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resumo 

 
 

2020 e 2021 foram marcados pela pandemia da COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2. 
Até à data, a um nível global, mais de 171.084.836 pessoas foram infetadas. Em 
Portugal, foram infetadas mais de 849.000 pessoas. De forma a reduzir a propagação 
do vírus, os governos introduziram medidas de intervenção de gestão de crises, como 
o confinamento, fecho das fronteiras, distanciamento de segurança e a utilização de 
máscara. Desde Março de 2020, todas estas medidas formaram e marcaram a vida 
quotidiana. Neste contexto, durante o último ano, os consumidores alteraram as suas 
rotinas e hábitos de compra devido à nova realidade de pandemia. Além disso, o 
caráter repentino e o impacto abrangente desta crise trouxeram à luz a necessidade 
de as organizações se adaptarem a este evento. Neste sentido, a presente 
investigação tem como objetivo analisar o impacto da pandemia em Portugal em duas 
vertentes: por um lado, no comportamento dos consumidores, ao nível da 
responsabilidade social; por outro lado, na área de marketing. De forma a responder a 
este objetivo, foram utilizados métodos de investigação mistos. A investigação 
quantitativa (que inclui a análise descritiva, análise de confiabilidade, teste não 
paramétrico de sinais, o teste one-way ANOVA e análise fatorial e de regressão 
múltipla) canalizou o seu foco para os consumidores em Portugal, contando com um 
total de 325 respostas a um inquérito. Por seu turno, a investigação qualitativa 
compreendeu dez entrevistas estruturadas (por e-mail e por vídeo-chamada) com 
profissionais de marketing de variadas empresas (diferentes dimensões, setores e 
localizações) presentes em Portugal. Duas hipóteses formuladas foram verificadas 
(parcialmente e totalmente) estatisticamente, pela pesquisa quantitativa, e duas 
outras hipóteses foram verificadas (de novo, parcialmente e totalmente) pela 
pesquisa qualitativa, um procedimento possível quando os dados recolhidos se 
adequam estritamente às hipóteses formuladas (data tailored to the hypotheses). Os 
resultados indicam um consumidor com uma maior responsabilidade social, ao nível 
do altruísmo, ética, sustentabilidade e ativismo, em virtude da pandemia. Além disso, 
verifica-se que as relações digitais serão uma tendência permanente, mesmo no 
período pós-pandémico. No que diz respeito às organizações, foram adotadas 
estratégias de marketing digital e social, de forma a desempenharem um papel que 
apele ao bem-estar geral e, simultaneamente, para se reconectarem com os 
consumidores cada vez mais digitais. Estes resultados confirmam a literatura 
existente, predominantemente internacional, sobre o tema, mostrando que Portugal 
está a seguir tendências globais e internacionais. 
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abstract 

 
 

2020 and 2021 were characterized by the COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV- 
2. Up to date, at a global level, more than 171,084,836 people have been infected. 
In Portugal, over 849,000 citizens have been infected. In order to reduce the spread 
of the virus, governments introduced crisis management intervention measures 
such as confinement, closing borders, social distancing and the use of masks. Since 
March 2020, all these measures shaped everyday life. During last year, consumers 
changed their routines and buying habits due to the new pandemic reality. In 
addition, the suddenness and far-reaching impact of this crisis have brought to light 
the need for organisations to adapt to this event. Having this in mind, the present 
study aims to analyse the impact of the pandemic in Portugal in two perspectives: 
on one hand, in consumer behaviour, concerning social responsibility; on the other 
hand, in the marketing field. In order to answer to this objective, the study applied 
a mixed research approach (including descriptive analysis, reliability analysis, One- 
Way ANOVA and factor and multiple regression analysis). The quantitative research 
focused on consumers in Portugal, and a total of 325 replies were gathered. The 
qualitative research consisted of structured interviews with ten marketing 
professionals from different companies located in Portugal (different dimensions, 
sectors and locations). Two hypotheses were verified (partially and totally) 
statically, by quantitative research, and two other hypotheses were verified by 
qualitative research (again, partially and totally), a procedure possible when the 
data collected is tailored to the hypotheses formulated. The results indicate that 
the COVID-19 pandemic reinforced consumer social responsibility, in terms of 
altruism, ethics, sustainability and activism. Also, the digital relationships will be a 
permanent trend, even in the post-pandemic period. As far as organisations are 
concerned, marketing professionals adopted digital and social marketing strategies 
in order contribute to the general welfare and, simultaneously, to reconnect with 
digital consumers. These results confirm the existing, predominantly international 
literature, showing that Portugal is following global and international trends. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Contexto do trabalho 

No dia 11 de março de 2020, o mundo parou: a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou que o surto de coronavírus configurava uma pandemia e convocou os países a 

desenvolverem ações urgentes como resposta (Ding & Li, 2020). Assim, o surto tornou-se num 

desafio global. Menos de uma semana após a declaração, o número de casos confirmados 

cresceu rapidamente dia após dia (Ding & Li, 2020). 

A um nível global, os governos tentaram responder à pandemia através da 

implementação de medidas rígidas, de forma a diminuir a disseminação do vírus (Patma et al., 

2020). Das diversas medidas adotadas, encontram-se a realização de atividades em casa 

(trabalho, estudo, exercício) e o distanciamento físico (Patma et al., 2020). 

Consequentemente, a maioria das empresas, em particular as Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs), passaram a sofrer uma diminuição na procura (Nicola et al., 2020), principalmente 

empresas do setor do turismo e transporte aéreo (del Rio-Chanona et al., 2020). No entanto, 

verificou-se, também, que algumas empresas viram a sua procura a aumentar, nomeadamente 

empresas pertencentes ao setor dos supermercados (del Rio-Chanona et al., 2020). 

Da perspetiva dos consumidores, à medida que estes lidavam com a pandemia, as casas 

transformaram-se em escritórios improvisados, salas de aula, estúdios de transmissão e 

consultórios médicos (Kirk & Rifkin, 2020). Assim, os computadores, telemóveis e tablets 

permitiram grande parte da interação humana e socialização para além do contacto com 

membros da família nuclear (Kirk & Rifkin, 2020). Além disso, a pandemia teve um impacto na 

responsabilidade social dos consumidores, na medida em que é possível que haja uma 

mudança significativa em direção a um consumo responsável e pró-social (He & Harris, 2020). 

Deste modo, os consumidores estão a refletir mais conscientemente sobre como consumir e 

fazer escolhas de produtos/ marcas para serem mais responsáveis por si próprios, pelos 

outros, pela sociedade e pelo meio ambiente (He & Harris, 2020). 

A história tem mostrado que tempos de crise muitas vezes resultam em grandes 

transformações em toda a sociedade (Kirk & Rifkin, 2020). Como em muitos eventos globais, 

com impacto em todo o planeta, a COVID-19 alterou radicalmente a forma como o mundo é 

percecionado, a maneira como os indivíduos pensam e como o dia-a-dia é feito (He & Harris, 

2020). As mudanças ocorridas no ambiente de marketing forçaram as organizações a 

desenvolver uma agilidade estratégica antes, durante e após a pandemia (He & Harris, 2020). 

Assim, diversas organizações encontraram fontes anteriormente ocultas ou inexploradas de 

um espírito inovador face à adversidade (He & Harris, 2020). 

Tendo em conta que não existia uma pandemia nesta escala há mais de um século, 

existem poucas pesquisas acerca do comportamento do consumidor neste contexto (Kirk & 

Rifkin, 2020). No entanto, verifica-se que pandemias, desde a peste negra até à gripe 
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espanhola, tendem a provocar uma enorme mudança social e é possível que a pandemia 

COVID-19 tenha um efeito semelhante (Kirk & Rifkin, 2020). 

No atual contexto, e na possibilidade de futuras pandemias, são muitos os players que 

podem beneficiar de uma melhor compreensão do impacto a curto e longo prazo deste evento 

no marketing e no comportamento do consumidor. Assim, entender o comportamento dos 

consumidores face à pandemia surge como uma prioridade para os profissionais de marketing, 

bem como para os decisores de políticas públicas. Além disso, um entendimento claro acerca 

deste fenómeno permitirá a construção de uma vantagem competitiva mais firme e a criação 

de futuros modelos de negócios sustentáveis. 

Desde março de 2020, diversos investigadores já estudaram o impacto da pandemia em 

diferentes comunidades, nomeadamente trabalhadores na área da saúde (Zhang et al., 2020), 

cidadãos que perderam algum familiar devido à doença (Singer et al., 2020), minorias (Kirby, 

2020) e estudantes universitários (Fagell, 2020; Wang & Zhao, 2020). No entanto, do ponto de 

vista científico, ainda pouco se sabe acerca do impacto da pandemia nas práticas e estratégias 

de marketing das organizações, bem como no comportamento do consumidor. 

Face ao exposto, a presente dissertação procura colmatar as lacunas existentes na área 

de marketing e, simultaneamente, na área do comportamento do consumidor, ao nível da sua 

responsabilidade social, em Portugal. Assim, permitirá construir um guia prático de estratégias 

de marketing, durante e pós-pandemia, contribuindo para uma melhoria dos níveis de 

atratividade das organizações e uma resposta mais eficiente às mudanças ocorridas no 

comportamento dos consumidores. 

 
1.2 Objetivos e relevância do trabalho 

Neste momento, o mundo está a passar por uma crise económica e social derivada da 

pandemia provocada pela COVID-19, a qual está a ter um enorme impacto nas empresas, em 

particular na área de marketing, e também no comportamento dos consumidores (He & Harris, 

2020). A um nível global, segundo o Worldometer (2021), até à data – 31 de maio de 2021 - 

foram confirmados 171,252,271 casos, 3,561,324 óbitos e 153,545,705 recuperados. Em 

Portugal, de acordo com a Direção Geral da Saúde (2021), até ao momento e durante a 

terceira vaga, foram confirmados 849.093 casos, 17.025 óbitos e 809.135 recuperados. 

Por um lado, no que diz respeito à procura, foi registado um declínio acentuado no 

número de compras presenciais a partir da terceira semana de março de 2020, atingindo um 

patamar de cerca de metade do valor médio do período pré-COVID (Mamede et al., 2020). Por 

seu turno, as compras online registaram uma quebra menor, havendo uma recuperação total 

na primeira semana de maio de 2020 (Mamede et al., 2020). Os mesmos autores ainda 

referem que as descidas na procura mais acentuadas se verificaram em acessórios de moda (- 

98%), seguidas pelos setores da educação (-97%), lazer (-96%), alojamentos turísticos e 

restauração (-74%). Pelo contrário, foi registada uma maior procura pelos serviços de 
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telecomunicações (Mamede et al., 2020). Além disso, um estudo realizado pela Comissão 

Europeia (2021), revelou que, na União Europeia (UE), os consumidores estão mais conscientes 

do impacto ambiental das suas compras, procuram fazer compras em negócios locais e estão 

mais dispostos a pagar mais por um produto mais durável. 

Por outro lado, no âmbito da oferta, a produção tornou-se mais focada no consumo 

individualizado (Rodrigues et al., 2020). Os mesmos autores revelam que houve uma redução 

da oferta nas atividades económicas com maior nível de socialização, nomeadamente o 

comércio, hotelaria, transportes e espetáculos. 

Por último, na conexão procura-oferta (domínio do marketing), as respostas à COVID-19 

aceleraram a adoção de tecnologias digitais, pelo que essa mudança poderá manter-se no 

futuro (LaBerge et al., 2020). Por sua vez, os consumidores mudaram drasticamente para os 

canais online, e, assim, as empresas e setores responderam da mesma forma (LaBerge et al., 

2020). Além da clara digitalização ocorrida no marketing, houve um ressurgimento do conceito 

de marketing social, com um foco em campanhas de segurança pública (He & Harris, 2020). 

Assim, verificou-se que o marketing pode desempenhar um papel relevante no alívio de 

problemas graves (Lee, 2020). 

A presente investigação tem como objetivo analisar o impacto da COVID-19 em duas 

perspetivas - dos profissionais de marketing e dos consumidores em Portugal ao nível da 

responsabilidade social. Na área do marketing, pretende-se analisar as estratégias adotadas 

pelas empresas portuguesas, pertencentes a vários setores e de diferentes dimensões, de 

forma a enfrentarem a atual crise. Numa outra perspetiva, torna-se imprescindível estudar a 

mudança no comportamento do consumidor, uma vez que estas duas áreas estão 

profundamente relacionadas. Justifica-se, assim, o desenvolvimento de uma pesquisa neste 

domínio por se julgar existir uma lacuna nesta temática tão recente, permitindo um 

fortalecimento da operacionalização das ações de marketing. 

A definição do objetivo geral e objetivos específicos teve por base a análise geral do 

atual contexto, os conceitos ao nível de marketing, do comportamento do consumidor e de 

responsabilidade social corporativa e dos consumidores e, por fim, o impacto da pandemia 

nestas áreas. Neste sentido, estabeleceram-se as seguintes questões de investigação: 

 RQ1: Que estratégias foram adotadas pelas empresas portuguesas de forma a 

adaptarem os seus negócios à pandemia de COVID-19, em termos de marketing? 

 RQ2: Como a pandemia alterou os padrões de consumo ao nível da responsabilidade 

social em Portugal? 

 RQ3: Como será o momento pós-pandémico, e quais as mudanças que serão 

permanentes na área de marketing em Portugal? 

 RQ4: Como será o momento pós-pandémico, e quais as mudanças que serão 

permanentes na área do comportamento do consumidor em Portugal? 



4 
 

No que diz respeito aos objetivos específicos da presente investigação, estes são os 

seguintes: 

 Identificar as estratégias implementadas pelos negócios Portugueses durante a 

pandemia de COVID-19, salientando a relevância da transformação digital; 

 Caracterizar o novo tipo de consumidor na sequência da pandemia de COVID-19; 

 Perspetivar futuros comportamentos resultantes da crise pandémica; 

 Definir um enquadramento para o período pós-pandémico ao nível das estratégias, 

filosofia e políticas de marketing. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

A presente dissertação encontra-se dividida em sete capítulos. O primeiro capítulo 

compreende a introdução ao tema, a sua contextualização, os objetivos de pesquisa, a 

relevância do trabalho e a descrição da sua estrutura. 

O segundo capítulo – revisão de literatura - apresenta, numa parte inicial, uma breve 

definição dos conceitos essenciais na área de marketing e a sua evolução, em particular do 

marketing digital e do marketing social. É, ainda, realizada uma introdução aos conceitos 

relacionados com o processo do comportamento do consumidor, com a responsabilidade 

social e gestão de crises. Por fim, estas três temáticas são combinadas com a atual pandemia - 

é realizada uma análise do marketing em tempos de crise, bem como o comportamento dos 

consumidores neste contexto, sendo enfatizada a relevância do meio digital nesta conjuntura. 

O terceiro capítulo apresenta as hipóteses de investigação, assim como o modelo 

conceptual com base na revisão de literatura. 

O quarto capítulo, metodologias de investigação, está dividido em dois subcapítulos: 

métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos quantitativos compreendem a população e 

amostra, o método de recolha de dados, a inserção de dados no software estatístico IBM SPSS 

(International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences) e as técnicas 

estatísticas utilizadas para o tratamento de dados. Por sua vez, os métodos qualitativos 

compreendem a entrevista como instrumento de investigação, bem como o método utilizado 

na recolha dos dados. 

No capítulo cinco, são apresentados os resultados quantitativos e qualitativos. Os 

resultados quantitativos incluem a caracterização da amostra total, a análise descritiva, a 

análise da confiabilidade, análise fatorial e de regressão múltipla. Os resultados qualitativos 

incluem as conclusões das entrevistas relacionadas, na medida do possível, com a revisão de 

literatura. 

Finalmente, nos sexto e sétimo capítulos, é feita a discussão dos resultados e uma 

síntese conclusiva dos resultados e apontam-se as contribuições teóricas e práticas desta 

investigação. Além disso, são apresentadas as principais limitações e sugestões para futuras 

linhas de pesquisa. 
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Capítulo 2 – Revisão de literatura 

2.1 Marketing: conceitos essenciais 

2.1.1 Estratégia de marketing: conceitos nucleares 

A estratégia de marketing é representada pelas atividades que a empresa realiza (Porter 

1996). Se estas atividades forem realizadas com um desempenho superior às atividades dos 

concorrentes, surge a vantagem competitiva (Porter, 1996). Por outro lado, há autores que 

afirmam que todas as atividades desenvolvidas por uma empresa, independentemente do seu 

desempenho, garantem vantagem competitiva (Day et al., 1990). A estratégia de marketing 

tem em vista a satisfação das expectativas dos clientes (Slater & Olson, 2001). Neste sentido, a 

corresponde ao processo, baseado no marketing-mix, que envolve a definição do segmento, 

do alvo e do posicionamento que a empresa pretende seguir (Slater & Olson, 2001). 

2.1.1.1 – Segmentação 
 

A segmentação é uma ferramenta de marketing que divide o mercado heterogéneo de 

clientes em grupos menores – segmentos – de acordo com algumas especificidades partilhadas 

pelos membros (Kotler, 1997). É mais conveniente, para as empresas, se focarem nas 

diferentes necessidades dos clientes do que atingir todos os clientes, de uma só vez, ao 

fornecer apenas um produto e/ ou serviço (Paley, 2000). Os segmentos são, geralmente, 

definidos com base na geografia, demografia, psicografia e variáveis Kotler, 1997). 

2.1.1.2 – Mercado-alvo 
 

A próxima etapa no desenvolvimento de uma estratégia de marketing consistente é 

definir quais são os segmentos que a empresa irá atender (Kotler, 1997). Neste processo, as 

empresas devem considerar a atratividade do segmento, através dos seus atributos financeiros 

como o tamanho, crescimento e poder de compra, e a adequação do negócio, através dos seus 

objetivos, recursos e macroambiente (Kotler, 1997). 

2.1.1.3 – Posicionamento 
 

O posicionamento é o último elemento da decisão estratégica e corresponde à criação 

da perceção dos clientes sobre a oferta e imagem da empresa (Kotler, 1997). O mapa 

conceptual é uma ferramenta recomendada para avaliar o posicionamento dos concorrentes e 

selecionar o da própria empresa (Hawkins & David, 2015). Este mapa é realizado através da 

ilustração da situação do mercado atual e das perceções dos clientes em diferentes dimensões 

(Hawkins & David, 2015). 
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2.1.2 A evolução do marketing: do marketing 1.0 ao marketing 4.0 

Em termos bibliográficos, é pertinente compreender claramente a evolução ocorrida no 

campo do marketing enquanto área científica. Ao longo da história da disciplina, existem cinco 

elementos fundamentais: a produção, o produto, as vendas, o mercado e o social (Kotler, 

1997). O marketing, inicialmente, era focado nas transações - produção, produto e vendas - e, 

posteriormente, dirigiu-se para as relações - mercado e social (Webster, 1992). 

Como anteriormente mencionado, com um foco inicial no comércio e distribuição, as 

definições de marketing remontam até 1940, oficializadas através da criação, em 1936, do 

“Journal of Marketing” e, no ano seguinte, da “American Marketing Association” (AMA) (Cruz, 

2013). Neste sentido, originalmente, o marketing correspondia a um ramo da economia 

aplicada e era dedicado aos canais de distribuição (Kotler, 1979). Posteriormente, o conceito 

de marketing tinha como foco a compreensão dos sistemas em torno dos clientes e 

vendedores que negociam bens e serviços (Kotler, 1979). 

É possível distinguir marketing numa ótica social e de gestão. Ao nível social, marketing 

é descrito como “um processo através do qual indivíduos ou grupos obtêm o que precisam e 

pretendem ao criar, oferecer e trocar produtos e serviços de forma livre” (Kotler, 2001). Em  

termos de gestão, o marketing é descrito como “a arte de vender produtos” (Kotler, 2001). 

Nesta linha de pensamento, o marketing é um exercício de antecipação das necessidades dos 

consumidores e o direcionamento eficiente de produtos e serviços que visem a satisfação das 

suas necessidades (Kotler, 2001). 

Apesar de, atualmente, existirem diversas definições do conceito de marketing, a sua 

essência baseia-se na satisfação de desejos e necessidades por meio de uma troca (Kotler et 

al., 2010). De facto, grande parte dos investigadores refere que a satisfação dos desejos e 

necessidades dos clientes é um elemento indissociável na área do marketing. Deste modo, o 

marketing é focado na satisfação das necessidades e desejos dos indivíduos e, assim, a 

definição do público-alvo corresponde ao centro de qualquer ação de marketing (Gabriel, 

2010). Assim, se o comportamento do consumidor se altera, as estratégias de marketing 

também precisam de ser alteradas (Gabriel, 2010). 

De forma a reforçar a ideia anterior, o marketing é um processo de planeamento, de 

fixação do preço, de promoção e de distribuição de ideias, bens e serviços, com o objetivo de 

satisfazer os objetivos individuais e organizacionais (Aaker et al., 2008). Neste sentido, 

corresponde a um conjunto de atividades cujo objetivo consiste no desenho, implementação e 

controlo de programas com vista à entrega de um pacote de benefícios ao cliente (Hoffman & 

Bateson, 2003). 

O processo de marketing pode ser dividido em cinco etapas: (i), compreensão do 

mercado e das necessidades e desejos dos clientes; (ii), criação de uma estratégia de 

marketing voltada para o cliente; (iii), construção de um programa de marketing integrado 
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possível de agregar valor superior; (iv), desenvolvimento de relações e da satisfação dos 

clientes; e (v), captura de valor dos clientes de forma a realizar uma troca (Kotler, 2009). 

O conceito original de marketing mantém a sua predominância até hoje, depois de mais 

de um século e do aparecimento de diversas escolas de pensamento (Miranda   & Arruda, 

2004). No entanto, é importante entender a sua evolução, desde a ideia de um marketing 

tradicional até à sua simbiose com o mundo digital. Assim, a tabela 1 permite verificar a 

quadrupla classificação evolutiva do marketing: Marketing 1.0, Marketing 2.0, Marketing 3.0 e 

Marketing 4.0. 

Tabela 1 - Evolução do marketing ao longo dos anos. 

Fonte - Kotler, Kartajaya e Hooi (2019). 

 
 Marketing 1.0 

Centrado no 
produto 

Marketing 2.0 

Centrado no 
cliente 

Marketing 3.0 

Centrado nos 
valores 

Marketing 4.0 

Centrado na 
colaboração 

 
 

Objetivo 

 

Vender produtos 

 

Satisfazer e reter 

os consumidores 

Transformar o 

mundo num lugar 

melhor 

 

Envolver o cliente 

Forças 

impulsionadoras 

Revolução 

industrial 

Tecnologia de 

informação 

Tecnologia de 

nova vaga 

 

Digitalização 

 

De que forma as 
empresas veem o 
mercado 

Consumidores em 

massa com 

necessidades 

físicas 

Consumidores 

mais inteligentes 

com mentes e 

corações 

Seres humanos 

completos, com 

mente, coração e 

espírito 

 

 
Ser humano social 

 
Conceito-chave 

Desenvolvimento 

do produto 

 

Diferenciação 
 

Valores 
 

Colaboração 

Diretivas 
empresariais 

 

Especificação do 
produto 

Posicionamento 
corporativo e de 
produto 

Missão, visão e 
valores 
empresariais 

 

Gerar interação 

Propostas de 
valor 

 

Funcional 
 

Funcional e 
emocional 

Funcional, 
emocional e 
espiritual 

 

Social 

Interação com os 
consumidores 

 

Transação “um 
para muitos” 

 

Relação “um para 
um” 

Colaboração 
“muitos para 
muitos” 

 

Híbrido 
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2.1.3 Papel dos meios digitais no marketing 

Atualmente, a sociedade é construída nas sinergias de indivíduos, equipas, organizações, 

redes sociais e comunidades que exploram efetivamente os fluxos de conhecimento e 

aprendizagem (Lytras & Sicilia, 2005). A conceptualização da sociedade é importante para 

destacar as inúmeras mudanças sociais que acontecem simultaneamente com os avanços das 

tecnologias de informação e comunicação (Anderson, 2008). 

A era da tecnologia, como eixo transversal a todos os setores, obriga o tecido 

empresarial a adaptar as suas técnicas de gestão, aceitando a transformação digital que afeta 

a organização e a sua estrutura setorial (Porter, 2001). Além disso, as empresas devem ser 

flexíveis em resposta à procura do mercado (Sánchez-Teba et al., 2020). 

Nos últimos anos, o crescimento da Internet trouxe inúmeras mudanças no modo como 

as empresas constroem relações e comunicam com os seus consumidores. Neste sentido, os 

meios digitais têm se tornado cada vez mais presentes em todos os níveis da vida humana, 

tendo um enorme impacto na sociedade, na cultura, no estilo de vida e na interação com o 

mundo (Gabriel, 2010). 

Desde o início da pandemia, os meios de comunicação entre empresas e clientes 

mudaram imediatamente à medida que as regras de segurança eram impostas, pelo que a 

utilização de plataformas como o skype, whatsapp e zoom cresceu exponencialmente (He & 

Harris al., 2020). A Internet desempenha um papel fundamental na evolução e transformação 

do marketing: aos consumidores, permitiu um leque alargado de produtos, serviços, preços, 

fornecedores e meios de compra mais rápidos; às empresas, abriu caminho para novos 

mercados e oportunidades de oferecer serviços e produtos (Chaffey et al., 2009). Neste 

contexto, a sociedade, o mercado e o consumidor mudaram radicalmente e, por isso, o 

marketing também mudou, tendo em consideração o novo cenário e as novas ferramentas de 

ação (Gabriel, 2010). 

Aliada à tendência crescente da utilização dos meios digitais, surge o marketing digital. 

Este tipo de marketing corresponde à aplicação das estratégias de comunicação e marketing 

tradicional com vista à promoção de produtos e/ou serviços, através de canais digitais e 

aparelhos eletrónicos (Faustino, 2019). Assim, o marketing digital não é uma evolução do 

marketing tradicional, mas sim uma desconstrução do mesmo (Çizmeci & Ercan, 2015). 

A ideia central do marketing digital é a interação, ou seja, o marketing digital é uma 

forma de interação entre as organizações e os seus consumidores através de canais digitais 

(Kotler et al., 2010). Neste sentido, a internet possibilitou uma transformação na relação entre 

empresa e consumidor, abrindo novas oportunidades para os profissionais de marketing 

(Jusčǐus et al., 2016). De forma a alcançar o sucesso de estratégias e práticas de marketing 

digital, é necessário ter em consideração os cinco elementos seguintes: atração, envolvimento, 

retenção, conhecimento e interação (Parson et al., 1998). Os consumidores são atraídos 

através de audiências e campanhas, são envolvidos através de uma navegação intuitiva e de 
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um conteúdo interativo, são retidos através da criação de um conteúdo dinâmico, são 

conhecidas as suas preferências e a interação é realizada através da personalização dos 

produtos e/ ou serviços (Parson et al., 1998). 

O marketing digital envolve diversas ferramentas, nomeadamente o website, Customer 

Relationship Management (CRM), e-mail marketing, mobile marketing, redes sociais, 

marketing de conteúdo, marketing de pesquisa e marketing analytics (Chaffey et al. 2009; 

Kirtis ̧ & Karahan, 2011; Ryan, 2014). Neste sentido, os negócios dispõem de diversas 

ferramentas nesta área de forma a que se mantenham atualizados e estabeleçam relações 

online com os seus clientes atuais e potenciais clientes (Leeflang et al, 2014). 

 
2.1.4 Marketing social 

Tal como referido anteriormente, Kotler (1997) define o marketing como um “processo 

social através do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e desejam 

com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”. Neste 

sentido, utiliza os conceitos de segmentação de mercado, de pesquisa de consumidores, de 

configurações de ideias, de comunicações e de incentivos, a fim de maximizar a reação do 

grupo-alvo (Kotler, 1979). Quando os conhecimentos de marketing começaram a ser 

transferidos para situações não-empresariais, como associações sem fins lucrativos, partidos e 

candidatos políticos, projetos culturais e de solidariedade social, o seu conceito alargou-se, 

substituindo a noção de cliente pela de público (Barata, 2002). 

Dentro da abrangente área que é o marketing, neste subcapítulo, o foco será no 

marketing social. A conexão entre marketing e sociedade ocorreu durante as décadas de 50 e 

60, numa era em que se passou a disseminar a agitação social derivada dos direitos civis, do 

papel do governo e das consequências das guerras (Wilkie & Moore, 2012). Em particular, na 

década de 70, o marketing social foi amplamente debatido nos jornais deste campo de estudo 

(Wilkie & Moore, 2012). Neste sentido, na década de 70, concluiu-se que as organizações 

corporativas, para além de fornecer serviços e produtos que atinjam as expectativas dos 

consumidores, devem também contribuir para o bem-estar da comunidade (Kotler & Zaltman, 

1971). Assim, o marketing social corresponde ao design, implementação e controlo de 

programas calculados, para influenciar a aceitabilidade de ideias sociais, envolvendo o 

planeamento do produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de mercado 

(Andreasen, 1994). 

Este tipo de marketing combina os melhores elementos das abordagens tradicionais da 

mudança social num esquema integrado de plano e ação, além de aproveitar os avanços na 

tecnologia das comunicações e na capacidade do marketing (Cheng et al., 2011). Por combinar 

elementos tradicionais aos avanços presentes nas tecnologias de comunicação e de marketing 

comercial, o marketing social é elencado como uma das ferramentas mais relevantes à 

mudança de comportamentos e de atitudes (Kotler & Zaltman, 1971). A mudança de 

comportamentos e de atitudes é voluntária por parte de cada individuo e/ou comunidade 
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(Andreasen, 1994) e, por isso, o processo de modificação comportamental voluntária ocorre 

quando o público-alvo reconhece e se identifica com os benefícios da mudança (Donovan, 

2011). 

O principal objetivo do marketing social é a atenuação ou eliminação de problemas 

sociais, das carências sociais relacionadas com as questões de higiene e saúde pública, de 

trabalho, educação, habitação, transporte e nutrição (Vaz, 1995). A base do marketing social é 

a investigação, na medida em que é necessária a identificação da raiz do problema social e, a 

partir desse elemento, é realizada a apresentação de ideias, formulação de propostas e 

preparação de uma estrutura de campanha (Vaz, 1995). 

É importante destacar a distinção entre marketing social e marketing societal. O 

marketing societal tem como propósito os resultados corporativos, em vez da própria 

filantropia, ou seja, as estratégias de marketing societal procuram obter um sentido de 

responsabilidade social e, simultaneamente, um maior lucro (Smith & Alcorn, 1991). Deste 

modo, a orientação societal tem por base, no longo prazo, o lucro (Abratt & Sackes, 1988). 

Assim, a diferença entre o marketing social e o marketing societal reside no objetivo de cada 

um. 

 

2.2 Responsabilidade social 

2.2.1 Responsabilidade social corporativa 
 

Nos últimos anos, a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem vindo a dominar 

muitos debates na sociedade, nomeadamente nos meios empresariais e académicos (Mbare, 

2004). A RSC assume uma dimensão crescente e diretamente proporcional à intensidade e 

extensão dos impactos das empresas sobre o tecido social em que se inserem (Gago et al., 

2005). O percurso da RSC é um reflexo da evolução do sistema económico, da mudança social 

e até das alterações do ambiente físico (Moura, 2014). Além disso, nas últimas décadas, a 

preocupação demonstrada pelas empresas com as suas obrigações sociais deve-se ao 

crescimento dos movimentos ecológicos e de defesa do consumidor (Moura, 2014). 

Esta temática surgiu na década de 50 através da definição clássica proposta por Bowen 

(1957) que refere que a RSC corresponde à obrigação de as organizações adotarem 

orientações, tomarem decisões e seguirem linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e 

valores da sociedade (Casali, 2011). Deste modo, o estudo de Bowen (1957) representa o 

marco teórico do conceito de responsabilidade social, por ser o primeiro estudo que analisa o 

tema em profundidade (Casali, 2011). 

Ao longo do tempo, a literatura sobre a RSC expande-se e o seu conceito continua a ser 

ampliado. A preocupação original de reduzir os impactos sociais negativos alterou-se para uma 

noção mais geral de contribuir para o bem-estar da sociedade (Schwartz & Carroll, 2008). 

Assim, o conceito de RSC evoluiu em torno de duas vertentes: primeira, a perspetiva de que as 

empresas são obrigadas apenas a gerar lucros entre os limites éticos e legais e segunda, a 
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perspetiva de que as empresas têm um conjunto de obrigações mais abrangente para com a 

sociedade (Carroll, 1979; McWilliams & Siegel, 2001). Atualmente, de forma a atingir o 

estatuto de RSC, o seu conceito deve manter uma relação de integração e complementaridade 

entre a ética empresarial, cidadania corporativa, gestão de stakeholders e sustentabilidade 

(Schwartz & Carroll, 2008). 

A seguinte tabela representa a evolução do conceito de RSC, a partir da década de 60. 
 
 

Tabela 2 -- Evolução do conceito de Responsabilidade Social Corporativa. 
Fonte - Kakabadse et al., 2005 

Autor e ano Definição 

 

 
Frederick (1960) 

A responsabilidade social envolve uma postura pública perante a 

economia e recursos da sociedade e uma vontade de ver que esses 

recursos são usados para outros fins sociais, que vão para além dos 

interesses de empresas privadas. 

Carrol (1979) A responsabilidade social envolve ter comportamento empresarial a um 

nível onde é congruente com as normas, valores e expectativas sociais. 

Jones (1980) 
A responsabilidade social empresarial é a noção que as empresas têm 

obrigações perante os diversos grupos de interesse da sociedade, para 

além dos acionistas e para além do que é dito por lei. 

Baker (2003 
A responsabilidade social é sobre como as empresas tratam dos seus 

procedimentos de negócio para produzirem um impacto positivo na 

sociedade. 

 

 
Silva (2011) 

A responsabilidade social assumida pela Comissão Europeia integra as 

questões ambientais e de solidariedade social, os direitos humanos, as 

questões de consumo e a ética, ou seja, o conjunto de valores e princípios 

que devem regular a conduta das organizações. 

 
 
 

2.2.2 Responsabilidade social dos consumidores 
 

A crescente globalização do mercado e a contínua transformação social influenciam o 

comportamento do consumidor, pelo que a preferência por hábitos de consumo mais 

conscientes pode ser considerada um resultado destes fenómenos (Ingenbleek et al., 2015). 

Um consumidor socialmente responsável é aquele que tem em consideração as consequências 

públicas do seu consumo privado ou que tenta usar o seu poder de compra para provocar 

mudanças sociais (Webster, 1975). 
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De uma maneira complementar, Ingenbleek et al. (2015) propõe o conceito de Buyer 

Social Responsibility (BSR), o qual refere que, além da preocupação com as consequências 

sociais, este tipo de consumidor, no momento da decisão de compra, tem em mente também 

os grupos sociais que sofrem diretamente com ela. Neste sentido, não tem apenas em conta as 

consequências do seu consumo para com o meio onde está inserido, mas também o seu efeito 

sobre as pessoas (Ingenbleek et al., 2015). Assim, os consumidores, ao compreenderem os 

problemas como consequência das suas decisões de compra, procurarão produtos que não só́ 

satisfaçam as suas necessidades funcionais e hedónicas, mas também que sejam socialmente 

atraentes (Ingenbleek et al., 2015). 

A responsabilidade social dos consumidores corresponde ao esforço individual e 

voluntário do consumidor para agir de maneira responsável, contribuindo para o bem-estar 

geral (Casali, 2011). De uma maneira mais ampla, o consumidor socialmente responsável é 

aquele que adquire produtos e serviços tendo por base o impacto positivo ou menos negativo 

no meio-ambiente (Roberts, 1996). Neste sentido, utiliza o seu poder de compra para 

expressar preocupações sociais (Roberts, 1996). 

Como é possível ver na tabela seguinte, ao longo dos anos, de acordo com Casali (2011), 

o conceito de responsabilidade social dos consumidores tem vindo a ser constituído por 

quatro dimensões. 

Tabela 3 - Dimensões da responsabilidade social dos consumidores. 
Fonte - Casali (2011). 

 

Dimensões da RS dos 
Consumidores 

Autores 

 

Altruísmo 
Webster (1975), Roberts (1996), Fraçois-LeCompte & Roberts 

(2006), Mohr & Harris (2008) 

 

Sustentabilidade 
Antil (1984), Roberts (1996), Fraçois-LeCompte & Roberts 

(2006), Mohr & Harris (2008) 

Ativismo Webb & Harris (2001), Fraçois-LeCompte & Roberts (2006) 

Ética Uusitalo & Oksanen (2004), Freestone & Mcgoldrick (2008 

 
A primeira dimensão – altruísmo – refere-se à preocupação com o bem-estar das outras 

pessoas (Roberts, 1996). Assim, um comportamento do consumidor altruísta diz respeito a um 

ato voluntário e consciente que, além da satisfação das suas necessidades, procura o bem- 

estar de todos os stakeholders envolvidos, bem como da coletividade em geral (Casali, 2011). 

No que diz respeito à segunda dimensão – sustentabilidade -, esta representa o 

comportamento de um indivíduo orientado para a sustentabilidade ambiental, pelo que as 

suas escolhas de consumo são pautadas por este critério (Casali, 2011). De acordo com o 

autor, esta dimensão inclui, por exemplo, o evitar comprar em marcas que não possuem 
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quaisquer preocupações ambientais. O comportamento ativista representa atos que quebram 

a inércia tradicional e adotam uma postura mais ativa no sentido em que manifestam no seu 

consumo preocupações de natureza social, ambiental e/ou ética (Casali, 2011). Assim, inclui 

iniciativas como reclamar, sugerir mudanças e participar em grupos/comunidades antimarcas, 

com o objetivo de atingir um objetivo comum (Casali, 2011). Por último, a dimensão da ética 

diz respeito à honestidade no sistema de troca (Casali, 2011). 

 

2.3 Gestão de crises 

2.3.1 Conceito e processo 

Em momentos de mudanças disruptivas, como aquelas provocadas pela atual pandemia, 

muitas organizações continuam a assumir condições normais no seu processo de gestão e, 

portanto, implementam um planeamento anual ou plurianual (Priyono et al., 2020 Neste 

sentido, a literatura enfatiza que as empresas precisam de encontrar um mecanismo de 

sobrevivência (Champion, 1999) e a capacidade de inovação tem sido considerada uma 

solução para o crescimento organizacional e renovação (Lawson & Samson, 2001). 

Nos últimos anos, crises e desastres naturais assumiram uma importância internacional 

principalmente devido à globalização dos negócios e das comunicações (Avraham & Ketter, 

2008). Apesar de não existir um consenso relativamente ao termo “crise”, existem elementos 

comuns entre as crises organizacionais (Baron et al., 2005). Primeiramente, as crises envolvem 

diversos stakeholders (Elliot & McGuinness, 2002); segundo, envolvem pressões temporais que 

requerem uma resposta urgente (Quarantelli, 1988); terceiro, são imprevisíveis (Baron et al., 

2005); quarto, envolvem um enorme grau de ambiguidade em que as causas e os efeitos são 

incertos (Smith, 1990); quinto, produzem ameaças significativas aos objetivos estratégicos de 

uma organização (Shrivastava et al., 1988). 

Os tipos de crises podem ser divididos em duas categorias – crise auto-ameaçadora e 

crise ameaçadora da sociedade (Ahn et al., 2016). A primeira categoria refere-se a 

transgressões corporativas que afetam diretamente os interesses dos consumidores 

individuais, o uso de produtos ou o quotidiano dos mesmos, enquanto que a segunda 

categoria diz respeito a transgressões corporativas que causam danos a organizações, outras 

partes ou à sociedade como um todo, mas não prejudicam diretamente os consumidores 

individuais (Ahn et al. 2016). 

A gestão de crises envolve quatro fatores interrelacionados: prevenção, preparação, 

resposta e revisão (Coombs, 2014). Esses quatro fatores são incorporados numa abordagem de 

três etapas comumente usada que descreve o processo de gestão de crises como envolvendo 

três fases – pré, durante e após a crise (Coombs & Laufer, 2018). A fase pré-crise é anterior ao 

evento e a pesquisa realizada nesta fase visa desenvolver um estado de prontidão (Carmeli e 

Schaubroeck, 2008). A pesquisa na fase pós-crise visa examinar criticamente as lições 

aprendidas e facilitar a gestão de futuros incidentes; por sua vez, o objetivo da pesquisa 
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durante a crise é desenvolver a gestão de emergências e a gestão de contingências (Sawalha, 

2015). Neste sentido, o processo de gestão de crises engloba três fases distintas, 

nomeadamente a fase pré-crise, a qual inclui todos os procedimentos preventivos que evitam 

a ocorrência da crise, a fase durante a crise, a qual envolve todos os procedimentos 

necessários que permitem atingir os resultados e, por último, a fase pós-crise, a qual 

corresponde aos procedimentos necessários, a um nível comportamental, psicológico, 

organizacional e financeiro, que permitem a readaptação ao resultado da crise (Coombs, 

2014). A figura 1 apresenta as três etapas e os desafios relacionados com cada uma delas. 

 
Processo de três etapas 

da gestão de crises    
 
 
 
 
 
 

Etapa pré-crise: 

1. Informar e preparar 

2. Formar 

3. Detetar sinais 

4. Comunicar 

suficientemente 

5. Encorajar 

6. Evitar o pânico 

7. Reavaliar 

 

Etapa da crise: 

1. Identificar perdas 

2. Agir pelos funcionários 

3. Tomar decisão sob pressão 

4. Garantir a comunicação 

requerida 

5. Suportar e ultrapassar o medo 

6. Fornecer apoio 

 

Figura 1 - Processo das três etapas de gestão de crises. 
Fonte - Nizamidou & Vouzas, 2018 

 

As pessoas responsáveis pela gestão da crise devem estar atentas a todas as etapas do 

processo, de forma a que esta seja administrada (Al Eid & Arnout, 2020). Para isso, devem 

existir métodos adequados para prevenir crises, através da descoberta de sinais de alerta 

precoces e identificação das áreas de fragilidade (Al Eid & Arnout, 2020). Assim, as empresas 

precisam de encontrar um mecanismo de sobrevivência (Champion, 1999), e a capacidade de 

inovação é considerada o mecanismo-chave para o crescimento e renovação organizacional 

(Lawson & Samson, 2001). 

Em suma, a gestão de crises fornece às empresas uma resposta sistemática e ordenada 

às situações dessa natureza, permitindo que continuem as suas operações diárias enquanto o 

incidente é administrado (Darling, 1994). Neste sentido, a gestão sistemática de crises cria um 

sistema de deteção e alerta precoce, resultando num maior controlo das mesmas (Darling, 

1994). 

 

Etapa pós-crise: 

1. Monitorar a saúde dos 

funcionários 

2. Manter o 

aconselhamento 

3. Aprender 

4. Redesenhar e reavaliar 

5. Partilhar valores 

6. Lembrar 
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O planeamento é a chave para o sucesso tanto para indivíduos como para as empresas 

(Spillan & Hough, 2003). Neste sentido, os negócios devem ter um plano de gestão de crises 

para lidar com eventos inesperados e indesejáveis, pelo que antecipar uma crise pode torná-la 

menos traumática e custosa (Spillan & Hough, 2003). As organizações que estão preparadas 

para tal situação, não só gerem mais eficazmente uma possível crise, como também 

recuperam de uma melhor forma após a mesma (Spillan & Hough, 2003). 

 
2.3.2 O papel da comunicação na gestão de crises 

No estudo de gestão de crises, a área da comunicação assume uma importância 

particular para o alcance de uma gestão eficaz (Hale et al., 2005). Uma comunicação eficaz 

durante uma crise desempenha um papel essencial na redução das incertezas, reduzindo, por 

exemplo, os impactos psicológicos (Liu et al., 2016). 

A qualidade da comunicação de crise reflete a clareza e precisão das informações que 

uma dada instituição fornece acerca da situação atual, bem como das ações tomadas para 

lidar com a crise (Allen et al., 2007). As organizações que fornecem uma comunicação 

completa durante o período de crise têm em consideração o feedback dos funcionários (Claeys 

et al., 2010). Assim, uma comunicação eficaz da crise é crucial para melhorar as perceções dos 

funcionários, stakeholders, clientes, cidadãos, entre outros, sobre as incertezas causadas pela 

crise e os seus impactos subsequentes (Neuliep, 2017). 

Para além da qualidade da comunicação, é necessário ter em consideração a sua 

rapidez, ou seja, uma comunicação imediata é essencial para reduzir a incerteza durante as 

crises, na medida em que permite um entendimento mais claro sobre a situação 

(Charoensukmongkol & Phungsoonthorn, 2020). Além disso, há uma maior confiança em 

relação à gestão da crise (Bordia et al., 2004). Apesar de existir uma orientação prévia de como 

gerir a comunicação da crise, toda a comunicação deve ser adaptada ao fenómeno em si 

(Coombs, 2014). Assim, a análise e identificação de estratégias já utilizadas em crises 

anteriores poderá servir como um guia, de forma a entender o que pode ser eficaz para a 

respetiva comunicação (Coombs, 2014). 

É importante destacar que a comunicação da crise e a sua gestão estão fortemente 

relacionadas com um caráter estratégico de comunicação. Assim, a comunicação da crise deve 

ser estratégica – os esforços de comunicação devem ser planeados para melhorar a situação 

para os stakeholders e a empresa (Coombs, 2014). De acordo com o autor, as estratégias de 

comunicação de crise envolvem duas vertentes: a gestão de informação - captação e 

divulgação de informações relacionadas ao evento - e a gestão do significado - perceção que as 

pessoas desenvolvem sobre a organização (Coombs, 2014). 

Do ponto de vista teórico, a importância da comunicação da crise pode ser explicada 

pela teoria da redução da incerteza (Charoensukmongkol & Phungsoonthorn, 2020). Esta 

teoria foi apresentada na área de comunicação de crises para explicar os comportamentos de 
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procura de informações dos indivíduos durante as crises (Liu et al., 2016). Quando os 

indivíduos se deparam com crises, procuram mais informações para preencher a lacuna de 

informações na tentativa de reduzir sua incerteza (Hogg & Belavadi, 2017). 

Nas últimas décadas, a utilização das tecnologias de comunicação e informação, na 

gestão de crises, avançou consideravelmente e mudou a forma como o processo é conduzido 

(Kapucu, 2006). Neste sentido, o aprimoramento constante e a implementação de novas 

tecnologias aumentam a qualidade e a velocidade da comunicação e, assim, a coordenação 

das ações de resposta a crises (Kapucu, 2006). 

 
2.3.3 Resiliência organizacional 

O termo “resiliência” é multidisciplinar e possui algumas variações nas suas definições 

(Fraga, 2019). O termo latino original “resiliens” significa saltar para trás, voltar ou recuar 

(Pinheiro, 2004). Na língua inglesa, remete à ideia de elasticidade e capacidade de recuperação 

rápida (Pinheiro, 2004). 

A área de resiliência abrange diversos campos de estudo, desde a ecologia, sociologia, 

economia, psicologia, gestão da cadeia de fornecimento e gestão de riscos (Bhamra et al., 

2011). Apesar de existirem vários tipos de resiliência – desde resiliência organizacional até 

resiliência psicológica –, é possível definir caraterísticas transversais aos vários tipos. Assim, a 

resiliência apresenta dois fatores principais: (i), a capacidade de resposta a um evento 

perturbador de forma a evitar perdas e (ii), a capacidade de rápida recuperação, com custos 

aceitáveis, permitindo o alcance dos objetivos e o controlo sobre o funcionamento e a 

estrutura do sistema (Erol et al., 2010). Assim, independentemente do seu contexto, a 

resiliência diz respeito à capacidade de um elemento voltar ao seu estado normal depois de 

sofrer uma rutura no seu funcionamento (Bhamra et al., 2011). Esta definição denota o carater 

abrangente do conceito (Liu et al., 2011). 

Cada vez mais, as organizações precisam de responder a mudanças ambientais extremas 

que podem representar uma ameaça à sua existência, como doenças pandémicas como a 

COVID-19 (Bhamra et al., 2011). Assim, a resiliência organizacional emergiu como uma 

temática contemporânea nos negócios (Prayag et al., 2020). 

A resiliência diz respeito à capacidade de uma organização se ajustar e recuperar de 

choques inesperados no seu ambiente (Huang, 2018). Deste modo, quando aplicada a 

organizações, a resiliência diz respeito à capacidade de antecipar interrupções externas, 

aprender com as mesmas e se adaptar aos desafios futuros, ao mesmo tempo que persegue os 

seus objetivos (Witmer, 2019). Para isso, é necessária a identificação de tendências 

emergentes ou sinais de ameaça que possam originar eventos impactantes (Weeks & Benade, 

2009). Além disso, é importante implementar rapidamente comportamentos positivos e 

adaptados à situação atual, mantendo o stress num nível mínimo (Mallak, 1999). Neste 

sentido, as empresas necessitam de alinhar o negócio com tecnologias apropriadas de forma a 
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rapidamente aceder a informação, que lhes permita satisfazer as necessidades emergentes 

(Erol et al., 2010). Este processo permite que as organizações se tornem mais flexíveis e mais 

capazes de se adaptarem a futuras adversidades (Denhardt & Denhardt, 2010). 

A resiliência organizacional foi estudada a partir de uma abordagem baseada em 

recursos que inclui recursos fundamentais como finanças, capital humano, redes e valores 

essenciais (Biggs et al., 2015). No entanto, uma perspetiva alternativa refere que a resiliência 

diz respeito à capacidade de uma organização esperar por um retorno ao estado anterior de 

normalidade percebida, bem como ter a capacidade de inovar e crescer face a perturbações 

(Dahles & Susilowati, 2015). 

Definida como um processo, a resiliência organizacional abrange etapas de antecipação, 

confrontação e adaptação, pelo que em cada etapa existem capacidades organizacionais 

específicas (Duchek, 2020). Durante a fase de antecipação, uma organização deve ser capaz de 

observar, identificar e se preparar para uma crise (Duchek, 2020). Além disso, as organizações 

devem aceitar o problema e implementar soluções para lidar com o mesmo (Duchek, 2020). 

Por seu turno, após uma crise, uma organização deve refletir sobre as suas experiências, 

aprender e se adaptar às mudanças futuras (Duchek, 2020). De forma a ocorrer uma mudança 

organizacional, as organizações devem questionar os seus valores, crenças e modelos mentais 

(Grisold et al., 2020). 

2.4 Comportamento do consumidor 

2.4.1 Conceito e processo de compra 

Um consumidor é aquele que identifica um desejo ou necessidade, compra um produto 

ou serviço e passa pelas diversas etapas do processo de consumo (Solomon, 2013). Cada vez 

mais, o consumidor tem sido o foco das estratégias das organizações, uma vez que as 

alterações do comportamento de consumo afetam diretamente as intenções de compra 

(Baker & Saren, 2016). Na verdade, entender como reage o consumidor a diferentes estímulos, 

produto, preço, ponto de venda, promoção e outros elementos, constitui uma questão central 

em marketing (Cardoso, 2009). Neste sentido, desde os anos 60 a quantidade de investigações 

relacionadas com o comportamento do consumidor aumentou consideravelmente (Zhang & 

Zhang, 2007). 

O comportamento do consumidor corresponde a um processo constante de tomada de 

decisão que envolve a procura, compra, utilização, avaliação e descarte de produtos e serviços 

(Bamossy & Solomon, 2016). Além disso, o comportamento varia durante o processo, e, assim, 

é necessário compreender o consumidor antes, durante e após o processo de compra 

(Bamossy & Solomon, 2016). Neste sentido, compreender o comportamento do consumidor 

envolve a análise das etapas pelas quais o mesmo se move, reunindo informação e avaliando 

ofertas da concorrência antes de chegar a uma decisão (Rosebaum-Elliot et al., 2011). Assim, o 

comportamento do consumidor diz respeito aos processos envolvidos quando indivíduos ou 
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grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos ou serviços, ideias ou experiências 

com o intuito de satisfazer necessidades ou desejos (Armstrong et al., 2014). 

O processo de tomada de compra é definido através de três etapas diferentes: procura 

de informação – cognitiva -, avaliação das alternativas encontradas – afetiva - e a transação da 

compra – comportamento (Sakkthivel, 2010). O processo de compra tende a ser mais longo na 

compra de produtos de alto custo, como carros, televisões e joias e, por isso, o consumidor 

não está disposto a escolher marcas substitutas devido ao alto risco na compra de produtos 

caros (Sakkthivel, 2010). Por outro lado, a duração do processo de compra é reduzida na 

compra de produtos de baixo custo, como alimentos ou bilhetes de cinema (Sakkthivel, 2010). 

Nesta situação, os consumidores são flexíveis e estão mais dispostos a escolher marcas de 

substituição (Sakkthivel, 2010). 

Uma outra proposta do processo do comportamento do consumidor é descrita por 

Frambach, Krishnan e Roest (2007) e consiste nas etapas de pré-compra, compra e pós-compra 

(Frambach et al., 2007). Na primeira fase, o cliente procura informações acerca da oferta de 

produto e/ou serviço, pelo que é importante que o cliente tenha fácil acesso às informações, 

por exemplo, através da Internet (Frambach et al., 2007). Na fase de compra, o consumidor 

recolhe todas as informações de que necessita e foca-se em comparar alternativas de 

produtos antes de tomar a decisão de comprar ou não (Frambach et al., 2007). Na última 

etapa, o cliente avalia o produto e decide se continua a comprar na mesma organização 

(Frambach et al., 2007). 

Por último, um outro modelo amplamente distribuído e utilizado acerca do processo do 

comportamento do consumidor é o modelo proposto por Kotler & Keller (2016). Este modelo 

consiste em cinco etapas, nomeadamente o reconhecimento de uma necessidade, procura de 

informações, avaliação de alternativas, compra e pós-compra (Kotler & Keller, 2016). Na 

primeira fase, o cliente possui um problema que é criado por estímulos externos, os quais 

incluem, por exemplo, o anseio por um determinado produto ou internos, os quais se referem 

à maioria das necessidades básicas dos humanos, como sede e fome (Kotler & Keller, 2016). Na 

etapa de procura de informações o cliente reúne informações sobre o produto através de 

diferentes canais (Kotler & Keller, 2016). Na fase de avaliação de alternativas, os fatores de 

crenças (perceção e compreensão do produto) e atitudes (sentimentos) influenciam o 

julgamento das alternativas por parte do cliente (Kotler & Keller, 2016). Na penúltima fase, o 

cliente toma a decisão final de compra e, por sua vez, avalia o nível de satisfação após o uso do 

produto (Kotler & Keller, 2016). 

 
2.4.2 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

Desde o desenvolvimento do conceito de comportamento do consumidor em 

marketing, compreender completamente o consumidor ainda continua a ser um enorme 

mistério (Kavya & Nagabhushanam, 2018). O consumidor é o primeiro e o último elo de toda a 

cadeia de atividades comerciais (Kavya & Nagabhushanam, 2018). Um entendimento profundo 



19 
 

da vida dos consumidores e das suas caraterísticas é crucial para garantir que os produtos e 

serviços mais adequados são comercializados para as pessoas certas da maneira mais eficaz 

possível (Kotler & Keller, 2016). 

Há diversos fatores, e em diferentes níveis que afetam o comportamento do 

consumidor, desde amplas influências culturais e sociais até motivações, crenças e atitudes 

profundamente enraizadas nos seres humanos (Kotler & Armstrong, 2010). Existe um conjunto 

de fatores psicológicos que, combinados com determinadas caraterísticas do consumidor, 

resultam em determinadas decisões de compra, interferindo no comportamento de compra do 

consumidor e afetando a sua tomada de decisão (Kotler & Keller, 2016). Como é possível ver 

na figura 2, os fatores de influência podem ser divididos nos quatro grupos seguintes: fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

Figura 2 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor. 
Fonte - Kotler & Armstrong, 2010. 

 

Os fatores culturais são um dos principais determinantes dos desejos e comportamentos 

de um indivíduo através do processo de socialização com diversas instituições (Pinki, 2014). 

Estes fatores incluem a classe social, a qual diz respeito ao rendimento, ocupação, grau de 

instrução e área de residência do consumidor (Solomon, 2013). 

No que diz respeito aos fatores sociais, estes incluem grupos de referência, família, 

papel social e status (Kotler & Armstrong, 2010). Nos grupos, destacam-se os de referência, 

que correspondem a grupos que exercem um efeito direto ou indireto nas atitudes (Solomon, 

2013). Estes podem ser distinguidos por grupos de afinidade primários - a família - ou 

secundários - grupos profissionais (Solomon, 2013). Além disso, os indivíduos podem ser 

influenciados por grupos aos quais não pertence, como grupos de aspiração – aos quais a 

pessoa espera pertencer – e grupos de dissociação – nos quais os valores são rejeitados pelo 

indivíduo (Kotler & Keller, 2016). 

 
 

 
Consumidor 

 
Fatores 
psicológicos 

 Motivação 

 Perceção 

 Aprendizagem 
 Crenças e 

atitudes 

 
Fatores pessoais 
 Idade 

 Ocupação 
 Circunstâncias 

económicas 

 Estilo de vida 

 Personalidade 

 
 

 
Fatores sociais 
 Grupos de 

referência 

 Família 

 Status 

 
 
 

 
Fatores culturais 

 Cultura 

 Subcultura 

 Classe social 



20 
 

Por sua vez, os fatores pessoais envolvem elementos como o género, idade e estilo de 

vida (Pinki, 2014). Este grupo envolve, ainda, caraterísticas como o género, a ocupação, o 

poder de compra, a personalidade e autoimagem (Kotler & Armstrong, 2010).   Ao longo da 

vida, os consumidores fazem diversas compras de bens e serviços, e muitas dessas compras 

estão relacionadas com a idade e o ciclo de vida familiar (Kotler & Keller, 2016). Por exemplo, 

consumir uma determinada atividade está frequentemente relacionado com a idade (Kotler & 

Keller, 2016). 

Por último, fatores psicológicos tais como a motivação, perceção, crenças e atitudes do 

consumidor também têm enorme impacto na sua decisão (Kotler & Armstrong, 2010). Os 

indivíduos são motivados por necessidades específicas em determinados momentos onde as 

necessidades estão apresentadas numa determinada hierarquia, da mais urgente para a 

menos urgente (Maslow, 1981). Assim, existem cinco categorias de necessidades: fisiológicas, 

de segurança, sociais, de estima e autorrealização (Maslow, 1981). Primeiramente, o 

consumidor tende a satisfazer a necessidade mais importante e apenas quando essa for 

satisfeita é que passa para a seguinte (Maslow, 1981). No modelo de Maslow, o que motiva as 

pessoas a agir são as necessidades não satisfeitas e que as pessoas reconhecem como básicas 

antes de serem motivadas para satisfazer outras necessidades (Cardoso, 2009). Quanto à 

perceção, esta corresponde a um processo pelo qual o consumidor seleciona, organiza e 

interpreta a informação que recebe do ambiente, dependendo do estímulo, contexto e o 

conhecimento prévio e expetativas do consumidor (Durmaz, 2014). No que diz respeito à 

aprendizagem, esta corresponde a um processo de interação de impulsos, estímulos, sinais, 

respostas e reforços (Kotler & Keller, 2016). Por seu turno, as atitudes podem moldar o 

comportamento do consumidor, julgar a eficácia das atividades de marketing, avaliar as ações 

de marketing antes de serem implementadas, segmentar mercados e escolher o alvo (Durmaz, 

2014). 

 
2.4.3 Consumidores conectados 

Atualmente, vivemos num mundo transparente e digital, no qual as organizações já não 

têm controlo sobre as comunicações de marketing, sendo que o controlo está do lado dos 

leitores (Kotler et al., 2017). Com efeito, tem-se assistido à emergência de um novo 

consumidor, criando, assim, oportunidades valiosas para as organizações. Considerando a 

mudança social drástica resultante dos desenvolvimentos tecnológicos, o estudo do 

comportamento do consumidor em relação a esta alteração de paradigma é necessário (Kavya 

& Nagabhushanam, 2018). O nível de conexão entre os consumidores é tão elevado, na 

medida em que existem 5,7 biliões de adultos no planeta - 5 biliões têm um telemóvel e 4 

biliões têm um smartphone (Evans, 2020). 

O uso diário da internet e sua a influência social transformaram o consumidor 

tradicional num cliente mais informado e seletivo, que tende a estar no controlo (Racolta- 

Paina & Luca, 2010). Deste modo, a era digital modificou as expectativas dos consumidores 
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quanto à sua relação com as organizações (Killian & McManus, 2015). A proliferação dos meios 

digitais provocou uma revolução no campo empresarial, resultando em consumidores que 

esperam que as organizações interajam com os mesmos, através de um canal em que o 

consumidor controla todos os aspetos do contacto: o tempo, o canal e o conteúdo (Mangold & 

Faulds, 2009). 

O atual consumidor, sempre conectado (always-on), é dependente da internet para 

efetuar compras, pelo que a tecnologia atua como um agente facilitador na procura de 

informações e na avaliação de alternativas (Zeithaml et al., 2009). Este tipo de consumidor 

apresenta um perfil informado, ativo, crítico e que procura uma experiência no seu consumo 

(Borges, 2014). 

Os consumidores leem comentários acerca dos produtos e/ ou serviços, acompanham 

os websites e aderem a comunidades e fóruns online com vista à partilha de pontos de vista e 

opiniões (Salonen et al., 2014). Neste sentido, a adoção das novas tecnologias modificou os 

comportamentos dos consumidores, na medida em que estes são mais exigentes e as suas 

expectativas são mais elevadas (Blázquez, 2014). Assim, como é possível ver na figura 3, 

considera-se que há intervenção da tecnologia em quase todas as etapas do processo de 

tomada de decisão do consumidor (Ashman et al., 2015). Esta intervenção é observada 

particularmente na geração millennial, a qual está mais disposta a usar tecnologias quando 

comparada com outras gerações (Ashman et al., 2015). 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 3 - Intervenção da tecnologia no processo do comportamento do consumidor. 
Fonte - Kavya & Nagabhushanam, 2018. 
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2.5 A pandemia de COVID-19 e as suas repercussões 

2.5.1 Transição digital 

Cada vez mais, diversos autores reconhecem que o mundo digital se tornou crucial para 

o funcionamento da sociedade (Hodson, 2018). Enquanto que a mudança de paradigma digital 

foi retratada como uma força positiva, a sua implementação desinibida, em algumas áreas, 

levantou preocupações legais, éticas e de privacidade, bem como intensificou os riscos para 

comunidades desfavorecidas (Hodson, 2018). No entanto, com a pandemia do coronavírus, a 

urgência para a transformação digital aumentou substancialmente, na medida em que uma 

grande proporção da força de trabalho começou a trabalhar remotamente (Ivanov, 2020). 

Num ano em que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia, 

colocar o consumidor no centro das políticas para a transição verde e digital é uma das 

prioridades da sua agenda política (Presidência Portuguesa do Conselho da UE, 2021). De 

acordo com a mesma fonte, a pandemia da COVID-19 estimulou cidadãos e organizações para 

o universo digital, acelerando, assim, a transição digital da sociedade e da economia. Neste 

sentido, atualmente, o mundo está a enfrentar um momento marcante à medida que a 

pandemia agiliza a fusão de tecnologias, permitindo que estejam interligadas a todos os 

aspetos da vida (Schwab & Malleret, 2020). 

A transformação digital implica o uso de tecnologias digitais para impulsionar mudanças 

significativas no modelo de negócios de empresas (Soto-Acosta, 2020). Deste modo, 

corresponde a uma iniciativa tomada por organizações em usar novas capacidades, 

alavancando tecnologias digitais, com o objetivo de transformar as estratégias e operações 

organizacionais (Soto-Acosta, 2020). 

O contexto da COVID-19 acelerou a transformação digital de organizações e de setores 

diversos, nomeadamente restaurantes e educação (Soto-Acosta, 2020). As empresas procuram 

adotar uma transformação digital num espaço temporal curto, uma vez que quanto mais 

devagar for adotado, maior será a lacuna em relação às mudanças necessárias no ambiente de 

negócios (Björkdahl, 2020). 

Embora a transformação digital envolva a criação de novos modelos de negócios ou 

mudanças significativas nos existentes, não significa necessariamente que as organizações 

tenham de abandonar os seus modelos de negócios atuais (Soto-Acosta, 2020). Geralmente, os 

projetos de transformação digital que consistem em novos modelos de negócios digitais ou 

digitalmente aprimorados complementam os modelos tradicionais existentes (Soto-Acosta, 

2020). Estruturas, como o modelo de negócios Canvas, podem ser úteis para analisar 

criticamente o modelo de negócios de uma organização e beneficiar da digitalização das 

cadeias de valor horizontais e verticais (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Como anteriormente mencionado, a situação atual desencadeia mudanças no 

comportamento do consumidor, no equilíbrio de mercado e na cadeia de abastecimento 

(Carvalho et al., 2020). Neste sentido, as tecnologias digitais surgem como um meio que 

poderá incentivar o alcance de um maior sucesso e o aproveitamento das oportunidades. Na 

verdade, esta crise acelerou a adoção de tecnologias digitais em aproximadamente cinco anos 

(Baig et al., 2020). 

As mudanças profundas provocadas pela pandemia exigiram o redesenho de modelos 

de gestão e colaboração de forma a garantir que ninguém dentro das organizações seja 

esquecido e se sinta excluído no processo de digitalização (Almeida et al., 2020). A 

transformação do modelo de negócios, apoiada pela tecnologia digital, tem sido referida na 

literatura como uma estratégia utilizada para responder às mudanças ambientais disruptivas, 

em particular, tecnologias que apoiam as empresas na identificação de novas práticas de 

negócios (Richter, 2020). Assim, as tecnologias digitais são vistas como uma resposta 

adequada às mudanças profundas causadas pela pandemia de COVID-19 (Soto-Acosta, 2020). 

O impacto da pandemia é diferente e mais dramático do que o tradicional, em que as 

mudanças são impulsionadas pela inovação humana (Richter, 2020). 

A incerteza decorrente da COVID-19 moldará futuras tecnologias disruptivas que podem 

surgir de empreendedores, start-ups, Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e grandes 

empresas estabelecidas (Galanakis et al., 2021). Essas empresas estão dispostas a integrar 

novas soluções para fornecer produtos menores, mais leves, mais flexíveis, mais baratos e 

mais convenientes (Rowan, 2019). 

 
2.5.2 Impacto da pandemia na filosofia de marketing 

Ao longo dos anos, vários estudos abordaram atividades de marketing em tempos de 

crise, nomeadamente empresas que gerem estratégias de marketing durante uma recessão 

(Naidoo, 2010), comunicação durante uma crise de danos a um determinado produto (Gao et 

al., 2015) e multinacionais que enfrentam uma crise financeira global (Williams & Martinez, 

2012). No domínio do marketing, uma crise pode assumir diversas formas, mas, em última 

análise, envolve uma situação de grande escala em que um evento teve um impacto drástico e  

negativo sobre uma organização, os seus clientes, concorrentes, funcionários e outros 

stakeholders (Grewal & Tansuhaj, 2001). Atualmente, o vírus COVID-19 ainda se está a 

espalhar a um nível global, e, por isso, as organizações são profundamente afetadas pela crise 

repentina (Wang et al., 2020). Neste sentido, os gerentes devem decidir como adaptar as suas 

estratégias de marketing a ambientes disruptivos (Wang et al., 2020). 

Embora crises e catástrofes como a atual pandemia tenham repercussões graves, estes 

eventos resultam quase inevitavelmente em inovações que beneficiam a humanidade (Ding & 

Li, 2020). Por exemplo, as guerras dos últimos 100 anos trouxeram inovações que 

transformaram o mundo, tal como a tecnologia de micro-ondas, drones, GPS e penicilina (Ding 

& Li, 2020). 
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À medida que as próprias vidas e sociedades são alteradas e moldadas por diversos 

eventos, o mesmo se verifica com filosofias, ideologias e os princípios fundamentais que 

sustentam o marketing (He & Harris, 2020). Enquanto alguns investigadores argumentam que 

o panorama de marketing está a transitar de evolução para revolução (Potts, 2018), a atual 

crise pandémica parece ter acelerado essas mudanças e a área de marketing será 

inevitavelmente afetada (He & Harris, 2020). 

Durante vários anos de pesquisa empírica, os investigadores mostraram que períodos de 

recessão oferecem uma oportunidade para os profissionais de marketing aumentarem a 

participação da sua marca no mercado (Vafainia, 2020). Assim, uma crise criará mudanças na 

atividade dos negócios e nas estratégias das organizações (Gümüs ̧et al., 2019). 

Em tempos de crise, gestores de marketing tendem a adotar inovações no marketing 

(Naidoo, 2010). A inovação de marketing é uma ferramenta que permite o desenvolvimento de 

vantagem competitiva (Anning-Dorson et al., 2018). O processo de inovação de marketing 

corresponde à aplicação de uma nova estratégia de marketing com mudanças no produto, 

estratégia de preço, estilo de embalagem e lugar (Hussain et al., 2020). Deste modo, consiste 

na criação de valor através da utilização de informações e capacidades relevantes de forma a 

implementar uma ideia para uma nova estratégia de marketing ou melhorar uma estratégia já 

existente (Varadarajan, 2018). 

Durante a pandemia de COVID-19, as necessidades dos consumidores e os 

comportamentos de compra mudaram radicalmente (Wang et al., 2020). Assim, as empresas 

tiveram de adotar inovações nas suas estratégias de marketing de forma a garantirem a sua 

sobrevivência (Wang et al., 2020). Neste sentido, as estratégias de inovação no marketing 

centram-se nos compromissos das empresas com métodos de marketing novos ou 

significativamente melhorados que permitem às empresas a utilização de recursos de uma 

forma eficiente para atender à procura dos consumidores, criando um valor superior para os 

mesmos (Hurley & Hult, 1998). Assim, de forma a prevenir infeções, os cidadãos isolaram-se 

em casa, por isso as empresas focaram-se no reforço dos seus negócios online através de 

inovações de marketing (Wang et al., 2020). Por exemplo, uma vez que, durante a pandemia, 

os consumidores raramente utilizaram os seus automóveis, empresas do setor de 

reabastecimento automóvel necessitaram de analisar os seus modelos de negócio (Wang et 

al., 2020). Tendo identificado a necessidade de comprar bens essenciais, como comida, uma 

empresa deste setor Sinopec, cooperou com fornecedores locais de alimentos e lançou um 

novo serviço contactless nos seus postos de gasolina em locais acessíveis para as pessoas 

comprarem alimentos frescos, independentemente de precisarem de abastecer os seus carros 

(Cuba, 2020, citado em Wang et al., 2020). 

No contexto de desastres repentinos, as inovações tecnológicas requerem um longo 

ciclo de pesquisa e desenvolvimento (Bushee, 1998). Em contraste, as inovações de marketing 



25 
 

podem ser implementadas de forma relativamente mais rápida com vista a uma adaptação ao 

novo paradigma (Wang et al., 2020). 

Considerando as mudanças ocorridas no comportamento do consumidor e como esta 

área está interligada com a área do marketing, os profissionais de marketing devem repensar 

como se (re-)conectar com os consumidores (Arora et al., 2020). Como referido anteriormente, 

uma ênfase no comércio eletrónico e nos canais digitais é crucial (Arora et al., 2020). No 

entanto, a norma Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGDP) obriga a que os 

profissionais se concentrem, também, na gestão dos dados pessoais e como os usar de forma a 

personalizar melhor as ofertas e mensagens para segmentos de clientes cada vez mais restritos 

(Arora et al., 2020). Neste sentido, a RGDP visa evitar situações como o escândalo Facebook- 

Cambridge Analytica, o qual envolveu a obtenção de informações pessoalmente identificáveis 

de até 87 milhões de utilizadores do Facebook, as quais foram utilizadas, por exemplo, para 

fins políticos (The Guardian, 2018). 

 
2.5.3 Mudança no comportamento do consumidor 

Como mencionado anteriormente, consumidor é descrito como alguém que identifica 

uma necessidade ou desejo, faz uma compra e depois descarta o produto no processo de 

consumo (Mehta et al., 2020). Durante uma crise, como a atual pandemia, as empresas devem 

analisar como as necessidades dos consumidores foram alteradas (Bartik et al., 2020). 

Verificou-se que, durante os momentos de confinamento e apenas com os meios 

digitais para se conectarem, a rapidez e universalidade do confinamento alterou a dinâmica 

comportamental dos consumidores e redefiniu as esferas sociais e orientação individual 

(Mehta et al., 2020). Os profissionais de marketing também presenciaram uma nova ordem de 

procura e oferta, redefinindo o consumo em torno das necessidades de nível primário de 

Maslow (Mehta et al., 2020). Deste modo, a pirâmide socioeconómica achatou, pelo que os 

indivíduos se focaram na sua saúde (Mehta et al., 2020). 

Após a primeira onda e no início da segunda onda da pandemia COVID-19 na Europa, 

muitos consumidores reconsideraram os seus hábitos de consumo e até mesmo aprenderam 

um novo hábito (Sheth, 2020). Devido às medidas de segurança rígidas, os consumidores 

adotaram hábitos de compra online, entrega em domicílio e pagamento sem dinheiro 

(Pantano et al., 2020). Neste contexto, é necessário que os gestores e profissionais de 

marketing monitorizem as mudanças no comportamento e hábitos de compra dos 

consumidores para entender as mudanças estratégicas que precisam de adotar (Verma & 

Gustafsson, 2020). 

Em situações de crise, os fatores mais importantes que modelam o comportamento 

dos consumidores são a atitude e a perceção de risco: a atitude de risco reflete a interpretação 

do consumidor em relação ao conteúdo de risco e a perceção de risco reflete a interpretação 

do consumidor sobre a probabilidade de ser exposto ao seu conteúdo (Mehta et al., 2020). As 
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mudanças no comportamento do consumidor, decorrentes de uma crise económica, podem 

também ser moderadas por caraterísticas de personalidade, tais como o grau em que os 

consumidores são avessos ao risco (Ang, 2000). 

O consumo e o comportamento do consumidor são adaptados ao tempo e ao local em 

que se encontram (Sheth, 2020). Neste sentido, de forma a que gestores consigam alcançar o 

sucesso das suas organizações, é necessária uma adaptação às mudanças do comportamento 

dos consumidores e ao atual contexto económico (Oana et al., 2020). 

Nas últimas duas décadas, verificou-se que o comportamento do consumidor é 

alterado assim que uma crise económica se inicia, tornando-se mais racional, económico e 

mais exigente em termos de expectativas (Oana et al., 2020). Deste modo, um evento 

imprevisível e turbulento, que pode ocorrer a qualquer momento, como uma crise económica 

e social pode ser visto como um ponto de viragem que afeta os resultados da atividade de uma 

organização (Sheth, 2020). 

A recessão económica causada pela atual pandemia afetou significativamente os 

hábitos de compra dos consumidores e as estratégias de marketing das empresas (Vafainia, 

2020). Assim, as consequências económicas e sociais de uma crise, tais como o aumento de 

desemprego e o congelamento dos salários, levam a enormes mudanças no comportamento 

de consumo de uma população (Oana et al., 2020). Deste modo, as implicações de uma crise 

são sentidas tanto a um nível económico como psicológico (Sharma & Sonwalkar, 2013). 

Tal como é possível ver na figura 4, a pandemia de COVID-19 provocou oito efeitos 

específicos e imediatos no comportamento do consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Impacto imediato da COVID-19 no comportamento do consumidor. 
Fonte: Sheth, 2020. 
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O primeiro elemento da figura diz respeito à acumulação de produtos essenciais para 

o consumo diário (como papel higiénico, pão, água e produtos de desinfeção) devido à 

incerteza do futuro provocada pela crise; a improvisação refere-se ao descarte de hábitos 

existentes e à criação de novas formas de consumo (por exemplo, celebrações de festas via 

Zoom); o terceiro elemento, procura adiada, refere-se ao adiamento de consumo de produtos 

e/ou serviços ilimitados (tais como, automóveis, residências, concertos); o quarto fator, 

adoção da tecnologia digital, está relacionado com a adoção de diversas aplicações digitais 

para manter contacto com familiares e amigos e para ter consultas e aulas on-line; o quinto 

ponto refere-se ao impedimento de os consumidores não poderem ir a várias lojas e centros 

comerciais, pelo que “as lojas voltam para casa” (serviços de streaming, educação, entrega de 

produtos em casa); o sexto elemento é relativo ao facto de os consumidores trabalharem e 

socializarem no mesmo espaço, nas suas casas, havendo, assim, uma distorção dos limites 

entre trabalho e casa; o sétimo elemento refere-se à partilha de histórias e experiências com 

pessoas em vários lugares do mundo, através de, principalmente, redes sociais; por último, a 

descoberta de talentos refere-se à prática de talentos, como a culinária, a música e até o 

consumo online de uma forma mais criativa (Sheth, 2020). 

Além dos fatores já mencionados, os consumidores exibiram diversos 

comportamentos altruístas durante a pandemia, como comprar mantimentos para pessoas 

mais vulneráveis (He & Harris, 2020). Também houve um foco na compra de produtos locais 

em vez de produtos estrangeiros, ou seja, existe um incentivo para que os consumidores 

comprem produtos locais e manufaturados localmente, se estes estiverem disponíveis (He & 

Harris, 2020). 

Todas as manifestações do atual ambiente social e económico geraram mudanças no 

comportamento de consumo da população (Oana et al., 2020). Assim, o pânico inicial foi 

posteriormente substituído pela necessidade de adaptação às novas condições económicas e 

sociais, levando a uma nova normalidade (Oana, et al. 2020). 

Capítulo 3 – Hipóteses e modelo de investigação 

3.1 Hipóteses de investigação 

As hipóteses - perspetiva e abordagem hipotética-dedutiva e positivista, não exclusiva 

da pesquisa quantitativa (Remenyi, 2017) - correspondem a afirmações provisórias 

relativamente à temática em estudo e constituem suposições prováveis a serem verificadas na 

investigação (Creswell, 2014). As hipóteses apresentam-se como enunciados formais das 

relações previstas entre duas ou mais variáveis (Fortin, 1999), sendo, deste modo, 

prognósticos feitos acerca das relações esperadas entre as variáveis (Creswell, 2014). Depois 

da definição das hipóteses, deve-se passar à recolha e análise de dados e apresentação de 

resultados (Hill & Hill, 2000). Por sua vez, os resultados vão validar ou negar as hipóteses, 

permitindo obter conclusões relativamente ao que se pretende analisar (Hill & Hill, 2000). 
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As hipóteses que se seguem ligam as diferentes variáveis apresentadas no capítulo 

referente à revisão de literatura e irão definir os contornos desta investigação. 

 H1: A implementação de marketing social nas organizações portuguesas 

aumentou desde o início da pandemia. 

De acordo com a Deloitte (2020), durante a pandemia, as organizações devem satisfazer 

as necessidades dos consumidores com rapidez, empatia e humanidade. Neste contexto, 

verificou-se que organizações procuraram consciencializar os seus consumidores acerca da 

pandemia e apelaram ao bem-estar geral (por exemplo, através do apelo ao consumo em 

negócios locais), havendo, assim, um reforço da adoção de estratégias de marketing social 

(Hoekstra & Leeflang, 2020). 

 H2: A responsabilidade social (nas quatro dimensões – altruísmo, ética, 

sustentabilidade e ativismo) dos consumidores foi reforçada desde o início da 

pandemia. 

A pandemia deu oportunidade aos consumidores de refletirem sobre o impacto do seu 

consumo (He & Harris, 2020). Além disso, os consumidores começaram a priorizar produtos e 

negócios locais (He & Harris, 2020). De acordo com o Euromonitor International (2020), a 

digitalização também assumiu um papel bastante relevante – serviços como o Zoom e o e- 

commerce estão a ser indispensáveis em diversas situações. De acordo com a mesma fonte, a 

plataforma de e-commerce Streetify, a qual reúne consumidores e lojas locais, recebeu uma 

atenção especial nesta altura (combinando, assim, a responsabilidade social e a digitalização). 

 H3: O momento pós-pandémico, na área de marketing, será caracterizado por 

uma incorporação crescente de estratégias digitais em Portugal. 

O novo cenário pós-pandémico acelerará o ritmo da mudança tecnológica, desafiando as 

organizações a transformar as suas capacidades de forma a atender às necessidades dos 

consumidores em evolução (Deloitte, 2020). As organizações que refletem acerca da era pós- 

pandémica precisarão de reavaliar as suas visões, missões e os seus objetivos de forma a 

adaptarem-se às mudanças verificadas nos seus clientes e concorrentes (He & Harris, 2020). É 

possível que as estratégias de marketing, na era pós-pandémica, seja centrada no meio digital 

(He & Harris, 2020). 

 H4: O momento pós-pandémico, no comportamento do consumidor em 

Portugal, será caracterizado por uma maior importância dada à 

responsabilidade social, em comparação com o momento antes da pandemia. 

De acordo com um estudo realizado pela Accenture (2020), embora as compras 

atualmente se concentrem nas necessidades mais básicas, os cidadãos estão a comprar com 

mais consciência, a comprar localmente e a adotar o comércio digital. Assim, as atitudes, 
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comportamentos e hábitos de compra dos consumidores estão a mudar - e muitas destas 

novas formas de consumo permanecerão no pós-pandemia (Accenture, 2020). 

De referir que as hipóteses 1 e 3 serão validadas pela pesquisa qualitativa, um 

procedimento possível quando os dados recolhidos se adequam estritamente às hipóteses 

formuladas (“data tailored to the hypotheses” – ver Chigbu, 2019, p.10) – “Hypotheses used in 

qualitative research can be explained [...] because explaining and questioning are the key tools 

used in carrying out qualitative research” (Chigbu, 2019, p.8); e as hipóteses 2 e 4 serão 

validadas (parcialmente e totalmente) pela pesquisa quantitativa e com testes estatísticos 

inferenciais realizados sobre a amostra do inquérito. 

 
3.2 Modelo de investigação 

Neste subcapítulo, é apresentado graficamente o modelo conceptual de investigação e 

as relações sugeridas entre as variáveis de estudo. Desta forma, após a apresentação das 

hipóteses de investigação, procura-se construir um modelo conceptual capaz de se afirmar 

como uma ferramenta útil para académicos e gestores. 

Como é possível ver na figura 5, o modelo ilustra o impacto da pandemia COVID-19 (uma 

crise) em duas vertentes: na área do marketing (perspetiva empresarial) (hipóteses 1 e 3) e na 

área do comportamento do consumidor (perspetiva do consumidor) (hipóteses 2 e 4). Além 

disso, está dividido em dois espaços temporais: durante a pandemia e após a pandemia. Desta 

forma, durante a crise, e da perspetiva dos consumidores, o modelo propõe um maior 

aumento do altruísmo, sustentabilidade, ética e ativismo. Por outro lado, considera-se que as 

organizações optaram por dirigir os seus esforços para o marketing social (através de 

estratégias de marketing focadas no apoio a negócios portugueses, por exemplo). Na era pós- 

pandémica, haverá a permanência da digitalização das operações no marketing e o reforço de 

uma cultura de consumo mais consciente, cuidada e responsável, na qual os consumidores irão 

dar uma maior importância à responsabilidade corporativa. 
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Figura 5 - Modelo conceptual realizado com base na revisão de literatura. 
Fonte - Elaboração própria. 

 
 

Capítulo 4 – Metodologia de investigação 

4.1 Processo principal 

A metodologia de investigação envolve todos os procedimentos utilizados para 

estudar determinado fenómeno (Fortin, 2009). De forma a aprofundar a temática estudada, 

procedeu-se à identificação de artigos científicos potencialmente relevantes através de uma 

pesquisa em bases de dados credíveis como a Scopus e a Web of Science. A revisão foi 

sistemática, pois a pesquisa foi feita de forma a responder a uma questão de pesquisa 

claramente formulada, nomeadamente: “Qual o impacto da pandemia COVID-19 no 

comportamento do consumidor em Portugal ao nível da responsabilidade social?”. Os 
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Hipótese 1 - Necessidade de inovação 

na área de marketing (social) de forma a 
manter uma conexão com os 

consumidores. 

 
Hipótese 2 - Mudança no 
comportamento do consumidor: 

 Consumidores mais altruístas (p.ex., 
apoiar negócios locais). 

 Consumidores mais éticos (p.ex., 
honestos no momento de compra e 
venda). 

 Consumidores mais conscientes do 
impacto das suas compras (p.ex., 
comprar em marcas sustentáveis). 

 Consumidores mais ativistas (p.ex., 
incentivar as pessoas a comprarem 
marcas sustentáveis). 

 Hipótese 3 - Foco nas estratégias de marketing digital – 
relação entre empresas e clientes ultrapassa barreiras de 
distância. 

 Hipótese 4 - Desenvolvimento de uma sociedade de 

consumo mais consciente e responsável. 
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resultados foram criticamente avaliados e selecionados para responder a esta questão. Além 

da pesquisa realizada nas bases dados Scopus e Web of Science, foram ainda encontrados 

artigos adicionais através das referências dos artigos previamente identificados e de sugestões 

feitas pelas bases de dados. Os termos de pesquisa incluíram as seguintes palavras-chave: 

"COVID-19", "Marketing", “Digital Marketing”, “Social Marketing”, “Social Responsibility”, e 

"Consumer Behavior”. Assim que os artigos foram selecionados, procedeu-se à leitura dos seus 

resumos, removendo aqueles cujo conteúdo se afastava da problemática em estudo. Após 

chegar a um grupo de artigos mais restrito e relevante, estes artigos foram alvo de um estudo 

e leitura mais aprofundados. 

A pesquisa qualitativa é uma abordagem que permite explorar e entender o 

significado que indivíduos ou grupos de indivíduos atribuem a um problema social ou humano 

(Creswell, 2014). Assim, a metodologia qualitativa procura compreender um determinado 

fenómeno num contexto específico (Golafshani, 2003). Por outro lado, a pesquisa quantitativa 

corresponde a uma abordagem que permite testar teorias objetivas examinando a relação 

entre as variáveis em estudo (Creswell, 2014). Por sua vez, a pesquisa de métodos mistos é 

uma abordagem de investigação que envolve a recolha de dados quantitativos e qualitativos, 

permitindo um estudo mais profundo (Denzin & Lincoln, 2006). Deste modo, o principal 

pressuposto da abordagem mista é o de que a combinação de abordagens qualitativas e 

quantitativas proporcionará uma compreensão mais completa de um problema de pesquisa do 

que qualquer abordagem isolada (Creswell, 2014). Uma vez que o objetivo da presente é 

associado a uma perspetiva dual – a perspetiva dos consumidores e a perspetiva dos 

profissionais de marketing -, o presente estudo utiliza métodos de investigação mistos. 

 

4.2 Métodos quantitativos 
 

O método de investigação quantitativo carateriza-se pela medida de variáveis e pela 

obtenção de resultados numéricos possíveis de serem generalizados a outras populações ou 

contextos (Fortin, 2009). Deste modo, a pesquisa quantitativa tem por base números e 

grandes amostras para testar teorias (Sobh & Perry, 2006). 

 

4.2.1 População e amostra – Um estudo exploratório 
 

A população corresponde a um grupo de pessoas ou de elementos que têm 

caraterísticas comuns (Fortin, 2009), neste caso os consumidores em Portugal, que 

representam um grupo de consumidores importante, localizado na Europa de Sudoeste. De 

acordo com a United Nations Development Programme (2020), esta região encontra-se 

economicamente e tecnologicamente desenvolvida (na posição 38 a nível mundial). A amostra 

da população, que respondeu ao inquérito, envolve, então, cidadãos em Portugal, com idade 

igual ou superior a quinze anos. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2019 residiam em Portugal 

10 295 909 indivíduos, dos quais 4 859 977 homens e 5 435 932 mulheres. Como em Portugal 
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residem mais mulheres do que homens, há uma grande probabilidade de obter um maior 

número de dados por parte do sexo feminino. 

Utilizou-se uma amostragem não probabilística (ou não aleatória) por conveniência, 

onde a probabilidade de um determinado elemento pertencer à amostra não é igual à dos 

restantes elementos (Marôco, 2014). Escolheu-se esta técnica de amostragem pela questão do 

acesso, que em tempos de pandemia e com tempo limitado para a dissertação num mestrado, 

a qual é muito importante. Além disso, uma amostra de conveniência é muito mais frequente 

na gestão (ciências sociais) do que se pensa (Bryman & Bell, 2015) e serve como ponto de 

partida para estudos mais aprofundados (Bryman & Bell, 2015). Este é, por isso, um estudo 

exploratório. 

 

4.2.2 Método de recolha de dados 

4.2.2.1 Elaboração do questionário 
 

O questionário é um instrumento de recolha de dados que exige respostas de diversos 

participantes (Fortin, 2009). Este instrumento corresponde ao método mais utilizado pelos 

investigadores, com o objetivo de “recolher informação fatual sobre acontecimentos ou 

situações conhecidas, sobre atitudes, crenças, conhecimentos, sentimentos e opiniões” (Fortin, 

2009). 

No presente trabalho, foi escolhido o questionário como instrumento para analisar a 

amostra. O questionário é composto por uma folha de rosto, onde foi feita uma breve 

apresentação do trabalho, a identificação da instituição, do orientador e da autora do mesmo 

e um pequeno apelo à participação dos inquiridos, garantindo sempre a sua confidencialidade. 

A segunda parte integra questões sociodemográficas de escolha múltipla, tais como o género, 

idade, escolaridade, entre outros. Num terceiro momento, observa-se um conjunto de 

questões relacionadas com a temática estudada. 

Dada a atual situação pandémica, e tendo em conta o objetivo de obter o maior 

número de respostas, o inquérito por questionário foi administrado online. Deste modo, o 

questionário foi desenvolvido na plataforma gratuita Google Forms - plataforma online do 

Google Docs que permite editar, recolher e armazenar dados de forma simples e eficaz - sendo 

o respetivo link enviado através de mensagem privada, via redes sociais, a todos os inquiridos. 

O presente questionário pode ser consultado detalhadamente em anexo (anexo 1). 

 

4.2.2.2 Estrutura do questionário 
 

Como é possível ver na seguinte tabela, a estrutura do questionário é composta 

exclusivamente por perguntas fechadas, incluindo escalas de Likert, devidamente justificadas 

pela revisão de literatura. O questionário inclui as seguintes secções: dados 

psicodemográficos, comportamento do consumidor anterior à pandemia, durante a pandemia 

e após a pandemia, com um foco na responsabilidade social e transição digital. O questionário 
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foi dividido em quatro partes distintas, num total de 18 perguntas de resposta rápida, 

demorando entre 3 a 5 minutos a ser respondido. 

 
 

Tabela 4 - Tabela auxiliar da estrutura do questionário. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Construto Questão Autor(a) e ano 

 
 
 
 
 

Antes e depois da 

pandemia – 

Digitalização 

Antes da pandemia de COVID-19, 

quão frequente era a realização 

das suas atividades quotidianas 

(compras, consultas, trabalho, 

entre outras) através de meios 

online? 

 
 
 

 
O domínio das interações e atividades 

presenciais foi lentamente erodido 

pelo universo online (He & Harris, 

2020), desde consultas médicas a 

aulas. 

Após a pandemia de COVID-19, 

quão frequente será a realização 

das suas atividades quotidianas 

(compras, consultas, trabalho, 

entre outras) através de meios 

online? 

 
 
 
 
 

Antes e depois da 

pandemia – 

Responsabilidade Social 

Antes da pandemia, quão 

importante era para si a 

responsabilidade social de uma 

marca, isto é, a integração de 

preocupações sociais e 

ambientais nas suas operações? 

 

A responsabilidade social corresponde 

à integração voluntária de 

preocupações sociais e ambientais por 

parte das empresas nas suas 

operações e na sua interação com 

outras partes interessadas (Mendes, 

2004). A emergência de novas 

pressões sociais estão a conduzir 

progressivamente a alterações dos 

valores e dos horizontes da atividade 

empresarial (Mendes, 2004). 

Após a pandemia, quão 

importante será para si a 

responsabilidade social de uma 

marca, isto é, a integração de 

preocupações sociais e 

ambientais nas suas operações? 

 
 
 
 

 
Durante a pandemia - 

Digitalização 

Durante a pandemia, fiquei tão 

satisfeito(a) com as compras 

online tal como ficava 

satisfeito(a) com as compras 

físicas feitas anteriormente. 

A satisfação do consumidor 

corresponde a um sentimento de 

prazer ou deceção baseado em 

comparações entre os resultados de 

um produto e/ou serviço e as 

expectativas do consumidor (Kotler & 

Keller, 2016). Neste caso em 

particular, a pandemia mudou 

rapidamente o comércio eletrónico. 

Com um rendimento de bilhões de 

euros, a Europa foi o terceiro maior 

mercado de comércio eletrónico em 

 

Durante a pandemia, reparei que 

o serviço online tem espaço para 

ser melhorado. 
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  2019 (Jílková & Králová, 2021). 

 
 
 
 
 

Durante a pandemia – 

Responsabilidade social 

– Altruísmo 

Procurei ajudar conhecidos meus 

durante a atual crise, por 

exemplo através da compra de 

bens essenciais a pessoas que 

não podiam sair de casa. 

 
 

O conceito de altruísmo está 

associado à preocupação com o bem- 

estar dos outros (Straughan & 

Roberts, 1999). Assim, enquanto 

consumidor, o individuo procura usar 

o seu poder de compra para promover 

mudança social (Webster, 1975). 

Devido às consequências 

económicas provocadas pela 

situação pandémica em Portugal, 

procurei comprar mais em 

negócios locais do que em 

grandes empresas. 

 
 

 
Durante a pandemia – 

Responsabilidade social 

– Ética 

Desde o início da pandemia, 

estou mais atento(a) no 

momento da compra para que o 

preço e o troco sejam os corretos 

e ninguém seja prejudicado (por 

exemplo, ao lembrar ao/à 

vendedor(a) algum produto que 

não se tenha lembrado de 

cobrar). 

 
A ética do consumidor está 

relacionada com a honestidade no 

momento de compra e venda, ou seja, 

com o cumprimento das normas de 

conduta em situações de consumo, 

p.ex, não devolver bens danificados 

(Muncy & Vitell, 2005). 

 
 

 
Durante a pandemia – 

Responsabilidade social 

– Sustentabilidade 

 
Desde o início da pandemia, 

tenho preferido comprar numa 

marca sustentável e mais cara do 

que numa marca menos 

sustentável e mais barata, caso 

tenha as possibilidades 

financeiras para tal. 

Um individuo com um 

comportamento de consumo 

sustentável pauta as suas ações e 

escolhas de consumo na 

sustentabilidade ambiental, p.ex. não 

comprar em empresas que não 

incorporam nas suas práticas 

preocupações ambientais (Mohr et al., 

2001). 

 

 
Durante a pandemia – 

Responsabilidade social 

– Ativismo 

Desde o início da pandemia, 

procurei contribuir para um 

consumo mais sustentável ao 

incentivar conhecidos meus a 

comprarem em marcas amigas 

do ambiente. 

O comportamento do consumidor 

ativista diz respeito à adoção de ações 

que o impulsionam a romper a inércia 

tradicional e manifestar preocupações 

de natureza social, ambiental e/ou 

ética (Francois-LeCompte & Roberts, 

2006). 

 

Os dados psicodemográficos e económicos incluem as seguintes questões: idade, 

género, residência, estado civil, nível de escolaridade concluído e situação profissional. Estas 

questões servem para efeitos estatísticos. Assim, pretende-se a obtenção de dados que 
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permitam caracterizar a amostra dos inquiridos e, simultaneamente, a obtenção de 

informação de comparação com os dados recolhidos nas secções seguintes. 

Na segunda secção, pretende-se compreender os comportamentos de consumo dos 

cidadãos em Portugal, no momento pré-pandémico. O comportamento do consumidor antes 

da pandemia foi avaliado através de uma questão relacionada com a digitalização e outra 

questão relacionada com a responsabilidade social. No que diz respeito à temática da 

digitalização, os participantes selecionaram a resposta que melhor se aplicava à sua situação, 

cujas opções variavam entre “nada frequente” e “muito frequente” (escalas de Likert de 1 a 5).  

No âmbito da responsabilidade social, foi pedido aos inquiridos que selecionassem uma 

resposta que variava entre “nada importante” e “muito importante” (escalas de Likert de 1 a 

5). Com o objetivo de permitir a comparação com o período pós-pandémico, a secção acerca 

do futuro apresenta as mesmas duas questões e respetivas opções, tendo sido feita uma 

ligeira adaptação devido ao diferente espaço temporal. Neste sentido, as questões presentes 

nestas secções são “Antes (depois) da pandemia de COVID-19, quão frequente era (será) a 

realização das suas atividades quotidianas (compras, consultas, trabalho, entre outras) através 

de meios online?” e “Antes (depois) da pandemia, quão importante era (será) para si a 

responsabilidade social de uma marca, isto é, a integração de preocupações sociais e 

ambientais nas suas operações?”. 

No que diz respeito ao comportamento do consumidor durante a pandemia, o 

inquérito apresenta duas questões relacionadas com a digitalização e cinco questões 

relacionadas com a responsabilidade social. De forma a medir o comportamento do 

consumidor foi novamente utilizada a escala de Likert, de 1 a 5 (em que 1 = “discordo 

completamente” e 5 = “concordo completamente”). Esta secção inclui, por exemplo, as 

seguintes questões: “Durante a pandemia, fiquei tão satisfeito(a) com as compras online tal  

como ficava satisfeito(a) com as compras físicas feitas anteriormente.” e “Devido às 

consequências económicas provocadas pela situação pandémica em Portugal, procurei 

comprar mais em negócios locais do que em grandes empresas.” Há um maior foco na 

responsabilidade social, uma vez que esta dimensão ainda carece de um estudo aprofundado 

em Portugal, assim como a área da digitalização, em tempos de pandemia COVID-19. 

 

4.2.3 Inserção dos dados no software estatístico e verificação de erros 
 

Após a recolha dos dados através do questionário, num ficheiro Excel, procedeu-se à 

introdução dos mesmos no software estatístico IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). A transformação dos dados recolhidos foi elaborada através do SPSS, uma vez que 

este programa se adequa a informações de cariz quantitativo. As informações foram tratadas 

com recurso a técnicas matemático-estatísticas, o que implicou um processo de identificação 

das variáveis subjacentes e da definição da codificação a aplicar à informação que essas 

variáveis classificavam. 
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Após a criação da base de dados, procedeu-se à sua análise estatística. Foram criadas 

siglas - que funcionaram como códigos identificativos na base de dados - de forma a facilitar a 

visualização das questões e as respetivas variáveis. No que diz respeito à verificação dos erros, 

não foram encontrados outliers nem missing values, pelo que foi possível dar seguimento a 

investigação. 

 

4.2.4 Técnicas estatísticas utilizadas para o tratamento de dados 
 

Para o tratamento dos dados quantitativos, recorreu-se ao programa SPSS Statistics, 

versão 26, para fazer a caraterização da amostra, análise descritiva, análise de confiabilidade 

do alpha de Cronbach e análise fatorial e de regressão múltipla. Nos anexos, é possível ver a 

reprodução dos procedimentos, por uma questão de partilha da hard skill que é o SPSS e para 

que possa haver replicabilidade do estudo. Note-se que a descrição detalhada de cada técnica 

estatística utilizada antecede a própria análise na apresentação dos resultados. 

 

4.3 Métodos qualitativos 

O método qualitativo consiste na descrição de tendências e visa fornecer uma 

descrição e uma compreensão alargada de um fenómeno (Fortin, 2009). Uma das finalidades 

dos estudos qualitativos é proporcionar um entendimento detalhado a partir da experiência 

dos entrevistados, tentando, assim, compreender o significado que os indivíduos atribuem às 

suas experiências (Snape & Spencer, 2003; Gibson & Brown, 2009). O processo de condução da 

investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

participantes (Bogdan & Biklen, 1994). 

4.3.1 Método de recolha de dados 

4.3.1.1 Elaboração da entrevista 
 

A entrevista é o principal método de recolha de dados nas investigações qualitativas 

(Fortin, 2009). Este método de recolha de dados corresponde a “um modo de comunicação 

verbal, normalmente entre duas pessoas, um entrevistador que recolhe os dados e um 

respondente que fornece a informação” (Fortin, 2009). Na presente dissertação, optou-se pela 

entrevista estruturada, na medida em que é preparado um guião onde constam questões 

previamente definidas pelas quais o entrevistador se rege (Marconi & Lakatos, 2002). O 

objetivo é compreender a perspetiva do respondente acerca de uma determinada temática 

(Fortin, 2009), e neste caso o impacto da pandemia na área do marketing em Portugal e os 

métodos de adaptação implementados pelas empresas. 

A seleção das pessoas para as entrevistas teve por base a região da empresa em 

Portugal, a dimensão da empresa (micro-empresa, pequena empresa, média empresa e 

grande empresa) e o setor de atividade de acordo com o Código de Classificação das 

Atividades Económicas (CAE). Assim, a seleção dos entrevistados foi realizada de forma a obter 

respostas de uma maior diversidade de profissionais de marketing. Por forma a recrutar 
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pessoas para as entrevistas, iniciou-se um contacto via correio eletrónico que explicava o 

contexto do estudo e a identificação da autora, universidade e orientador. Neste sentido, os 

convites apelavam a um contacto para uma breve entrevista acerca da sua área de trabalho e 

como foi afetada pela pandemia de COVID-19. A pesquisa de campo foi realizada por meio de 

entrevistas através de e-mail e videochamada, entre o período de abril e junho de 2021, 

devido ao atual quadro pandémico. Para analisar os dados, procedeu-se a uma análise de 

conteúdo, tal como sugerido por Fortin (2009). Foram entrevistados dez profissionais de 

marketing de diferentes empresas, proporcionando para a pesquisa uma visão diversificada. 

 

4.3.1.2 Estrutura da entrevista 
 

A entrevista estruturada é composta por questões fechadas (dados de identificação da 

empresa) e abertas, por forma a permitir que o entrevistado responda livremente às perguntas 

que lhe são colocadas. Assim, a entrevista envolveu perguntas preparadas, guiadas por temas 

identificados, de uma maneira consistente. Além disso, incorporou uma série de temas 

amplos, de forma a direcionar a conversa para os tópicos e questões em análise no presente 

estudo. Deste modo, as entrevistas possibilitam uma exploração aprofundada sobre a 

experiência pessoal do entrevistado sobre determinado tema (Charmaz, 2006). Neste sentido, 

foi criado um guião de entrevista (anexo 2) de forma a facilitar a comunicação com o 

entrevistado. 

Por forma a explorar os tópicos da revisão de literatura, aprofundaram-se, nas 

entrevistas, temas como a transição digital, responsabilidade social, estratégia de marketing 

antes da pandemia, o impacto da pandemia na política de marketing, o marketing no período 

pós-pandémico e comportamento do consumidor. 

 

4.3.1.3 Saturação de dados 
 

O tamanho da amostra na pesquisa qualitativa é importante e o número de entrevistas 

realizadas deve ter por base a saturação dos dados (Remenyi, 2013). Não existe um método 

que defina de forma clara o número de entrevistas exigidas para que se consiga ter uma 

amostra suficientemente firme, pelo que este é variável até se atingir a saturação dos dados 

(Francis et al., 2010). 

O conceito de saturação dos dados teve o seu início nos anos 60, pelo que 

corresponde à fase em que a realização de mais entrevistas não adiciona mais informação à 

categorização conceptual (Glaser & Strauss, 1967). Deste modo, a saturação dos dados 

corresponde à fase em que a realização de mais entrevistas não acrescenta novas informações 

à temática em análise (Guest et al., 2020). 

Para este estudo, o grau de saturação do tema foi essencialmente atingido ao fim de 

dez entrevistas, uma vez que foi possível verificar a repetição sistemática de ideias nas 

entrevistas. 
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4.3.1.4 Viabilidade e fiabilidade 
 

A obtenção da fiabilidade num método de pesquisa qualitativo está relacionada com a 

importância das conclusões da pesquisa (Lincoln & Guba, 1985, citados por Elo et al. 2014). De 

acordo com os autores, existem cinco elementos que garantem a fiabilidade num processo de 

pesquisa qualitativa, nomeadamente: (i), credibilidade - os participantes da pesquisa devem 

ser identificados com precisão; (ii), fiabilidade – envolve a comparação das conclusões das 

entrevistas com pesquisas científicas existentes; (iii), conformidade - a semelhança das 

caraterísticas de dois ou mais grupos que integram a amostra; (iv), transferibilidade – potencial 

de generalizar a informação obtida pelas entrevistas; e (v), autenticidade – exposição de 

diferentes realidades. 

Para este estudo, de forma a garantir a viabilidade e a fiabilidade da pesquisa 

qualitativa, foram recolhidas informações sobre todos os intervenientes, não só pessoalmente, 

mas também através de pesquisa na internet. A escolha dos participantes baseou-se na sua 

experiência profissional. Assim, foram selecionados indivíduos que pertencem a diferentes 

empresas, de várias dimensões, diferentes localizações em Portugal e de variados setores. 

Tendo em conta o atual contexto pandémico, as entrevistas realizadas foram feitas por 

videochamada ou por e-mail. O material recolhido nas entrevistas foi confirmado e validado 

com os intervenientes, assim como os dados obtidos através da pesquisa na internet. Assim, a 

pesquisa, a validação da informação e a confirmação da informação obtida pela internet 

reforçam a triangulação dos dados existente neste estudo. 

Capítulo 5 – Apresentação dos resultados 

5.1 Resultados quantitativos 

Cada vez mais, o meio digital permite um alcance e envolvimento rápido e eficaz com 

os consumidores (Appel et al., 2020). Num patamar mais específico, os consumidores que 

valorizam a responsabilidade social corporativa recorrem à utilização de meios digitais, 

incluindo os meios online, desde sites de notícias a sites dedicados à venda de produtos 

(Nyilasy & Gangadharbatla, 2016). Em particular, as redes sociais são consideradas um dos 

veículos de maior frequência entre este tipo de consumidores (Nyilasy & Gangadharbatla, 

2016). Neste sentido, o questionário online foi partilhado em diversos grupos e comunidades 

portuguesas de consumidores nas redes sociais (no Facebook). Os dados quantitativos foram 

recolhidos do dia 28 de abril ao dia 15 de maio de 2021, contemplando um total de 325 

respostas. 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

5.1.1.1 Amostra total 

A recolha de dados quantitativos, que durou dezoito dias, permitiu recolher 325 

respostas, sendo que é possível consultar a amostra total (de conveniência) em anexo (anexo 
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3). Como tal, são apresentados os resultados referentes ao perfil sociodemográfico da 

amostra. Nesta situação, são considerados a idade, género, localização, estado civil, 

habilitações literárias e a situação profissional. 

No que diz respeito à idade, a faixa etária dos 19 aos 25 anos (31,7%) é destacada e, de 

seguida, dos 41 aos 50 anos (17,8%). Relativamente ao género, tal como expectável, a grande 

maioria é do género feminino (66,5%), de seguida encontra-se o género masculino (32%), não- 

binário (1,2%) e, por último, 0,3% preferiu não responder. Os inquiridos residem 

essencialmente em áreas metropolitanas, nomeadamente Aveiro (46,8%), Porto (16,3%) e 

Lisboa (11,1%). No que concerne ao estado civil, 44% dos indivíduos são solteiros (ou seja, 

nunca casaram), seguindo-se dos 41,5% que são casados. Os dados demonstram que existe um 

elevado grau de instrução por parte dos inquiridos, sendo que 45,8% da amostra terminou a 

licenciatura, 20% concluiu o ensino secundário e 14,8% são mestres. Relativamente à situação 

profissional, 48% da amostra está empregada a tempo inteiro e 26,5% é estudante. 

 

5.1.2 Análise descritiva 
 

A análise descritiva prende-se com um conjunto de métodos estatísticos que   tem 

como objetivo sumarizar e descrever os atributos que mais se destacam. Após transformar a 

escala de Likert em números correspondentes de 1 a 5, na presente análise descritiva, 

recorreu-se à média amostral – medida de tendência central – e à medida de dispersão – o 

desvio-padrão (standard deviation) (anexo 4). No que diz respeito às medidas de tendência 

central, estas procuram caracterizar o valor da variável sob estudo mais frequente. Por seu 

turno, as medidas de dispersão permitem verificar a dispersão das observações em torno das 

estatísticas de tendência central (Marôco, 2014). 

 
Tabela 5 - Tabela de frequências (Antes da pandemia). 

Fonte – IBM SPSS Statistics. 

 

Antes da pandemia N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Antes da pandemia de COVID-19, 

quão frequente era a realização das 

suas atividades quotidianas 

(compras, consultas, trabalho, entre 

outras) através de meios online? 

 

 
325 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
2,35 

 

 
1,181 

Antes da pandemia, quão importante 

era para si a responsabilidade social 

de uma marca, isto é, a integração de 

preocupações sociais e ambientais 

nas suas operações? 

 

 
325 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
3,18 

 

 
1,166 
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As questões referentes ao período pré-pandémico foram medidas numa escala de 1 a 

5, em frequência e importância, em que 1 corresponde a “nada frequente e “nada importante” 

e 5 corresponde a “bastante frequente” e “bastante importante”. No que diz respeito à 

digitalização, é de notar que a média é 2,35, enquanto que na questão da responsabilidade 

social, a média amostral é 3,18. Neste sentido, por um lado, a média do construto da 

digitalização é baixa, enquanto que, por outro lado, a média do construto da responsabilidade 

social é relativamente próxima do valor máximo da escala. 

 

Tabela 6 - Tabela de frequências (Digitalização durante a pandemia). 
Fonte – IBM SPSS Statistics. 

 

Durante a pandemia N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 

padrão 

Durante a pandemia, fiquei tão 

satisfeito(a) com as compras online tal 

como ficava satisfeito(a) com as 

compras físicas feitas anteriormente. 

 

 
325 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
2,90 

 

 
1,249 

Durante a pandemia, reparei que o 

serviço online tem espaço para ser 

melhorado. 

 

325 

 

1 

 

5 

 

4,15 

 

0,899 

 
 

Como é possível ver na tabela, a média da questão referente à satisfação das compras 

online é de 2,90 (relativamente baixa) e, por seu turno, a média da questão relativa à melhoria 

do serviço online é de 4,15 (próxima do valor máximo da escala). 

 
Tabela 7 - Tabela de frequências (Responsabilidade social durantea pandemia). 

Fonte – IBM SPSS Statistics. 

 

Durante a pandemia N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Durante a pandemia, fiquei tão 

satisfeito(a) com as compras 

online tal como ficava 

satisfeito(a) com as compras 

físicas feitas anteriormente. 

 
 
 

325 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

 
 
 

2,90 

 
 
 

1,249 

Durante a pandemia, reparei 

que o serviço online tem espaço 

para ser melhorado. 

 

325 

 

1 

 

5 

 

4,15 

 

0,899 

Procurei ajudar conhecidos 

meus durante a atual crise, por 

exemplo através da compra de 

bens essenciais a pessoas que 

 
 

325 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

3,86 

 
 

1,359 
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não podiam sair de casa.      

Devido às consequências 

económicas provocadas pela 

situação pandémica em 

Portugal, procurei comprar mais 

em negócios locais do que em 

grandes empresas. 

 
 

 
325 

 
 

 
1 

 
 

 
5 

 
 

 
3,86 

 
 

 
1,130 

Desde o início da pandemia, 

estou mais atento(a) no 

momento da compra para que o 

preço e o troco sejam os 

corretos e ninguém seja 

prejudicado (por exemplo, ao 

lembrar ao/à vendedor(a) algum 

produto que não se tenha 

lembrado de cobrar). 

 
 
 
 

 
325 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
3,60 

 
 
 
 

 
1,315 

Desde o início da pandemia, 

tenho preferido comprar numa 

marca sustentável e mais cara 

do que numa marca menos 

sustentável e mais barata, caso 

tenha as possibilidades 

financeiras para tal. 

 
 
 
 

325 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

3,76 

 
 
 
 

1,185 

Desde o início da pandemia, 

procurei contribuir para um 

consumo mais sustentável ao 

incentivar conhecidos meus a 

comprarem em marcas amigas 

do ambiente. 

 
 

 
325 

 
 

 
1 

 
 

 
5 

 
 

 
3,57 

 
 

 
1,291 

 

No que diz respeito ao momento durante a pandemia na área da responsabilidade 

social, é possível verificar que os principais valores da média amostral variam entre 4,15 e 

3,76, pelo que a média desta secção apresenta um valor de 3,73, encontrando-se acima do 

meio da média da escala. É de destacar que a dimensão do altruísmo – comprar bens a 

pessoas que não podem sair de casa e apoiar negócios locais – obteve uma média 

particularmente elevada, de 3,86, pelo que este construto apresenta a média mais elevada 

quando comparada com as outras dimensões. Por outro lado, importa referir que a dimensão 

do ativismo – incentivar outras pessoas a comprarem marcas amigas do ambiente – é que 
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possui uma média mais baixa, de 3,57. No entanto, mesmo assim, encontra-se acima do meio 

da média da escala. 

Tabela 8 - Tabela de frequências (depois da pandemia). 
Fonte – IBM SPSS Statistics 

 

Depois da pandemia N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Após a pandemia de COVID-19, quão 

frequente será a realização das suas 

atividades quotidianas (compras, 

consultas, trabalho, entre outras) 

através de meios online? 

 

 
325 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
3,56 

 

 
1,125 

Após a pandemia de COVID-19, quão 

importante será para si a 

responsabilidade social de uma marca, 

isto é, a integração de preocupações 

sociais e ambientais nas suas 

operações? 

 
 
 

325 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

 
 
 

4,03 

 
 
 

0,976 

 
Relativamente ao período pós-pandémico, na questão referente à frequência da 

realização de atividades através do meio online, a média é de 3,56. Por seu turno, na questão 

relativa à importância da responsabilidade social, a média é de 4,03. Em ambos os construtos, 

a média é elevada e muito próxima do valor máximo da escala. 

 

5.1.3 Análise de confiabilidade 
 

Para aferir a consistência interna ao nível da correlação entre os itens do questionário, 

analisaram-se os valores do alpha de Cronbach. O alpha de Cronbach é uma medida estável de 

fiabilidade, na medida em que não está sujeita à variabilidade resultante da forma como o 

instrumento ou teste é dividido para calcular a fiabilidade split-half (Maroco & Garcia- 

Marques, 2006). Neste sentido, quanto mais elevadas forem as covariâncias (ou correlações 

entre os itens), maior é a homogeneidade dos itens e maior é a consistência com que medem a 

mesma dimensão ou constructo teórico (Maroco & Garcia-Marques, 2006). Assim, quanto 

menor for a soma das variâncias dos itens, relativamente à variância total dos sujeitos, mais o 

coeficiente se aproxima de 1, significando que mais consistente e, consequentemente, mais 

fiável é o instrumento (Maroco & Garcia-Marques, 2006). 

Variando entre 0 e 1, o índice alpha de Cronbach estima quão uniformemente os itens 

contribuem para a soma não ponderada do instrumento. Deste modo, um instrumento é 

classificado como tendo fiabilidade apropriada quando o alpha de Cronbach é pelo menos 

0.70. No entanto, em alguns cenários de investigação das ciências sociais, um α de 0.60 é  

considerado aceitável desde que os resultados obtidos sejam interpretados com precaução 

(Maroco & Garcia-Marques, 2006). 
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Tabela 9 - Confiabilidade da escala (durante a pandemia). 
Fonte – IBM SPSS Statistics 

 

Alpha de Cronbach Número de itens 

0,756 6 

 
 

Relativamente aos comportamentos dos consumidores durante a pandemia, o valor de 

α corresponde a 0,756. Importa referir que foi excluído o primeiro item de forma a aumentar a 

consistência interna (anexo 5). Assim, os itens possuem uma consistência interna aceitável, ou 

seja, quando aplicados a indivíduos estruturalmente semelhantes, produzirão resultados 

semelhantes (Maroco & Garcia-Marques, 2006). 

5.1.4 Análise do comportamento do consumidor antes e depois da pandemia 
 

De forma a analisar as diferenças ocorridas no comportamento do consumidor antes 

da pandemia e depois da mesma, realizou-se o teste não-paramétrico dos Sinais, testando-se 

as diferenças nas médias nas amostras dependentes; o interesse é ver a direção das diferenças 

e não o tamanho das diferenças. 

Assim, ao nível da digitalização, recorreu-se ao teste não-paramétrico dos Sinais, uma 

vez que as variáveis não se ajustavam a uma distribuição normal e não possuíam distribuições 

simétricas. 

Após a aplicação do referido teste, cujo valor de prova obtido foi de 0,000, é possível 

concluir ao nível de significância de 5%, que em termos medianos existem diferenças 

estatisticamente significativas para a realização de atividades antes e após a pandemia (anexo 

6). Adicionalmente, com o intuito de verificar se a frequência das atividades será maior após a 

pandemia, optou-se ainda pela realização do teste dos Sinais de forma unilateral, pelo que o 

valor de prova obtido foi de 0,000, permitindo concluir que em termos medianos, a 

importância da realização de atividades depois da pandemia é significativamente superior, 

considerando-se um nível de significância de 5%. 

Nesse mesmo sentido, para a verificação da importância dada à responsabilidade 

social das marcas antes e após a pandemia, recorreu-se novamente à aplicação do teste não- 

paramétrico dos sinais, em decorrência do não ajustamento a uma distribuição normal e 

assimetria das suas distribuições. O valor de prova obtido foi de 0,000, pelo que é possível 

concluir ao nível de significância de 5%, que, em termos medianos, existem diferenças 

estatisticamente significativas para a importância atribuída à responsabilidade social das 

marcas antes e após a pandemia. De forma complementar, a aplicação do teste dos Sinais de 

forma unilateral, permite concluir que em termos medianos, a importância atribuída à 

responsabilidade social das marcas após a pandemia é significativamente superior à 
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responsabilidade social das marcas atribuída antes da pandemia, considerando-se que o valor 

de prova obtido foi 0,000, portanto, menor do que o nível de significância assumido de 5%. 

 

5.1.5 Análise do comportamento de compra do consumidor durante a pandemia 
 

O valor obtido pela média dos itens que medem o comportamento de compra do 

consumidor durante a pandemia, ao nível da digitalização e da responsabilidade social, foi de 

3,80 (s=0,80), sugerindo que os inquiridos possuem uma perceção próxima da Concordância 

(Valor 4) sobre os comportamentos de compra desenvolvidos durante a pandemia, e que esses 

comportamentos são consensuais entre os inquiridos, na medida em que o baixo desvio- 

padrão encontrado indica pouca variabilidade em torno das respostas. 

Para uma compreensão mais profunda sobre os comportamentos de compra dos 

consumidores durante a pandemia, recorreu-se à análise dos comportamentos em função das 

seguintes variáveis: idade, género, nível de ensino e situação profissional. 

A verificação dos comportamentos de compra dos consumidores durante a pandemia 

em função da idade foi feita através da aplicação da One-Way ANOVA (anexo 7), um teste 

paramétrico que tem como pressupostos de aplicação a distribuição normal nos diversos 

grupos independentes, homogeneidade das variâncias (teste de Levene) e a independência 

entre os grupos. Primeiramente, foi criada uma nova variável constituída por todos os itens 

relacionados com o comportamento de consumo durante a pandemia (anexo 8). 

Após a verificação do pressuposto da normalidade, através do teste de Kolmogorov- 

Smirnov, concluiu-se que a variável em estudo se adequa a uma distribuição normal. Todavia, 

o valor de prova obtido pelo teste de Levene foi de 0,021, menor do que o nível de 

significância de 5%, o que permite concluir que existem evidências estatísticas suficientes para 

afirmar que as variâncias não são significativamente homogéneas, considerando-se um nível 

de significância de 5%. Dada a violação do pressuposto de homogeneidade das variâncias, 

optou-se pela aplicação do teste de Welch. Considerando o teste de Welch, cujo valor de 

prova foi de 0,000, é possível concluir ao nível de significância de 5% que os comportamentos 

de compra dos consumidores durante a pandemia são significativamente diferentes para a 

variável idade, uma vez que o valor de prova obtido para o referido teste é menor do que o 

nível de significância assumido de 5%. 

A verificação dos comportamentos de compra dos consumidores durante a pandemia 

em função do género foi feita por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, uma vez 

que a violação do pressuposto de distribuição normal inviabilizou a aplicação do teste 

paramétrico One-Way ANOVA. O valor de prova obtido pelo teste de Kruskal-Wallis foi de 

0,208, maior do que o nível de significância de 5%, o que permite concluir que existem 

evidências estatísticas suficientes para afirmar que as distribuições dos comportamentos de 

compra não são significativamente diferentes em função do género, considerando-se um nível 

de significância de 5%. 
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De forma semelhante, a verificação dos comportamentos de compra dos 

consumidores durante a pandemia em relação às variáveis “nível de ensino” e “situação 

profissional” foi realizada por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, uma vez que a 

violação do pressuposto de distribuição normal inviabilizou a aplicação do teste paramétrico 

One-Way ANOVA. Tanto para uma variável como para a outra, o valor de prova obtido pelo 

teste de Kruskal-Wallis foi de 0,000, menor do que o nível de significância de 5%, o que 

permite concluir que existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que as 

distribuições dos comportamentos de compra são significativamente diferentes para o nível de 

instrução e para a situação profissional, considerando-se um nível de significância de 5%. 

 

5.1.6 Análise Multivariada: Análise Fatorial e de Regressão Múltipla 
 

A análise fatorial permite reduzir o número de variáveis explicativas, conhecer a 

estrutura interna de determinados fatores que conseguem explicar um número mais vasto de 

variáveis de forma a agrupar as mesmas que estão correlacionadas (Marôco, 2014). Utilizou-se 

a medida da adequação da amostragem Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Bartlett - 

procedimentos estatísticos que permitiram aferir a qualidade das correlações – antes de 

prosseguir efetivamente com a análise fatorial (Pestana & Gageiro, 2014). Se os valores do 

KMO se aproximarem de 1, significa que os coeficientes de correlação parciais são pequenos; 

se os valores se aproximarem de 0, significa que a análise fatorial não deve ser feita, tal como 

observado na tabela 10. Assim, apenas serão aceites valores superiores a 0,5, tal como 

sugerido por Marôco (2014) e Pestana & Gageiro (2014). 

 

 
Tabela 10 - Valores de referência KMO. 

Fonte - Pestana & Gageiro, 2014. 

 

Valor de referência KMO Análise fatorial exploratória 

[0.9-1] Muito bom 

[0.8-0.9] Bom 

[0.7-0.8] Médio 

[0.6-0.7] Razoável 

[0.5-0.6] Fraco 

<0.5 Inaceitável 

 
 

Os valores do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de Bartlett são 0,790 e 

inferior a 0,001 (anexo 9), respetivamente, levando-nos à conclusão de que o resultado da 

Análise Fatorial é satisfatório, permitindo também rejeitar a hipótese de identidade da matriz 

de correlações, ou seja, que as variáveis estão correlacionadas ao nível de significância de 5%, 

pelo que se pode prosseguir com a Análise Fatorial. 
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A tabela 11 apresenta os resultados da Análise Fatorial para o comportamento do 

consumidor durante a pandemia. Os fatores foram extraídos através do método das 

componentes principais e identificados pelos critérios de Kaiser e Pearson (Figueiredo Filho & 

Silva Júnior, 2010), resultando em 2 fatores com valores próprios superiores a 1 e com uma 

percentagem de variância acumulada de 63,27% da variância total (anexo 10). Somando-se a 

isso, com o intuito de facilitar a interpretação dos fatores, realizou-se uma rotação dos fatores 

segundo o método Varimax, com o objetivo de extremar os valores das cargas fatoriais de 

modo que cada variável se associe apenas a um fator (Pestana & Gageiro, 2014). Os fatores 

foram renomeados como: Fator (1) Atitudes responsáveis de consumo e, Fator (2) Perceção da 

necessidade de melhorias nas compras online. 

 
 

Tabela 11 - Resumo da Análise Fatorial Exploratória do comportamento do consumidor durante a pandemia. 
Fonte – IBM SPSS Statistics. 

 
 

Fatores 
 

% Variância explicada 
 

Valores Próprios 

  

46,502 
 

2,790 

  
Variáveis 

 
Fator 1- Atitudes 

responsáveis de 
Consumo 

Atenção para o preço e o troco para 

não prejudicar ninguém (0,853a; 
0,744b) 

Devido às consequências económicas da pandemia tenho 

comprado mais em negócios locais (0,641a; 0,593b) 

 Procurei incentivar um consumo 
mais sustentável indicando marcas 
amigas do ambiente (0,843a; 0,716b) 

 

 

Tenho preferido comprar marcas mais sustentáveis (0,740a; 

0,579b) 

  

% Variância explicada 
 

Valores Próprios 

  
16,769 

 
1,006 

Fator 2- Perceção 

da necessidade 
de melhorias nas 
compras online 

  

Variáveis 

Ajudei as pessoas que não podiam 

sair de casa através da compra de 
bens (0,763a; 0,605b) 

 

  

Reparei que o serviço online tem 

espaço para ser melhorado (0,744a; 
0,560b) 

 

 

**a: Carga Fatorial; b: Comunalidades após extração. 

 
 
 

Após a identificação dos fatores determinantes dos comportamentos dos 

consumidores durante a pandemia, optou-se pela aplicação de uma Regressão Múltipla 

baseada no Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), para a identificação de qual dos 

fatores exerce maior influência (anexo 11). Deste modo, procedeu-se em um primeiro 
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momento à determinação da matriz de correlações de Pearson, para se identificar de forma 

preliminar o relacionamento entre as variáveis, conforme resultados dispostos na tabela 12. 

 
Tabela 12 - Matriz de Correlações de Pearson. 

Fonte – IBM SPSS Statistics 

 
Variáveis (Y) (X₁) (X₂) 

 

Comportamento de Compra (Y) 1   

 
Fator 1- Atitudes responsáveis de Consumo (X₁) 

 
0,845 

 
1 

 

 

Fator 2- Perceção da necessidade de melhorias nas compras 

online (X₂) 

 

0,532 
 

0,000 
 

1 

 
 

Os resultados das correlações de Pearson apresentados na tabela 12 indicam que as 

variáveis independentes possuem uma relação linear com a variável dependente, de forma 

que o relacionamento é positivo e forte (ρ=[0,7;0,8]) entre as Atitudes responsáveis de 

Consumo e o Comportamento do consumidor e; positivo e moderado (ρ=[0,4;0,6]) entre a 

Perceção da necessidade de melhorias nas compras online e o Comportamento do 

consumidor. Somando-se a isso, é possível notar que as variáveis independentes não estão 

fortemente correlacionadas entre si, dando indícios de ausência de Multicolinearidade, 

permitindo dar prosseguimento à análise (anexo 12). Nesse sentido, a tabela 13 apresenta os 

resultados da Regressão Múltipla entre os fatores determinantes dos Comportamentos do 

consumidor durante a pandemia e o Comportamento de consumo global durante a pandemia. 

 
Tabela 13 - Modelo de Regressão Múltipla para estimação do Comportamento do consumidor em função dos 

Determinantes do Comportamento do consumidor durante a pandemia. 

Fonte – IBM SPSS Statistics. 

 

Parâmetros do Modelo B SE B β IC 95% Diagnóstico de Colinearidade 

Constante 3,801 0,003 
 

[3,796;3,806] Tolerância VIF 

Fator 1- Atitudes responsáveis 

de Consumo (X₁) 

0,684 0,003 0,845* [0,679;0,689] 1,000 1,000 

Fator 2- Perceção da 

necessidade de melhorias nas 

compras online (X₂) 

0,431 0,003 0,532* [0,426;0,436] 1,000 1,000 

Nota: R²= 99,7%; *p<0,01; Todos os pressupostos relacionados à multicolinearidade (VIF), distribuição, independência Durbin- 

Watson: 1,68 (p>0,05) e homocedasticidade dos resíduos foram validados. 

 
 

Depreende-se dos resultados da tabela 13, que o modelo estimado explica 99,7% da 

variação do Comportamento do Consumidor durante a pandemia, consubstanciado pelo 

coeficiente de determinação R². O R² Ajustado do modelo foi de 99,7%, semelhante ao 

coeficiente de determinação R², evidenciando um alto grau de generalização, de forma que se 
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o modelo fosse derivado diretamente da população, explicaria a mesma quantidade de 

variância do comportamento do consumidor (Field, 2009; Härdle & Simar, 2015; Myers et al., 

2010). Adicionalmente, tanto as Atitudes responsáveis de Consumo quanto a Perceção da 

necessidade de melhorias nas compras online possuem influência significativa e positiva no 

Comportamento do consumidor durante a pandemia, sendo a variável Atitudes responsáveis 

de Consumo a mais importante (β=0,845). 

 

5.2 Resultados qualitativos 

A recolha de dados qualitativos, que durou aproximadamente dois meses, permitiu 

recolher respostas de dez profissionais de marketing. Os entrevistados pertencem a diversas 

empresas localizadas em Portugal, de diferentes dimensões e setores. 

A tabela 14 apresenta os dados de cada uma das empresas obtidos durante as 

entrevistas, nomeadamente o nome da empresa (nos casos em que foi possível divulgar), ano 

de fundação, dimensão da empresa, mercado, setor de atividade, receitas anuais e números 

de colaboradores na equipa de marketing. Como é possível verificar, a amostra deste estudo é 

composta por um grupo bastante diversificado. A tabela 15 apresenta o orçamento anual para 

marketing e campanhas digitais de cada empresa. 

. 

Tabela 14 - Caracterização das empresas dos entrevistados. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

 

Entrevistado 
Localização e 

ano de 
constituição 

 

Dimensão 

 

Mercado 

 
Setor de atividade 

(CAE) 

N.º de 
colaboradores 
na equipa de 

marketing 

 

 
1 - Anónimo 

 

 
Aveiro | 2006 

Grande 

empresa 

(+500 

trabalhadores) 

 

Ambos 

(foco em 

B2C) 

 

23413 - Fabricação 
de artigos de 
ornamentação de 
faiança, porcelana 
e grés fino 

 

 
10+ 

 

 
2 - MSTN Group 

 

 
Vagos | 2001 

Grande 

empresa 

(+500 

trabalhadores) 

Ambos 64202 - Atividades 
das sociedades 
gestoras de 
participações 
sociais não 
financeiras 

1-5 

 

 
3 - Anónimo 

 

 
Lisboa | 2019 

 

Pequena 

empresa ( -50 

trabalhadores) 

Ambos 82990 - Outras 
atividades de 
serviços de apoio 
prestados às 
empresas 
62090 - Outras 
atividades 

10+ 
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    relacionadas com 
as tecnologias da 
informação e 
informática 

 

 
4 - Magellan 

 
Porto | 2009 

Pequena 

empresa ( -50 

trabalhadores) 

B2B 70220 - Outras 
atividades de 
consultoria para os 
negócios e a gestão 

5-10 

 

5 – Água do 

Fastio 

 

Braga | 1979 

Média de 

empresa (-250 

trabalhadores) 

B2B 11071 - 
Engarrafamento de 
águas minerais 
naturais e de 
nascente 

1-5 

 
 
 
 
 
 
 

6 – Anónimo 

 
 
 
 
 
 
 

Aveiro | 1989 

 
 
 
 
 

Grande 

empresa 

(+250 

trabalhadores) 

Ambos 27520 - Fabricação 
de aparelhos não 
elétricos para uso 
doméstico 
25210 - Fabricação 
de caldeiras e 
radiadores para 
aquecimento 
central 
46740 - Comércio 
por grosso de 
ferragens, 
ferramentas 
manuais e artigos 
para canalizações e 
aquecimento 

5-10 

 

 
7 – Primavera BSS 

 

 
Braga | 1993 

Grande 

empresa 

(+250 

trabalhadores) 

B2B 58290 - Edição de 
outros programas 
informáticos 

10+ 

 

8 – Anónimo 

 

Lisboa | 2001 

Pequena 

empresa (-50 

trabalhadores) 

B2B 46460 - Comércio 
por grosso de 
produtos 
farmacêuticos 

1-5 

 

9 – UPPartner – 

Comunicação de 

Marketing, S.A. 

 

 
Lisboa | 1989 

 

Pequena 

empresa (-50 

trabalhadores) 

Ambos 70220 - Outras 
atividades de 
consultoria para os 
negócios e a gestão 
74100 - Atividades 
de design 

10+ 

10 - Saint-Gobain Aveiro | 1990 Grande B2B 23640 - Fabricação 
de argamassas 

10+ 
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Portugal S.A.  empresa 

(+250 

trabalhadores) 

 23620 - Fabricação 
de produtos de 
gesso para a 
construção 23992 - 
Fabricação de 
outros produtos 
minerais não 
metálicos diversos, 
n. e 

 

 

 

Tabela 15 - Receita e orçamento anuais de marketing. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Entrevistado 
Receita anual em 2020 Orçamento anual para marketing 

e campanhas digitais 

 

1 - Anónimo 
75,4 M/€ (crescimento de 2,9%) 29% do budget total para 

publicidade e patrocínios 

2 - MSTN Group Informação confidencial Indefinido 

3 - Anónimo Informação confidencial Indefinido 

 

4 - Magellan 

Crescimento da receita em 

comparação com 2019 (não 

especifica) 

 

Indefinido 

5 – Água do Fastio 9.3 M/€ Indefinido 

6 – Anónimo +5% em comparação com 2019 25% do total de budget 

7 – Primavera BSS 30M/€ (semelhante a 2019) 1 Milhão Euros 

8 – Anónimo 5,2M/€ (crescimento de 7,5%) 150.000 Euros 

9 – UPPartner – Comunicação 

de Marketing, S.A. 

Informação confidencial  

Indefinido 

10 - Saint-Gobain Portugal S.A. Informação confidencial 1% da faturação 

 
 

A análise dos resultados das entrevistas foi realizada através do método de análise de 

conteúdo. Neste sentido, numa primeira fase, fez-se a leitura flutuante, e, posteriormente, fez- 

se a exploração do material das entrevistas, estabelecendo uma ligação com a revisão de 

literatura. 
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5.2.1 Marketing antes da pandemia 
 

Como mencionado anteriormente, antes da pandemia, as necessidades dos 

consumidores eram atendidas com base em estratégias de marketing tradicional, por exemplo 

através das lojas físicas e de outros locais físicos, como conferências e eventos (Kerigan, 2020): 

“Antes da pandemia, a nossa política de marketing era muito centrada nas lojas 

dos nossos clientes, na tentativa de termos espaços próprios dentro das mesmas. 

Assim, as estratégias de marketing tinham por base a construção de ambientes 

com os nossos materiais, painéis e expositores bem como todos os meios de 

comunicação e suporte, tais como catálogos e pastas de amostra.” (Anónimo, 

Entrevistado 1). 
 

“As nossas estratégias de marketing eram focadas na comunicação através de 

canais especializados, impressos e digitais, eventos científicos e/ou sociais, visitas 

à sede e reuniões com especialistas.” (Anónimo, Entrevistado 8). 

“O marketing tradicional ainda era o preferido das marcas. (...) Em termos de 

publicidade, por exemplo, a queda do investimento publicitário em imprensa foi 

proporcional à subida do investimento publicitário no digital, percebeu-se 

perfeitamente que houve uma migração.” (UPPartner, Entrevistada 9). 

 

Para as empresas, a conexão com potenciais clientes tende a ser mediada por 

mensagens em plataformas como o LinkedIn ou por e-mail e através da comunicação falada, 

como ligações telefónicas ou interações cara-a-cara (Militello, 2021). No entanto, de acordo 

com o mesmo autor, para estabelecer uma relação profissional, são necessários encontros 

presenciais. De facto, antes da pandemia, várias atividades de marketing se focavam na 

interação presencial de forma a permitir a consolidação de sentimentos de confiança, levando 

a futuras colaborações (Militello, 2021): 

“Antes da pandemia, a maioria das nossas atividades de marketing eram feitas 

através de eventos físicos e workshops, organizados por nós ou por outras 

organizações. Isso significava reunir novos contatos facilmente, como potenciais 

clientes, e agarrar novas oportunidades de negócios.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“A nossa política de marketing tinha por base também a nossa presença em 

eventos, nomeadamente a principal feira mundial do setor da cerâmica – Cersaie 

– em Itália e em feiras diversos países.” (Anónimo, Entrevistado 1). 
 

“Antes da pandemia, as nossas estratégias de marketing, ao nível de B2B, tinham 

por base o lançamento de novos produtos, campanhas de comunicação para 

profissionais - em revistas profissionais – e encontros bianuais com clientes para 

apresentação de novas gamas de produtos. (...) Por sua vez, ao nível de B2C, as 

estratégias de marketing eram focadas em campanhas de comunicação online e 

offline e campanhas de produto.” (Anónimo, Entrevistado 6). 
 

“As principais ferramentas de marketing utilizadas no momento pré-pandémico 

eram as campanhas de marketing digital e eventos presenciais.” (Primavera BSS, 

Entrevistada 7). 
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5.2.2 Marketing durante a pandemia 

5.2.2.1 Reforço da importância da área de marketing 
 

A 26ª edição da Pesquisa CMO, que envolveu 356 líderes de marketing dos Estados 

Unidos da América, concluiu que 62% dos profissionais de marketing afirmaram que a 

relevância da área de marketing aumentou durante a pandemia (Moorman, 2021). De acordo 

com a mesma fonte, durante o ano de 2020, houve um aumento de empregos em cargos de 

marketing - ocorreu um aumento geral de 9,1%, havendo uma progressão na carreira em 

17,7% das funções de marketing (Moorman, 2021): 

“Houve um claro reforço da importância da área de marketing na nossa empresa. 

Em cinco meses, formamos uma equipa interna, que até então era apenas um 

grupo que recorria quase sempre a serviços externos de marketing em regime de 

outsourcing. A nossa principal preocupação passa por ter um conjunto de pessoas 

que tenham uma capacidade de resposta e conhecimento alargado não só pela 

empresa como também pelas tendências e desenvolvimento e estratégia dos vários 

negócios da empresa.” (MSTN Group, Entrevistado 2). 
 

“À medida que íamos evoluindo na implementação do nosso plano de marketing 

em período de crise, reforçamos o nosso foco em atividades de marketing internas 

e externas. Assim, a pandemia fez com que uma a área de marketing se 

consolidasse na nossa empresa. Atualmente, estamos a aprofundar nossa própria 

estratégia de marketing comercial com uma equipa autónoma. Acredito que a 

pandemia nos ajudou a descobrir novos pontos fortes através da criação de uma 

equipa dedicada exclusivamente ao marketing.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“A pandemia veio aprimorar as nossas atividades de marketing, onde adaptamos 

e restruturamos alguns projetos, procurando responder a todos os objetivos e 

planificações que tínhamos inicialmente previsto.” (Fastio, Entrevistada 5). 
 

“Diria que mais do que a área de marketing (que pode ser vista desde muitos 

pilares), reforçou a importância da Comunicação Digital e de como manter e 

reforçar o contacto com os nossos clientes e parceiros sem o contacto 

físico/presencial.” (Saint-Gobain, Entrevistada 10). 

 
5.2.2.2 Impacto da pandemia no marketing 

 

Durante a pandemia, a construção de uma marca e a retenção de clientes através de 

estratégias de marketing digitais, móveis e sociais estão a ser fundamentais para o reforço do 

papel do marketing nas empresas (Moorman, 2021). Neste contexto, a pandemia também 

aumentou a procura dos clientes por experiências digitais - colocando os profissionais de 

marketing numa posição mais forte para fornecerem orientações estratégicas para as suas 

empresas e crescerem ao nível do digital (Moorman, 2021): 

“Considero que a pandemia mudou a relevância do marketing para a nossa 

empresa. Definitivamente, investimos muito mais tempo e pessoas para fortalecer 

a nossa presença digital.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“A pandemia acabou por acelerar os nossos processos de digitalização e levou- 
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nos a centrar a nossa estratégia de marketing no aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de novas ferramentas digitais para o futuro” (Anónimo, 

Entrevistado 1). 
 

“A pandemia provocou uma mudança bastante acentuada nas vendas e na 

alteração na estratégia de marketing e, em particular, na relação com os clientes. 

Em particular, os modelos de interação com os nossos consumidores passaram a 

ser com menos visitas presenciais e mais contactos digitais.” (Fastio, Entrevistada 

5). 
 

“Houve um reforço das atividades online, dado que toda a forma de comunicar 

mudou, reforçando a utilização de redes sociais e compras online. Houve uma 

transferência maior do online em detrimento do offline.” (Anónimo, Entrevistado 

6). 
 

“O principal impacto da pandemia no departamento de marketing foi a 

transformação de todas as atividades presenciais em ações unicamente digitais” 

(Primavera BSS, Entrevistada 7). 

“A estratégia antes da pandemia já compreendia ações presenciais e digitais. No 

entanto, a impossibilidade de viagens internacionais e mesmo locais libertou 

dinheiro que foi investido em ferramentas digitais. (...) Assim, houve um claro 

reforço das estratégias de marketing digitais e a aceleração de determinadas 

digitais. Em termos de negócio, foi interessante, sendo a nossa empresa focada na 

prevenção e vacinação, aumentou a visibilidade da importância da prevenção. 

Adicionalmente, os maiores concorrentes têm forças de vendas maiores, e num 

período onde todos estão em casa, perderam essa vantagem.” (Anónimo, 

Entrevistado 8). 
 

“A nível financeiro felizmente não tivemos qualquer impacto. Como o sector da 

Construção não parou, estivemos sempre a trabalhar. Crescemos em valor de 

vendas e em volume de produção. Em termos internos, tivemos que nos 

reorganizar de forma ágil de forma a garantirmos a continuidade do trabalho de 

todos, protegendo os nossos colaboradores. Em termos de marketing, o impacto 

foi rever o que estava previsto em termos físicos, tentando ajustar ou repensar 

para digital, fazendo por garantir uma excelente experiência ao cliente. Isto 

aplica-se à comunicação, formação e também suporte pré e pós-venda (que foi o 

maior desafio pela restrição de deslocação a obras em curso).” (Saint-Gobain, 

Entrevistada 10). 

 

Os consumidores aumentaram a utilização das redes sociais como ferramentas para 

identificar produtos, reunir informações acerca dos mesmos, proceder às suas avaliações e 

fazer compras (Mason et al., 2021). Neste sentido, verificou-se uma crescente importância do 

marketing nas redes sociais desde o início da pandemia COVID-19 (Mason et al., 2021). De 

acordo com um estudo realizado pela Reuters (2021), o confinamento também levou ao 

aumento da criação de vários podcasts e à sua respetiva audição, em particular por pessoas 

pertencentes à Geração Z. Segundo a mesma fonte, como os canais tradicionais de marketing 

cara-a-cara tornaram-se inviáveis durante a atual crise, os webinars também se destacaram: 

“Não haver a possibilidade de eventos físicos e oportunidades de networking 

foram um grande golpe para a nossa estratégia de marketing. Tentamos substituí- 
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los por novos conteúdos digitais, como podcasts e eventos online, como webinars. 

Claro que não é o mesmo e às vezes não chega, por isso fortalecemos a nossa 

estratégia de marketing nas redes sociais e criámos uma newsletter mensal para 

nos mantermos em contato com o nosso público-alvo.”   (Magellan, Entrevistada 

4) 
 

“Durante o confinamento, tivemos de passar a produzir eventos digitais para todo 

o tipo de targets: clientes, parceiros e colaboradores.” (Primavera BSS, 

Entrevistada 7). 
 

“Desde o início da pandemia, estamos mais digitais: mais ativos nas redes 

sociais, nos media e em portais do sector. Criámos também uma iniciativa com 

muito destaque para o online, seja em formações mais estruturadas, com cursos 

mais rápidos e também webinars.” (Saint-Gobain, Entrevistada 10). 

 

5.2.2.3 Adaptações feitas ao nível do marketing 
 

Tal como já mencionado, diversos autores (Donthu & Gustafsson, 2020; Hwang et al., 

2020; Habes et al., 2020) referiram que a adoção de estratégias de marketing digitais é uma 

das maneiras mais eficientes para as organizações se adaptarem a este novo contexto. As 

empresas implementaram políticas de marketing digital com base em análises e planos de 

como alcançarem os seus consumidores (Gerth et al., 2021). A utilização de realidade 

aumentada, realidade virtual e inteligência artificial também foi amplamente utilizada (Gerth 

et al., 2021): 

“Algumas das novas ferramentas digitais – realidade aumentada e software 3D - 

foram lançadas exatamente no início da pandemia em março de 2020. Estas 

faziam parte de um processo que já estava a ser trabalhado há algum tempo e 

acabaram por ser lançadas nessa altura. Durante o período de mais de um ano 

que nos separa desde o início da pandemia, foram desenvolvidos novos conteúdos 

vídeo. Foram também lançados vídeos de apresentação dos produtos pelo facto de 

ser mais difícil visitar os clientes. Além disso, para que a apresentação das novas 

coleções tivesse mais impacto foi “construída” uma casa virtual que os clientes 

podiam visitar e ver com detalhe os novos produtos. Atualmente [maio 2021] 

estamos a trabalhar um Chatbot híbrido para atender melhor os nossos clientes 

nas nossas páginas web. As visitas virtuais aos showrooms, algo que já fazíamos 

ganhou ainda mais relevo, sendo necessário dar maior atenção à sua constante 

atualização.” (Anónimo, Entrevistado 1). 
 

“O que procuramos muito rapidamente foi criar um plano de marketing para o 

período da crise pandémica. No fundo, a nossa estrutura comercial que se 

alimentava de networking e de proximidade precisou de montar alternativas para 

chegar a novos clientes e a novos parceiros, mantendo ou incrementado a nossa 

atividade. Nesse plano, que serviu também internamente para unir a equipa em 

torno dos mesmos objetivos, lançamo-nos vigorosamente no digital: passamos a 

dominar as mais variadas metodologias de webinars, melhoramos a nossa 

presença online através do nosso website, criamos uma newsletter e iniciamos a 

nossa presença nas redes sociais.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“De forma a nos adaptarmos a este novo contexto, recorremos a um aumento da 

oferta de formações online, ao desenvolvimento de ferramentas de seguimento do 
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cliente à distância, a novos tipos de formação (sessões curtas de 20 minutos, com 

especialistas, com foco prático) e a uma mudança de brochuras de produtos em 

papel para digital.” (Anónimo, Entrevistado 8). 
 

“Em termos de marketing digital, que foi a grande aposta das marcas durante a 

pandemia, foram implementadas novas estratégias de marketing com novos 

formatos. Como a maioria das marcas migrou em massa para o digital, houve um 

boom de conteúdos e formatos idênticos. Foi preciso reinventar. (...). Inovámos 

nos conteúdos, trazendo entretenimento, emoção, mensagens positivas e de 

esperança. Em termos de formatos foi o nascimento dos lives, das séries digitais, 

das causas/movimentos.” (UPPartner, Entrevistada 9). 

 

Muitas organizações também usaram estratégias de marketing social como parte da 

sua responsabilidade social corporativa de forma a promover uma mudança nas atitudes dos 

cidadãos (Habes et al., 2020). Neste sentido, as marcas reuniram os seus esforços criativos de 

forma a contribuírem para um impacto oportuno durante a pandemia (Balis, 2020). Assim, as 

empresas investiram nas comunidades locais e, por seu turno, as comunidades locais apoiaram 

as empresas (Sheth, 2020): 

“Uma vez que os negócios de restauração locais estão a passar por uma fase 

muito difícil, decidimos lançar um projeto que permite aos nossos parceiros 

usarem a nossa aplicação por forma a que a possam utilizar como uma 

plataforma de take-away. Dando a possibilidade aos utilizadores de comprarem 

uma refeição para take-away com base no menu original do estabelecimento, e 

não o habitual excedente alimentar. Esta iniciativa, sem fins lucrativos para a 

empresa, tem como objetivo o apoio negócios locais. Por isso, ao comprar uma 

refeição na aplicação, o utilizador estará a ajudar os estabelecimentos a 

permanecerem abertos e a manterem-se operacionais”. (Anónimo, Entrevistado 

3). 
 

“As nossas estratégias de marketing aliadas à nossa responsabilidade social 

foram reforçadas também através da inclusão de novos apoios a instituições de 

Apoio Social como a Cruz Vermelha ou a Refood. Estes juntaram-se a apoios já 

existentes desde logo na área da cultura (Casa da Música e Theatro Circo) e 

Desporto (ABC).” (Primavera BSS, Entrevistada 7). 

 

A crise decorrente da pandemia provocou uma mudança na forma como as empresas 

procuram alcançar os seus objetivos económicos, sociais e ambientais, dando uma maior 

importância ao papel que devem desempenhar na sociedade (García‐Sánchez & García- 

Sánchez, 2020). Neste novo cenário, as empresas precisam de adotar estratégias de marketing 

social, relacionadas com a responsabilidade social corporativa, de forma a estabelecerem um 

compromisso empresarial com a sociedade e grupos vulneráveis, em particular os mais 

próximos (García‐Sánchez & García-Sánchez, 2020). Neste sentido, o equilíbrio entre lucro e 

bem-comum será a estratégia mais adequada para a sobrevivência no longo prazo (He & 

Harris, 2020): 

“Necessitamos de um período de reflexão e restruturação, pelo que, não iniciamos 

de imediato a implementação das novas políticas de marketing com o início da 

pandemia. As estratégias de marketing passaram essencialmente pela validação 
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do tom da comunicação nas redes sociais, apresentação e inovação de novos 

produtos. Após uma breve análise do mercado das águas minerais naturais, 

constatamos que a comunicação aberta sobre os temas preocupantes, no campo 

da água, que era inexistente. Neste sentido, trabalhamos esta temática, tornando- 

nos pioneiros na disponibilidade para comunicar as suas políticas e suas 

necessidades neste sentido: reciclagem, utilização e redução do plástico, consumo 

e pureza da água, proteção e conservação do Gerês, entre outros. O lançamento 

do menu sustentabilidade teve por objetivo aumentar a confiança do consumidor 

na nossa marca, revelando uma proximidade e transparência na abordagem dos 

temas. Com ilustrações e exemplos animados de circularidade das embalagens. 

Foi ainda um período de implementação de plataformas digitais na ótica do 

utilizador quer para uma estrutura de venda direta (on trade) e grande 

distribuição (off-trade).” (Fastio, Entrevistada 5). 
 

“A nossa empresa já tinha uma estratégia de negócio e de marketing focada na 

prevenção, a qual saiu reforçada. Adicionalmente, disponibilizamos recursos para 

realizar testes de diagnóstico, os quais têm sido comunicados à sociedade e de 

momento está a ser utilizado o know-how da saúde animal [a nossa área de 

especialidade] para o desenvolvimento de duas vacinas contra a COVID, que 

deverão ser comercializadas no fim de 2021. Deste modo, foi aproveitada uma 

oportunidade para o crescimento da empresa e entrar no mercado da saúde 

humana.” (Anónimo, Entrevistado 8). 
 

“O lado emocional das marcas teve de sobressair e isso refletiu-se nas suas 

estratégias de marketing. O consumidor precisa de comprar, mas tem muita 

opção. O critério de aquisição tem hoje várias nuances. O preço continua a ser o 

principal critério, mas surgiram outros quase que tão importantes, como por 

exemplo a sustentabilidade, a produção nacional, o comércio local, entre outros.” 

(UPPartner, Entrevistada 9). 
 

“Não incentivamos diretamente o nosso público a seguir certas medidas de 

segurança específicas da pandemia, como ficar em casa, usar máscara ou fazer 

compras online, visto que este não é o foco do nosso negócio. No entanto, focamo- 

nos em levantar o espírito do nosso segmento-alvo, ao mostrar como nós, em 

equipa, trabalhamos juntos a partir de casa e como nos encontramos e realizamos 

as nossas reuniões de equipa de uma forma social ao mesmo tempo que ficámos 

seguros em casa (por exemplo, celebrámos o nosso encontro anual com alguns 

doces nas nossas casas e reunimos online). Quando se trata do bem comum, 

defendemos um estilo de vida mais sustentável e mais verde para o nosso público. 

Estar envolvido em tantas iniciativas de sustentabilidade, especialmente nos 

transportes e na economia circular, é natural que vislumbremos este tipo de 

abordagem e ideais.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“Nós temos como objetivo atingir a descarbonização da empresa em 2050, tendo 

já metas para 2025 e 2030. Atualmente, estamos a trabalhar num Roadmap de 

Sustentabilidade para garantir que temos as prioridades e ações certas em vários 

domínios em que estamos a trabalhar, para garantirmos o sucesso deste objetivo. 

Adicionalmente, definimos o seu propósito em 2020, desde o início da pandemia: 

Making The World a Better Home. Trabalhamos todos os dias em vários pilares 

para validar e manter vivo este nosso.” (Saint-Gobain, Entrevistada 10). 
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5.2.2.4 Transição digital 
 

A transformação do modelo de negócios, suportada pela tecnologia digital, tem sido 

documentada na literatura como uma das estratégias utilizadas para responder às mudanças 

ambientais disruptivas; em particular, tecnologias que apoiam as empresas na identificação de 

novas práticas de negócios (Richter, 2020). Por este motivo, as tecnologias digitais são vistas 

como uma resposta adequada às mudanças disruptivas causadas pela pandemia COVID-19 

(Priyono et al., 2020): 

“Neste momento, a transição digital é um elemento crucial para a adaptação do  

nosso modelo de negócios à pandemia. Apesar de que em certos produtos/serviços 

a componente humana é fundamental. O modelo de negócio em canais B2B é 

maioritariamente uma venda consultiva, isto é, os nossos comerciais têm que 

visitar o cliente ou prospeto e perceber os problemas e as soluções possíveis. O 

nível de know-how existente carece desta venda consultiva e que o digital ainda 

não tem grandes soluções para contornar este fator humano.” (MSTN, 

Entrevistado 2). 
 

“As nossas atividades de marketing já estavam desenvolvidas ou em vias de 

concretização antes da pandemia pelo que a importância que foi dada à 

digitalização não veio da pandemia, mas apenas a acelerou.” (Anónimo, 

Entrevistado 1). 
 

“No nosso caso, a empresa já estava na era digital, mas mesmo assim foi 

necessário acelerar a transformação digital na área do Marketing (em particular, 

nas atividades relacionadas com eventos) e na área de formação (que era 

maioritariamente presencial e passou a ser totalmente digital).” (Primavera BSS, 

Entrevistada 7). 
 

“Até à pandemia, o digital era já um caminho, mas a ser percorrido a médio 

prazo, a pandemia veio acelerar este caminho e passou a ser uma maratona. 

Empresas que nunca tinham investido, por exemplo, em influencer marketing 

arriscaram fazê-lo e com resultados muito positivos.” (UPPartner, Entrevistada 

9). 

 
5.2.3 Comportamento do consumidor no meio digital 

 

A pandemia resultou num enorme impulso no cenário digital, particularmente devido 

às mudanças significativas na forma como as pessoas interagem (Nabity-Grover et al., 2020). 

Assim, os cidadãos focaram-se no mundo online (Nabity-Grover et al., 2020), pelo que 

passaram muito mais tempo em canais digitais como o Facebook, Instagram, Zoom e 

WhatsApp (He & Harris, 2020). Neste contexto, diversos estudos mostram que o medo da 

pandemia influenciou notavelmente as perceções dos consumidores acerca dos benefícios 

económicos e ambientais das plataformas de comércio eletrónico (Tran, 2021). Deste modo, a 

pandemia acelerou uma tendência para o comércio eletrónico em comparação com o período 

pré-pandémico (Kim, 2020). Alem disso, haverá a formação de um novo consumidor omnicanal 

(por exemplo, um cliente que compra online e pede a entrega na loja física), mais consciente, 
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mais exigente, com compras mais planeadas, que espera conveniência e que tem 

preocupações ao nível da sustentabilidade (Cardoso, 2021). 

“O consumidor está atualmente muito mais informado, dado que muitos deles 

pesquisam na internet os produtos antes de nos visitarem. A nossa plataforma 

B2C acabou também por ser influenciada positivamente pela pandemia, pelo facto 

de poderem comprar via online com entrega em casa. Isto fez com que o volume 

de vendas por este canal aumentasse exponencialmente.” (Anónimo, Entrevistado 

1). 
 

“Nós encontramos os consumidores através de eventos online (webinars) e de 

networking online.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“O meio online cresceu e a nível global com uma expressão em massa, revelando 

ser uma de grande importante, prática e funcional. O consumidor no meio online 

é focado no sentido que sabe o que querer, prático e objetivo.” (Fastio, 

Entrevistada 5). 
 

“O consumidor online tornou-se mais ativo e mais atento. No entanto, com base 

em estudos de mercado, e para o nosso grupo de produtos, o cliente primeiro 

procura informação online, mas toma a decisão no ponto de venda. Assim, 

continua a comprar em loja, apesar de fazer a sua pesquisa e avaliação através 

dos meios online.” (Anónimo, Entrevistado 6). 
 

“Verificamos que o consumidor no meio online é mais confortável com as 

ferramentas disponíveis, satisfeito por menos visitas presenciais e mais focado na 

solução de problemas com vista à satisfação das suas necessidades.” (Anónimo, 

Entrevistado 8). 
 

“Uma das coisas que o digital tem de diferente é que, com as tecnologias atuais, é 

possível saber onde o consumidor está, o que vê, as suas preferências e dar-lhe 

uma resposta rápida às suas necessidades. O consumidor está definitivamente no 

digital, mas com um olhar mais crítico, exigente. O consumidor de hoje é 

inteligente sabe o que quer e avalia constantemente as ofertas que lhes são 

disponibilizadas. Já não se trata apenas da aquisição de um produto/serviço, mas 

também do posicionamento e dos valores da marca que o comercializa.” 

(UPPartner, Entrevistada 9). 
 

“Temos um negócio bastante vasto e temos vários targets, pelo que podemos 

encontrar os diferentes targets em diferentes ‘lugares’ online, desde as redes 

sociais, em parceiros media, em fóruns, em portais do sector ou nos webinars que 

fazemos. Ajustamo-nos em função do target, para garantir que chegamos a 

todos.” (Saint-Gobain, Entrevistada 10). 

 

5.2.4 Marketing depois da pandemia 
 

Enquanto o mundo se foca em conter a pandemia, as empresas fazem o que for 

necessário para garantir a continuidade e a sobrevivência dos negócios (Heuvel et al., 2021). 

No longo prazo, para crescer e prosperar num mundo pós-COVID-19, as atividades de 

marketing digital serão vitais (Heuvel et al., 2021). Neste sentido, os profissionais de marketing 

precisarão de monitorar sistematicamente as tendências e indicadores, comprometer-se com 
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mudanças ousadas nas estratégias de marketing e criar agilidade na organização para o mundo 

que emerge (Arora et al., 2020): 

“Penso que não há como voltar ao que lembramos de normal, mas sim ao “novo 

normal”. A nossa equipa trabalha a partir de casa há mais de um ano. Isso 

parecia impossível no ano passado, mas continuamos com o hábito do 

teletrabalho, que acabou por ter a mesma eficiência ou até mais. (...) Quando se 

trata de eventos, conferências e workshops, estes têm sido em grande parte 

substituídos por eventos online. Mais uma vez, a experiência não é a mesma, mas 

não podemos negar a facilidade de participar num workshop no conforto de casa, 

ultrapassando também todas as barreiras de distância. Acredito que algumas 

dessas tendências permanecerão por algum tempo, talvez para sempre. Por 

exemplo, através de conferências híbridas com partes físicas e partes de conteúdo 

digital. Ter a capacidade de alcançar um membro do público onde quer que esteja 

e a qualquer momento não é um conceito tão novo para agências de marketing, e 

agora de alguma forma isso se espalhou para tantos setores que tiveram que 

aprender como ter mais presença digital. Acho que esse aspeto permanecerá 

connosco por muito tempo, ou talvez pelo menos até que estejamos tão exaustos e 

decidamos fugir para uma “ilha” totalmente offline.” (Magellan, Entrevistada 4). 
 

“A estratégia de marketing é flexível podendo ser ajustável rapidamente, 

procuramos inovar indo de encontro às necessidades do consumidor. Seguramente 

que iremos continuar a investir na proximidade do consumidor, e na criação e 

desenvolvimento de novos projetos digitais quer para o B2B quer para o B2C.” 

(Fastio, Entrevistada 5). 
 

“Acredito que a maior alteração é a forma de transmissão de informação, ou seja, 

há a redução da presença física e a substituição pela informação em streaming. 

Esta tendência irá manter-se.” (Anónimo, Entrevistado 6). 
 

“A aposta em eventos digitais irá manter-se. Não digo que vamos abdicar 

totalmente de eventos presenciais, mas vamos certamente reduzir para menos de 

metade.” (Primavera BSS, Entrevistada 7). 
 

“As estratégias de marketing digitais acabaram por se revelar bastante eficazes 

em termos de custos e retorno, pelo que serão mantidas depois da pandemia. 

Possivelmente iremos ter menos viagens internacionais, mas continuarão a existir, 

assim como grandes congressos ou eventos globais. Como consequência das 

limitações que iam existindo e a fluidez da situação, acredito que passou a existir 

uma maior flexibilidade na implementação de atividades de marketing.” 

(Anónimo, Entrevistado 8). 
 

“Não acredito que voltemos ao antigo normal, pois assistimos a mudanças que já 

vinham sendo teorizadas e que com a pandemia foram implementadas quase que 

“obrigatoriamente”. Vamos ter um novo normal, que de início será um mix entre 

o antes da pandemia e a pandemia, e vamos tentar evoluir para algo que ainda 

ninguém sabe muito bem como será. (...) A pandemia veio obrigar a uma 

experimentação que na maioria dos casos acabou por correr muito melhor do que 

o esperado, fazendo com que seja as políticas de marketing tenham por base um 

modelo híbrido.” (UPPartner, Entrevistada 9). 
 

“As alterações que fizemos na estratégia de marketing, a comunicação mais 

digital focada nos diferentes targets, o roadmap de sustentabilidade, a nossa 
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atividade “Making the World a Better Home”, iniciada em 2020, entre outros, 

fazem parte de uma estratégia que veio para ficar, fazendo parte do novo 

normal.” (Saint-Gobain, Entrevistada 10). 

 

A tabela seguinte resume os principais resultados das dez entrevistas realizadas. 

Tabela 16 - Principais ideias decorrentes das entrevistas. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Categoria Principais ideias 

 

 
Marketing antes da pandemia 

 Marketing tradicional (baseado em canais que não têm 

ligação com a internet); 

 Lojas físicas, conferências presenciais, workshops e 

feiras mundiais; 

 Interação cara-a-cara. 

 
 
 
 
 
 

Marketing durante a pandemia 

 Consolidação das equipas de marketing; 

 Aperfeiçoamento das atividades de marketing; 

 Maior valorização do marketing enquanto área que 

permitiu uma conexão com os consumidores durante a 

crise; 

 Estratégias de marketing digital; 

 Crescente procura por experiências digitais; 

 Estratégias de marketing social (p.ex., apoio a 

comunidades locais); 

 Aceleração da transição digital. 

 
 

Comportamento do consumidor 

no meio digital 

 Crescente procura por experiências digitais; 

 Utilização de canais digitais como o Facebook, 

Instagram, Zoom e WhatsApp; 

 Consumidor omnicanal; 

 Consumidor mais consciente, exigente e planeado. 

Marketing pós-pandemia  Atividades de marketing digital; 

 Inovações na área. 

 

 

Capítulo 6 - Discussão dos resultados 

Este estudo exploratório (ao qual se poderá seguir um estudo em maior profundidade) 

tem como objetivo verificar se a pandemia alterou os hábitos de consumo em Portugal, ao 

nível da responsabilidade social e se as organizações portuguesas se adaptaram às mudanças 

ocorridas ao nível do comportamento do consumidor. Assim, a presente dissertação vem 

preencher uma lacuna na literatura e, em particular a nível nacional, uma vez que não foram 

encontrados estudos anteriores (e dado o caráter recente da pandemia) que analisassem a 
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responsabilidade social dos consumidores e a área do marketing durante a pandemia em 

Portugal, sendo este o seu contributo original. 

Como mencionado anteriormente, a validação da Hipótese 1 e da Hipótese 3 será 

realizada através da análise do conteúdo das entrevistas. Apesar de a validação de hipóteses 

estar geralmente associada a testes quantitativos, é importante ter em consideração que a 

ciência está em constante mudança, pelo que a utilização de hipóteses na ciência não é (nem 

deve) ser limitada à pesquisa quantitativa (Chigbu, 2019). Além disso, o termo “testar” não é  

relativo a quantidades ou cálculos numéricos na ciência – é sobre a examinação (a qual pode 

ser qualitativa ou quantitativa, ou ambas) (Gentsch et al., 2018). Neste sentido, a validação 

destas duas hipóteses será conduzida através da pesquisa qualitativa, tal como refere Chigbu 

(2019). 

Através das dez entrevistas realizadas, verificou-se que seis profissionais de marketing 

entrevistados (a maioria) referiram que, durante a pandemia, implementaram estratégias de 

marketing social (e, assim, houve um reforço da responsabilidade social corporativa). Durante 

as entrevistas, foi possível observar que os profissionais procuraram, através da área, ter um 

impacto positivo durante a crise, nomeadamente através do apoio a negócios de restauração 

portugueses – um dos setores mais afetados pela crise (Dube et al., 2020) - apoio a instituições 

de apoio social e de cultura, apelo à reciclagem e redução de plástico, disponibilização de 

recursos, entre outros. Assim sendo, valida-se (parcialmente) a Hipótese 1, que refere que 

houve um aumento de estratégias de marketing social durante a pandemia, já que 

efetivamente se constatou, através de respostas semelhantes. 

Ainda no patamar da análise qualitativa, relativamente ao momento pós-pandémico, 

os dez profissionais de marketing, na sua totalidade, consideram que não haverá um retorno 

ao momento antes da pandemia. Neste sentido, continuará a haver um investimento e foco 

nas estratégias de marketing digital, mesmo depois da pandemia, uma vez que este tipo de 

marketing acabou por se revelar bastante eficaz não só em termos de custos, mas também ao 

nível da relação com os consumidores. Deste modo, verifica-se a Hipótese 3, que indica que as 

estratégias de marketing digital em Portugal continuarão a ser cada vez mais relevantes depois 

da pandemia. 

Em relação à Hipótese 2, diante dos resultados encontrados, nomeadamente os 

comportamentos positivos ao nível da responsabilidade social (média 3,73 e desvio-padrão 

1,204), semelhantes para o género, valida-se esta Hipótese parcialmente. Em todos os itens, a 

média é superior a 2,5 (metade da escala de Likert). Estes valores representam que, de facto, 

os inquiridos possuem uma perceção próxima da concordância (valor 4) em relação aos 

comportamentos desenvolvidos durante a pandemia. De forma a avaliar esta hipótese, 

realizou-se o teste estatístico One-Way ANOVA, de forma a analisar se os comportamentos dos 

consumidores durante a pandemia são significativamente diferentes para as seguintes 

variáveis: idade, género, nível de ensino e situação profissional. Após a realização dos testes 
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estatísticos para a verificação da distribuição normal das amostras, homogeneidade das 

variâncias e a independência entre grupos, conclui-se que os comportamentos de compra são 

significativamente diferentes para o “nível de instrução”, para a “situação profissional” e para 

a “idade”. Por outro lado, para a variável “género”, os comportamentos de compra não são 

significativamente diferentes em função desta variável. Deste modo, embora seja possível 

afirmar que os consumidores analisados apresentam comportamentos de consumo mais 

responsáveis durante a pandemia quando analisados em função do género, os mesmos 

comportamentos não são homogéneos em termos de idade, habilitações literárias e situação 

profissional. 

Por último, a Hipótese 4 – o consumidor, no período pós-pandémico continuará a dar 

uma maior importância à responsabilidade social corporativa – foi validada através do Teste 

Não-Paramétrico dos Sinais (bilateral) e do Teste dos Sinais de forma unilateral. O primeiro 

teste permitiu a comparação da importância dada à responsabilidade social antes da pandemia 

e a importância dada à mesma área depois da pandemia. Em termos medianos, verificou-se 

que existem diferenças estatisticamente significativas para a importância atribuída à 

responsabilidade social das marcas antes e depois da pandemia. No entanto, este teste isolado 

não permite analisar se a importância é maior ou menor no momento pós-pandémico, apenas 

permite analisar que, de facto, há diferença. Neste sentido, recorreu-se ao Teste dos Sinais de 

forma unilateral, de forma a verificar se a importância dada à responsabilidade social 

aumentou ou diminuiu. Após a realização deste segundo teste, foi possível validar a Hipótese 

4, uma vez que a importância dada à responsabilidade social das marcas no momento pós- 

pandémico é significativamente superior à importância dada a esta área antes da pandemia. 

Em suma, foi possível a validação de duas hipóteses propostas neste estudo e a 

validação parcial de outras duas hipóteses. Como mencionado anteriormente, a validação das 

hipóteses foi feita através da pesquisa qualitativa, que consistiu em dez entrevistas (H1 e H3 – 

relativas à área do marketing) e através da pesquisa quantitativa, que consistiu em 325 

respostas (H2 e H4 – relativas ao comportamento do consumidor). 

Com a validação destas quatro hipóteses, os gerentes e marketers estarão mais bem 

equipados para desenvolver estratégias que possam contribuir, não só para garantir a 

sobrevivência das suas organizações, mas também para melhorar a vantagem competitiva das 

mesmas. Além disso, o conhecimento do novo tipo de consumidor formado durante (e em 

resultado) da pandemia, permitirá aos gestores e profissionais de marketing a satisfação das 

novas necessidades encontradas nos consumidores. 

 

Capítulo 7 – Considerações finais 

7.1 Contexto 

À medida que a presente dissertação foi desenvolvida, Portugal enfrentou várias fases 

no que concerne à gestão da crise provocada pela COVID-19. De acordo com a ECDC (2021), 
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em janeiro, Portugal foi considerado o pior país da Europa em novos casos e mortalidade 

relacionada com a COVID-19. Por outro lado, a ECDC (2021) confirmou que, passado um mês, o 

país registou uma melhoria súbita dos números, ocupando um dos lugares cimeiros da Europa. 

É inegável que a atual pandemia trouxe inúmeras mudanças repentinas, ao nível pessoal, 

psicológico, social, económico e cultural, as quais vão ter repercussões a longo-prazo (He & 

Harris, 2020). 

Por um lado, a pandemia tem impactos negativos em diversas áreas; por outro, a atual 

crise pode ser considerada um ponto de viragem, particularmente, para a área de marketing e 

para o estudo do comportamento do consumidor (Plácido et al., 2021). Neste sentido, a 

presente dissertação foi elaborada de forma a compreender o impacto da atual crise 

socioeconómica no marketing e no comportamento do consumidor no domínio da sua 

responsabilidade social e como estas duas áreas de relacionam. Considerando o objetivo do 

estudo, esta investigação canalizou o seu foco para os profissionais de marketing, bem como 

para os consumidores em Portugal. 

A recolha de dados foi realizada através de metodologia mista (quantitativa e 

qualitativa). Relativamente aos dados quantitativos, foram recolhidos do dia 28 de abril até ao 

dia 15 de maio de 2021, contemplando um total de 325 respostas. O questionário foi 

elaborado com base na revisão de literatura conduzida ao longo da investigação, sendo que 

num momento inicial foram concebidas algumas questões sociodemográficas, de forma a 

traçar a caracterização do perfil dos respondentes. De seguida, as questões focaram-se na área 

da digitalização e responsabilidade social dos consumidores em Portugal, antes, durante e 

após a pandemia. A recolha de dados foi feita com recurso ao software estatístico IBM SPSS, 

versão 26. Por sua vez, os dados qualitativos foram recolhidos de abril a junho de 2021 e 

contemplaram um total de dez respostas de diretores de marketing e comunicação de 

empresas portuguesas presentes em diversos setores. 

 

7.2 Contribuições 

Tal como referido anteriormente, o impacto da COVID-19 nos consumidores e no 

comportamento de consumo tem recebido relativamente pouca atenção académica (Kim, 

2020; Verma & Gustafsson, 2020). Neste sentido, a investigação apresenta-se como uma base 

para futuros estudos nestes dois temas – marketing e comportamento do consumidor – os 

quais poderão auxiliar especialmente os gestores de marketing, gestores de empresas e 

consumidores à medida que se confrontam com algumas complexidades decorrentes da 

pandemia COVID-19. 

A atual conjuntura económica e social oferece várias oportunidades para os gestores 

de marketing demonstrarem o seu valor para as empresas. Assim, a presente investigação 

demonstra os efeitos imediatos, e possivelmente permanentes, da pandemia no 

comportamento do consumidor e como as estratégias e políticas de marketing foram 

adaptadas pelas organizações. 
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Ao nível da responsabilidade social, conclui-se que os consumidores em Portugal estão 

mais socialmente responsáveis nas quatro dimensões abordadas ao longo do estudo – 

altruísmo (comprar bens a quem não pode sair de casa devido à COVID-19), ética (ser honesto 

no momento de compra e venda), sustentabilidade (preferir comprar em marcas sustentáveis) 

e ativismo (incentivar outros a comprarem em marcas sustentáveis). 

Como foi possível verificar, algumas alterações irão permanecer e revolucionar o dia-a- 

dia dos cidadãos. Ao nível da digitalização e da responsabilidade social, verificou-se que existe 

uma diferença significativa nestas duas áreas antes da pandemia e no momento pós- 

pandémico. De uma forma geral, os consumidores irão continuar, sempre que possível, a 

realizarem as suas atividades online e irão valorizar a implementação por parte de empresas 

de comportamentos e ações que promovam o bem-estar - revelando a preocupação do 

consumidor em Portugal com o próximo, verificando-se em especial pela cultura portuguesa 

ser coletivista (Hofstede, 2001) e orientada para a relação (Solomon & Schell, 2009). Assim, 

prevê-se que a digitalização do mercado e os hábitos adotados durante a pandemia poderão 

causar mudanças estruturais no consumo, no sentido em que os indivíduos expressam manter 

os seus comportamentos modificados assim que a pandemia termine (Kim, 2020; Sheth, 2020). 

Ao nível do marketing em Portugal, verifica-se que o digital foi crucial para a 

adaptação dos negócios portugueses a esta pandemia. Além disso, as empresas adotaram 

estratégias de marketing que também promovem o bem-estar comum (por exemplo, ao 

apoiarem restaurantes portugueses e ao apelarem a um comportamento mais sustentável). A 

mudança ocorrida ao nível do marketing, em particular o marketing digital, poderá ser 

estrutural. 

Desta forma, é fornecida uma base de estratégias que permite uma melhor 

compreensão destes comportamentos por forma a agilizar futuras pesquisas e práticas de 

marketing. Para além disso, o presente trabalho transmite uma ideia real dos problemas 

resultantes da crise, bem como as medidas práticas capazes de solucionar os problemas 

detetados. Tendo em conta que existe a possibilidade de aparecimento de novos picos e ondas 

(Kreiner & Ram, 2020), a investigação oferece um conjunto de práticas que a área de 

marketing pode adotar de forma a melhorar os níveis de competitividade e de atratividade das 

organizações, em resultado da pandemia. Neste sentido, permite uma maior habilidade de as 

empresas se preparem para futuras crises. 

A necessidade de se estudar Portugal, em concreto, prende-se com a perspetiva de 

que o mundo não é tão globalizado quanto se pensa (Ghemawat, 2001, 2007). Desta forma, 

torna-se importante realizar estudos sobre diferentes países para verificar se as tendências 

verificadas noutras regiões se estão a verificar também na região em estudo. Constatamos que 

Portugal segue assim uma tendência mais global de digitalização do marketing e de uma maior 

orientação para ajudar o próximo e comprar de empresas locais (porventura mais pequenas) 

para beneficiar a comunidade em que se inserem. 
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7.3 Limitações e futuras linhas de investigação 

Considerando que, desde o ano passado, o mundo foi marcado por uma crise a vários 

níveis e com enormes repercussões, esta temática surge com uma elevada e particular 

importância. Atualmente, existem diversas investigações a serem realizadas no que diz 

respeito ao impacto da pandemia em várias áreas. No entanto, dada a atualidade do tema e 

como é uma situação presente e contínua, a informação encontrada é limitada. 

Em termos de sugestões para investigações futuras, pretende-se que este tema seja 

um primeiro passo no que diz respeito aos efeitos da pandemia na área de marketing e do 

comportamento do consumidor em Portugal. Assim, seria pertinente realizar uma abordagem 

holística para guiar as empresas em futuras crises, ao abordar, para além do marketing, outras 

atividades funcionais, como gestão de recursos humanos, gestão financeira e gestão de 

informação. Além disso, poderia ser estudado o impacto da pandemia nestas áreas em 

diferentes países. Considerando que cada país adotou diferentes medidas de segurança, 

resultando em números (de contágio e mortes) diferentes, seria interessante conduzir uma 

pesquisa sobre como as empresas em outros países adaptaram as suas estratégias de 

marketing. 

Por último, um fator psicológico tal como a motivação (Kotler & Armstrong, 2010) 

parece ter então um efeito preponderante nos comportamentos, e tudo indica que o 

consumidor mudou a sua motivação para melhor, sendo este um fator a estudar futuramente 

em maior profundidade. 
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Figura 6 - Inquérito por questionário. 
Fonte – Elaboração própria. 
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Anexo 2 – Guião da entrevista 

Introdução e objetivo da entrevista da entrevista 
 

A presente entrevista foi realizada no âmbito da dissertação de Mestrado em Gestão da 
Universidade de Aveiro e tem por objetivo recolher dados acerca do impacto da pandemia de 
COVID-19 na área de marketing em Portugal. A sua colaboração é de extrema importância para 
o desenvolvimento desta investigação. Agradeço, desde já, a atenção dispensada para este 
assunto. 

 

Questões da entrevista 
 

Dados sobre a empresa 
 

 Identificação da empresa (nome e ano de constituição) 

 Tipo de empresa – microempresa (menos de 10 colaboradores), pequena empresa 
(menos de 50 colaboradores), média empresa (menos de 250 colaboradores) ou 
grande empresa (250 colaboradores ou mais) 

 Mercado: B2C, B2B ou ambos 
 Setor de atividade de acordo com a CAE 
 Receitas anuais (crescimento nos últimos cinco anos e, em particular, no ano de 

pandemia) 

 Número de colaboradores na equipa de marketing (1-5; 5-10; 10+) 

Desenvolvimento da entrevista 
 

1) É possível divulgar o nome da empresa na dissertação ou prefere manter o 
anonimato? 

2) Possui orçamento anual para marketing e campanhas digitais? Se sim, e se possível, 
por favor refira aproximadamente quanto. 

3) Antes da pandemia, no que se centrava a política de marketing da sua empresa? Por 
favor explique e refira alguns exemplos. 

4) Considera que a pandemia reforçou a importância da área de marketing na sua 
empresa? Por favor, justifique. 

5) Qual o principal impacto da pandemia no seu modelo de negócio e/ou estratégia de 
marketing? 

6) Desde o início da pandemia, implementou novas estratégias de marketing na sua 
empresa? Se sim, explique quais. 

7) Considera que a transição digital foi um elemento crucial para a adaptação do seu 
modelo de negócio à pandemia? 

8) Atualmente, como encontra o consumidor no meio online? 
9) A pandemia alterou o comportamento do consumidor de uma maneira drástica, e em 

particular, verificou-se que a sua responsabilidade social foi reforçada. De forma a se 
adaptar a esta alteração, procurou incorporar estratégias de marketing que apelem ao 
bem-estar comum? 

10) Se ocorreram alterações na sua estratégia de marketing, considera que estas 
mudanças se irão manter no momento pós-pandémico? Por favor, justifique. 

 

(Agradecimento) 
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Anexo 3 – Caracterização da amostra total 

 
Tabela 17 - Idade da amostra total. 

Fonte – Elaboração própria. 

 

Idade Frequência Absoluta Percentagem 

Menos de 18 
anos 

3 0,9% 

19 a 25 anos 103 31,7% 

26 a 30 anos 25 7,7% 

31 a 40 anos 38 11,7% 

41 a 50 anos 58 17,8% 

51 a 60 anos 46 14,2% 

61 a 65 anos 28 8,6% 

Mais de 65 anos 
24 7,4% 

 

Tabela 18 - Género da amostra total. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Género Frequência Absoluta Percentagem 

Feminino 
216 66,5% 

Masculino 
104 32% 

Não-binário 
4 1,2% 

Prefiro não 
responder 

1 0,3% 

 
 

Tabela 19 - Localização da amostra total. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Localização 
(distrito) 

Frequência Absoluta Percentagem 

Aveiro 152 46,8% 

Beja 2 0,6% 

Braga 3 0,9% 

Bragança 3 0,9% 

Castelo Branco 0 0% 
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Coimbra 11 3,4% 

Évora 2 0,6% 

Faro 3 0,9% 

Guarda 2 0,6% 

Leiria 3 0,9% 

Lisboa 36 11,1% 

Porto 53 16,3% 

Portalegre 0 0% 

Santarém 4 1,2% 

Setúbal 3 0,9% 

Viana do Castelo 9 2,8% 

Vila Real 3 0,9% 

Viseu 18 5,5 % 

Arquipélago dos 
Açores 

5 1,5% 

Arquipélago da 
Madeira 

13 4% 

 

Tabela 20 - Estado civil da amostra total. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Estado civil Frequência Absoluta Percentagem 

Solteiro(a), nunca 
casei 

143 44% 

Casado(a) ou 
União de facto 

135 41,5% 

Viúvo(a) 
5 1,5% 

Divorciado(a) 
34 10,5% 

Separado(a) 
8 2,5% 

 
 

Tabela 21 - Habilitações literárias da amostra total. 

Fonte – Elaboração própria. 

 

Grau de ensino 
mais elevado 
(concluído) 

 
Frequência Absoluta 

 
Percentagem 

1º Ciclo / Ensino 
Primário (4.º 

10 3,1% 
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Ano)   

2º Ciclo (5.º e 6.º 
Ano) 

9 2,8% 

3º Ciclo (7.º ao 

9.º Ano) 

9 2,8% 

Ensino 
Secundário (10º 
ao 12º) 

65 20% 

Ensino pós- 
secundário (curso 
de 
especialização) 

 

11 
 

3,4% 

Bacharelato 
18 5.5% 

Licenciatura 
149 45,8% 

Mestrado 
48 14,8% 

Doutoramento 
4 1,2% 

Pós- 
doutoramento 

2 0,6% 

 

Tabela 22 - Situação profissional da amostra total. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Situação profissional 
Frequência 
Absoluta 

Percentagem 

Estudante 
86 26,5% 

Empresário/Empreendedor 
15 4,6% 

Trabalhador a tempo 
inteiro 

156 48% 

Trabalhador a tempo 
parcial (part-time) 

18 5,5% 

Trabalhador-Estudante 
12 3,7% 

Desempregado 
12 3,7% 

Reformado 
26 8% 
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Anexo 4 – Passos para a realização da Análise Descritiva 
 
 

 

Figura 7 - Passos para a realização da Análise Descritiva. 
Fonte - Elaboração própria. 

 
 

Anexo 5 – Passos para a realização da Análise de Confiabilidade 

 

 

Figura 8 - Passos para a realização da Análise de Confiabilidade. 
Fonte – Elaboração própria. 



89 
 

Anexo 6 – Passos para a realização do Teste Não-Paramétrico dos Sinais 

 

Figura 9 - Passos para a realização do Teste Não-Paramétrico dos Sinais. 
Fonte – Elaboração própria. 

 
 

Anexo 7 – Passos para a criação de uma nova variável 
 
 

Figura 10 - Criação de uma nova variável. 
Fonte – Elaboração própria. 
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Anexo 8 – Passos para a realização do Teste One-Way ANOVA 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11 - Passos para a realização do Teste One-Way ANOVA. 
Fonte – Elaboração própria. 

 

Anexo 9 – Passos para determinar o KMO e Teste de Bartlett 
 
 

 

Figura 12 - Passos para determinar o KMO e o Teste de Bartlett. 
Fonte – Elaboração própria. 
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Anexo 10 - Passos para realizar o Varimax 
 
 

Figura 13 -Passos para realizar o Varimax. 
Fonte – Elaboração própria. 

 
 

Anexo 11 - Passos para realizar a matriz de correlações de Pearson 
 
 
 

Figura 14 - Passos para realizar a matriz de correlações de Pearson. 
Fonte – Elaboração própria. 
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Anexo 12 - Passos para realizar o diagnóstico de colinearidade 
 
 
 

Figura 15 - Passos para realizar o diagnóstico de colinearidade. 
Fonte – Elaboração própria. 
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