

Saari

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 122 - Infologia * Localização geográfica 

Crosstab

46 113 60 219

21,0% 51,6% 27,4% 100,0%

35,7% 61,7% 61,2% 53,4%

11,2% 27,6% 14,6% 53,4%

68 70 38 176

38,6% 39,8% 21,6% 100,0%

52,7% 38,3% 38,8% 42,9%

16,6% 17,1% 9,3% 42,9%

15 15

100,0% 100,0%

11,6% 3,7%

3,7% 3,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Infologia

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Infologia

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Infologia

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Infologia

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

Infologia

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 

Quadro 123 - SP Editores (Contaplus) * Localização geográfica 

Crosstab

102 151 1 254

40,2% 59,4% ,4% 100,0%

79,1% 82,5% 1,0% 62,0%

24,9% 36,8% ,2% 62,0%

23 14 32 69

33,3% 20,3% 46,4% 100,0%

17,8% 7,7% 32,7% 16,8%

5,6% 3,4% 7,8% 16,8%

4 18 65 87

4,6% 20,7% 74,7% 100,0%

3,1% 9,8% 66,3% 21,2%

1,0% 4,4% 15,9% 21,2%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within SP Editores
(Contaplus)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within SP Editores
(Contaplus)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within SP Editores
(Contaplus)

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within SP Editores
(Contaplus)

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

SP Editores
(Contaplus)

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 124 - TI * Localização geográfica 

Crosstab

74 174 83 331

22,4% 52,6% 25,1% 100,0%

57,4% 95,1% 84,7% 80,7%

18,0% 42,4% 20,2% 80,7%

40 7 14 61

65,6% 11,5% 23,0% 100,0%

31,0% 3,8% 14,3% 14,9%

9,8% 1,7% 3,4% 14,9%

15 2 1 18

83,3% 11,1% 5,6% 100,0%

11,6% 1,1% 1,0% 4,4%

3,7% ,5% ,2% 4,4%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within TI

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within TI

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within TI

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within TI

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

TI

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total

 

 

Quadro 125 - Tecnidata * Localização geográfica 

Crosstab

104 176 82 362

28,7% 48,6% 22,7% 100,0%

80,6% 96,2% 83,7% 88,3%

25,4% 42,9% 20,0% 88,3%

22 7 16 45

48,9% 15,6% 35,6% 100,0%

17,1% 3,8% 16,3% 11,0%

5,4% 1,7% 3,9% 11,0%

3 3

100,0% 100,0%

2,3% ,7%

,7% ,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Tecnidata

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tecnidata

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tecnidata

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Tecnidata

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

Tecnidata

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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Quadro 126 - Outras * Localização geográfica 

Crosstab

31 16 20 67

46,3% 23,9% 29,9% 100,0%

24,0% 8,7% 20,4% 16,3%

7,6% 3,9% 4,9% 16,3%

16 37 13 66

24,2% 56,1% 19,7% 100,0%

12,4% 20,2% 13,3% 16,1%

3,9% 9,0% 3,2% 16,1%

82 130 65 277

29,6% 46,9% 23,5% 100,0%

63,6% 71,0% 66,3% 67,6%

20,0% 31,7% 15,9% 67,6%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Outras

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outras

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outras

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Outras

% within Localização
geográfica

% of Total

Não conheço

Conheço

Conheço muito bem

Outras

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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2 – Marca utilizada por cada empresa 

 

Quadro 127 - Marcas utilizadas pelas empresas em cada país investigado 

Utilização de cada marca * Localização geográfica  Crosstabulation

7 7

100,0% 100,0%

5,4% 1,7%

1,7% 1,7%

2 2

100,0% 100,0%

1,6% ,5%

,5% ,5%

18 1 19

94,7% 5,3% 100,0%

14,0% ,5% 4,6%

4,4% ,2% 4,6%

42 1 43

97,7% 2,3% 100,0%

23,0% 1,0% 10,5%

10,2% ,2% 10,5%

1 1

100,0% 100,0%

,8% ,2%

,2% ,2%

4 31 35

11,4% 88,6% 100,0%

3,1% 31,6% 8,5%

1,0% 7,6% 8,5%

7 1 8

87,5% 12,5% 100,0%

5,4% 1,0% 2,0%

1,7% ,2% 2,0%

1 1

100,0% 100,0%

,8% ,2%

,2% ,2%

89 140 65 294

30,3% 47,6% 22,1% 100,0%

69,0% 76,5% 66,3% 71,7%

21,7% 34,1% 15,9% 71,7%

129 183 98 410

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31,5% 44,6% 23,9% 100,0%

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

PHC

PMR

Primavera

Saari

Infologia

SP Editores (Contaplus)

TI

Tecnidata

Outras

Utilização
de cada
marca

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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3 – Marcas utilizadas pelos gabinetes de contabilidade 

 

Quadro 128 - Utilização de cada marca pelos gabinetes de contabilidade em cada 

país investigado 

Utilização de cada marca * Localização geográfica  Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

4,8% ,7%

,7% ,7%

6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

28,6% 1,0% 4,9%

4,2% ,7% 4,9%

26 26

100,0% 100,0%

27,1% 18,1%

18,1% 18,1%

10 10

100,0% 100,0%

37,0% 6,9%

6,9% 6,9%

1 1

100,0% 100,0%

4,8% ,7%

,7% ,7%

13 69 17 99

13,1% 69,7% 17,2% 100,0%

61,9% 71,9% 63,0% 68,8%

9,0% 47,9% 11,8% 68,8%

21 96 27 144

14,6% 66,7% 18,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,6% 66,7% 18,8% 100,0%

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

Count

% within Utilização de
cada marca

% within Localização
geográfica

% of Total

PMR

Primavera

Saari

SP Editores (Contaplus)

TI

Outras

Utilização
de cada
marca

Total

Portugal França Espanha

Localização geográfica

Total
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II – NÍVEL DE IMPLICAÇÃO POR MARCA 

 

1 – Nível de implicação por cada marca utilizada 

 

Quadro 129 - Nível de implicação por cada marca utilizada 

Nível de implicação na decisão de compra * Utilizaç ão de cada marca Crosstabulation

2 1 1 4 1 58 67

3,0% 1,5% 1,5% 6,0% 1,5% 86,6% 100,0%

28,6% 50,0% 2,3% 11,4% 12,5% 19,7% 16,3%

,5% ,2% ,2% 1,0% ,2% 14,1% 16,3%

1 3 10 19 1 56 90

1,1% 3,3% 11,1% 21,1% 1,1% 62,2% 100,0%

14,3% 15,8% 23,3% 54,3% 12,5% 19,0% 22,0%

,2% ,7% 2,4% 4,6% ,2% 13,7% 22,0%

4 1 16 32 1 12 6 1 180 253

1,6% ,4% 6,3% 12,6% ,4% 4,7% 2,4% ,4% 71,1% 100,0%

57,1% 50,0% 84,2% 74,4% 100,0% 34,3% 75,0% 100,0% 61,2% 61,7%

1,0% ,2% 3,9% 7,8% ,2% 2,9% 1,5% ,2% 43,9% 61,7%

7 2 19 43 1 35 8 1 294 410

1,7% ,5% 4,6% 10,5% ,2% 8,5% 2,0% ,2% 71,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,7% ,5% 4,6% 10,5% ,2% 8,5% 2,0% ,2% 71,7% 100,0%

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Normal

Importante

Muito importante

Nível de implicação
na decisão de
compra

Total

PHC PMR Primavera Saari Infologia
SP Editores
(Contaplus) TI Tecnidata Outras

Utilização de cada marca

Total

 

 

2 – Nível de implicação por cada marca utilizada em cada país investigado 

 

Quadro 130 - Nível de implicação por marca utilizada em Portugal 

Nível de implicação na decisão de compra * Utilizaç ão de cada marca Crosstabulation

2 1 1 1 5

40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0%

28,6% 50,0% 14,3% 1,1% 3,9%

1,6% ,8% ,8% ,8% 3,9%

1 3 1 19 24

4,2% 12,5% 4,2% 79,2% 100,0%

14,3% 16,7% 14,3% 21,3% 18,6%

,8% 2,3% ,8% 14,7% 18,6%

4 1 15 1 4 5 1 69 100

4,0% 1,0% 15,0% 1,0% 4,0% 5,0% 1,0% 69,0% 100,0%

57,1% 50,0% 83,3% 100,0% 100,0% 71,4% 100,0% 77,5% 77,5%

3,1% ,8% 11,6% ,8% 3,1% 3,9% ,8% 53,5% 77,5%

7 2 18 1 4 7 1 89 129

5,4% 1,6% 14,0% ,8% 3,1% 5,4% ,8% 69,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5,4% 1,6% 14,0% ,8% 3,1% 5,4% ,8% 69,0% 100,0%

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Normal

Importante

Muito importante

Nível de implicação
na decisão de
compra

Total

PHC PMR Primavera Infologia
SP Editores
(Contaplus) TI Tecnidata Outras

Utilização de cada marca

Total
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Quadro 131 - Nível de implicação por marca utilizada em França 

Nível de implicação na decisão de compra * Utilização  de cada marca Crosstabulation

1 41 42

2,4% 97,6% 100,0%

2,4% 29,3% 23,0%

,5% 22,4% 23,0%

9 15 24

37,5% 62,5% 100,0%

21,4% 10,7% 13,1%

4,9% 8,2% 13,1%

1 32 84 117

,9% 27,4% 71,8% 100,0%

100,0% 76,2% 60,0% 63,9%

,5% 17,5% 45,9% 63,9%

1 42 140 183

,5% 23,0% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,5% 23,0% 76,5% 100,0%

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Normal

Importante

Muito importante

Nível de implicação
na decisão de
compra

Total

Primavera Saari Outras

Utilização de cada marca

Total

 

 

Quadro 132 - Nível de implicação por marca utilizada em Espanha 

Nível de implicação na decisão de compra * Utilizaç ão de cada marca Crosstabulation

4 16 20

20,0% 80,0% 100,0%

12,9% 24,6% 20,4%

4,1% 16,3% 20,4%

1 19 22 42

2,4% 45,2% 52,4% 100,0%

100,0% 61,3% 33,8% 42,9%

1,0% 19,4% 22,4% 42,9%

8 1 27 36

22,2% 2,8% 75,0% 100,0%

25,8% 100,0% 41,5% 36,7%

8,2% 1,0% 27,6% 36,7%

1 31 1 65 98

1,0% 31,6% 1,0% 66,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,0% 31,6% 1,0% 66,3% 100,0%

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Count

% within Nível de
implicação na
decisão de compra

% within Utilização
de cada marca

% of Total

Normal

Importante

Muito importante

Nível de implicação
na decisão de
compra

Total

Saari
SP Editores
(Contaplus) TI Outras

Utilização de cada marca

Total
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ANEXO L 

SOBRE O MODELO EM TESTE 
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I – NÍVEL DE IMPLICAÇÃO 

 

1 – Nível de implicação e fases do processo de compra: Crosstab 

 

Quadro 133 - Nível de implicação e Número de marcas conhecidas 
Crosstab

8 14 22

36,4% 63,6% 100,0%

49 49 144 242

20,2% 20,2% 59,5% 100,0%

16 29 62 107

15,0% 27,1% 57,9% 100,0%

2 4 33 39

5,1% 10,3% 84,6% 100,0%

67 90 253 410

16,3% 22,0% 61,7% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total

 

Chi-Square Tests

18,873a 6 ,004

23,255 6 ,001

3,170 1 ,075

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,60.

a. 

 

Quadro 134 - Nível de implicação e Número de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

30 34 90 154

19,5% 22,1% 58,4% 100,0%

10 32 116 158

6,3% 20,3% 73,4% 100,0%

26 20 31 77

33,8% 26,0% 40,3% 100,0%

1 4 16 21

4,8% 19,0% 76,2% 100,0%

67 90 253 410

16,3% 22,0% 61,7% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total
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Chi-Square Tests

37,739a 6 ,000

38,474 6 ,000

,463 1 ,496

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,43.

a. 

 

 
Quadro 135 - Nível de implicação e Comparação entre as marcas   

Crosstab

33 60 205 298

11,1% 20,1% 68,8% 100,0%

34 30 48 112

30,4% 26,8% 42,9% 100,0%

67 90 253 410

16,3% 22,0% 61,7% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total

 

Chi-Square Tests

29,037a 2 ,000

27,572 2 ,000

28,893 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 18,30.

a. 

 

2 – Nível de implicação e fases do processo de compra em Portugal 

 

Quadro 136 - Nível de implicação e Número de marcas conhecidas 
 

Crosstab

14 14

100,0% 100,0%

1 5 26 32

3,1% 15,6% 81,3% 100,0%

2 15 37 54

3,7% 27,8% 68,5% 100,0%

2 4 23 29

6,9% 13,8% 79,3% 100,0%

5 24 100 129

3,9% 18,6% 77,5% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total
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Chi-Square Tests

8,383a 6 ,211

11,069 6 ,086

2,804 1 ,094

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,54.

a. 

 

Quadro 137 - Nível de implicação e Número de fontes de informação utilizadas 
Crosstab

4 10 41 55

7,3% 18,2% 74,5% 100,0%

4 38 42

9,5% 90,5% 100,0%

7 11 18

38,9% 61,1% 100,0%

1 3 10 14

7,1% 21,4% 71,4% 100,0%

5 24 100 129

3,9% 18,6% 77,5% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total

 

Chi-Square Tests

11,920a 6 ,064

13,280 6 ,039

,054 1 ,817

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,54.

a. 

 

Quadro 138 - Nível de implicação e Comparação entre as marcas   
 

Crosstab

4 21 76 101

4,0% 20,8% 75,2% 100,0%

1 3 24 28

3,6% 10,7% 85,7% 100,0%

5 24 100 129

3,9% 18,6% 77,5% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Normal Importante
Muito

importante

Nível de implicação na decisão de
compra

Total
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Chi-Square Tests

1,515a 2 ,469

1,669 2 ,434

,944 1 ,331

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,09.

a. 

 

3 – Nível de implicação e fases do processo de compra: Test T e ANOVA 

 

Quadro 139 – Descrição da análise ANOVA 
Descriptives

67 1,51 ,504 ,062 1,38 1,63 1 2

90 1,33 ,474 ,050 1,23 1,43 1 2

253 1,19 ,393 ,025 1,14 1,24 1 2

410 1,27 ,446 ,022 1,23 1,32 1 2

67 1,27 ,447 ,055 1,16 1,38 1 2

90 1,37 ,485 ,051 1,27 1,47 1 2

253 1,38 ,485 ,031 1,32 1,44 1 2

410 1,36 ,479 ,024 1,31 1,40 1 2

67 1,40 ,494 ,060 1,28 1,52 1 2

90 1,27 ,445 ,047 1,17 1,36 1 2

253 1,19 ,390 ,024 1,14 1,23 1 2

410 1,24 ,427 ,021 1,20 1,28 1 2

Normal

Importante

Muito importante

Total

Normal

Importante

Muito importante

Total

Normal

Importante

Muito importante

Total

Comparação entre as
marcas

Nº de marcas conhecidas

Nº de fontes de
informaçao utilizadas

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

Quadro 140 -  Teste de homogeneidade das variâncias 

Test of Homogeneity of Variances

30,973 2 407 ,000

8,038 2 407 ,000

19,511 2 407 ,000

Comparação entre as
marcas

Nº de marcas conhecidas

Nº de fontes de
informaçao utilizadas

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

Quadro 141- Análise Test T 
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II – FACTORES DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Quadro 142 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de marcas conhecidas 
 

Crosstab

5 3 14 22

22,7% 13,6% 63,6% 100,0%

89 92 61 242

36,8% 38,0% 25,2% 100,0%

10 48 49 107

9,3% 44,9% 45,8% 100,0%

9 3 27 39

23,1% 7,7% 69,2% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

61,915a 6 ,000

68,328 6 ,000

18,469 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,06.

a. 

 

 

Quadro 143 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de fontes de informação 

utilizadas 

Crosstab

52 48 54 154

33,8% 31,2% 35,1% 100,0%

49 49 60 158

31,0% 31,0% 38,0% 100,0%

11 44 22 77

14,3% 57,1% 28,6% 100,0%

1 5 15 21

4,8% 23,8% 71,4% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

32,795a 6 ,000

33,047 6 ,000

8,150 1 ,004

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,79.

a. 
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Quadro 144 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Comparação entre as 
marcas 
Crosstab

91 92 115 298

30,5% 30,9% 38,6% 100,0%

22 54 36 112

19,6% 48,2% 32,1% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

11,299a 2 ,004

11,166 2 ,004

,253 1 ,615

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 30,87.

a. 

 

 

Quadro 145 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Preço 
Crosstab

42 59 73 174

24,1% 33,9% 42,0% 100,0%

71 87 78 236

30,1% 36,9% 33,1% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

3,687a 2 ,158

3,684 2 ,159

3,468 1 ,063

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 47,96.

a. 
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Quadro 146 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Funcionalidades 
Crosstab

81 81 111 273

29,7% 29,7% 40,7% 100,0%

32 65 40 137

23,4% 47,4% 29,2% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

12,667a 2 ,002

12,486 2 ,002

,380 1 ,538

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 37,76.

a. 

 

 

Quadro 147 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Assistência técnica 
Crosstab

69 69 89 227

30,4% 30,4% 39,2% 100,0%

44 77 62 183

24,0% 42,1% 33,9% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

6,146a 2 ,046

6,138 2 ,046

,017 1 ,897

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 50,44.

a. 
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Quadro 148 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Formação 

Crosstab

27 32 28 87

31,0% 36,8% 32,2% 100,0%

85 114 123 322

26,4% 35,4% 38,2% 100,0%

112 146 151 409

27,4% 35,7% 36,9% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

1,245a 2 ,536

1,251 2 ,535

1,223 1 ,269

409

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 23,82.

a. 

 

Quadro 149 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança na marca 
 

Crosstab

109 137 146 392

27,8% 34,9% 37,2% 100,0%

4 9 5 18

22,2% 50,0% 27,8% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

 

Chi-Square Tests

1,708a 2 ,426

1,641 2 ,440

,041 1 ,840

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,96.

a. 
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Quadro 150 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no amigo 

que recomenda 

Crosstab

100 138 150 388

25,8% 35,6% 38,7% 100,0%

13 8 1 22

59,1% 36,4% 4,5% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

14,968a 2 ,001

16,788 2 ,000

14,865 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,06.

a. 

 

 

Quadro 151 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no 

distribuidor 

Crosstab

110 129 147 386

28,5% 33,4% 38,1% 100,0%

3 17 4 24

12,5% 70,8% 16,7% 100,0%

113 146 151 410

27,6% 35,6% 36,8% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

13,794a 2 ,001

13,110 2 ,001

,104 1 ,747

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,61.

a. 
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Quadro 152 - Tipo de actividade da PME e Número de marcas conhecidas 

Crosstab

4 8 1 5 4 22

18,2% 36,4% 4,5% 22,7% 18,2% 100,0%

40 29 24 104 45 242

16,5% 12,0% 9,9% 43,0% 18,6% 100,0%

38 4 9 25 31 107

35,5% 3,7% 8,4% 23,4% 29,0% 100,0%

19 4 4 10 2 39

48,7% 10,3% 10,3% 25,6% 5,1% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

59,500a 12 ,000

56,516 12 ,000

10,052 1 ,002

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,04.

a. 

 

 

Quadro 153 - Tipo de actividade da PME e Nº de fontes de informação utilizadas 
Crosstab

33 12 22 66 21 154

21,4% 7,8% 14,3% 42,9% 13,6% 100,0%

36 25 16 49 32 158

22,8% 15,8% 10,1% 31,0% 20,3% 100,0%

20 7 21 29 77

26,0% 9,1% 27,3% 37,7% 100,0%

12 1 8 21

57,1% 4,8% 38,1% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

53,231a 12 ,000

61,310 12 ,000

1,032 1 ,310

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (15,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,95.

a. 
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Quadro 154 - Tipo de actividade da PME e Comparação entre as marcas 
Crosstab

70 40 23 115 50 298

23,5% 13,4% 7,7% 38,6% 16,8% 100,0%

31 5 15 29 32 112

27,7% 4,5% 13,4% 25,9% 28,6% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

 

Chi-Square Tests

18,758a 4 ,001

19,541 4 ,001

,480 1 ,488

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,38.

a. 

 

 

Quadro 155. Tipo de actividade da PME e Preço 

Crosstab

45 26 16 60 27 174

25,9% 14,9% 9,2% 34,5% 15,5% 100,0%

56 19 22 84 55 236

23,7% 8,1% 9,3% 35,6% 23,3% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

 

Chi-Square Tests

7,593a 4 ,108

7,608 4 ,107

3,483 1 ,062

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 16,13.

a. 
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Quadro 156 - Tipo de actividade da PME e Funcionalidades 
Crosstab

63 36 23 107 44 273

23,1% 13,2% 8,4% 39,2% 16,1% 100,0%

38 9 15 37 38 137

27,7% 6,6% 10,9% 27,0% 27,7% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Funcionalidades
Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

 

Chi-Square Tests

15,087a 4 ,005

15,271 4 ,004

,285 1 ,593

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 12,70.

a. 

 

 

Quadro 157 - Tipo de actividade da PME e Assistência técnica 
Crosstab

66 24 17 83 37 227

29,1% 10,6% 7,5% 36,6% 16,3% 100,0%

35 21 21 61 45 183

19,1% 11,5% 11,5% 33,3% 24,6% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

9,667a 4 ,046

9,717 4 ,045

4,755 1 ,029

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 16,96.

a. 
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Quadro 158 - Tipo de actividade da PME e Formação 
Crosstab

13 11 10 42 11 87

14,9% 12,6% 11,5% 48,3% 12,6% 100,0%

88 34 28 102 70 322

27,3% 10,6% 8,7% 31,7% 21,7% 100,0%

101 45 38 144 81 409

24,7% 11,0% 9,3% 35,2% 19,8% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

13,325a 4 ,010

13,725 4 ,008

1,369 1 ,242

409

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,08.

a. 

 

 

Quadro 159 - Tipo de actividade da PME e Total confiança na marca 
Crosstab

101 45 38 141 67 392

25,8% 11,5% 9,7% 36,0% 17,1% 100,0%

3 15 18

16,7% 83,3% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

48,032a 4 ,000

40,530 4 ,000

23,961 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,67.

a. 
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Quadro 160 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no amigo que recomenda 

Crosstab

96 45 34 136 77 388

24,7% 11,6% 8,8% 35,1% 19,8% 100,0%

5 4 8 5 22

22,7% 18,2% 36,4% 22,7% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

 

Chi-Square Tests

4,675a 4 ,322

6,669 4 ,154

,481 1 ,488

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,04.

a. 

 

 

Quadro 161 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no distribuidor 
Crosstab

93 45 32 141 75 386

24,1% 11,7% 8,3% 36,5% 19,4% 100,0%

8 6 3 7 24

33,3% 25,0% 12,5% 29,2% 100,0%

101 45 38 144 82 410

24,6% 11,0% 9,3% 35,1% 20,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

15,174a 4 ,004

16,727 4 ,002

,131 1 ,717

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,22.

a. 
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Quadro 162 - Facturação média anual e Nº de marcas conhecidas 
Crosstab

2 2 4 14 22

9,1% 9,1% 18,2% 63,6% 100,0%

76 79 28 59 242

31,4% 32,6% 11,6% 24,4% 100,0%

14 28 26 39 107

13,1% 26,2% 24,3% 36,4% 100,0%

7 3 11 18 39

17,9% 7,7% 28,2% 46,2% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

49,173a 9 ,000

51,454 9 ,000

7,836 1 ,005

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,70.

a. 

 

 
Quadro 163 - Facturação média anual  e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

40 39 16 59 154

26,0% 25,3% 10,4% 38,3% 100,0%

33 59 34 32 158

20,9% 37,3% 21,5% 20,3% 100,0%

26 8 15 28 77

33,8% 10,4% 19,5% 36,4% 100,0%

6 4 11 21

28,6% 19,0% 52,4% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

41,312a 9 ,000

48,769 9 ,000

1,201 1 ,273

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,53.

a. 
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Quadro 164 - Facturação média anual e Comparação entre as marcas    
Crosstab

76 80 55 87 298

25,5% 26,8% 18,5% 29,2% 100,0%

23 32 14 43 112

20,5% 28,6% 12,5% 38,4% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

 

Chi-Square Tests

4,809a 3 ,186

4,861 3 ,182

1,805 1 ,179

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 18,85.

a. 

 

 

Quadro 165 - Facturação média anual e Preço  
Crosstab

44 48 31 51 174

25,3% 27,6% 17,8% 29,3% 100,0%

55 64 38 79 236

23,3% 27,1% 16,1% 33,5% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

,894a 3 ,827

,896 3 ,826

,542 1 ,462

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 29,28.

a. 
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Quadro 166 - Facturação média anual e Funcionalidades  
Crosstab

70 77 51 75 273

25,6% 28,2% 18,7% 27,5% 100,0%

29 35 18 55 137

21,2% 25,5% 13,1% 40,1% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

7,278a 3 ,064

7,202 3 ,066

3,934 1 ,047

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 23,06.

a. 

 

 

Quadro 167 - Facturação média anual e Assistência técnica 
Crosstab

68 51 47 61 227

30,0% 22,5% 20,7% 26,9% 100,0%

31 61 22 69 183

16,9% 33,3% 12,0% 37,7% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

19,777a 3 ,000

20,093 3 ,000

5,011 1 ,025

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 30,80.

a. 
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Quadro 168 - Facturação média anual e Formação 
Crosstab

32 18 18 19 87

36,8% 20,7% 20,7% 21,8% 100,0%

67 93 51 111 322

20,8% 28,9% 15,8% 34,5% 100,0%

99 111 69 130 409

24,2% 27,1% 16,9% 31,8% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

13,309a 3 ,004

12,981 3 ,005

6,624 1 ,010

409

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 14,68.

a. 

 

 

Quadro 169 - Facturação média anual e Total confiança na marca  

Crosstab

95 110 64 123 392

24,2% 28,1% 16,3% 31,4% 100,0%

4 2 5 7 18

22,2% 11,1% 27,8% 38,9% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

3,486a 3 ,323

3,760 3 ,289

1,022 1 ,312

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,03.

a. 
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Quadro 170 - Facturação média anual e Total confiança no amigo que recomenda  
 

Crosstab

92 98 69 129 388

23,7% 25,3% 17,8% 33,2% 100,0%

7 14 1 22

31,8% 63,6% 4,5% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

 

Chi-Square Tests

21,114a 3 ,000

24,797 3 ,000

10,569 1 ,001

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,70.

a. 

 
 

Quadro 171 - Facturação média anual e Total confiança no distribuidor   
Crosstab

93 100 67 126 386

24,1% 25,9% 17,4% 32,6% 100,0%

6 12 2 4 24

25,0% 50,0% 8,3% 16,7% 100,0%

99 112 69 130 410

24,1% 27,3% 16,8% 31,7% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

7,721a 3 ,052

7,424 3 ,060

2,900 1 ,089

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,04.

a. 
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PORTUGAL 

 

Quadro 172 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de marcas conhecidas 

Crosstab

1 1 12 14

7,1% 7,1% 85,7% 100,0%

6 13 13 32

18,8% 40,6% 40,6% 100,0%

21 33 54

38,9% 61,1% 100,0%

5 3 21 29

17,2% 10,3% 72,4% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

23,258a 6 ,001

29,262 6 ,000

,200 1 ,655

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,30.

a. 

 

 

Quadro 173 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de fontes de informação 

utilizadas 

Crosstab

2 20 33 55

3,6% 36,4% 60,0% 100,0%

9 4 29 42

21,4% 9,5% 69,0% 100,0%

1 10 7 18

5,6% 55,6% 38,9% 100,0%

4 10 14

28,6% 71,4% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

22,970a 6 ,001

24,398 6 ,000

,002 1 ,965

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,30.

a. 

 

 

Quadro 174 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Comparação entre as 

marcas 

Crosstab

10 30 61 101

9,9% 29,7% 60,4% 100,0%

2 8 18 28

7,1% 28,6% 64,3% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

,243a 2 ,886

,254 2 ,881

,221 1 ,639

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,60.

a. 

 

 
Quadro 175 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Preço 

Crosstab

8 15 34 57

14,0% 26,3% 59,6% 100,0%

4 23 45 72

5,6% 31,9% 62,5% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

2,843a 2 ,241

2,845 2 ,241

,930 1 ,335

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,30.

a. 

 

 

Quadro 176 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Funcionalidades 
Crosstab

9 21 60 90

10,0% 23,3% 66,7% 100,0%

3 17 19 39

7,7% 43,6% 48,7% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

5,377a 2 ,068

5,192 2 ,075

1,516 1 ,218

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,63.

a. 

 

 

Quadro 177 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Assistência técnica 
Crosstab

9 28 61 98

9,2% 28,6% 62,2% 100,0%

3 10 18 31

9,7% 32,3% 58,1% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

,182a 2 ,913

,181 2 ,914

,117 1 ,732

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,88.

a. 

 

 

Quadro 178 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Formação 

Crosstab

7 15 13 35

20,0% 42,9% 37,1% 100,0%

5 23 66 94

5,3% 24,5% 70,2% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

13,391a 2 ,001

12,885 2 ,002

13,244 1 ,000

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,26.

a. 

 
 

Quadro 179 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança na marca 
Crosstab

11 37 79 127

8,7% 29,1% 62,2% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

5,152a 2 ,076

4,503 2 ,105

4,808 1 ,028

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,19.

a. 

 

 

Quadro 180 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no amigo 

que recomenda 

Crosstab

12 38 78 128

9,4% 29,7% 60,9% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

,638a 2 ,727

,986 2 ,611

,530 1 ,467

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,09.

a. 

 

 

Quadro 181 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no 

distribuidor 

Crosstab

11 36 77 124

8,9% 29,0% 62,1% 100,0%

1 2 2 5

20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

12 38 79 129

9,3% 29,5% 61,2% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

1,219a 2 ,544

1,099 2 ,577

1,208 1 ,272

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,47.

a. 

 

 

FRANCA  

 

Quadro 182 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de marcas conhecidas 

Crosstab

1 1

100,0% 100,0%

61 51 40 152

40,1% 33,6% 26,3% 100,0%

6 11 9 26

23,1% 42,3% 34,6% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

9,848a 6 ,131

10,512 6 ,105

3,108 1 ,078

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,29.

a. 
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Quadro 183 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de fontes de informação 

utilizadas 

Crosstab

39 12 14 65

60,0% 18,5% 21,5% 100,0%

26 18 22 66

39,4% 27,3% 33,3% 100,0%

3 31 12 46

6,5% 67,4% 26,1% 100,0%

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

52,176a 6 ,000

54,763 6 ,000

21,269 1 ,000

183

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,74.

a. 

 

 

Quadro 184 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Comparação entre as 

marcas 

Crosstab

56 34 40 130

43,1% 26,2% 30,8% 100,0%

12 28 13 53

22,6% 52,8% 24,5% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

12,646a 2 ,002

12,466 2 ,002

1,153 1 ,283

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 15,35.

a. 

 

 

Quadro 185 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Preço 

Crosstab

24 23 31 78

30,8% 29,5% 39,7% 100,0%

44 39 22 105

41,9% 37,1% 21,0% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

7,724a 2 ,021

7,684 2 ,021

6,091 1 ,014

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 22,59.

a. 

 

 

Quadro 186 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Funcionalidades 

Crosstab

47 32 37 116

40,5% 27,6% 31,9% 100,0%

21 30 16 67

31,3% 44,8% 23,9% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

5,608a 2 ,061

5,535 2 ,063

,009 1 ,926

183

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 19,40.

a. 

 

 

Quadro 187 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Assistência técnica 

Crosstab

39 19 20 78

50,0% 24,4% 25,6% 100,0%

29 43 33 105

27,6% 41,0% 31,4% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

10,188a 2 ,006

10,237 2 ,006

5,396 1 ,020

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 22,59.

a. 

 

 

Quadro 188 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Formação 

Crosstab

7 9 10 26

26,9% 34,6% 38,5% 100,0%

61 53 43 157

38,9% 33,8% 27,4% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

1,804a 2 ,406

1,806 2 ,405

1,794 1 ,180

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,53.

a. 

 

 

Quadro 189 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança na marca 

Crosstab

68 56 48 172

39,5% 32,6% 27,9% 100,0%

6 5 11

54,5% 45,5% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

6,923a 2 ,031

10,635 2 ,005

5,119 1 ,024

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,19.

a. 

 

Quadro 190 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no amigo 

que recomenda 

Crosstab

61 62 53 176

34,7% 35,2% 30,1% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

12,309a 2 ,002

14,335 2 ,001

9,321 1 ,002

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,03.

a. 

 

 

Quadro 191 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no 

distribuidor 

Crosstab

68 60 53 181

37,6% 33,1% 29,3% 100,0%

2 2

100,0% 100,0%

68 62 53 183

37,2% 33,9% 29,0% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

3,946a 2 ,139

4,373 2 ,112

,021 1 ,886

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 
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ESPANHA 

 

Quadro 192 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de marcas conhecidas 

Crosstab

4 2 1 7

57,1% 28,6% 14,3% 100,0%

22 28 8 58

37,9% 48,3% 13,8% 100,0%

4 16 7 27

14,8% 59,3% 25,9% 100,0%

3 3 6

50,0% 50,0% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

13,524a 6 ,035

16,013 6 ,014

4,559 1 ,033

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,16.

a. 

 
 

Quadro 193 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Nº de fontes de informação 

Crosstab

11 16 7 34

32,4% 47,1% 20,6% 100,0%

14 27 9 50

28,0% 54,0% 18,0% 100,0%

7 3 3 13

53,8% 23,1% 23,1% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

6,311a 6 ,389
6,641 6 ,355

,911 1 ,340

98

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,19.

a. 

 

 

Quadro 194 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Comparação entre as 

marcas 

Crosstab

25 28 14 67

37,3% 41,8% 20,9% 100,0%

8 18 5 31

25,8% 58,1% 16,1% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

2,277a 2 ,320

2,284 2 ,319

,187 1 ,666

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,01.

a. 

 

 

Quadro 195 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Preço 

Crosstab

10 21 8 39

25,6% 53,8% 20,5% 100,0%

23 25 11 59

39,0% 42,4% 18,6% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

1,942a 2 ,379

1,976 2 ,372

1,054 1 ,305

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,56.

a. 

 

 

Quadro 196 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Funcionalidades 

Crosstab

25 28 14 67

37,3% 41,8% 20,9% 100,0%

8 18 5 31

25,8% 58,1% 16,1% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

2,277a 2 ,320

2,284 2 ,319

,187 1 ,666

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,01.

a. 

 

 

Quadro 197 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Assistência técnica 

Crosstab

21 22 8 51

41,2% 43,1% 15,7% 100,0%

12 24 11 47

25,5% 51,1% 23,4% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

2,857a 2 ,240

2,885 2 ,236

2,590 1 ,108

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,11.

a. 

 

 

Quadro 198 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Formação 

Crosstab

13 8 5 26

50,0% 30,8% 19,2% 100,0%

19 38 14 71

26,8% 53,5% 19,7% 100,0%

32 46 19 97

33,0% 47,4% 19,6% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

5,195a 2 ,074

5,135 2 ,077

2,088 1 ,148

97

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,09.

a. 

 

 

Quadro 199 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança na marca 

Crosstab

30 44 19 93

32,3% 47,3% 20,4% 100,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

2,160a 2 ,340

2,936 2 ,230

2,136 1 ,144

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,97.

a. 

 

 

Quadro 200 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no amigo 

que recomenda 

Crosstab

27 38 19 84

32,1% 45,2% 22,6% 100,0%

6 8 14

42,9% 57,1% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total

 

Chi-Square Tests

3,938a 2 ,140

6,582 2 ,037

2,587 1 ,108

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,71.

a. 

 

Quadro 201 - Nº de trabalhadores da PME (Dimensão) e Total confiança no 

distribuidor 

Crosstab

31 33 17 81

38,3% 40,7% 21,0% 100,0%

2 13 2 17

11,8% 76,5% 11,8% 100,0%

33 46 19 98

33,7% 46,9% 19,4% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

< a 10 Entre 10 e 40 > a 40

Nº de trabalhadores da PME
(Dimensão)

Total
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Chi-Square Tests

7,370a 2 ,025

7,770 2 ,021

,814 1 ,367

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,30.

a. 

 

PORTUGAL 

 

Quadro 202 - Tipo de actividade da PME e Número de marcas conhecidas 

Crosstab

4 5 1 2 2 14

28,6% 35,7% 7,1% 14,3% 14,3% 100,0%

9 3 8 6 6 32

28,1% 9,4% 25,0% 18,8% 18,8% 100,0%

27 3 7 17 54

50,0% 5,6% 13,0% 31,5% 100,0%

14 3 4 6 2 29

48,3% 10,3% 13,8% 20,7% 6,9% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

33,379a 12 ,001

33,019 12 ,001

,728 1 ,394

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,19.

a. 

 

 

Quadro 203 - Tipo de actividade da PME e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

15 10 13 10 7 55

27,3% 18,2% 23,6% 18,2% 12,7% 100,0%

21 3 5 13 42

50,0% 7,1% 11,9% 31,0% 100,0%

7 4 7 18

38,9% 22,2% 38,9% 100,0%

11 1 2 14

78,6% 7,1% 14,3% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total
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Chi-Square Tests

40,196a 12 ,000

48,605 12 ,000

1,838 1 ,175

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,19.

a. 

 

 

Quadro 204 - Tipo de actividade da PME e Comparação entre as marcas 

Crosstab

40 6 11 19 25 101

39,6% 5,9% 10,9% 18,8% 24,8% 100,0%

14 5 5 2 2 28

50,0% 17,9% 17,9% 7,1% 7,1% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

10,156a 4 ,038

10,667 4 ,031

5,214 1 ,022

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,39.

a. 

 

 

Quadro 205 - Tipo de actividade da PME e Preço 

Crosstab

27 2 4 11 13 57

47,4% 3,5% 7,0% 19,3% 22,8% 100,0%

27 9 12 10 14 72

37,5% 12,5% 16,7% 13,9% 19,4% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total
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Chi-Square Tests

6,888a 4 ,142

7,341 4 ,119

,002 1 ,962

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,86.

a. 

 

 

Quadro 206 - Tipo de actividade da PME e Funcionalidades 

 

Crosstab

37 5 11 17 20 90

41,1% 5,6% 12,2% 18,9% 22,2% 100,0%

17 6 5 4 7 39

43,6% 15,4% 12,8% 10,3% 17,9% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

4,613a 4 ,329

4,448 4 ,349

1,044 1 ,307

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,33.

a. 

 

 

Quadro 207 - Tipo de actividade da PME e Assistência técnica 

Crosstab

47 6 7 18 20 98

48,0% 6,1% 7,1% 18,4% 20,4% 100,0%

7 5 9 3 7 31

22,6% 16,1% 29,0% 9,7% 22,6% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total
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Chi-Square Tests

16,632a 4 ,002

15,401 4 ,004

1,172 1 ,279

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,64.

a. 

 

 

Quadro 208 - Tipo de actividade da PME e Formação 

Crosstab

12 1 6 9 7 35

34,3% 2,9% 17,1% 25,7% 20,0% 100,0%

42 10 10 12 20 94

44,7% 10,6% 10,6% 12,8% 21,3% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

5,986a 4 ,200

6,152 4 ,188

1,454 1 ,228

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,98.

a. 

 

 

Quadro 209 - Tipo de actividade da PME total confiança na marca 

Crosstab

54 11 16 20 26 127

42,5% 8,7% 12,6% 15,7% 20,5% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

3,515a 4 ,476

4,041 4 ,401

2,585 1 ,108

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,17.

a. 
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Quadro 210 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no amigo que recomenda 

Crosstab

54 11 15 21 27 128

42,2% 8,6% 11,7% 16,4% 21,1% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

7,118a 4 ,130

4,231 4 ,376

,044 1 ,834

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,09.

a. 

 

 

Quadro 211 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no distribuidor 

 

Crosstab

52 11 13 21 27 124

41,9% 8,9% 10,5% 16,9% 21,8% 100,0%

2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

54 11 16 21 27 129

41,9% 8,5% 12,4% 16,3% 20,9% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

11,884a 4 ,018

9,757 4 ,045

,411 1 ,521

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,43.

a. 
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FRANCA 

 

Quadro 212 - Tipo de actividade da PME e Nº de marcas conhecidas 

Crosstab

1 1

100,0% 100,0%

21 18 9 86 18 152

13,8% 11,8% 5,9% 56,6% 11,8% 100,0%

5 1 1 9 10 26

19,2% 3,8% 3,8% 34,6% 38,5% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

 

Chi-Square Tests

30,132a 12 ,003

23,962 12 ,021

,971 1 ,324

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,05.

a. 

 

 

Quadro 213 - Tipo de actividade da PME e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

7 1 8 42 7 65

10,8% 1,5% 12,3% 64,6% 10,8% 100,0%

10 16 2 35 3 66

15,2% 24,2% 3,0% 53,0% 4,5% 100,0%

11 2 14 19 46

23,9% 4,3% 30,4% 41,3% 100,0%

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 176

Chi-Square Tests

64,760a 12 ,000

64,466 12 ,000

,071 1 ,790

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (45,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,33.

a. 

 

 

Quadro 214 - Tipo de actividade da PME e Comparação entre as marcas 

Crosstab

22 19 4 75 10 130

16,9% 14,6% 3,1% 57,7% 7,7% 100,0%

7 6 21 19 53

13,2% 11,3% 39,6% 35,8% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

33,936a 4 ,000

36,523 4 ,000

7,917 1 ,005

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,90.

a. 

 

 

Quadro 215 - Tipo de actividade da PME e Preço 

Crosstab

13 15 4 40 6 78

16,7% 19,2% 5,1% 51,3% 7,7% 100,0%

16 4 6 56 23 105

15,2% 3,8% 5,7% 53,3% 21,9% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total
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Chi-Square Tests

16,077a 4 ,003

16,811 4 ,002

6,154 1 ,013

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,26.

a. 

 

Quadro 216 - Tipo de actividade da PME e Funcionalidades 

Crosstab

18 16 4 69 9 116

15,5% 13,8% 3,4% 59,5% 7,8% 100,0%

11 3 6 27 20 67

16,4% 4,5% 9,0% 40,3% 29,9% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

21,988a 4 ,000

21,883 4 ,000

2,597 1 ,107

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,66.

a. 

 

 

Quadro 217 - Tipo de actividade da PME e Assistência técnica 

Crosstab

14 5 3 49 7 78

17,9% 6,4% 3,8% 62,8% 9,0% 100,0%

15 14 7 47 22 105

14,3% 13,3% 6,7% 44,8% 21,0% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

9,930a 4 ,042

10,311 4 ,036

,103 1 ,749

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,26.

a. 

 

 

Quadro 218 - Tipo de actividade da PME e Formação 
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Crosstab

3 1 22 26

11,5% 3,8% 84,6% 100,0%

29 16 9 74 29 157

18,5% 10,2% 5,7% 47,1% 18,5% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

15,763a 4 ,003
23,167 4 ,000

1,685 1 ,194

183

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,42.

a. 

 

 

Quadro 219 - Tipo de actividade da PME e Total confiança na marca 

Crosstab

29 19 10 96 18 172

16,9% 11,0% 5,8% 55,8% 10,5% 100,0%

11 11

100,0% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count
% within Total
confiança na marca
Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

62,150a 4 ,000

44,684 4 ,000

16,886 1 ,000

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,60.

a. 

 

 

Quadro 220 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no amigo que recomenda 
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Crosstab

29 19 10 89 29 176

16,5% 10,8% 5,7% 50,6% 16,5% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

6,596a 4 ,159

9,284 4 ,054

1,413 1 ,235

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,38.

a. 

 

 

Quadro 221 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no distribuidor 

Crosstab

28 19 10 96 28 181

15,5% 10,5% 5,5% 53,0% 15,5% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

29 19 10 96 29 183

15,8% 10,4% 5,5% 52,5% 15,8% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

4,358a 4 ,360

4,644 4 ,326

,207 1 ,649

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,11.

a. 

 

ESPANHA 

 

Quadro 222 - Tipo de actividade da PME e Nº de marcas conhecidas 
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Crosstab

3 3 1 7

42,9% 42,9% 14,3% 100,0%

10 8 7 12 21 58

17,2% 13,8% 12,1% 20,7% 36,2% 100,0%

6 3 5 9 4 27

22,2% 11,1% 18,5% 33,3% 14,8% 100,0%

2 1 3 6

33,3% 16,7% 50,0% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

17,056a 12 ,148

20,043 12 ,066

1,678 1 ,195

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,73.

a. 

 

 

Quadro 223 - Tipo de actividade da PME e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

11 1 1 14 7 34

32,4% 2,9% 2,9% 41,2% 20,6% 100,0%

5 9 11 9 16 50

10,0% 18,0% 22,0% 18,0% 32,0% 100,0%

2 5 3 3 13

15,4% 38,5% 23,1% 23,1% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

29,403a 12 ,003

31,253 12 ,002

,058 1 ,810

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

a. 
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Quadro 224 - Tipo de actividade da PME e Comparação entre as marcas 

Crosstab

8 15 8 21 15 67

11,9% 22,4% 11,9% 31,3% 22,4% 100,0%

10 4 6 11 31

32,3% 12,9% 19,4% 35,5% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

14,195a 4 ,007

18,281 4 ,001

,016 1 ,899

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,80.

a. 

 

 

Quadro 225 - Tipo de actividade da PME e Preço 

Crosstab

5 9 8 9 8 39

12,8% 23,1% 20,5% 23,1% 20,5% 100,0%

13 6 4 18 18 59

22,0% 10,2% 6,8% 30,5% 30,5% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

8,612a 4 ,072

8,541 4 ,074

,520 1 ,471

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,78.

a. 

 

 

Tabela 226 - Tipo de actividade da PME e Funcionalidades 
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Crosstab

8 15 8 21 15 67

11,9% 22,4% 11,9% 31,3% 22,4% 100,0%

10 4 6 11 31

32,3% 12,9% 19,4% 35,5% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

14,195a 4 ,007

18,281 4 ,001

,016 1 ,899

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,80.

a. 

 

 

Quadro 227 - Tipo de actividade da PME e Assistência técnica 

Crosstab

5 13 7 16 10 51

9,8% 25,5% 13,7% 31,4% 19,6% 100,0%

13 2 5 11 16 47

27,7% 4,3% 10,6% 23,4% 34,0% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

14,126a 4 ,007

15,197 4 ,004

,047 1 ,829

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,76.

a. 

 

 

Quadro 228 - Tipo de actividade da PME e Formação 
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Crosstab

1 7 3 11 4 26

3,8% 26,9% 11,5% 42,3% 15,4% 100,0%

17 8 9 16 21 71

23,9% 11,3% 12,7% 22,5% 29,6% 100,0%

18 15 12 27 25 97

18,6% 15,5% 12,4% 27,8% 25,8% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

11,339a 4 ,023

12,342 4 ,015

,224 1 ,636

97

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,22.

a. 

 

 

Quadro 229 - Tipo de actividade da PME e Total confiança na marca 

Crosstab

18 15 12 25 23 93

19,4% 16,1% 12,9% 26,9% 24,7% 100,0%

2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

4,940a 4 ,293

6,640 4 ,156

4,204 1 ,040

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,61.

a. 

 

 

Quadro 230 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no amigo que recomenda 
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Crosstab

13 15 9 26 21 84

15,5% 17,9% 10,7% 31,0% 25,0% 100,0%

5 3 1 5 14

35,7% 21,4% 7,1% 35,7% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

9,289a 4 ,054

11,606 4 ,021

,346 1 ,556

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,71.

a. 

 

 

Quadro 231 - Tipo de actividade da PME e Total confiança no distribuidor 

Crosstab

13 15 9 24 20 81

16,0% 18,5% 11,1% 29,6% 24,7% 100,0%

5 3 3 6 17

29,4% 17,6% 17,6% 35,3% 100,0%

18 15 12 27 26 98

18,4% 15,3% 12,2% 27,6% 26,5% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

Industrial
o agrícola

Comércio
por grosso

Comércio
por retalho

Gabinete de
contabilidade Serviços

Tipo de actividade da PME

Total

 

Chi-Square Tests

6,332a 4 ,176

8,730 4 ,068

,001 1 ,979

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,08.

a. 

 

 

PORTUGAL 

 

Quadro 232 - Facturação média anual e Nº de marcas conhecidas 
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Crosstab

1 1 12 14

7,1% 7,1% 85,7% 100,0%

10 4 5 13 32

31,3% 12,5% 15,6% 40,6% 100,0%

4 7 18 25 54

7,4% 13,0% 33,3% 46,3% 100,0%

5 1 6 17 29

17,2% 3,4% 20,7% 58,6% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

20,837a 9 ,013

21,868 9 ,009

,003 1 ,958

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,30.

a. 

 

 

Quadro 233 - Facturação média anual e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

6 6 9 34 55

10,9% 10,9% 16,4% 61,8% 100,0%

9 5 11 17 42

21,4% 11,9% 26,2% 40,5% 100,0%

5 1 7 5 18

27,8% 5,6% 38,9% 27,8% 100,0%

3 11 14

21,4% 78,6% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

16,874a 9 ,051

19,995 9 ,018

,007 1 ,934

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,30.

a. 
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Quadro 234 - Facturação média anual e Comparação entre as marcas 

Crosstab

18 8 27 48 101

17,8% 7,9% 26,7% 47,5% 100,0%

2 4 3 19 28

7,1% 14,3% 10,7% 67,9% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

6,731a 3 ,081

7,284 3 ,063

2,227 1 ,136

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,60.

a. 

 

 

Quadro 235 - Facturação média anual e Preço 

Crosstab

12 4 13 28 57

21,1% 7,0% 22,8% 49,1% 100,0%

8 8 17 39 72

11,1% 11,1% 23,6% 54,2% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

2,766a 3 ,429

2,766 3 ,429

1,124 1 ,289

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,30.

a. 

 

 

Quadro 236 - Facturação média anual e Funcionalidades 
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Crosstab

13 8 24 45 90

14,4% 8,9% 26,7% 50,0% 100,0%

7 4 6 22 39

17,9% 10,3% 15,4% 56,4% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

 

Chi-Square Tests

1,975a 3 ,578

2,086 3 ,555

,009 1 ,926

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,63.

a. 

 

 

Quadro 237 - Facturação média anual e Assistência técnica 

Crosstab

17 6 27 48 98

17,3% 6,1% 27,6% 49,0% 100,0%

3 6 3 19 31

9,7% 19,4% 9,7% 61,3% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

9,249a 3 ,026

9,317 3 ,025

,398 1 ,528

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,88.

a. 

 

 

Quadro 238 - Facturação média anual e Formação 
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Crosstab

11 1 9 14 35

31,4% 2,9% 25,7% 40,0% 100,0%

9 11 21 53 94

9,6% 11,7% 22,3% 56,4% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

 

Chi-Square Tests

11,444a 3 ,010

11,072 3 ,011

5,452 1 ,020

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,26.

a. 

 

 

Quadro 239 - Facturação média anual e Total confiança na marca 

 

Crosstab

19 12 30 66 127

15,0% 9,4% 23,6% 52,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

 

Chi-Square Tests

2,222a 3 ,528

2,300 3 ,512

,628 1 ,428

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,19.

a. 

 

 

Quadro 240 - Facturação média anual e Total confiança no amigo que recomenda 
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Crosstab

20 12 30 66 128

15,6% 9,4% 23,4% 51,6% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

,933a 3 ,818

1,317 3 ,725

,641 1 ,423

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,09.

a. 

 

 

Quadro 241 - Facturação média anual e Total confiança no distribuidor 

Crosstab

19 12 30 63 124

15,3% 9,7% 24,2% 50,8% 100,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

20 12 30 67 129

15,5% 9,3% 23,3% 51,9% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

2,550a 3 ,466

4,063 3 ,255

,341 1 ,559

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,47.

a. 

 

 

FRANCA 

 

Quadro 242 - Facturação média anual e Nº de marcas conhecidas 
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Crosstab

1 1

100,0% 100,0%

47 49 16 40 152

30,9% 32,2% 10,5% 26,3% 100,0%

4 7 4 11 26

15,4% 26,9% 15,4% 42,3% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

22,109a 9 ,009

17,884 9 ,037

2,137 1 ,144

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,13.

a. 

 
 

Quadro 243 - Facturação média anual e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

25 18 3 19 65

38,5% 27,7% 4,6% 29,2% 100,0%

12 29 13 12 66

18,2% 43,9% 19,7% 18,2% 100,0%

15 4 6 21 46

32,6% 8,7% 13,0% 45,7% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

38,403a 9 ,000

42,842 9 ,000

2,561 1 ,110

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,75.

a. 
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Quadro 244 - Facturação média anual e Comparação entre as marcas 

Crosstab

41 43 16 30 130

31,5% 33,1% 12,3% 23,1% 100,0%

11 13 7 22 53

20,8% 24,5% 13,2% 41,5% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

6,966a 3 ,073

6,793 3 ,079

6,402 1 ,011

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,66.

a. 

 

 

Tabela 245 - Facturação média anual e Preço 

Crosstab

24 27 10 17 78

30,8% 34,6% 12,8% 21,8% 100,0%

28 29 13 35 105

26,7% 27,6% 12,4% 33,3% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

3,085a 3 ,379

3,135 3 ,371

2,309 1 ,129

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,80.

a. 
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Quadro 246 - Facturação média anual e Funcionalidades 

Crosstab

40 40 15 21 116

34,5% 34,5% 12,9% 18,1% 100,0%

12 16 8 31 67

17,9% 23,9% 11,9% 46,3% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

17,555a 3 ,001

17,350 3 ,001

15,845 1 ,000

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,42.

a. 

 
 

Quadro 247 - Facturação média anual e Assistência técnica 

Crosstab

37 22 9 10 78

47,4% 28,2% 11,5% 12,8% 100,0%

15 34 14 42 105

14,3% 32,4% 13,3% 40,0% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

29,313a 3 ,000

30,470 3 ,000

25,751 1 ,000

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,80.

a. 

 
 

Quadro 248 - Facturação média anual e Formação 
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Crosstab

13 5 4 4 26

50,0% 19,2% 15,4% 15,4% 100,0%

39 51 19 48 157

24,8% 32,5% 12,1% 30,6% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

8,252a 3 ,041

7,951 3 ,047

4,394 1 ,036

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,27.

a. 

 

 

Quadro 249 - Facturação média anual e Total confiança na marca 

Crosstab

52 56 18 46 172

30,2% 32,6% 10,5% 26,7% 100,0%

5 6 11

45,5% 54,5% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

19,790a 3 ,000

21,902 3 ,000

10,889 1 ,001

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,38.

a. 

 
 

Tabela 250 - Facturação média anual e Total confiança no amigo que recomenda 
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Crosstab

51 50 23 52 176

29,0% 28,4% 13,1% 29,5% 100,0%

1 6 7

14,3% 85,7% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

10,719a 3 ,013

11,400 3 ,010

1,604 1 ,205

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,88.

a. 

 

 

Quadro 251 - Facturação média anual e Total confiança no distribuidor 

Crosstab

51 55 23 52 181

28,2% 30,4% 12,7% 28,7% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

52 56 23 52 183

28,4% 30,6% 12,6% 28,4% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

1,409a 3 ,703

2,128 3 ,546

1,208 1 ,272

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,25.

a. 

 
ESPANHA 

 

Quadro 252 - Facturação média anual e Nº de marcas conhecidas 
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Crosstab

1 2 3 1 7

14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 100,0%

19 26 7 6 58

32,8% 44,8% 12,1% 10,3% 100,0%

6 14 4 3 27

22,2% 51,9% 14,8% 11,1% 100,0%

1 2 2 1 6

16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

Count

% within Nº de
marcas conhecidas

1

2 a 3

4 a 5

Mais de 6

Nº de marcas
conhecidas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

7,459a 9 ,589

6,503 9 ,689

,138 1 ,710

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,67.

a. 

 

 

Quadro 253 - Facturação média anual e Nº de fontes de informação utilizadas 

Crosstab

9 15 4 6 34

26,5% 44,1% 11,8% 17,6% 100,0%

12 25 10 3 50

24,0% 50,0% 20,0% 6,0% 100,0%

6 3 2 2 13

46,2% 23,1% 15,4% 15,4% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas
Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

Count

% within Nº de fontes de
informação utilizadas

1 fonte

2 fontes

3 fontes

Mais de 3 fontes

Nº de fontes
de informação
utilizadas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

8,296a 9 ,505

8,756 9 ,460

,566 1 ,452

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,11.

a. 
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Quadro 254 - Facturação média anual e Comparação entre as marcas 

Crosstab

17 29 12 9 67

25,4% 43,3% 17,9% 13,4% 100,0%

10 15 4 2 31

32,3% 48,4% 12,9% 6,5% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Count

% within Comparação
entre as marcas

Sim

Não

Comparação entre
as marcas

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

1,733a 3 ,630

1,834 3 ,608

1,602 1 ,206

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,48.

a. 

 

 

Quadro 255 - Facturação média anual e Preço 

Crosstab

8 17 8 6 39

20,5% 43,6% 20,5% 15,4% 100,0%

19 27 8 5 59

32,2% 45,8% 13,6% 8,5% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Count

% within Preço

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Preço

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

2,884a 3 ,410

2,888 3 ,409

2,799 1 ,094

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,38.

a. 

 
 

Quadro 256 - Facturação média anual e Funcionalidades 
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Crosstab

17 29 12 9 67

25,4% 43,3% 17,9% 13,4% 100,0%

10 15 4 2 31

32,3% 48,4% 12,9% 6,5% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Count

% within Funcionalidades

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Funcionalidades

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

1,733a 3 ,630

1,834 3 ,608

1,602 1 ,206

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,48.

a. 

 

 

Quadro 257 - Facturação média anual e Assistência técnica 

Crosstab

14 23 11 3 51

27,5% 45,1% 21,6% 5,9% 100,0%

13 21 5 8 47

27,7% 44,7% 10,6% 17,0% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Count

% within Assistência
técnica

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Assistência
técnica

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

4,495a 3 ,213

4,629 3 ,201

,343 1 ,558

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,28.

a. 

 
 

Quadro 258 - Facturação média anual e Formação 
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Crosstab

8 12 5 1 26

30,8% 46,2% 19,2% 3,8% 100,0%

19 31 11 10 71

26,8% 43,7% 15,5% 14,1% 100,0%

27 43 16 11 97

27,8% 44,3% 16,5% 11,3% 100,0%

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Count

% within Formação

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Formação

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

2,057a 3 ,561

2,462 3 ,482

,917 1 ,338

97

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,95.

a. 

 

 

Quadro 259 - Facturação média anual e Total confiança na marca 

Crosstab

24 42 16 11 93

25,8% 45,2% 17,2% 11,8% 100,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Count

% within Total
confiança na marca

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
na marca

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

3,493a 3 ,322

4,387 3 ,223

3,023 1 ,082

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,56.

a. 

 
 

Quadro 260 - Facturação média anual e Total confiança no amigo que recomenda 
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Crosstab

21 36 16 11 84

25,0% 42,9% 19,0% 13,1% 100,0%

6 8 14

42,9% 57,1% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Count

% within Total confiança
no amigo que recomenda

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no amigo que
recomenda

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

6,434a 3 ,092

10,054 3 ,018

5,403 1 ,020

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,57.

a. 

 

 

Quadro 261 - Facturação média anual e Total confiança no distribuidor   

Crosstab

23 33 14 11 81

28,4% 40,7% 17,3% 13,6% 100,0%

4 11 2 17

23,5% 64,7% 11,8% 100,0%

27 44 16 11 98

27,6% 44,9% 16,3% 11,2% 100,0%

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Count

% within Total confiança
no distribuidor

Compara entre as
marcas

Não compara entre
as marcas porque...

Total confiança
no distribuidor

Total

<600.000
euros

<1.800.000
euros

<3.600.000
euros

Mais de
6.000.000

euros

Facturação média anual

Total

 

Chi-Square Tests

4,489a 3 ,213

6,229 3 ,101

1,229 1 ,268

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,91.

a. 

 

 

III – FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Quadro 262 - Lojas * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

17 11 2 30

56,7% 36,7% 6,7% 100,0%

22 225 96 37 380

5,8% 59,2% 25,3% 9,7% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

3,428a 3 ,330

4,921 3 ,178

,631 1 ,427

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,61.

a. 

 

 

Quadro 263 - Publicidade e artigos em revistas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

9 58 26 23 116

7,8% 50,0% 22,4% 19,8% 100,0%

13 184 81 16 294

4,4% 62,6% 27,6% 5,4% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

22,895a 3 ,000

20,700 3 ,000

6,365 1 ,012

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,22.

a. 

 

 

Quadro 264 - Rádio/TV * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

3 3

100,0% 100,0%

22 242 104 39 407

5,4% 59,5% 25,6% 9,6% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

8,558a 3 ,036

8,123 3 ,044

2,037 1 ,153

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,16.

a. 

 
 

Quadro 265 - Contacto com um distribuidor * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

10 131 74 17 232

4,3% 56,5% 31,9% 7,3% 100,0%

12 111 33 22 178

6,7% 62,4% 18,5% 12,4% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

11,269a 3 ,010

11,466 3 ,009

,613 1 ,434

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,55.

a. 

 

 

Quadro 266 - Amigos utilizadores * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

3 127 61 14 205

1,5% 62,0% 29,8% 6,8% 100,0%

19 115 46 25 205

9,3% 56,1% 22,4% 12,2% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

17,437a 3 ,001

18,823 3 ,000

,367 1 ,545

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11,00.

a. 

 

 

Quadro 267 - Internet * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

4 16 10 11 41

9,8% 39,0% 24,4% 26,8% 100,0%

18 226 97 28 369

4,9% 61,2% 26,3% 7,6% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

19,136a 3 ,000

15,024 3 ,002

6,891 1 ,009

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,20.

a. 

 

 

Quadro 268 - Feiras de informática * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

1 33 22 18 74

1,4% 44,6% 29,7% 24,3% 100,0%

21 209 85 21 336

6,3% 62,2% 25,3% 6,3% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

27,181a 3 ,000

23,669 3 ,000

23,298 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,97.

a. 

 

 

Quadro 269 - Escola * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

6 5 3 14

42,9% 35,7% 21,4% 100,0%

22 236 102 36 396

5,6% 59,6% 25,8% 9,1% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

4,097a 3 ,251

4,310 3 ,230

4,056 1 ,044

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,75.

a. 

 

 

Quadro 270 - Outra fonte * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

8 47 20 7 82

9,8% 57,3% 24,4% 8,5% 100,0%

14 195 87 32 328

4,3% 59,5% 26,5% 9,8% 100,0%

22 242 107 39 410

5,4% 59,0% 26,1% 9,5% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

3,949a 3 ,267

3,431 3 ,330

1,233 1 ,267

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,40.

a. 

 

 

PORTUGAL 

 

Quadro 271 - Lojas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

1 5 1 7

14,3% 71,4% 14,3% 100,0%

14 31 49 28 122

11,5% 25,4% 40,2% 23,0% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

2,900a 3 ,407

3,491 3 ,322

,499 1 ,480

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,76.

a. 

 

 

Quadro 272 - Publicidade e artigos em revistas * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

5 5 19 17 46

10,9% 10,9% 41,3% 37,0% 100,0%

9 27 35 12 83

10,8% 32,5% 42,2% 14,5% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

12,267a 3 ,007

12,699 3 ,005

6,728 1 ,009

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,99.

a. 

 

 

Quadro 273 - Rádio/TV * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,a

129

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value

No statistics are computed
because Radio/TV is a constant.

a. 

 

 

Quadro 274 - Contacto com um distribuidor * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

2 19 41 16 78

2,6% 24,4% 52,6% 20,5% 100,0%

12 13 13 13 51

23,5% 25,5% 25,5% 25,5% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

18,245a 3 ,000

18,925 3 ,000

5,226 1 ,022

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,53.

a. 

 

 

Quadro 275 - Amigos utilizadores * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

2 10 24 8 44

4,5% 22,7% 54,5% 18,2% 100,0%

12 22 30 21 85

14,1% 25,9% 35,3% 24,7% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

5,680a 3 ,128

5,985 3 ,112

,843 1 ,359

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,78.

a. 

 

Quadro 276 - Internet * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

4 7 8 10 29

13,8% 24,1% 27,6% 34,5% 100,0%

10 25 46 19 100

10,0% 25,0% 46,0% 19,0% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

4,523a 3 ,210

4,455 3 ,216

,202 1 ,654

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,15.

a. 

 

 

 

Quadro 277 - Feiras de informática * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

1 1 8 11 21

4,8% 4,8% 38,1% 52,4% 100,0%

13 31 46 18 108

12,0% 28,7% 42,6% 16,7% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

14,980a 3 ,002

14,716 3 ,002

11,312 1 ,001

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,28.

a. 
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Quadro 278 - Escola * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

1 4 3 8

12,5% 50,0% 37,5% 100,0%

14 31 50 26 121

11,6% 25,6% 41,3% 21,5% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

2,437a 3 ,487

3,271 3 ,352

2,396 1 ,122

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,87.

a. 

 

 

Quadro 279 - Outra fonte * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

8 2 12 4 26

30,8% 7,7% 46,2% 15,4% 100,0%

6 30 42 25 103

5,8% 29,1% 40,8% 24,3% 100,0%

14 32 54 29 129

10,9% 24,8% 41,9% 22,5% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

16,619a 3 ,001

15,095 3 ,002

3,382 1 ,066

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,82.

a. 

 

FRANCA 
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Quadro 280 - Lojas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

16 2 18

88,9% 11,1% 100,0%

1 136 24 4 165

,6% 82,4% 14,5% 2,4% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,762a 3 ,859

1,260 3 ,739

,470 1 ,493

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,10.

a. 

 

 

Quadro 281 - Publicidade e artigos em revistas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

43 4 3 50

86,0% 8,0% 6,0% 100,0%

1 109 22 1 133

,8% 82,0% 16,5% ,8% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

6,892a 3 ,075

6,731 3 ,081

,131 1 ,718

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,27.

a. 
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Quadro 282 - Rádio/TV * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

1 1

100,0% 100,0%

1 152 25 4 182

,5% 83,5% 13,7% 2,2% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

 

Chi-Square Tests

6,072a 3 ,108

3,936 3 ,268

3,319 1 ,069

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,01.

a. 

 

 

Quadro 283 - Contacto com um distribuidor * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

1 77 20 98

1,0% 78,6% 20,4% 100,0%

75 6 4 85

88,2% 7,1% 4,7% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

11,700a 3 ,008

13,987 3 ,003

,190 1 ,663

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,46.

a. 
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Quadro 284 - Amigos utilizadores * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

79 19 3 101

78,2% 18,8% 3,0% 100,0%

1 73 7 1 82

1,2% 89,0% 8,5% 1,2% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

5,866a 3 ,118

6,448 3 ,092

5,000 1 ,025

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,45.

a. 

 

 

Quadro 285 - Internet * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

6 2 8

75,0% 25,0% 100,0%

1 146 24 4 175

,6% 83,4% 13,7% 2,3% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,980a 3 ,806

1,078 3 ,782

,199 1 ,655

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,04.

a. 
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Quadro 286 - Feiras de informática * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

24 5 2 31

77,4% 16,1% 6,5% 100,0%

1 128 21 2 152

,7% 84,2% 13,8% 1,3% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

3,551a 3 ,314

2,910 3 ,406

2,218 1 ,136

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,17.

a. 

 

 

Quadro 287 - Escola * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

1 147 25 4 177

,6% 83,1% 14,1% 2,3% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,196a 3 ,978

,358 3 ,949

,006 1 ,940

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,03.

a. 
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Quadro 288 - Outra fonte * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

39 8 1 48

81,3% 16,7% 2,1% 100,0%

1 113 18 3 135

,7% 83,7% 13,3% 2,2% 100,0%

1 152 26 4 183

,5% 83,1% 14,2% 2,2% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,661a 3 ,882

,905 3 ,824

,251 1 ,617

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,26.

a. 

 

 

ESPANHA 

 

Quadro 289 - Lojas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

4 1 5

80,0% 20,0% 100,0%

7 58 23 5 93

7,5% 62,4% 24,7% 5,4% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total
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Chi-Square Tests

10,413a 3 ,015

11,437 3 ,010

8,200 1 ,004

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,31.

a. 

 

Quadro 290 - Publicidade e artigos em revistas * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

4 10 3 3 20

20,0% 50,0% 15,0% 15,0% 100,0%

3 48 24 3 78

3,8% 61,5% 30,8% 3,8% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

10,845a 3 ,013

9,138 3 ,028

,300 1 ,584

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,22.

a. 

 

Quadro 291 - Rádio/TV * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

2 2

100,0% 100,0%

7 58 25 6 96

7,3% 60,4% 26,0% 6,3% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total
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Chi-Square Tests

5,369a 3 ,147

5,267 3 ,153

1,889 1 ,169

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

a. 

 
 

Quadro 292 - Contacto com um distribuidor * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

7 35 13 1 56

12,5% 62,5% 23,2% 1,8% 100,0%

23 14 5 42

54,8% 33,3% 11,9% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

10,399a 3 ,015

13,146 3 ,004

8,992 1 ,003

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,57.

a. 

 

 

 

Quadro 293 - Amigos utilizadores * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

1 38 18 3 60

1,7% 63,3% 30,0% 5,0% 100,0%

6 20 9 3 38

15,8% 52,6% 23,7% 7,9% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

7,602a 3 ,055

7,719 3 ,052

1,018 1 ,313

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,33.

a. 

 

 

Quadro 294 - Internet * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

7 55 27 5 94

7,4% 58,5% 28,7% 5,3% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

4,050a 3 ,256

4,404 3 ,221

,256 1 ,613

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,24.

a. 

 

Quadro 295 - Feiras de informática * Número de marcas conhecidas 
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Crosstab

8 9 5 22

36,4% 40,9% 22,7% 100,0%

7 50 18 1 76

9,2% 65,8% 23,7% 1,3% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

19,135a 3 ,000

18,060 3 ,000

16,694 1 ,000

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,35.

a. 

 

 

Quadro 296 - Escola * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total

 

Chi-Square Tests

,a

98

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value

No statistics are computed
because Escola is a constant.

a. 

 

Quadro 297 - Outra fonte * Número de marcas conhecidas 

Crosstab

6 2 8

75,0% 25,0% 100,0%

7 52 27 4 90

7,8% 57,8% 30,0% 4,4% 100,0%

7 58 27 6 98

7,1% 59,2% 27,6% 6,1% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

1 2 a 3 4 a 5 Mais de 6

Nº de marcas conhecidas

Total
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Chi-Square Tests

8,461a 3 ,037

9,198 3 ,027

,535 1 ,465

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,49.

a. 

 

 

Quadro 298 - Lojas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

21 9 30

70,0% 30,0% 100,0%

277 103 380

72,9% 27,1% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,117b 1 ,732

,017 1 ,897

,115 1 ,734

,832 ,438

,117 1 ,732

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,20.

b. 
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Quadro 299 - Publicidade e artigos em revistas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

96 20 116

82,8% 17,2% 100,0%

202 92 294

68,7% 31,3% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

8,271b 1 ,004

7,579 1 ,006

8,793 1 ,003

,004 ,002

8,251 1 ,004

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
31,69.

b. 

 
Quadro 300 - Rádio/TV * Comparação entre as marcas 

Crosstab

3 3

100,0% 100,0%

298 109 407

73,2% 26,8% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

8,041b 1 ,005

4,776 1 ,029

7,845 1 ,005

,020 ,020

8,021 1 ,005

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,82.

b. 
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Quadro 301 - Contacto com um distribuidor * Comparação entre as marcas 

Crosstab

163 69 232

70,3% 29,7% 100,0%

135 43 178

75,8% 24,2% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 302 - Amigos utilizadores * Comparação entre as marcas 

Crosstab

130 75 205

63,4% 36,6% 100,0%

168 37 205

82,0% 18,0% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 
Chi-Square Tests

17,738b 1 ,000

16,817 1 ,000

18,011 1 ,000

,000 ,000

17,695 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
56,00.

b. 

 

Chi-Square Tests

1,582b 1 ,208

1,313 1 ,252

1,593 1 ,207

,220 ,126

1,578 1 ,209

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
48,62.

b. 
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Quadro 303 - Internet * Comparação entre as marcas 

Crosstab

36 5 41

87,8% 12,2% 100,0%
262 107 369

71,0% 29,0% 100,0%

298 112 410
72,7% 27,3% 100,0%

Count
% within Internet
Count

% within Internet

Count
% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 
Chi-Square Tests

5,247b 1 ,022

4,435 1 ,035

6,062 1 ,014

,025 ,013

5,234 1 ,022

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,20.

b. 

 

 

Quadro 304 - Feiras de informática * Comparação entre as marcas 

Crosstab

65 9 74

87,8% 12,2% 100,0%

233 103 336

69,3% 30,7% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 
Chi-Square Tests

10,445b 1 ,001

9,535 1 ,002
11,896 1 ,001

,001 ,001

10,420 1 ,001

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
20,21.

b. 
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Quadro 305 - Escola * Comparação entre as marcas 

Crosstab

12 2 14

85,7% 14,3% 100,0%

286 110 396

72,2% 27,8% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

1,240b 1 ,266

,653 1 ,419

1,407 1 ,236

,368 ,215

1,237 1 ,266

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,82.

b. 

 

Quadro 306 - Outra fonte * Comparação entre as marcas 

Crosstab

56 26 82

68,3% 31,7% 100,0%

242 86 328

73,8% 26,2% 100,0%

298 112 410

72,7% 27,3% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,995b 1 ,319

,738 1 ,390

,973 1 ,324

,334 ,194

,993 1 ,319

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
22,40.

b. 
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PORTUGAL 

 

Quadro 307 - Lojas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

95 27 122

77,9% 22,1% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,240b 1 ,624
,000 1 ,985

,263 1 ,608
1,000 ,527

,238 1 ,626

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,52.

b. 

 

Quadro 308 - Publicidade e artigos em revistas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

39 7 46

84,8% 15,2% 100,0%

62 21 83

74,7% 25,3% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

1,771b 1 ,183

1,227 1 ,268

1,846 1 ,174

,265 ,133

1,757 1 ,185

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,98.

b. 
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Quadro 309 - Rádio/TV * Comparação entre as marcas 

Crosstab

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,a

129

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value

No statistics are computed
because Radio/TV is a constant.

a. 

 

 

Quadro 310 - Contacto com um distribuidor * Comparação entre as marcas 

Crosstab

65 13 78

83,3% 16,7% 100,0%

36 15 51

70,6% 29,4% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,948b 1 ,086

2,245 1 ,134

2,895 1 ,089

,125 ,068

2,925 1 ,087

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,07.

b. 
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Quadro 311 - Amigos utilizadores * Comparação entre as marcas 

Crosstab

31 13 44

70,5% 29,5% 100,0%

70 15 85

82,4% 17,6% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,415b 1 ,120

1,766 1 ,184

2,341 1 ,126

,175 ,093

2,397 1 ,122

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,55.

b. 

 

 

Quadro 312 - Internet * Comparação entre as marcas 

Crosstab

26 3 29

89,7% 10,3% 100,0%

75 25 100

75,0% 25,0% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,841b 1 ,092

2,044 1 ,153

3,216 1 ,073

,125 ,071

2,819 1 ,093

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,29.

b. 
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Quadro 313 - Feiras de informática * Comparação entre as marcas 

Crosstab

19 2 21

90,5% 9,5% 100,0%

82 26 108

75,9% 24,1% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,190b 1 ,139

1,418 1 ,234

2,548 1 ,110

,245 ,113

2,173 1 ,140

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,56.

b. 

 

Quadro 314 - Escola * Comparação entre as marcas 

Crosstab

6 2 8

75,0% 25,0% 100,0%

95 26 121

78,5% 21,5% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,054b 1 ,815

,000 1 1,000

,053 1 ,818

,684 ,551

,054 1 ,816

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,74.

b. 
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Quadro 315 - Outra fonte * Comparação entre as marcas 

Crosstab

18 8 26

69,2% 30,8% 100,0%

83 20 103

80,6% 19,4% 100,0%

101 28 129

78,3% 21,7% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

1,574b 1 ,210

,977 1 ,323

1,480 1 ,224

,285 ,161

1,562 1 ,211

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,64.

b. 

 

 

FRANCA 

 

Quadro 316 - Lojas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

12 6 18

66,7% 33,3% 100,0%

118 47 165

71,5% 28,5% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,185b 1 ,667

,025 1 ,875

,181 1 ,671

,785 ,426

,184 1 ,668

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,21.

b. 
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Quadro 317 - Publicidade e artigos em revistas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

43 7 50

86,0% 14,0% 100,0%

87 46 133

65,4% 34,6% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

7,485b 1 ,006

6,518 1 ,011

8,236 1 ,004

,006 ,004

7,445 1 ,006

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
14,48.

b. 

 

 

Tabela 318 - Rádio/TV * Comparação entre as marcas 

Crosstab

1 1

100,0% 100,0%

130 52 182

71,4% 28,6% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Radio/TV

Count

% within Radio/TV

Count
% within Radio/TV

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Radio/TV

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,466b 1 ,116

,216 1 ,642

2,492 1 ,114

,290 ,290

2,453 1 ,117

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,29.

b. 
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Quadro 319 - Contacto com um distribuidor * Comparação entre as marcas 

Crosstab

61 37 98

62,2% 37,8% 100,0%

69 16 85

81,2% 18,8% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

7,930b 1 ,005

7,036 1 ,008

8,122 1 ,004

,006 ,004

7,886 1 ,005

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
24,62.

b. 

 

Quadro 320 - Amigos utilizadores * Comparação entre as marcas 

Crosstab

56 45 101

55,4% 44,6% 100,0%

74 8 82

90,2% 9,8% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

26,637b 1 ,000

24,972 1 ,000

29,017 1 ,000

,000 ,000

26,491 1 ,000

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
23,75.

b. 
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Quadro 321 - Internet * Comparação entre as marcas 

Crosstab

8 8

100,0% 100,0%

122 53 175

69,7% 30,3% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

3,411b 1 ,065

2,097 1 ,148

5,619 1 ,018

,107 ,061

3,392 1 ,066

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,32.

b. 

 

Tabela 322 - Feiras de informática * Comparação entre as marcas 

Crosstab

26 5 31

83,9% 16,1% 100,0%

104 48 152

68,4% 31,6% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,987b 1 ,084

2,284 1 ,131

3,279 1 ,070

,127 ,061

2,971 1 ,085

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,98.

b. 
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Quadro 323 - Escola * Comparação entre as marcas 

Crosstab

6 6

100,0% 100,0%

124 53 177

70,1% 29,9% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,529b 1 ,112

1,283 1 ,257

4,186 1 ,041

,184 ,124

2,515 1 ,113

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,74.

b. 

 

Quadro 324 - Outra fonte * Comparação entre as marcas 

Crosstab

30 18 48

62,5% 37,5% 100,0%

100 35 135

74,1% 25,9% 100,0%

130 53 183

71,0% 29,0% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

2,306b 1 ,129

1,777 1 ,182

2,236 1 ,135

,141 ,093

2,293 1 ,130

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,90.

b. 
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ESPANHA 

 

Quadro 325 - Lojas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

64 29 93

68,8% 31,2% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Count

% within Lojas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Lojas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,171b 1 ,680

,000 1 1,000

,164 1 ,685

,650 ,508

,169 1 ,681

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,58.

b. 

 

 

Quadro 326 - Publicidade e artigos em revistas * Comparação entre as marcas 

Crosstab

14 6 20

70,0% 30,0% 100,0%

53 25 78

67,9% 32,1% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Count

% within Publicidade
e artigos em revistas

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Publicidade
e artigos em
revistas

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,031b 1 ,860

,000 1 1,000

,031 1 ,860

1,000 ,545

,031 1 ,861

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,33.

b. 
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Quadro 327 - Rádio/TV * Comparação entre as marcas 

Chi-Square Tests

4,413b 1 ,036

1,776 1 ,183

4,695 1 ,030

,098 ,098

4,368 1 ,037

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,63.

b. 

 

 

Quadro 328 - Contacto com um distribuidor * Comparação entre as marcas 

Crosstab

37 19 56

66,1% 33,9% 100,0%

30 12 42

71,4% 28,6% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Count

% within Contacto
com um distribuidor

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Contacto
com um
distribuidor

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,318b 1 ,573

,119 1 ,730

,320 1 ,571

,663 ,367

,315 1 ,574

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,29.

b. 
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Quadro 329 - Amigos utilizadores * Comparação entre as marcas 

Crosstab

43 17 60

71,7% 28,3% 100,0%

24 14 38

63,2% 36,8% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Count

% within Amigos
utilizadores

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Amigos
utilizadores

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,779b 1 ,377

,435 1 ,509

,772 1 ,379

,384 ,254

,771 1 ,380

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
12,02.

b. 

 

Quadro 330 - Internet * Comparação entre as marcas 

Crosstab

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

65 29 94

69,1% 30,9% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Count

% within Internet

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Internet

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,651b 1 ,420

,066 1 ,797

,607 1 ,436

,589 ,377

,644 1 ,422

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,27.

b. 
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Quadro 331 - Feiras de informática * Comparação entre as marcas 

Crosstab

20 2 22

90,9% 9,1% 100,0%

47 29 76

61,8% 38,2% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Count

% within Feiras
de informática

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Feiras de
informática

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

6,665b 1 ,010

5,389 1 ,020

7,859 1 ,005

,009 ,007

6,597 1 ,010

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,96.

b. 

 

 

Quadro 332 - Escola * Comparação entre as marcas 

Crosstab

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Escola

Count

% within Escola

Fontes de informação
não utilizadas

Escola

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

,a

98

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value

No statistics are computed
because Escola is a constant.

a. 
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Quadro 333 - Outra fonte * Comparação entre as marcas 

Crosstab

8 8

100,0% 100,0%

59 31 90

65,6% 34,4% 100,0%

67 31 98

68,4% 31,6% 100,0%

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Count

% within Outra fonte

Fontes de informação
utilizadas

Fontes de informação
não utilizadas

Outra
fonte

Total

Sim Não

Comparação entre as
marcas

Total

 

Chi-Square Tests

4,031b 1 ,045

2,595 1 ,107

6,408 1 ,011

,053 ,041

3,989 1 ,046

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,53.

b. 

 

 

IV – A AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO PÓS-COMPRA 

 

Quadro 334 - Comportamento futuro em função do estado actual 

Report

Mean

,51 7,87E-02

1,22 ,87

1,17 ,97

,97 ,67

Esta disposto a
mudar de programa
Sim

Talvez

Não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 335 - Teve formação prévia * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

113 73 182 368

30,7% 19,8% 49,5% 100,0%

14 4 24 42

33,3% 9,5% 57,1% 100,0%

127 77 206 410

31,0% 18,8% 50,2% 100,0%

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

sim

não

Teve formação
prévia

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

2,662a 2 ,264

3,067 2 ,216

,124 1 ,725

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,89.

a. 

 

Quadro 336 - Tem contrato de assistência técnica * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

97 56 180 333

29,1% 16,8% 54,1% 100,0%

30 21 26 77

39,0% 27,3% 33,8% 100,0%

127 77 206 410

31,0% 18,8% 50,2% 100,0%

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

sim

não

Tem contrato de
assistência técnica

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

10,715a 2 ,005

10,786 2 ,005

7,302 1 ,007

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 14,46.

a. 
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Quadro 337 - O Euro foi um problema * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

17 4 11 32

53,1% 12,5% 34,4% 100,0%

110 73 195 378

29,1% 19,3% 51,6% 100,0%

127 77 206 410

31,0% 18,8% 50,2% 100,0%

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

sim

não

O Euro foi um
problema

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

7,966a 2 ,019

7,363 2 ,025

6,457 1 ,011

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,01.

a. 

 
 

Quadro 338 - Já recomendou o software a outras pessoas amigas * Esta disposto a 

mudar de programa 

Crosstab

84 18 51 153

54,9% 11,8% 33,3% 100,0%

43 59 155 257

16,7% 23,0% 60,3% 100,0%

127 77 206 410

31,0% 18,8% 50,2% 100,0%

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

não

sim

Já recomendou o
software a outras
pessoas amigas

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

65,400a 2 ,000

64,806 2 ,000

52,390 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 28,73.

a. 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 239

Quadro 339 - Repetia a compra do mesmo produto * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

52 35 114 201

25,9% 17,4% 56,7% 100,0%

7 37 61 105

6,7% 35,2% 58,1% 100,0%

68 5 31 104

65,4% 4,8% 29,8% 100,0%

127 77 206 410

31,0% 18,8% 50,2% 100,0%

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Sim

Talvez

Não

Repetia a compra
do mesmo produto

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

99,238a 4 ,000

101,990 4 ,000

29,431 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 19,53.

a. 

 

 

Quadro 340 - Comportamento futuro em função do estado actual em Portugal 

Report

Mean

,23 -2,27E-02

1,24 1,03

1,02 1,00

,81 ,66

Esta disposto a
mudar de programa
Sim

Talvez

Não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 341 - Comportamento futuro em função do estado actual em França 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 342 - Comportamento futuro em função do estado actual em Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 

 

Quadro 343 - Teve formação prévia * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

44 32 48 124

35,5% 25,8% 38,7% 100,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

44 33 52 129

34,1% 25,6% 40,3% 100,0%

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

sim

não

Teve formação
prévia

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

3,870a 2 ,144

5,141 2 ,076

3,797 1 ,051

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,28.

a. 

 

Mean

,72 ,30

1,05 ,68

1,16 ,96

1,03 ,76

Esta disposto a
mudar de programa
Sim

Talvez

Não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do

software de
contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

Mean

,58 -8,33E-02

1,36 ,82

1,37 ,93

1,08 ,53

Esta disposto a
mudar de programa
Sim

Talvez

Não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do

software de
contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 344 - Tem contrato de assistência técnica * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

32 21 43 96

33,3% 21,9% 44,8% 100,0%

12 12 9 33

36,4% 36,4% 27,3% 100,0%

44 33 52 129

34,1% 25,6% 40,3% 100,0%

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

sim

não

Tem contrato de
assistência técnica

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

3,951a 2 ,139

3,966 2 ,138

1,390 1 ,238

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,44.

a. 

 

 

Quadro 345 - O Euro foi um problema * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

3 3

100,0% 100,0%

44 30 52 126

34,9% 23,8% 41,3% 100,0%

44 33 52 129

34,1% 25,6% 40,3% 100,0%

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

sim

não

O Euro foi um
problema

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

8,935a 2 ,011

8,391 2 ,015

,016 1 ,900

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,77.

a. 
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Quadro 346 - Já recomendou o software a outras pessoas amigas * Esta disposto a 

mudar de programa 

Crosstab

30 9 12 51

58,8% 17,6% 23,5% 100,0%

14 24 40 78

17,9% 30,8% 51,3% 100,0%

44 33 52 129

34,1% 25,6% 40,3% 100,0%

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

não

sim

Já recomendou o
software a outras
pessoas amigas

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

23,073a 2 ,000

23,241 2 ,000

19,465 1 ,000

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 13,05.

a. 

 

 

Quadro 347 - Repetia a compra do mesmo produto * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

14 12 40 66

21,2% 18,2% 60,6% 100,0%

20 7 27

74,1% 25,9% 100,0%

30 1 5 36

83,3% 2,8% 13,9% 100,0%

44 33 52 129

34,1% 25,6% 40,3% 100,0%

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Sim

Talvez

Não

Repetia a compra
do mesmo produto

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total
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Chi-Square Tests

85,917a 4 ,000

85,981 4 ,000

34,058 1 ,000

129

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,91.

a. 

 

 

FRANCA 

 

Quadro 348 - Teve formação prévia * Esta disposto a mudar de programa 

 

Crosstab

46 22 96 164

28,0% 13,4% 58,5% 100,0%

1 18 19

5,3% 94,7% 100,0%

47 22 114 183

25,7% 12,0% 62,3% 100,0%

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

sim

não

Teve formação
prévia

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

9,573a 2 ,008

12,903 2 ,002

7,901 1 ,005

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,28.

a. 
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Quadro 349 - Tem contrato de assistência técnica * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

38 21 101 160

23,8% 13,1% 63,1% 100,0%

9 1 13 23

39,1% 4,3% 56,5% 100,0%

47 22 114 183

25,7% 12,0% 62,3% 100,0%

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

sim

não

Tem contrato de
assistência técnica

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

3,282a 2 ,194

3,430 2 ,180

1,296 1 ,255

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,77.

a. 

 

 

Quadro 350 - O Euro foi um problema * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

7 11 18

38,9% 61,1% 100,0%

40 22 103 165

24,2% 13,3% 62,4% 100,0%

47 22 114 183

25,7% 12,0% 62,3% 100,0%

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

sim

não

O Euro foi um
problema

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

3,760a 2 ,153

5,750 2 ,056

,551 1 ,458

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,16.

a. 
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Quadro 351 - Já recomendou o software a outras pessoas amigas * Esta disposto a 

mudar de programa 

Crosstab

27 4 36 67

40,3% 6,0% 53,7% 100,0%

20 18 78 116

17,2% 15,5% 67,2% 100,0%

47 22 114 183

25,7% 12,0% 62,3% 100,0%

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

não

sim

Já recomendou o
software a outras
pessoas amigas

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

13,255a 2 ,001

13,245 2 ,001

7,574 1 ,006

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,05.

a. 

 
 

Quadro 352 - Repetia a compra do mesmo produto * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

34 12 39 85

40,0% 14,1% 45,9% 100,0%

10 50 60

16,7% 83,3% 100,0%

13 25 38

34,2% 65,8% 100,0%

47 22 114 183

25,7% 12,0% 62,3% 100,0%

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Sim

Talvez

Não

Repetia a compra
do mesmo produto

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total
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Chi-Square Tests

37,238a 4 ,000

55,945 4 ,000

7,045 1 ,008

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,57.

a. 

 

 

ESPANHA 

 

Quadro 353 - Teve formação prévia * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

23 19 38 80

28,8% 23,8% 47,5% 100,0%

13 3 2 18

72,2% 16,7% 11,1% 100,0%

36 22 40 98

36,7% 22,4% 40,8% 100,0%

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

Count

% within Teve
formação prévia

sim

não

Teve formação
prévia

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

12,655a 2 ,002

12,977 2 ,002

11,987 1 ,001

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,04.

a. 

 

 

 

 

 



O comportamento do consumidor de software de gestão e contabilidade das PME’s em Portugal, França e Espanha. 
Comparação do processo de decisão de compra  

 247

Quadro 354 - Tem contrato de assistência técnica * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

27 14 36 77

35,1% 18,2% 46,8% 100,0%

9 8 4 21

42,9% 38,1% 19,0% 100,0%

36 22 40 98

36,7% 22,4% 40,8% 100,0%

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

Count

% within Tem contrato
de assistência técnica

sim

não

Tem contrato de
assistência técnica

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

6,290a 2 ,043

6,502 2 ,039

2,659 1 ,103

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,71.

a. 

 

Quadro 355 - O Euro foi um problema * Esta disposto a mudar de programa 

Crosstab

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

26 21 40 87

29,9% 24,1% 46,0% 100,0%

36 22 40 98

36,7% 22,4% 40,8% 100,0%

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

Count

% within O Euro
foi um problema

sim

não

O Euro foi um
problema

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

15,942a 2 ,000

18,155 2 ,000

14,301 1 ,000

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,47.

a. 
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Quadro 356 - Já recomendou o software a outras pessoas amigas * Esta disposto a 

mudar de programa 

Crosstab

27 5 3 35

77,1% 14,3% 8,6% 100,0%

9 17 37 63

14,3% 27,0% 58,7% 100,0%

36 22 40 98

36,7% 22,4% 40,8% 100,0%

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

Count

% within Já recomendou
o software a outras
pessoas amigas

não

sim

Já recomendou o
software a outras
pessoas amigas

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total

 

Chi-Square Tests

39,685a 2 ,000

42,363 2 ,000

36,758 1 ,000

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,86.

a. 

 

 

Quadro 357 - Repetia a compra do mesmo produto * Esta disposto a mudar de 

programa 

Crosstab

4 11 35 50

8,0% 22,0% 70,0% 100,0%

7 7 4 18

38,9% 38,9% 22,2% 100,0%

25 4 1 30

83,3% 13,3% 3,3% 100,0%

36 22 40 98

36,7% 22,4% 40,8% 100,0%

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Count

% within Repetia
a compra do
mesmo produto

Sim

Talvez

Não

Repetia a compra
do mesmo produto

Total

Sim Talvez Não

Esta disposto a mudar de programa

Total
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Chi-Square Tests

54,561a 4 ,000

60,525 4 ,000

49,463 1 ,000

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,04.

a. 

 

 

Quadro 358 - Satisfação versus Formação prévia 

Grau de satisfação com as prestações do software
de contabilidade  Grau de satisfação com o serviço

do distribuidor  * Teve formação prévia

Mean

1,04 ,77

,40 -,14

,97 ,67

Teve formação prévia
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

 

 

Quadro 359 - Satisfação versus Formação prévia em Portugal 

Grau de satisfação com as prestações do software
de contabilidade  Grau de satisfação com o serviço

do distribuidor  * Teve formação prévia

Mean

,81 ,69

,60 -,20

,81 ,66

Teve formação prévia
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do

software de
contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 360 - Satisfação versus Formação prévia em França 

Grau de satisfação com as prestações do software
de contabilidade  Grau de satisfação com o serviço

do distribuidor  * Teve formação prévia

Mean

1,12 ,83

,32 ,16

1,03 ,76

Teve formação prévia
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do

software de
contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

 
 

Quadro 361 - Satisfação versus Formação prévia em Espanha 

Grau de satisfação com as prestações do software
de contabilidade  Grau de satisfação com o serviço

do distribuidor  * Teve formação prévia

Mean

1,23 ,75

,44 -,44

1,08 ,53

Teve formação prévia
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

 

 

Quadro 362 - Satisfação versus Contrato de assistência técnica 

Grau de satisfação com as prestações do software de
contabilidade  Grau de satisfação com o serviço do
distribuidor  * Tem contrato de assistência técnica

Mean

1,08 ,83

,51 -4,86E-17

,97 ,67

Tem contrato de
assistência técnica
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 363 - Satisfação versus Contrato de assistência técnica em Portugal 

Grau de satisfação com as prestações do software de
contabilidade  Grau de satisfação com o serviço do
distribuidor  * Tem contrato de assistência técnica

Mean

,83 ,77

,73 ,33

,81 ,66

Tem contrato de
assistência técnica
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

 

 

Quadro 364 - Satisfação versus Contrato de assistência técnica em França  

Grau de satisfação com as prestações do software de
contabilidade  Grau de satisfação com o serviço do
distribuidor  * Tem contrato de assistência técnica

Mean

1,17 ,94

8,70E-02 -,52

1,03 ,76

Tem contrato de
assistência técnica
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor

 

 

Quadro 365 - Satisfação versus Contrato de assistência técnica em Espanha 

Grau de satisfação com as prestações do software de
contabilidade  Grau de satisfação com o serviço do
distribuidor  * Tem contrato de assistência técnica

Mean

1,21 ,66

,62 4,76E-02

1,08 ,53

Tem contrato de
assistência técnica
sim

não

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

Grau de
satisfação

com o
serviço do
distribuidor
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Quadro 366 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor 

Report

Mean

-1,40

-,11

,67

1,14

1,97

,97

Grau de satisfação com
o serviço do distribuidor
Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

 

 

Quadro 367 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor 

Satisfaçao do produto * Satisfaçao do distribuidor Crosstabulation

75 20 95

78,9% 21,1% 100,0%

58,6% 7,1% 23,2%

18,3% 4,9% 23,2%

53 262 315

16,8% 83,2% 100,0%

41,4% 92,9% 76,8%

12,9% 63,9% 76,8%

128 282 410

31,2% 68,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

31,2% 68,8% 100,0%

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Avaliaçao nao satisfatória

Avaliaçao satisfatória

Satisfaçao
do produto

Total

Avaliaçao nao
satisfatória

Avaliaçao
satisfatória

Satisfaçao do distribuidor

Total

 

Chi-Square Tests

131,174b 1 ,000

128,297 1 ,000

125,852 1 ,000

,000 ,000

130,855 1 ,000

410

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
29,66.

b. 
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Quadro 368 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em Portugal 

Report

Mean

-1,50

-,25

,57

,95

1,92

,81

Grau de satisfação com
o serviço do distribuidor
Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

 

 

Quadro 369 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em Portugal 

Satisfaçao do produto * Satisfaçao do distribuidor Cr osstabulation

28 11 39

71,8% 28,2% 100,0%

68,3% 12,5% 30,2%

21,7% 8,5% 30,2%

13 77 90

14,4% 85,6% 100,0%

31,7% 87,5% 69,8%

10,1% 59,7% 69,8%

41 88 129

31,8% 68,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

31,8% 68,2% 100,0%

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Avaliaçao nao satisfatória

Avaliaçao satisfatória

Satisfaçao
do produto

Total

Avaliaçao nao
satisfatória

Avaliaçao
satisfatória

Satisfaçao do distribuidor

Total

 

Chi-Square Tests

41,277b 1 ,000

38,674 1 ,000

40,576 1 ,000

,000 ,000

40,957 1 ,000

129

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
12,40.

b. 
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Quadro 370 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em França 

Report

Mean

-1,00

-,50

,74

1,17

2,00

1,03

Grau de satisfação com
o serviço do distribuidor
Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do
software de

contabilidade

 

 

Quadro 371 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em França 

Satisfaçao do produto * Satisfaçao do distribuidor Crosstabulation

31 4 35

88,6% 11,4% 100,0%

59,6% 3,1% 19,1%

16,9% 2,2% 19,1%

21 127 148

14,2% 85,8% 100,0%

40,4% 96,9% 80,9%

11,5% 69,4% 80,9%

52 131 183

28,4% 71,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

28,4% 71,6% 100,0%

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Avaliaçao nao satisfatória

Avaliaçao satisfatória

Satisfaçao
do produto

Total

Avaliaçao nao
satisfatória

Avaliaçao
satisfatória

Satisfaçao do distribuidor

Total

 

Chi-Square Tests

76,992b 1 ,000

73,378 1 ,000

72,683 1 ,000

,000 ,000

76,571 1 ,000

183

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,95.

b. 
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Quadro 372 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em Espanha 

Report

Mean

-1,50

,47

,69

1,32

2,00

1,08

Grau de satisfação com
o serviço do distribuidor
Muito má (-2)

Má (-1)

Nem boa nem má (0)

Boa (+1)

Muita boa (+2)

Total

Grau de
satisfação

com as
prestações do

software de
contabilidade

 

 

Quadro 373 - Satisfação do produto versus Satisfação do distribuidor em Espanha 

Satisfaçao do produto * Satisfaçao do distribuidor Crosstabulation

16 5 21

76,2% 23,8% 100,0%

45,7% 7,9% 21,4%

16,3% 5,1% 21,4%

19 58 77

24,7% 75,3% 100,0%

54,3% 92,1% 78,6%

19,4% 59,2% 78,6%

35 63 98

35,7% 64,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 64,3% 100,0%

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Count

% within Satisfaçao
do produto

% within Satisfaçao
do distribuidor

% of Total

Avaliaçao nao satisfatória

Avaliaçao satisfatória

Satisfaçao
do produto

Total

Avaliaçao nao
satisfatória

Avaliaçao
satisfatória

Satisfaçao do distribuidor

Total

 

Chi-Square Tests

19,072b 1 ,000

16,894 1 ,000

18,646 1 ,000

,000 ,000

18,877 1 ,000

98

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,50.

b. 

 


