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Resumo 

 
No mercado global, competitivo e em constante mudança consideramos ser importante que as Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (MPME), enquanto parte significativa do tecido empresarial nacional, se 

tornem competitivas e, assim, entendemos importante avaliar como o nível de envolvimento no 

Comércio Eletrónico (CE), em relações Business-to-Consumer (B2C), pode influenciar o sucesso de 

uma microempresa do setor de comércio a retalho, com foco na sub-região portuguesa Pinhal Interior 

Norte. 

Com base em pesquisa em base de dados com informação de empresas, para recolha da amostra, foi 

posteriormente realizado trabalho de avaliação com intuito de averiguar se essas empresas estariam 

envolvidas no CE e realizados inquéritos/entrevistas aos gestores, a fim de avaliar qual(is) a(s) 

motivação(ões) para a adoção, bem como se reconhecem o retorno do investimento e o que pretendem 

realizar para manter ou modificar o negócio. 

Considerando que uma empresa tem sucesso se apresenta resultado financeiro positivo e crescente, 

é objetivo deste trabalho saber se as empresas com envolvimento no CE, em relações B2C, 

apresentam uma taxa de sucesso crescente devido à sua adoção e manutenção. 

As PME da região não estão ainda preparadas para o uso do CE enquanto vantagem competitiva para 

o negócio, embora algumas já tenham a preocupação de ter presença na Internet. 

Constatámos da existência de um longo caminho a ser percorrido, mas alguns gestores já mostram 

essa vontade e 62,50% das empresas analisadas viram o seu resultado financeiro aumentado após a 

adoção do CE, o que nos permite constatar da existência de uma relação entre os dois factos. 

 

Palavras-chave: Comércio eletrónico, PME, microempresa, adoção de tecnologia, comércio a retalho. 
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Abstract 

 
In the global, competitive and ever-changing market, we consider it important that Micro, Small and 

Medium Enterprises (SMME), as a significant part of the national business fabric, become competitive 

and, therefore, we consider important to assess how the level of involvement in Electronic Commerce 

(EC), in Business-to-Consumer (B2C) relations, can influence the success of a micro-enterprise in the 

retail sector, focusing on the Portuguese sub-region Pinhal Interior Norte. 

Based on a database research with company information, for the sample collection, evaluation work 

was subsequently carried out to ascertain if these companies would be involved in the EC and 

conducted surveys/interviews with managers in order to assess the motivation(s) for adoption, as well 

as recognizing the return on investment and what they intend to do to maintain or modify the business. 

Considering that a successful company presents a positive and growing financial result, it is the objective 

of this work to know if companies with involvement in the EC, in B2C relations, have an increasing 

success rate due to its adoption and maintenance.  

SMEs in the region are not yet prepared for the use of EC as a competitive advantage for the business, 

although some are already worried about having an Internet presence. 

We found that there is a long way to go, but some managers already show this willingness and 62.50% 

of the analyzed companies saw their financial result increased after the adoption of the EC, which allows 

us to verify the existence of a relationship between the two facts.  

 

Keywords: E-commerce, SME, technology adoption, retail trade. 
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1 Introdução 

Segundo dados do PORDATA 1 ,as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) portuguesas 

constituem uma parte muito significativa do tecido empresarial do nosso país e, por isso, consideramos 

ser importante que se tornem competitivas no mercado que é global, competitivo e em constante 

mudança. Nesse sentido, entendemos como importante avaliar como o nível de envolvimento no 

comércio eletrónico (CE), em relações Business-to-Consumer (B2C), pode influenciar o sucesso de 

uma microempresa do setor de comércio a retalho, com foco na sub-região Pinhal Interior Norte. 

A sub-região Pinhal Interior Norte é uma sub-região estatística NUTS III, parte da região do Centro 

(Região das Beiras) e dividida entre o distrito de Coimbra e o distrito de Leiria. Um território com cerca 

de 2.600km2 e 132.000 habitantes, composto por 14 municípios: Alvaiázere, Ansião, Arganil, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, 

Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares, onde a única cidade 

é Oliveira do Hospital. 

Sendo uma região afastada das grandes metrópoles, de onde a camada jovem e com maior nível de 

escolaridade se afasta, restando nela pouco mais que a população cada vez mais idosa e com reduzido 

nível de escolaridade, considerámos interessante entender se estarão as microempresas da região 

preparadas para a nova era da tecnologia, enquanto modelo de negócio para as suas empresas. 

Também porque é esta a região do país onde a candidata habita e exerce atividade profissional, ligada 

ao ensino das Tecnologias da Informação e Comunicação e apoio de gestão a microempresas. 

Vamos, neste trabalho, adotar a definição europeia de microempresa, Recomendação da Comissão de 

6 de maio de 2003 (2003/361/CE), publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 20 de maio de 

2003, consultado em www.iapmei.pt, e transcrita no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, 

publicado em Diário da República, 1.ª série — N.º 213, e que determina que, na categoria das Pequenas 

e Médias Empresas (PME), uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 

10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros. 

Para a constituição da amostra terá de ser encontrada uma fonte adequada para se conseguir obter 

um conjunto de empresas que seja significativo para a obtenção de dados relevantes. 

Será feita investigação sobre a amostra recolhida a fim de averiguar quais as empresas que estão 

envolvidas em CE e posteriormente serão realizados inquéritos/entrevistas aos gestores dessas 

empresas, com a finalidade de avaliar qual(is) a(s) motivação(ões) para a sua adoção, bem como se 

reconhecem o retorno do seu investimento e o que pretendem realizar para manter ou modificar o seu 

negócio, descrita mais à frente nos capítulos 3 e 4. 

 

1.1 Questão de investigação 

Sabendo que as PME portuguesas constituem uma parte muito significativa do tecido empresarial, 

tendo as microempresas 96,2% na representação das PME em 2015 (https://www.pordata.pt), embora 

apenas cerca de 0.06% se encontrem na região em análise, consideramos importante que estas se 

tornem competitivas para fazer face ao mercado cada vez mais global e competitivo. 

                                                        
1 http://www.pordata.pt 
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A atividade económica do setor de comércio a retalho tem a característica de abranger grande 

diversidade de produtos e por isso, este trabalho irá ser conduzido no sentido de responder à seguinte 

questão: 

 

Terão as microempresas do setor de comércio a retalho da sub-região Pinhal Interior Norte com 

envolvimento em CE, numa perspetiva Business-to-Consumer (B2C), uma taxa de sucesso 

crescente devido à sua adoção e manutenção? 

 

 

1.2 Objetivo 

Considerando que uma empresa tem sucesso se apresenta um resultado financeiro positivo estável ou 

crescente, pretendemos saber se as microempresas do setor de comércio a retalho da sub-região 

Pinhal Interior Norte com envolvimento em CE, em relações B2C, apresentam uma taxa de sucesso 

crescente devido à sua adoção e manutenção, com a finalidade de provar o seu uso como vantagem 

competitiva para o negócio e, nesse sentido, perceber como os gestores entendem e agilizam o seu 

uso. Essa avaliação será realizada através de inquéritos/entrevistas aos gestores das empresas da 

amostra recolhida, com envolvimento em CE.  

A amostra será recolhida através de consulta à base de dados SABI e posterior investigação 

exploratória aos sítios web da amostra inicial recolhida na referida base de dados (Anexo 2).   

 

 

1.3 Metodologia científica 

Por método pode entender-se a forma de abordagem em nível de abstração dos fenómenos. Esclarece 

os procedimentos lógicos que devem ser seguidos no processo de investigação científica dos factos 

da natureza e da sociedade. Pode ser de vários tipos: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo dialético 

e fenomenológico (Prodanov & Freitas, 2013). 

A Tabela 1 descreve, resumidamente, cada um deles. 
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Tabela 1 - Métodos de investigação científica 

  

 

Os métodos são importantes porque, eles vão proporcionar caminhos para se atingir um fim. 

Neste estudo será utilizado o método hipotético-dedutivo, formulando, para tal, seis hipóteses de 

investigação, que serão, ou não, confirmadas através de inquérito/entrevista aos gestores das 

empresas da amostra combinada com análise exploratória aos sítios web das mesmas empresas. 

A entrevista oferece uma aproximação mais qualitativa, na tentativa de examinar a situação numa 

perspetiva mais aberta. Permite uma aproximação mais flexível e possui a capacidade de capturar 

resultados inesperados durante a análise que, de outra forma, poderiam escapar (Mamede, 2009). 

Visto as entrevistas, bem como a pesquisa exploratória, terem como finalidade a compreensão de 

comportamentos, opiniões e expetativas de uma pequena população, e pelo grande número de 

variáveis a analisar, os dados recolhidos nas mesmas serão tratados qualitativamente. 

 

 
 
 
 

Método Descrição 

Dedutivo 
Parte do geral e, a seguir, desce ao 

particular. 

Indutivo 
Parte de algo particular para algo 

mais geral. 

Hipotético-dedutivo 

Parte de um problema ou uma 

lacuna no conhecimento científico, 

passando para a formulação de 

hipóteses e por um processo de 

inferência dedutiva, o qual testa a 

predição da ocorrência de 

fenómenos abrangidos pela 

referida hipótese. 

Dialético 

Parte da premissa de que, na 

natureza, tudo se relaciona, 

transforma-se e há sempre uma 

contradição inerente a cada 

fenómeno.  

Fenomenológico 

Não é dedutivo nem empírico. 

Consiste em mostrar o que é dado 

e em esclarecer esse dado. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está dividido em seis capítulos.  

No capítulo 1 é feita a introdução, onde se descreve o contexto do trabalho, a questão de investigação 

e o objetivo a atingir. 

No capítulo 2 é descrito o trabalho relacionado que apresenta os principais aspetos encontrados na 

revisão do trabalho relacionado com a adoção e fatores de sucesso para o comércio eletrónico nas 

PME. Também neste capítulo se apresentam as definições de comércio eletrónico e os mais comuns 

tipos e formas possíveis de o concretizar. 

O capítulo 3 resume as fases necessárias para a concretização do trabalho, e descreve as seis 

hipóteses de investigação formuladas.  

No capítulo 4 descreve-se a forma adotada para a concretização da recolha dos dados necessários à 

obtenção de resultados. 

No capítulo 5 são mostrados os resultados obtidos e reflexão sobre os mesmos. 

Finalmente, no capítulo 6, as conclusões, onde se conclui o trabalho respondendo à questão de 

investigação. Também neste capítulo se abordam as principais limitações encontradas e se propõe 

trabalho futuro. 
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2 Trabalho Relacionado 

A redução dos custos das comunicações faz com que, atualmente, pessoas e organizações em todo o 

Mundo tenham acesso à Internet, o que simplifica a entrada das microempresas em novos mercados, 

facilita o estabelecimento de relações com clientes e fornecedores, permite a exploração de novos 

produtos e serviços, tudo sem limites materiais, geográficos e temporais, que o negócio de forma física 

impõe. E, a concorrência obriga as empresas a utilizarem cada vez mais a tecnologia para baixar preços 

e estabelecer contactos comerciais e financeiros de forma mais rápida e eficiente. (Gonçalves et. al, 

2014) 

No entanto, a adequação e boa utilização do CE nas empresas redundam em agilizar, otimizar recursos 

e maximizar lucros, sendo fundamental o envolvimento do conhecimento humano neste processo 

porque, para compreender o CE é preciso compreender as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) sobre as quais ele é construído, bem como todos os conceitos a ele associados e necessários à 

sua adoção e desenvolvimento, sem os quais não se tirarão os benefícios pretendidos e, ainda que um 

modelo de CE bem gerido, assente em conhecimentos técnicos, organizacionais e sociais, pode 

permitir a obtenção de vantagens competitivas de larga escala, mesmo quando se trata de PME 

oriundas de regiões com índices de desenvolvimento mais reduzidos. (Gonçalves et. al, 2014) 

No nosso estudo pretendemos entender como as microempresas da sub-região Pinhal Interior Norte, 

um território com cerca de 2.600km2 e 132.000 habitantes, composto por 14 municípios: Alvaiázere, 

Ansião, Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do 

Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares (Figura 1), 

onde a única cidade é Oliveira do Hospital, estão envolvidas em CE e que resultados daí obtém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Sub-região Pinhal Interior Norte 
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Segundo a Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa (ACEPI)2, para serem capazes 

de sobreviver na nova era económica, que é a era da informação, as empresas, incluindo as PME, são 

forçadas a adotar o CE e, as empresas que o não adotem serão deixadas para trás relativamente às 

adotantes. Ainda assim, a adoção de CE pelas PME, especialmente nos países em desenvolvimento, 

ainda está muito atrás da adoção pelas grandes empresas (Rahayu & Day, 2015). 

(Ghandour, 2015), apresenta um modelo operacional de um sítio web de CE intuitivo empiricamente 

comprovado que oferece aos gestores, de uma forma abrangente, compreender o funcionamento do 

seu sítio web.  

As PME são motivadas a investir em CE como forma de negócio e dessa forma têm necessidade de 

investir num sítio web para esse fim, e estão a fazê-lo cada vez mais (Ghandour, 2015). 

Um sítio web de CE é um canal de vendas (por vezes a única interface de um negócio) entre os 

negócios, clientes e o Mundo em geral. Assim, um sítio web inovador, bem concebido e gerido pode 

proporcionar a vantagem que uma empresa precisa para conduzir as suas atividades de CE com 

sucesso, sendo por isso essencial que os gestores consigam medir e perceber os benefícios do seu 

investimento (Ghandour, 2015). 

(Ghandour, 2015) refere ferramentas de medição para o efeito, análise de indicadores financeiros e o 

Google Analytics, alertando, no entanto, para a importância de uma escolha cuidadosa das métricas 

perante a infinidade de oferta existente, afirmando que as métricas são essenciais para avaliação de 

atividades do sítio web e comportamento dos utilizadores.  

Quando uma empresa decide adotar o CE, a sua presença deve ser adequada às necessidades do 

negócio e deve concentrar-se em apoiar os seus objetivos de negócio (Ghandour, 2015). 

É importante que as empresas tenham em conta o que os visitantes mais procuram e apreciam quando 

visitam um sítio web de CE. Ter um propósito claro ajuda os visitantes a perceber o que o sítio web 

oferece e tomar uma decisão fácil de compra (Ghandour, 2015). 
Segundo (Ghandour, 2015), o modelo resultante do seu estudo oferece aos gestores uma forma 

abrangente de repensar as operações do seu sítio web de CE. 

As empresas, ao perceberem o significado dos números de registos de utilizadores nos sítios de redes 

sociais, começam a dirigir os seus esforços de negócios para aproveitar as oportunidades inerentes a 

esta adoção massiva, mas a literatura académica existente não demonstra suficiente conhecimento 

sobre como as empresas devem adotar e utilizar estas tecnologias (Martins et al., 2016). 

Assim,   propõem com o seu trabalho, entender o que poderão ser os determinantes para a adoção 

dos sítios de redes sociais por parte das empresas visto considerarem que a literatura académica 

existente não demonstra o suficiente conhecimento sobre como as empresas devem adotar e utilizar 

as tecnologias enquanto elemento atrativo para as empresas o que justificará o facto de apenas uma 

muito pequena porção destas aproveitem ao máximo o potencial que essas tecnologias têm para 

oferecer. 

Concluem que o apoio à gestão superior voltada para a implementação de iniciativas empresariais 

relacionadas com sítios de redes sociais, a garantia de alinhamento entre plano estratégico de sítios 

de redes sociais da empresa e o plano global de negócios, o conceito de utilizar sítios de redes sociais 

                                                        
2 http://www.acepi.pt/ 
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para ganhar vantagem competitiva contra concorrentes, e as pressões competitivas das empresas que 

usam sítios de redes socias, são os determinantes com o maior impacto relativamente à adoção de 

sítios de redes sociais ao nível da empresa. Concluem ainda que, a análise contextual destes 

resultados permite entender que, apesar da crença popular em contrário, a segurança e privacidade (e 

suas variáveis inerentes) não são influentes (no presente estudo) para o processo de adoção de sítios 

de redes sociais. 

Mas, consideramos que podem existir outros fatores que podem, em nossa opinião, influenciar, ou não, 

a adoção de CE, como a economia nacional e prontidão do setor, entre outros (Martins et al., 2016). 

(Azevedo, 2015) considera também o tema do CE pouco explorado e considera fatores determinantes 

para a sua adoção a idade da empresa, a capacidade de inovação e marketing dos gestores e a sua 

experiência com o uso das TI.  

As PME normalmente oferecem significativas contribuições para a economia nacional, em particular 

nos países em desenvolvimento e a literatura existente de estudos de CE concentra-se, em grande 

parte, em países desenvolvidos (Kurnia et. al, 2013). 

Além disso, a maior parte da literatura atual, normalmente, tem um foco mais amplo sobre adoção da 

tecnologia de CE em geral em todos os setores da indústria, havendo, por isso, poucos estudos 

existentes sobre a adoção da tecnologia de CE e da prontidão da indústria em um setor industrial 

específico (Kurnia et. al, 2013) e com papel importante na economia nacional, como é o caso do setor 

a retalho em Portugal, segundo dados do PORDATA3. 

Ao considerar uma série de fatores amplamente conhecidos que influenciam a adoção da tecnologia 

em geral e do CE em particular pelas PME, (Kurnia et. al, 2013) mostram que esses fatores bem 

conhecidos têm diferentes influências sobre a adoção de diferentes tecnologias de CE. Consideram 

assim que o seu estudo oferece uma contribuição à literatura de CE. 

No geral, o estudo de (Kurnia et. al, 2013) evidencia a necessidade de uma maior colaboração entre 

parceiros da indústria e do governo para incentivar as PME a adotar tecnologias de CE, aumentando o 

seu entendimento dos benefícios decorrentes a partir destas tecnologias. Também é importante para 

sensibilizar por parceiros de negócios a exercer pressão sobre as PME para a adoção de CE e os 

benefícios (como percebido pelos parceiros comerciais influentes) que essa adoção pode trazer às 

cadeias de fornecimento. Além disso, os parceiros da indústria e o governo precisam ajudar as PME a 

construir e manter a sua organização interna de recursos, estruturas e governação para se encaixar 

bem com as tecnologias de CE. Políticas e estratégias nacionais devem ser estabelecidas ou 

reativadas, a fim de influenciar o comportamento e as atitudes das PME em direção à adoção de várias 

tecnologias de CE. 

Tentaremos demostrar através da nossa análise se os principais fatores que influenciam a não adoção 

do CE pelas microempresas se prendem com o facto de os gestores das empresas não estarem 

preparados para a alteração da sua estratégia de negócio ou não entenderem o retorno do seu 

investimento em CE. Tentaremos ainda demonstrar se os grandes problemas a resolver nesta área 

para microempresas se prendem com o entendimento dos benefícios e a prontidão de recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos.  

                                                        
3 http://www.pordata.pt 
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Será, no entanto, difícil extrair dos resultados obtidos o que é efetivamente resultante do CE, quando 

as empresas, paralelamente, exercem o seu negócio em lojas físicas. Por simplificação, considerámos 

que o negócio se manteria constante ao longo do tempo, em termos de retorno, caso se mantivesse 

apenas o canal físico de mercado. 

 

 

2.1 Definição de Comércio Eletrónico 

A literatura mostra diversas definições de CE dadas por diferentes autores. 

Comércio eletrónico é um termo que geralmente representa a utilização de aplicações para comércio 

que são executadas com a assistência de computadores e, usualmente, da Internet (Mamede, 2009). 

Em (Laudon & Laudon, 2014), CE refere-se ao uso da Internet e da Web para concretizar negócios, 

quer seja entre empresas ou consumidores. 

(Gonçalves et, al, 2014) acrescenta que as transações implicam a troca de valor (p. ex. dinheiro) através 

da fronteira organizacional ou individual na troca de produtos e/ou serviços. A troca de valor é 

importante para compreender os limites do CE: sem uma troca de valor, não ocorre comércio. 

E a ACEPI4 acrescenta mais, ao incluir na definição a condição para a compra ser considerada como 

CE, o facto de haver um compromisso de pagamento de determinado produto ou serviço no respetivo 

sistema do fornecedor através da Internet ou outras redes eletrónicas. 

Assim, iremos neste trabalho referir-nos a CE sempre que se tratem de transações comerciais numa 

relação B2C, feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando 

as que se realizam apenas pelo simples uso de correio eletrónico ou as empresas que apenas tenham 

uma presença na Internet. 

 

 

2.2 Tipos de Comércio Eletrónico 

O nosso foco para o estudo serão as relações Business-to-Consumer (B2C). Existem, no entanto, 

diversos tipos de CE e diferentes formas de o concretizar. 

Numa relação B2C, uma empresa transaciona produtos, serviços e/ou conteúdos (Mamede, 2009) 

diretamente com o consumidor, através de recurso à Internet e à Web, onde fazem parte os sítios web 

que comercializam em pequena quantidade (Scandiuzzi et. al, 2011). 

Numa relação B2B (Business-to-Business), é feita transação de produtos, serviços e/ou conteúdos 

(Mamede, 2009) entre empresas, através de recurso à Internet e à Web. (Scandiuzzi et. al, 2011) 

Numa relação C2C (Consumer-to- Consumer), os consumidores transacionam diretamente produtos, 

serviços e/ou conteúdos, através de recurso à Internet e à Web (Scandiuzzi et. al, 2011). 

M-Commerce é uma forma de concretizar o CE, feito com recurso a dispositivos móveis, como 

smartphones, tablets, iPads, entre outros, que pode ocorrer em qualquer que seja o tipo de CE 

(Azevedo, 2015). 

 

 

                                                        
4 http://www.acepi.pt/ 
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3 Arquitetura da solução 

Após a identificação do problema deu-se início à fase de revisão de literatura sobre trabalhos 

relacionados e foi proposta a tese. 

A revisão de literatura sobre trabalhos relacionados prolongou-se durante praticamente todo o trabalho, 

dada a constante possibilidade de mutação acerca do tema abordado. 

Aceite a proposta de tese, foi enunciado o objetivo e definida a metodologia a utilizar, que será descrita 

no capítulo seguinte. 

Passou-se então às fases de recolha e validação da amostra. Procurou-se uma fonte adequada para 

se conseguir obter uma amostra significativa para a obtenção de dados relevantes. 

A recolha e validação da amostra foi feita com recurso à base de dados SABI, uma base de dados de 

análise financeira de empresas ibéricas, entre as quais mais de quinhentas mil empresas portuguesas, 

com um histórico de contas anuais até doze anos e onde é possível recolher diversos tipos de dados 

tais como o setor de atividade e o volume de negócios, acedida a partir da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra. 

Depois de feito o levantamento da amostra, descrita no capítulo seguinte, foi feita investigação na fonte 

através de pesquisa exploratória aos sítios web da amostra, a fim de aferir quais das microempresas 

da amostra estavam envolvidas no CE. 

Foram enviados questionários (Anexo 5), via email, aos gestores da amostra recolhida, para perceber 

qual(is) a(s) motivação(ões) para a sua adoção, bem como se reconhecem o retorno do seu 

investimento em CE e o que pretendem realizar para manter ou modificar o seu negócio. Como sucede 

na maioria destes processos, o número de respostas foi muito reduzido, tendo sido obtido apenas duas 

respostas. Optámos, nesta situação, por realizar entrevistas (Anexo 6), tomando por base o 

questionário inicial, aos gestores das empresas, tentando fazê-lo de forma presencial.  

Concluída a fase de entrevistas inicia-se a fase de tratamento dos dados recolhidos, que se juntam aos 

dados já recolhidos na pesquisa exploratória aos sítios web, e que nos apoiam nas conclusões da 

investigação realizada com o objetivo de avaliar se o envolvimento no CE influenciou o sucesso das 

microempresas nele envolvidas. 

Finalmente, a redação da tese, que iniciou logo após a definição do objetivo e da metodologia a ser 

utilizada.  

A Figura 2 esquematiza as fases necessárias para a realização do trabalho proposto. 
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Figura 2 – Fases de realização do trabalho proposto 

 

As fases de recolha e validação de amostra tiveram de ser feitas duas vezes, devido ao compasso de 

espera que os incêndios na região obrigaram. Após essa paragem, a base de dados SABI foi atualizada 

com os dados de 2016 o que considerámos justificar nova recolha de amostra. 

 

 

3.1 Formulação de hipóteses de investigação 

A literatura mostra vários determinantes que podem influenciar a adoção e manutenção do CE com 

vista ao sucesso da empresa, mas nem todos reúnem consenso como são exemplo as questões de 

segurança, confiança e privacidade dos clientes. 

Martins (Martins et. al, 2016) afirma que, apesar da crença popular em contrário, não se pode concluir 

que a segurança e privacidade (e suas variáveis inerentes) sejam influentes para o processo de adoção 

do CE. Já Scandiuzzi (Scandiuzzi et. al, 2011) afirma que as falhas nos operadores de cartões de 

pagamento geram a desconfiança dos clientes e são, por isso, um fator critico para o sucesso do CE. 

Iremos neste estudo adotar seis determinantes que na revisão da literatura efetuada reuniram consenso 

como influenciadores da adoção do CE. 

1. A idade da empresa e a sua capacidade de inovação e marketing; 

2. A idade dos gestores, o seu nível de escolaridade e a sua experiência com o uso das TI; 

3. Prontidão organizacional e dos parceiros comerciais; 

4. Custos em infraestruturas e recursos humanos; 

5. Perceção do retorno do investimento por parte dos gestores; 

6. Conhecimento e consciencialização dos clientes. 

 

Zhou (Zhou et al., 2014), citado por (Azevedo, 2015) afirma que empresas mais antigas detêm 

processos mais rotineiros que impedem a capacidade de aprendizagem em ambientes mais jovens. 

 

H1 – A idade da empresa contribui positivamente para a sua capacidade de inovação e marketing e 

consequentemente para a adoção do CE. 

 

Revisão bibliográfica 

Proposta 
Tese Objetivo Metodologia 

Procura fonte para recolha e 
validação de amostra 

Recolha e validação 
de amostra 

Inquéritos/ 
Entrevistas 

Escrita da 
dissertação 

Tratamento de 
dados 

Ano 1 Ano 2 
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Com maior nível de educação e qualificação das pessoas, estas tenderão a alcançar elevados níveis 

técnicos e a possuir uma cultura adequada para enfrentar os desafios e as exigências que lhes forem 

colocados, utilizando a tecnologia como uma plataforma contra a maior complexidade e ritmo de 

mudança dos seus ambientes organizacionais. (Mamede, 2009) 

A adoção de sítios Web foi influenciada pela intensidade da informação dos produtos e pela inovação 

do CEO. (Al-Qirim, 2007) 

 

H2 – A idade do gestor, o seu nível de escolaridade e a sua experiência com o uso das TI contribuem 

positivamente para a adoção do CE. 

 

A prontidão da empresa para a adoção de CE envolve a existência de níveis suficientes de 

disponibilidade, especialização e sofisticação em termos de TI e recursos humanos, e a existência de 

recursos financeiros suficientes para os investimentos necessários associados ao processo de adoção 

de tecnologia (Iacovou et al., 1995), citado por (Martins et al., 2016), onde também a prontidão dos 

parceiros comerciais desempenha um papel importante para o sucesso da adoção. (Martins et al., 

2016)  

 

H3 – A prontidão organizacional e dos parceiros comerciais contribuem positivamente para a adoção 

do CE. 

H4 – Os custos em infraestruturas e recursos humanos contribuem positivamente para a adoção do 

CE. 

 

Um sítio Web inovador, bem concebido e gerido pode proporcionar a vantagem que uma empresa 

precisa para conduzir as suas atividades de CE com sucesso, sendo por isso essencial que os gestores 

consigam medir e perceber os benefícios do seu investimento. (Ghandour, 2015), mas a literatura 

académica existente não demonstra o suficiente conhecimento sobre como as empresas devem adotar 

e utilizar as tecnologias enquanto elemento atrativo para as empresas o que justificará o facto de 

apenas uma muito pequena porção destas aproveitem ao máximo o potencial que essas tecnologias 

têm para oferecer (Martins et al., 2016). 

 

H5 – A perceção do retorno do investimento por parte dos gestores contribui positivamente para a 

adoção do CE. 

 

É importante que as empresas tenham em conta o que os visitantes mais procuram e apreciam quando 

visitam um sítio web de CE. Ter um propósito claro ajuda os visitantes a perceber o que o sítio web 

oferece e tomar uma decisão fácil de compra (Ghandour, 2015). 
Na nova era económica, que é a era da informação, as empresas, incluindo as PME, são forçadas a 

adotar o CE e, as empresas que o não adotem serão deixadas para trás relativamente às adotantes. 

(Rahayu & Day, 2015) Através do seu sítio web apresentam a empresa, publicitam os seus produtos e 

serviços e divulgam os contatos. (Lopes, 2012) 
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H6 – O conhecimento e a consciencialização dos clientes contribuem positivamente para o sucesso do 

CE. 

 

A Tabela 22 resume as hipóteses de investigação formuladas. 

 

Tabela 2 - Hipóteses de investigação 

Hipótese Autor 

H1 – A idade da empresa contribui positivamente para a sua 

capacidade de inovação e marketing e consequentemente 

para a adoção do CE. 

(Zhou et al., 2014), citado por 

(Azevedo, 2015). 

H2 – A idade do gestor, o seu nível de escolaridade e a sua 

experiência com o uso das TI contribuem positivamente para 

a adoção do CE. 

(Mamede, 2009); (Al-Qirim, 2007) 

H3 – A prontidão organizacional e dos parceiros comerciais 

contribuem positivamente para a adoção do CE. 

(Iacovou et al., 1995), citado por 

(Martins et al., 2016) ; (Martins et 

al., 2016). 

H4 – Os custos em infraestruturas e recursos humanos 

contribuem positivamente para a adoção do CE. 

(Iacovou et al., 1995), citado por 

(Martins et al., 2016) ; (Martins et 

al., 2016). 

H5 – A perceção do retorno do investimento por parte dos 

gestores contribui positivamente para a adoção do CE. 

(Ghandour, 2015); (Martins et al., 

2016). 

H6 – O conhecimento e a consciencialização dos clientes 

contribuem positivamente para o sucesso do CE. 

(Ghandour, 2015) ; (Rahayu & Day, 

2015) ; (Lopes, 2012). 
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4 Recolha de dados da amostra 

Após a identificação do problema e enunciado o objetivo deste trabalho passou-se então à identificação 

da metodologia a utilizar. 

Sendo o foco do estudo nas microempresas do setor de comércio a retalho, da sub-região Pinhal 

Interior Norte, foi feita a extração da amostra com recurso à base de dados SABI, onde foram 

selecionados os critérios pretendidos para a recolha, filtrados pelos últimos cinco anos de registo. 

Depois de feito o levantamento da amostra, passou-se à fase de investigação exploratória através de 

visita aos sítios web das empresas da amostra, a fim de aferir quais das microempresas da amostra 

estão envolvidas no CE e analisar características do sítio web tais como facilidade de navegabilidade, 

serviços incluídos, entre outros. 

Foram então realizadas entrevistas aos gestores das empresas da amostra com envolvimento em CE, 

para perceber o seu nível de entendimento quanto ao retorno do seu investimento e quais as práticas 

adotadas e a adotar para manutenção e melhoria do negócio. 

Concluídas as fases de investigação exploratória e entrevistas iniciou-se a fase de tratamento dos 

dados recolhidos onde mais uma vez houve necessidade de aceder à informação anteriormente 

recolhida na base de dados SABI, com o objetivo de aferir se a perceção dos gestores corresponde à 

realidade dos números e passar à fase das conclusões da investigação realizada com o objetivo de 

avaliar se o envolvimento em CE influencia positivamente o sucesso das microempresas nele 

envolvidas.  

 

 

4.1 Elaboração da entrevista aos gestores 

Definidos os seis determinantes que podem influenciar a adoção do CE foram formuladas seis 

hipóteses de investigação e, com base nelas, elaborou-se a entrevista (Anexo 6) para assim podermos 

concluir acerca da veracidade, ou não, das hipóteses de investigação formuladas. 

A entrevista foi realizada aos gestores das empresas da amostra com envolvimento em CE, tentado 

fazê-lo de forma presencial. Nos casos em que não foi possível agendar entrevista pessoal, a mesma 

oi realizada telefonicamente. 

A entrevista tem por objetivo avaliar qual(is) a(s) motivação(ões) para a adoção do CE, e se os gestores 

reconhecem o retorno do seu investimento e o que pretendem realizar para manter ou modificar o seu 

negócio, bem como entender como é feita a utilização das TIC no modelo de negócio, a fim de concluir 

acerca dos benefícios da adoção do CE para o crescimento deste tipo de empresa. 

A entrevista oferece uma aproximação mais qualitativa, na tentativa de examinar a situação numa 

perspetiva mais aberta. Permite uma aproximação mais flexível e possui a capacidade de capturar 

resultados inesperados durante a análise que, de outra forma, poderiam escapar (Mamede, 2009). 

As questões elaboradas foram divididas em três grupos distintos: características da empresa, 

características do gestor e informações sobre produtos, serviços e tecnologias. 

Na caracterização da empresa, identifica-se o ano de constituição da empresa, o CAE principal e o 

concelho da sede. Todos estes dados são pré-identificados nos dados anteriormente recolhidos na 
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base de dados SABI. O ano de constituição da empresa irá ajudar-nos a responder à hipótese de 

investigação H1.  

A caracterização do gestor (sexo, idade e nível de escolaridade) pretende ajudar a responder à hipótese 

de investigação H2. 

As informações sobre produtos, serviços e tecnologias estão divididas em oito questões com o objetivo 

de responder às restantes hipóteses de investigação: 

 Data de implementação do CE para ajudar à resposta das hipóteses de investigação H1 e H3; 

 Investimento feito em tecnologias devido ao seu desenvolvimento e implementação para 

responder à hipótese de investigação H4; 

 Investimento feito em recursos humanos devido ao seu desenvolvimento e implementação para 

responder à hipótese de investigação H4; 

 Reconhecimento de benefícios e desvantagens na implementação para responder à hipótese 

de investigação H3, H5 e H6; 

 Preocupação na análise do comportamento dos clientes na implementação e manutenção para 

responder à hipótese de investigação H3, H5 e H6. 

 

A Tabela 3 relaciona as questões colocadas na entrevista e as hipóteses de investigação formuladas. 
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Tabela 3 – Relação entre questões colocadas na entrevista e hipóteses de investigação formuladas 

Hipótese Questão 

H1 – A idade da empresa contribui positivamente para a sua 

capacidade de inovação e marketing e consequentemente 

para a adoção do CE. 

Ano de constituição da empresa; 
Data de implementação do CE. 
 

H2 – A idade do gestor, o seu nível de escolaridade e a sua 

experiência com o uso das TI contribuem positivamente para 

a adoção do CE. 

Características do gestor: sexo, 

idade e nível de escolaridade 

H3 – A prontidão organizacional e dos parceiros comerciais 

contribuem positivamente para a adoção do CE. 

Data de implementação do CE; 

Reconhecimento de benefícios e 

desvantagens na implementação; 

Preocupação na análise do 

comportamento dos clientes na 

implementação e manutenção 

H4 – Os custos em infraestruturas e recursos humanos 

contribuem positivamente para a adoção do CE. 

Investimento feito em tecnologias 

devido ao seu desenvolvimento e 

implementação; 

Investimento feito em recursos 

humanos devido ao seu 

desenvolvimento e implementação 

H5 – A perceção do retorno do investimento por parte dos 

gestores contribui positivamente para a adoção do CE. 

Reconhecimento de benefícios e 

desvantagens na implementação; 

Preocupação na análise do 

comportamento dos clientes na 

implementação e manutenção 

H6 – O conhecimento e a consciencialização dos clientes 

contribuem positivamente para o sucesso do CE. 

Reconhecimento de benefícios e 

desvantagens na implementação; 

Preocupação na análise do 

comportamento dos clientes na 

implementação e manutenção 
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5 Resultados e Discussão  

Concluída a recolha e tratamento de dados da amostra, vamos neste capítulo analisar e discutir os 

resultados obtidos. 

 

 

5.1 Resultados  

Através da pesquisa à base de dados SABI, foi recolhida uma amostra de 907 microempresas com 

sede na sub-região Pinhal Interior Norte (Anexo 1), sendo 672 delas no distrito de Coimbra e as 

restantes 235 no distrito de Leiria, o que representa uma percentagem de 74,09% e 25,91%, 

respetivamente, como ilustra o gráfico da Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Microempresas da região, por distrito. 

 

 

O distrito de Coimbra inclui 9 concelhos – Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, 

Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares - e o de Leiria 5 concelhos – Alvaiázere, 

Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande. 

Do total das empresas da amostra pertencentes ao distrito de Coimbra, 73 (10,86%) estão sediadas no 

concelho de Arganil, 26 (3,87%) no concelho de Góis, 137 (20,39%) no concelho de Lousã, 89 (13,24%) 

no concelho de Miranda do Corvo, 160 (23,81%) no concelho de Oliveira do Hospital, 15 (2,23%) no 

concelho de Pampilhosa da Serra, 29 (4,32%) no concelho de Penela, 88 (13,10%) no concelho de 

Tábua e 55 (8,18%) no concelho de Vila Nova de Poiares, como ilustra o gráfico da Figura 4. 

74.09%

25.91%

Coimbra

Leiria
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Figura 4 - Microempresas do distrito de Coimbra, por concelho 

 

 

Do total das empresas da amostra pertencentes ao distrito de Leiria, 26 (11,06%) estão sediadas no 

concelho Alvaiázere, 117 no concelho de Ansião (49,79%), 17 no concelho de Castanheira de Pera 

(7,23%), 42 no concelho de Figueiró dos Vinhos (17,87%) e 33 no concelho de Pedrogão Grande 

(14,04%), como ilustra o gráfico da Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Microempresas do distrito de Leiria, por concelho 

 

 

Mas, da amostra recolhida, nem todas as empresas possuem sítio web e, das 907 iniciais reduz-se a 

amostra para 46 (5,07%) - 35 das 672 (5,21%) no distrito de Coimbra e 11 das 235 (4,68%) no distrito 

de Leiria. 
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E, a amostra diminui mais um pouco quando se verifica, por investigação exploratória aos sítios web 

das empresas, que destas 46 empresas apenas 9 (19,57%) possuem um sítio web de CE, e as 

restantes 37 (80,43%) apenas têm uma presença na Internet sem loja de CE. 

O que, no total das 907 da amostra inicial significa uma percentagem inferior a 5% de empresas que 

apenas possuem sítio web sem uso de CE e inferior a 1% de empresas que possuem sítio web com 

CE, como mostra o gráfico da Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Microempresas da região com sítio web de CE 

 

 

Ficando com a amostra inicial reduzida a uma amostra de 9 empresas, foram realizadas marcações 

para entrevista aos gestores dessas empresas, sendo que um deles recusou e por isso a amostra 

passou a ser de 8 empresas (0,88%) - 6 do distrito de Coimbra e 3 do distrito de Leiria – que significa 

uma percentagem de 62,50% e 37,50%, respetivamente, como se pode verificar no gráfico da Figura 

7. 

 

 
Figura 7 - Microempresas da região com sítio web de CE, participantes no estudo 
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As empresas estão sediadas 1 no concelho de Arganil, 1 no concelho de Miranda do Corvo, 2 no 

concelho de Oliveira do Hospital, 1 no concelho de Tábua, 2 no concelho de Ansião e 1 no concelho 

de Figueiró dos Vinhos, conforme evidencia a Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Distribuição de empresas envolvidas no CE, por concelho 

 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 18 e 26 de outubro de 2017, 3 presencialmente e as 

restantes 5 telefonicamente, dada a impossibilidade de realização presencial. 

As empresas iniciaram as suas atividades entre os anos de 1987 e 2016 e apenas 3 delas (37,50%) 

adotaram o CE em simultâneo (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Percentagem de empresas que iniciaram CE em simultâneo com a atividade 

 

Os gestores são 4 do sexo masculino (50,00%) e 4 do sexo feminino (50,00%) com idades 

compreendidas entre os 37 e os 80 anos, e níveis de escolaridade a variar entre o atual 1ºciclo do 

ensino básico e o grau de mestrado. Quatro dos gestores (50,00%) dizem ter experiência no uso de TI, 

3 (37,50%) dizem não ter qualquer experiência e apenas 1 (12,50%) diz ter muito pouca experiência, 

numa proporção evidenciada através da Figura 10. 
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Figura 10 - Nível de experiência dos gestores com o uso das TI 

 

Todos os gestores (100,00%) referiram ter tido necessidade de investir em tecnologia, mas apenas 2 

(25,00%) disseram ter investido em recursos humanos, aquando da implementação do CE. 

Duas empresas (25,00%) subcontrata os serviços de implementação e manutenção, 1 (12,50%) tem 

um colaborador dedicado a esses serviços e nas restantes 5 (62,50%) tudo é desenvolvido de forma 

caseira, como se verifica na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Alocação de recursos humanos à implementação e manutenção do CE 

 

No que se refere à preocupação na análise do comportamento dos clientes na implementação e 

manutenção do CE, 3 empresas (37,50%) disseram não ter essa preocupação e os restantes 5 

(62,50%) referiram tê-la. (Figura 12) 
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Figura 12 - Preocupação dos gestores na análise do comportamento dos clientes 

 

Cinco gestores (62,50%) dizem reconhecer benefícios na implementação e manutenção do CE, como 

maior conhecimento por parte do seu público-alvo (100,00%), aumento de contactos (100,00%), 

rapidez na transação (100,00%), maior abrangência geográfica (80,00%) e crescimento do volume de 

negócios (60,00%), como ilustra a Figura 13.  

 

 

Figura 13 – Principais benefícios reconhecidos na adoção do CE 

 

Os restantes 3 gestores (37,50%) das empresas da amostra referem não reconhecer benefícios 

reconhecendo como principais causas a falta de infraestruturas (100,00%), a falta de conhecimento do 

gestor (100,00%), falta de conhecimento dos clientes (100,00%), custos (100,00%) e a falta de 

habilitações dos colaboradores (33,33%), como mostra o gráfico da Figura 14. 
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Figura 14 - Principais causas de não reconhecimento de benefícios na adoção do CE 

 

Quanto ao reconhecimento de desvantagens na implementação e manutenção do CE, 5 gestores 

(62,50%) reconhecem-nas, sendo as principais apontadas a falta de prontidão dos clientes (40,00%) e 

do setor (20,00%), as falhas nas comunicações (40,00%) e os custos (20,00%), como se pode analisar 

através da Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Principais desvantagens reconhecidas na adoção do CE 

 

Apenas 2 das empresas da amostra (25,00%) não disponibiliza formas de pagamento, recorrendo 

somente ao pagamento no ato da entrega. (Figura 16) 
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Figura 16 - Percentagem de empresas que disponibilizam pagamento online 

 

Também 2 das empresas da amostra (25,00%) são de difícil registo e 2 outras (25,00%) são de 

navegação pouco intuitiva. (Figura 17) 

 

 

Figura 17 - Classificação do sítio web quanto à facilidade de navegação 

 

Nenhum (100,00%) dos sítios web das 8 empresas analisadas disfruta da totalidade dos recursos 

permitidos para este tipo de serviço. 

 

 

5.2 Discussão de resultados 

Através de investigação pessoal e análise cuidada na conciliação de todos estes dados recolhidos nas 

respostas dos gestores e os dados recolhidos através da base de dados SABI, verificamos que as 

empresas da amostra têm início de atividade entre os anos de 1987 e 2016 e apenas 3 delas adotaram 

o CE em simultâneo, pelo que não podemos concluir que a idade da empresa contribua positivamente 
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para a sua capacidade de inovação e marketing e consequentemente para a adoção do CE, não se 

confirmando a hipótese de investigação H1. 

Os gestores têm idades compreendidas entre os 37 e os 80 anos, e níveis de escolaridade a variar 

entre o atual 1ºciclo do ensino básico e o grau de mestrado, havendo gestores sem, com pouca e com 

experiência no uso de TI, não se podendo assim afirmar que a idade do gestor, o seu nível de 

escolaridade e a sua experiência com o uso das TI contribuem positivamente para a adoção do CE, 

não se confirmando a hipótese de investigação H2. 

Apenas três das empresas da amostra iniciaram simultaneamente a atividade e o CE e, de uma forma 

ou de outra, todos os gestores referem a falta de conhecimento dos clientes, a falta de habilitações dos 

colaboradores, a falta de infraestruturas, os custos como fatores negativos para a sua adoção e 

manutenção, o que nos leva a afirmar que a prontidão organizacional e dos parceiros comerciais 

contribuem positivamente para a adoção do CE, confirmando assim a hipótese de investigação H3. 

E, da mesma forma que a falta de conhecimento dos clientes se mostra como desvantagem para a 

adoção e manutenção do CE, e já 62,50% dos gestores da amostra terem a preocupação em analisar 

o comportamento dos seus clientes na adoção e manutenção do CE, podemos dizer que o 

conhecimento e consciencialização dos clientes contribuirá positivamente para o sucesso do CE, 

confirmando a hipótese de investigação H6. 

Os gestores ao referirem custos incluem neles os custos em infraestruturas e recursos humanos ou 

externalização dos serviços de implementação e manutenção, o que confirma a hipótese de 

investigação H4. 

Todos os gestores entrevistados que reconhecem benefícios na adoção e manutenção do CE mostram 

empenho em continuar a melhorar a sua presença e preocupação com o mercado e os seus clientes, 

o que não acontece com os gestores que dizem não reconhecer benefícios. Este facto leva-nos a 

afirmar que se confirma a hipótese de investigação H5. 

Confirmamos com este estudo o que já (Lopes, 2012) afirmava ao dizer que uso da Web pelas PME 

portuguesas é ainda muito limitado.  

Uma grande parte das microempresas da região não possui presença na Internet e, também uma 

grande parte das que possuem presença na Internet não adotaram o CE. 

As empresas que possuem CE não aproveitam todas as potencialidades que as tecnologias lhes 

oferecem. 

 
Fonte: http://observador.pt, acedido em 10/01/2018 

Figura 18 - Utilizadores de Internet na EU 
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O número de utilizadores de Internet em Portugal, apesar de ainda ser mais reduzido que a média 

europeia, como mostra a Figura 18, tem tido um crescimento exponencial (Figura 19). 

 

 
Fonte: PORDATA (https://www.pordata.pt, acedido em 09/01/2018) 

Figura 19 - Total de assinantes de Internet em Portugal 

 
Segundo dados estatísticos divulgados pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) 

sobre acesso e utilização da Internet na União Europeia, os quais são parte dos resultados de um 

inquérito realizado em 2016 sobre utilização de tecnologias da informação e da comunicação em 

domicílios e por indivíduos, mais de 80% das pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 74 

anos utilizaram a Internet em 2016, a partir de diferentes equipamentos. (https://www.anacom.pt, 

acedido em 10/01/2018), tendo-se destacado nos últimos anos o uso do smartphone, conforme estudo 

publicado pela ACEPI, evidenciado pela Figura 20. 
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Fonte: http://www.acepi.pt, acedido em 12/10/2017 

Figura 20 - Equipamentos de acesso à Internet 

 

Será de todo conveniente que as empresas ponderem a sua presença na Internet e no CE. 

A ACEPI, apresentou um estudo, na sessão de abertura do Portugal Digital Summit, publicado em 

http://tek.sapo.pt, onde afirma serem já 36% da população portuguesa utilizadores do CE e a tendência 

é aumentar, muito embora cerca de metade deles optem por comprar fora do país, o que será revelador 

do longo caminho que dizem ainda haver a percorrer na preparação das empresas portuguesas, mas 

promete medidas para ajudar as empresas a darem os primeiros passos no digital. (http://tek.sapo.pt, 

acedido em 11/10/2017)  

Um sítio web deve ter um conteúdo que satisfaça as necessidades do utilizador, isto é, deve ser fácil 

de entender de modo que o utilizador obtenha benefícios (Evans e King, 1999), citado por (Lopes, 

2012). Deve ser rico em informação, com qualidade e quantidade, e deve ter um design atrativo. (Lopes, 

2012), o que constatámos não se verificar em alguns dos sítios web analisados.  

A Figura 21 permite-nos concluir que existe já um considerável número de domínios ativos em Portugal, 

ainda que sejam na sua maioria pertencentes a empresas de maior dimensão que as aqui analisadas, 

consideramos que o facto de ter uma simples presença na Internet já é indicador de mudança e alguns 

gestores entrevistados mostraram-se empenhados em melhorar a sua presença, mas, de facto, 

concordamos com (Lopes, 2012) ao afirmar que o CE ainda não se popularizou entre as PME 

portuguesas e especialmente entre as microempresas da região em análise. 
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Fonte: http://www.acepi.pt, acedido em 12/10/2017 

Figura 21 - Domínios ativos em Portugal 

 

Apesar da análise feita pela ACEPI mostrar que o CE em relações B2C, em Portugal, tem vindo ao 

longo dos anos a contribuir para o aumento do volume de negócio das PME (Figura 21), afirma que há 

ainda, no que respeita às microempresas, muito a desenvolver para que as empresas alterem a sua 

estratégia de negócio com o uso das TIC e as empresas da sub-região Pinhal Interior Norte analisadas 

não são exceção. 

 

 

Fonte: http://www.acepi.pt, acedido em 12/10/2017 

Figura 22 - CE B2C em Portugal - Volume de negócios 
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Não podemos concluir que a idade da empresa contribua positivamente para a sua capacidade de 

inovação e marketing e consequentemente para a adoção do CE, nem que a idade do gestor bem como 

o seu nível de escolaridade e experiência com o uso de TI contribua positivamente para a adoção do 

CE, não se confirmando assim as hipóteses de investigação H1 e H2. 

Com base no nosso estudo concluímos que a prontidão organizacional e dos parceiros comerciais e o 

conhecimento e consciencialização dos clientes contribuem positivamente para a adoção do CE, 

confirmando assim a hipótese de investigação H3 e H6. 

Podemos concluir também que os custos em infraestruturas e recursos humanos ou externalização dos 

serviços de implementação e manutenção podem influenciar a adoção e manutenção do CE, o que 

confirma a hipótese de investigação H4. 

Todos os gestores entrevistados que reconhecem benefícios na adoção e manutenção do CE mostram 

empenho em continuar a melhorar a sua presença e preocupação com o mercado e os seus clientes, 

o que não acontece com os gestores que dizem não reconhecer benefícios, o que confirma a hipótese 

de investigação H5. 

Assim, não foi possível confirmar as hipóteses de investigação H1 e H2 e foi possível confirmar as 

hipóteses de investigação H3, H4, H5 e H6. 

Confirmadas as hipóteses de investigação H3, H4, H5 e H6 podemos concluir que as microempresas 

do setor de comércio a retalho da sub-região Pinhal Interior Norte com envolvimento em CE, em 

relações B2C, terão uma taxa de sucesso crescente devido à sua adoção e manutenção caso haja 

prontidão de todas as partes envolvidas, o que implica o entendimento do retorno do investimento por 

parte dos gestores e o conhecimento e consciencialização dos clientes. 
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6 Conclusões 

Foi proposto como objetivo para o nosso estudo saber se as empresas do setor de comércio a retalho 

da sub-região Pinhal Interior Norte, com envolvimento em CE, em relações B2C, apresentam uma taxa 

de sucesso crescente devido à sua adoção e manutenção. 

Para tal, foi recolhida a amostra com recurso à base de dados SABI, posteriormente foi realizada uma 

investigação exploratória, através de visita aos sítios web da amostra recolhida, para averiguar quais 

das empresas da amostra estavam envolvidas no CE. 

Com base na literatura, definimos seis determinantes que podem influenciar a adoção e manutenção 

do CE com vista ao sucesso da empresa, que serviram de base para a formulação de seis hipóteses 

de investigação e da elaboração das questões para a entrevista aos gestores das empresas a amostra 

recolhida, com envolvimento no CE. 

Passámos à fase de entrevistas com a finalidade de avaliar se reconhecem o retorno do seu 

investimento e o que pretender realizar para manter ou modificar o seu negócio e obter respostas que 

ajudem a avaliar as hipóteses de investigação consideradas. 

Após a recolha dos dados, foi feita a conciliação entre a investigação exploratória e os dados recolhidos 

nas entrevistas para podermos concluir acerca do objetivo proposto. 

Foram confirmadas as hipóteses de investigação H3, H4, H5 e H6, mas não foram confirmadas as 

hipóteses de investigação H1 e H2. 

Apesar de o número de utilizadores de Internet em Portugal ter vindo a ter um crescimento exponencial, 

o seu uso pelas PME portuguesas é ainda muito limitado.  

O facto de todos os gestores terem referido ter tido necessidade de investir em tecnologia, e alguns 

também em recursos humanos, evidencia a não prontidão organizacional para a adoção do CE. 

Há ainda um longo percurso para que as empresas da sub-região Pinhal Interior Norte alinhem as TIC 

com a sua estratégia de negócio enquanto vantagem competitiva, mas o facto de já começar a haver 

preocupação em ter presença na Internet é indicador de algum avanço. 

E, 62,50% das empresas analisadas viram o seu resultado financeiro aumentado após a adoção do 

CE, pelo que acreditamos que isso se deva ao seu uso, o que vai ao encontro das conclusões 

publicadas no estudo publicado pela ACEPI (Figura 22), realizado às empresas mais representativas 

em termos de negócio eletrónico em Portugal e responde positivamente à nossa questão de 

investigação. 

Notámos ainda que, duas das empresas que têm vindo a ter o seu resultado financeiro aumentado 

adotaram o CE simultaneamente à constituição da empresa, o que pode indiciar que uma estratégia de 

negócio alinhada desde sempre ao uso das tecnologias, ajudará a obter resultados mais promissores. 

Visto que grande parte da literatura atual tem um foco mais amplo sobre adoção da tecnologia de CE 

em geral em todos os setores da indústria, havendo, por isso, poucos estudos existentes sobre a 

adoção de tecnologias da CE e da prontidão da indústria num setor industrial específico (Kurnia et. al, 

2013) e com papel importante na economia nacional, como é o caso do setor a retalho em Portugal, 
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segundo dados do PORDATA5, consideramos ter dado um contributo para a literatura deste tema, 

ajudando os gestores na adoção do CE por parte das microempresas em regiões menos desenvolvidas. 

 

 

6.1 Limitações e futuras investigações 

Consideramos que a principal limitação deste estudo se prende com o tamanho da amostra, que não 

permite generalizar resultados. 

Também o facto de as TI permitirem constante mudança e o estudo ter sido realizado num determinado 

período temporal pode ser uma limitação, uma vez que, a qualquer momento pode haver alterações 

que produzam diferentes resultados. 

Uma outra limitação prende-se com a dificuldade em extrair dos resultados obtidos o que é efetivamente 

resultante do CE, quando as empresas, paralelamente, exercem o seu negócio em lojas físicas. 

Será por isso importante realizar uma nova análise, à amostra inicial e em particular aos sítios web 

analisados, em outro período temporal para compreender a evolução do uso das TI pelas empresas da 

região enquanto estratégia de negócio. 

Com o crescimento exponencial que se tem vindo a verificar, no uso da Internet e das tecnologias por 

parte dos consumidores, levanta-se aqui uma questão que achamos ser interessante para análise 

futura: 

Será o CE o fim do comércio tradicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 http://www.pordata.pt/ 
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Anexo 1 - Amostra inicial recolhida na base de dados SABI 

 

 
 

 

Step result Search result

1. 6.179 6.179

2. 216.871 907

TOTAL 907

Product name Sabi

Update number 218

Software version 74.00

Data update 10/10/2017 (n° 2181)

Username Univ Coimbra - Economia-1

Export date 13/10/2017

Boolean search : 1 And 2

Cut off date 31/03

Country/Region in country: Arganil, Góis, Lousã, 
Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa 
da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, 
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró 
dos Vinhos, Pedrógão Grande

NACE Rev. 2 (Primary codes only): 47 - Retail trade, 
except of motor vehicles and motorcycles



 
  

Anexo 2 - Amostra recolhida na base de dados SABI das empresas com sítio web 

 
Distrito Concelho Empresa Sítio web 

Coimbra 

Arganil Agro Argus, Lda www.agroargus.com 

Góis 

Gois Cor - 
Publicidade, 
Sociedade 
Unipessoal, Lda 

www.goiscor.com 

Lousã 

Chamagás – Central 
Distribuidora de Gás, 
Lda 

www.chamagas.com 

Cronobandeira – 
Equipamentos e 
Serviços 
Cronometragem, Lda 

www.cronobandeira.com 

Eco-PC – 
Informática, 
Unipessoal, Lda 

www.eco-pc.pt 

Filprothec 
Informática, Lda 

www.filprotech.pt 

Gaveta das Cores, 
Unipessoal, Lda 

www.gavetadascores.jimdo.com 

Isocad – Informática 
e Consultoria 
aplicados ao 
desenho, Lda 

www.isocad.pt 

Tulipa Negra – 
Padaria e Pastelaria, 
Lda 

www.sportlisboaebenficapmanager.webnode.com 

Verdeclick – 
Soluções 
Energéticas, Lda 

www.verdeclick.pt 

Miranda 
do Corvo 

Asfalcentro - 
Comércio de Asfaltos 
S.A. 

www.grupoisidoro.com 

Luís Carvalho 
Brandão, Unipessoal, 
Lda 

www.agrocampo.pt 

Movelesk - Mobiliário 
e Equipamento de 
Escritório, Lda 

www.movelesk.pt 

PCB - Informática e 
Serviços, Lda 

www.pcbarato.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Coimbra 

Oliveira 
do 
Hospital 

A.M.M. - Comércio de 
Materiais de 
Construção, Lda 

www.amm.com.pt 

António Maria Veloso 
& CA., S.A. 

www.olisei.com 

Centromaq - 
Máquinas de 
Costura, Lda 

www.centromaq.com 

Classitendência - 
Mobiliário e 
Decoração, Lda 

www.classitendencia.pt 

Efeito Verde Lda www.efeitoverde.com 
Electro Rádio Estrela 
- Comércio e 
Reparação de 
Electrodomésticos, 
Lda 

www.electroradioestrela.com 

Estilarte - Empresa 
Industrial e Comercial 
de Móveis, Lda 

www.estilarte.pt 

G. M. Garcia e 
Mendes Lda 

www.garciaemendes.com 

Go-Star, Lda www.go-star.pt 
JRSilva & Filho, Lda www.bicicletassilvex.com.pt 
Lusacelular – 
Equipamentos de 
Telecomunicações, 
Lda 

www.lusacelular.pt 

Meio Mundo – 
Livraria e Papelaria, 
Lda 

www.papelariameiomundo.com 

Unipinho – 
Produtos para 
cabeleireiros, Lda 

www.unipinho.com 

Penela 

Electropenela, Lda www.electropenela.pt 
Frojobel – 
Investimentos, Lda 

www.frijobel.pt 

Parkvending - 
Exploração de 
Máquinas 
Automáticas, Lda 

www.parkvendingcoimbra.com 

Peninftel - Penela 
Informática e 
Telecomunicações, 
Unipessoal, Lda 

www.peninftel.pt 

Tábua 
Tino - 
Electrodomésticos e 
Gás, Lda 

tino-electrodomesticosegas.webnode.pt 

Vila Nova 
de 
Poiares 

Hippus B - Produtos 
e Serviços Hípicos, 
Unipessoal, Lda 

www.hippusb.pt 

LMI – 
Telecomunicações, 
Lda 

www.lmi-telecomunicacoes.com 

Silvagas, Lda www.silvagas.net 

 
 
 



 
  

Leiria 

Alvaiázere  

Petroalves – 
Distribuidor de 
Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A. 

www.petroalves.pt 

Tuaempresa.alva – 
Serviços 
informáticos, Ld 

www.tuaempresa.pt 

Ansião 

Brimadri - Materiais 
Construção e 
Decoração, 
Unipessoal, Lda 

www.brimadri.com 

Electroferta Lda www.electroferta.pt 
Ideias & Hobbys, Lda www.ideiasehobbys.pt 
N.B.Móveis – Móveis 
e Estofos, Lda. 

www.nbmoveis.com 

Sinfsys, Unipessoal, 
Lda 

www.sinfsys.com 

Figueiró 
dos 
Vinhos 

Booklândia - 
Unipessoal, Lda 

www.booklandia.pt 

FICAPE - 
Cooperativa Agrícola 
do Norte do Distrito 
de Leiria, C.R.L. 

www.ficape.pt 

Nautifish Lda www.nautifish.com 
Pedrogão 
Grande 

Diversões Simões, 
Lda 

www.diversoessimoes.com 

 



 
  

 
Anexo 3 – Amostra recolhida na base de dados SABI das empresas com sítio web, 

com envolvimento em CE. 

 

Distrito Concelho Empresa Sítio web 

Coimbra 

Arganil Agro Argus, Lda www.agroargus.com 

Miranda do Corvo 
Luís Carvalho Brandão, 
Unipessoal, Lda 

www.agrocampo.pt 

Oliveira do Hospital 

Efeito Verde Lda www.efeitoverde.com 
G. M. Garcia e Mendes 
Lda 

www.garciaemendes.com 

Go-Star, Lda www.go-star.pt 

Tábua 
Tino - Electrodomésticos 
e Gás, Lda 

tino-
electrodomesticosegas.webnode.pt 

Leiria 
Ansião 

Electroferta Lda www.electroferta.pt 
Ideias & Hobbys, Lda www.ideiasehobbys.pt 

Figueiró dos Vinhos Nautifish Lda www.nautifish.com 



 
  

Anexo 4 -. Amostra recolhida na base de dados SABI das empresas com sítio web, 

com envolvimento em CE, participantes no estudo. 

 
Distrito Concelho Empresa Sítio web 

Coimbra 

Arganil Agro Argus, Lda www.agroargus.com 

Miranda do Corvo 
Luís Carvalho Brandão, 
Unipessoal, Lda 

www.agrocampo.pt 

Oliveira do Hospital 
Efeito Verde Lda www.efeitoverde.com 
G. M. Garcia e Mendes 
Lda 

www.garciaemendes.com 

Tábua 
Tino - Electrodomésticos 
e Gás, Lda 

tino-
electrodomesticosegas.webnode.pt 

Leiria 
Ansião 

Electroferta Lda www.electroferta.pt 
Ideias & Hobbys, Lda www.ideiasehobbys.pt 

Figueiró dos Vinhos Nautifish Lda www.nautifish.com 
 
 



 
  

Anexo 5 - Questionário enviado por correio eletrónico às empresas da amostra 

 
 



 
  

 



 
  

 
 



 
  

Anexo 6 - Entrevista apresentada às empresas da amostra, com envolvimento 

em CE. 

 

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição   

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede  

  

Características do Gestor 

Sexo   

Idade  

Nível de Escolaridade  

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

 

Obrigada. 



 
  

Anexo 7 - Respostas dos gestores às entrevistas apresentadas. 

 

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  1992 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Arganil 

  

Características do Gestor 

Sexo  F 

Idade 44 

Nível de Escolaridade 
Mestrado. 

Com experiência no uso de TI 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2016 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim.  

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Não reconhece. 

Diz não haver procura por parte dos 
clientes. 

Falta de conhecimento do gestor. 

Falta de infraestruturas. 

Custos. (Sem capacidade de 
investimento) 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Sim. Custos 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Não. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

NR 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

NR 

Obrigada.



 
  

 

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  1987 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Tábua 

  

Características do Gestor 

Sexo  F 

Idade 80 

Nível de Escolaridade 
Equivalente a 1ºciclo do ensino básico. 

Sem experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2014 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Não reconhece. 

Falta de conhecimento do gestor. 
Falta de habilitações dos colaboradores. 
Falta de conhecimento dos clientes. 
Falta de infraestruturas. 
Custos. 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Sim. Falta de conhecimento dos clientes. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Não. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

NR 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

NR 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  2015 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Miranda do Corvo 

  

Características do Gestor 

Sexo  M 

Idade 44 

Nível de Escolaridade 
9ºano. 

Sem experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2015 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Não reconhece. 

Falta de conhecimento do gestor. 
Falta de conhecimento dos clientes.  
Falta de infraestruturas. 
Custos. 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Sim. 

Falta de conhecimento dos clientes. 

Falta de prontidão do mercado. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Não. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

NR 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

NR 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  1992 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Oliveira do Hospital 

  

Características do Gestor 

Sexo  M 

Idade 61 

Nível de Escolaridade 
Bacharelato. 

Sem experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2013 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Sim. 

Maior conhecimento por parte do seu 
público alvo. 
Aumento de contactos por parte do seu 
público alvo. 
Maior abrangência geográfica do seu 
público alvo. 
Rapidez na transação. 
 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Sim. 

Falhas nas comunicações. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Sim. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

Rapidez. 

Custos. 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

Rapidez. Custos. 

Assistência pós-venda. 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  2007 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Oliveira do Hospital 

  

Características do Gestor 

Sexo  F 

Idade 38 

Nível de Escolaridade 
Licenciatura. 

Com experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2007 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Sim.  

Aumentou (uma pessoa dedicada à 
implementação e manutenção). 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Sim. 

Crescimento do volume de negócio. 
Maior conhecimento por parte do seu 
público alvo. 
Aumento de contactos por parte do seu 
público alvo. 
Maior abrangência geográfica do seu 
público alvo. 
Rapidez na transação. 
 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Sim. 

Falhas nas comunicações. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Sim. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

Abrangência geográfica. 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

Rapidez na transação. 

Vários tipos de pagamento. 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  2005 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Ansião 

  

Características do Gestor 

Sexo  M 

Idade 39 

Nível de Escolaridade 
12ºano. 

Sem experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2013 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Sim. 

Crescimento do volume de negócio. 
Maior conhecimento por parte do seu 
público alvo. 
Aumento de contactos por parte do seu 
público alvo. 
Maior abrangência geográfica do seu 
público alvo. 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Não. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Sim. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

Comunicação com os clientes. 

Facilidade na transação. 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

Preço. 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  2007 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Ansião 

  

Características do Gestor 

Sexo  M 

Idade 42 

Nível de Escolaridade 
12ºano. 

Com pouca experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2016 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Sim. 

Aumentou. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Sim. 

Maior conhecimento por parte do seu 
público alvo. 
Aumento de contactos por parte do seu 
público alvo. 
Maior abrangência geográfica do seu 
público alvo. 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Não. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Sim. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

Conhecimento por parte do público. 

Aumento de contactos. 

Rapidez na transação. 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

Facilidade de navegação. 

Obrigada.



 
  

ENTREVISTA A GESTORES DE MICROEMPRESAS DE VENDA A 
RETALHO DO PINHAL INTERIOR NORTE 

No âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias do Instituto Superior Técnico, 
estamos a desenvolver entrevistas a gestores de Microempresas de venda a retalho da região 
Pinhal Interior Norte. 

A entrevista tem como objetivo entender como é feita a utilização das tecnologias de 
informação (TI) no modelo de negócio, a fim de concluir acerca dos benefícios do comércio 
eletrónico (e-commerce) para o crescimento deste tipo de empresa. 

Neste estudo entendemos como comércio eletrónico a existência de transações comercias, 
feitas com recurso a dispositivos eletrónicos com acesso à Internet, não se enquadrando nele 
o uso de email ou apenas a existência de um Website. 

As respostas serão tratadas de forma totalmente anónima. 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

Características da Empresa 

Ano de constituição  2006 

CAE principal (5 dígitos) 
47XXX - Comércio a retalho - Filtrado por 
consulta a base de dados SABI 

Concelho da sede Figueiró dos Vinhos 

  

Características do Gestor 

Sexo  M 

Idade 37 e 57 

Nível de Escolaridade 
Licenciatura. 

Um tem experiência no uso de TI. 

  



 
  

  

Informações sobre produtos, serviços e tecnologias  

Data de implementação de Comércio 
Eletrónico (CE) 

2007 

Tiveram de fazer investimento em 
tecnologias devido ao seu 
desenvolvimento e implementação? 

Sim. 

Alterou o nº de colaboradores devido à 
sua implementação?  

Se sim, aumentou ou diminuiu? 

Em que setores? 

Não. 

Reconhece benefícios na implementação 
do CE? 

Se sim, quais? 

 Crescimento do volume de 
negócio 

 Maior conhecimento por parte do 
seu público alvo 

 Aumento de contactos por parte 
do seu público alvo 

 Maior abrangência geográfica do 
seu público alvo 

 Rapidez na transação 
Se não, por acha que isso acontece? 

 Falta de conhecimento do gestor 
 Falta de habilitações dos 

colaboradores  
 Falta de conhecimento dos 

clientes  
 Falta de infraestruturas  
 Custos 

Sim. 

Crescimento do volume de negócio. 
Maior conhecimento por parte do seu 
público alvo. 
Aumento de contactos por parte do seu 
público alvo. 
Maior abrangência geográfica do seu 
público alvo. 
Rapidez na transação. 
 

Reconhece desvantagens na 
implementação do CE? 

Se sim, quais? 

 

Não. 

Considera muito importante. 

Preocupa-se em analisar o 
comportamento dos seus clientes na 
manutenção do CE? 

Sim. Um pouco. 

O quer mais valoriza no CE? 

 

 

Abrangência geográfica. 

E o que considera que os seus clientes 
mais valorizam no CE? 

Rapidez na transação. 

Inexistência de deslocação a loja física. 

Obrigada. 


