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Resumo 

Um estudo anterior demonstrou que as escolhas de t-shirts em mundos virtuais 3D são bons 

indicadores das preferências dos consumidores quando expostos às t-shirts em forma física. 

Permitem por isso testar de forma rápida e barata o potencial de mercado de novos modelos, 

sem necessidade do dispêndio de tempo e custo associados ao fabrico e envio de amostras 

físicas. Contudo, os mundos virtuais 3D têm muito menos utilizadores do que as plataformas 

Web tradicionais, o que pode limitar e enviesar o seu potencial para este efeito. Deste modo, 

surge a necessidade de analisar qual a qualidade comparativa deste indicador face a indicadores 

similares num espaço virtual 2D mais usual, com mais utilizadores (plataforma Web). 

Esta investigação compara atos de compras em plataforma 2D com atos de compras em mundo 

virtual 3D, e ambos com a receção efetiva do produto físico, para detetar qual a qualidade relativa 

de cada método como indicador das preferências dos consumidores de produtos físicos. Para 

isso, foram criados produtos físicos e colocados à venda em espaços virtuais 2D e mundos 

virtuais 3D, onde os utilizadores efetuaram atos de compra. 

Relativamente ao mundo virtual 3D, utilizou-se a plataforma Second Life. Para o espaço virtual 

2D, usou-se a plataforma Webnode. 

Os produtos físicos criados foram t-shirts, recriadas depois quer em 3D, quer em 2D. 

Posteriormente, convidaram-se utilizadores a escolher e comprar, com o seu próprio dinheiro, 

uma t-shirt no mundo virtual 3D e outros utilizadores a fazê-lo no espaço virtual 2D. Por fim, 

apresentou-se aos utilizadores a t-shirt física comprada, para entrega, e deu-se-lhes a opção de 

modificarem a escolha da t-shirt, anteriormente comprada online. 

Os resultados permitem concluir que o mundo virtual 3D aproxima mais das preferências física 

das escolhas dos clientes na compra online de t-shirts do que as plataformas 2D. 

 

 

Palavras-chave: Mundos Virtuais, Second Life, Compras em plataformas web, Compras em 

lojas físicas, Compras em mundos virtuais 3D 
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Abstract 

A previous study concluded that t-shirt choices in 3D virtual worlds are good indicators of 

consumer preferences when exposed to t-shirts in physical forms. This allows a rapid and cheaper 

test of the market’s potential on new models without the time and cost of manufacturing and 

shipping physical samples. However, 3D virtual worlds have far fewer users than traditional web 

platforms, which can limit and bias their potential on this area. This paradigm leads to an increase 

of the need to analyse and compare the quality of this indicator to other similar indicators in a 

more usual 2D virtual space, with more users (Web platform).  

This study compares the differences on the purchasing records between 2D and 3D, with the 

actual receipt of the physical product, to identify the quality factor of each method as an indicator 

of consumer preferences of physical products. For this, physical products were created and 

offered for sale in 2D virtual spaces and 3D virtual world, where users made purchase. 

Second Life platform was used to the 3D virtual world whilst Webnode platform was used for 2D 

virtual world.  

The physical products created were t-shirts, and then recreated on both 3D and 2D. 

Subsequently, users were invited to choose and buy, for their own money, a t-shirt in the 3D 

virtual world and group of different users proceed the same way on to the 2D virtual space. In the 

final step users were introduced to the purchased physical t-shirt for delivery and given the option 

to modify their choice of t-shirt, previously purchased online.  

The results conclude that the 3D virtual world choices are more similar to consumers actual 

choices when experiencing the physical product than the choices made when buying 2D t-shirts 

online. 

 

Keywords: Virtual Worlds, Second Life, Web Platform Purchases, Physical Store Purchases, 3D 

Virtual Worlds Purchases 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e contexto 

A evolução tecnológica gerou mudanças significativas nas empresas, o que exigiu a uma rápida 

adaptação e novas formas de pensar. Neste momento, o mercado apresenta diversas maneiras 

para o consumidor adquirir um produto, distinguindo-se duas grandes formas as tradicionais 

formas físicas (lojas, feiras e locais similares) e as formas virtuais: aplicações móveis, 

plataformas web e ambientes imersivos, v.g. “mundos virtuais”. Em comparação com as formas 

físicas, todos os canais virtuais oferecem coleções mais amplas e não são confinados ao espaço 

de prateleira limitado (K. W. Lau & Lee, 2018). Além disso, oferecem a possibilidade de pré-testar 

novos produtos com grupos-alvo específicos (Varajão & Morgado, 2012) ou simular o contacto 

dos clientes com os produtos sem os riscos ou custos inerentes a fazê-lo no mundo real. Por 

exemplo, a Pontiac, com o objetivo de promover os modelos de carros, permite aos utilizadores 

modificar e conduzir carros específicos dentro da Second Life, enquanto que a Dell oferece uma 

simulação virtual dos produtos reais na Second Life (Krasonikolakis, Vrechopoulos, & Pouloudi, 

2014). 

As plataformas web, que podemos considerar espaços virtuais 2D, não imersivos, tornaram-se 

um meio de compra popular (Katawetawaraks & Wang, 2011) incluindo sistemas de pagamento 

online (por exemplo, PayPal) e ligação à gestão das cadeias logísticas (Zhang & Shrestha, 2010). 

As aplicações móveis em tudo se lhes assemelham, inclusivamente no funcionamento 

tecnológico à retaguarda (v.g. backend) diferenciando-se essencialmente pela maior facilidade 

de interação nos ecrãs táteis de pequenas dimensões dos dispositivos móveis, em relação à 

visualização de páginas web. 

A variedade de produtos disponíveis depende do foco de cada VW, sendo que frequentemente 

são apenas produtos para uso interno nesse mundo virtual (Krasonikolakis et al., 2014). No 

entanto, também existem casos em que as empresas apostam em mundos virtuais 3D que 

permitem ao consumidor perceber o objeto virtual como se fosse objeto real, pois num negócio 

de compra e venda, a perceção sobre o produto desempenha um papel fundamental. Existem, 

por isso, diversos estudos que se concentram em entender a perceção dos consumidores de 

objetos virtuais a partir da interação entre a tecnologia virtual e o consumidor (H.-F. Lau, Kan, & 

Lau, 2013). 

Os utilizadores, neste espaço virtual, atuam por controlo da representação de uma pessoa como 

uma personagem animada imersa num mundo virtual. Estes “alter-egos” virtuais são 

denominados “avatares” (Krasonikolakis et al., 2014). Através destas personagens conseguem 

navegar no mundo virtual e participar em inúmeras atividades, tais como, comprar um produto e 

conversar. 
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Os mundos virtuais 3D, como por exemplo o conhecido Second Life (SL), são espaços físicos 

gerados por computador, representados graficamente em três dimensões, que podem ser 

experimentados por muitos utilizadores em simultâneo. O SL é um caso particular onde os 

próprios utilizadores podem criar livremente conteúdos interativos, inclusivamente produtos que, 

posteriormente, podem vender (Kohler, Matzler, & Füller, 2009). 

Os mundos virtuais 3D têm muito menos utilizadores do que as plataformas web tradicionais, 

porém estudos recentes comprovam que os VW são bons indicadores das preferências dos 

consumidores. Por exemplo, segundo Varajão e Morgado (2012), as escolhas de t-shirts em 

mundos virtuais 3D são indicadores das preferências dos consumidores quando expostos às t-        

-shirts em forma física. 

O presente trabalho parte do resultado do artigo de Varajão e Morgado (2012). Atendendo à 

diferença de número de utilizadores já referida, nasce a preocupação de detetar se haverá 

demasiado enviesamento dos resultados face a plataformas virtuais tradicionais. Para tal, é 

necessário comparar os dois métodos, espaços virtuais 2D e mundos virtuais 3D, para tentar 

compreender qual deles mais se aproxima às preferências físicas dos utilizadores. 

 

1.2. Definição do problema 

A presente dissertação de mestrado tem como principal objetivo comparar a eficácia relativa das 

plataformas 2D face às 3D, enquanto indicadores das preferências dos consumidores por 

produtos físicos que querem adquirir – especificamente, t-shirts. Foram analisados fatores que 

motivam os clientes a comprar tanto fisicamente como online, para construir protótipos que 

possam ser comparáveis a este nível (ou seja, que sigam as práticas recomendados para cada 

plataforma), implementaram-se os protótipos, obtiveram-se os dados resultantes das compras 

efetuadas em cada protótipo, e deu-se aos consumidores a oportunidade de trocar os produtos 

físicos quando os recebiam, para detetar se a preferência expressa online se mantinha quando 

constatavam presencialmente as características dos produtos. Estes dados foram analisados 

para responder ao objetivo de investigação. 

Face ao exposto, formulou-se a seguinte questão de investigação: 

Qual das plataformas (web ou 3D) mais se aproxima das preferências físicas das escolhas dos 

clientes na compra online de t-shirts? 

Para conseguir responder à questão de investigação foram definidos cinco objetivos, que irão 

ser analisados ao longo desta dissertação de mestrado, alicerçando-se numa fundamentação 

teórica e nos dados resultantes da aplicação e análise do protótipo: 
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Objetivo 1: Identificar eventuais aspetos qualitativos ou padrões demográficos associados às 

diferenças que possam ser detetadas. 

Objetivo 2: Identificar o protótipo que apresenta um design mais intuitivo para que o utilizador 

consiga navegar mais facilmente. 

Objetivo 3: Verificar a percentagem de utilizadores que optou fisicamente pela mesma t-shirt 

que anteriormente escolheu em 2D. 

Objetivo 4: Verificar a percentagem de utilizadores que optou fisicamente pela mesma t-shirt 

que anteriormente escolheu em 3D. 

Objetivo 5: Comparar as duas percentagens, de modo a verificar qual das plataformas se 

aproxima mais com a preferência física dos utilizadores relativamente às t-shirts. 

 

1.3. Estrutura do documento 

A estrutura do estudo que aqui se apresenta está delimitada de forma a dar resposta aos 

objetivos previamente formulados e, simultaneamente, fornecer alguma consistência teórica ao 

quadro prático em que se desenvolve. Por conseguinte, optou-se por dividir em sete capítulos. 

O primeiro capítulo aborda a questão de investigação e introduz o ambiente no qual se 

desenvolve o estudo, descrevendo a sua pertinência e explicando as razões que levaram à sua 

seleção. Abrange os temas dos mundos virtuais no seu todo, relacionando a nova tecnologia 

com a compra de modo a contextualizar o tema escolhido.   

O segundo capítulo aborda as motivações que os consumidores têm perante uma loja física e 

uma loja online. Além disso, diferencia as motivações numa loja tradicional (física) da online (loja 

virtual). 

O terceiro capítulo define e aborda o conceito de mundos virtuais e apresenta exemplos. 

Comporta, também, o tema das compras realizadas nas plataformas 2D e mundos virtuais 3D. 

O quarto capítulo apresenta o planeamento seguido para realizar o protótipo, as ferramentas 

utilizadas e como se procedeu à execução do protótipo. 

O quinto capítulo explicita a metodologia usada para o desenvolvimento da investigação. 

Também são apresentados os procedimentos e a metodologia aplicada, todo o processo para a 

aplicação do protótipo e a recolha de dados.   

O sexto capítulo contém a análise os dados obtidos dos protótipos, procedendo-se à 

interpretação dos mesmos, focando os objetivos previamente definidos. 
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O sétimo capítulo apresenta as conclusões do estudo e refere ainda algumas possibilidades de 

desenvolvimento de futuras investigações neste âmbito. 

O oitavo capítulo refere a bibliografia consultada para a fundamentação da dissertação. 
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2. Motivações para a compra 

2.1. Fatores que motivam a compra 

A motivação para o consumidor comprar é influenciada por um número significativo de fatores 

que podem estar relacionados com o ambiente de compra, com os traços pessoais do comprador 

e com o próprio produto, sendo ainda condicionada por aspetos demográficos e culturais. 

Relativamente aos fatores internos, estes definem a personalidade e emoções de cada 

consumidor. Os fatores externos são provocados pelo ambiente da loja, como: os cheiros, as 

embalagens e a música. 

Por fim, os fatores demográficos e culturais podem influenciar na decisão de compra. Através 

dos demográficos consegue-se obter dados facilmente, de modo a segmentar o mercado. A 

cultura, representa o conjunto dos conhecimentos adquiridos que contribuem para a formação 

do indivíduo. 

 

2.1.1. Fatores internos 

Os estímulos internos estão relacionados com os diferentes fatores de personalidade e estados 

emocionais, positivos ou negativos do consumidor. Vários estudos provam que os clientes por 

vezes, compram devido às variáveis psicológicas (por exemplo, personalidade, autorregulação), 

experiências hedónicas (como seja, diversão de compras, estado emocional, humor) e variáveis 

situacionais (por exemplo, tempo disponível, dinheiro) (Karbasivar & Yarahmadi, 2011). 

Podem-se definir os fatores internos como cognições psicológicas internas tais como, 

necessidades, valores, objetivos e personalidade, ou seja, é o que define o consumidor e os seus 

comportamentos (Kim & Trail, 2010). 

Chang et al., (2011) referem nas suas investigações que os consumidores que tiveram respostas 

emocionais mais positivas ao ambiente de loja eram mais propensos a fazer compras 

(Muruganantham & Bhakat, 2013).  

Além disso, também encontramos consumidores que procuram melhorar o estado do seu humor 

através da compra de um produto. Normalmente, este tipo de aquisição é frequentemente 

associado a indivíduos que querem fugir a perceções psicológicas negativas, como baixa 

autoestima, sentimentos negativos ou estados de ânimo (Muruganantham & Bhakat, 2013). 

O estado de espírito é um mediador significativo entre estímulos ambientais e o comportamento 

humano. Deste modo, os ambientes de loja são estrategicamente concebidos para melhorar o 
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estado de espírito do consumidor. Existe um a relação entre as características gerais de uma 

loja e o estado de espírito do consumidor, concluindo que um ambiente de loja agradável 

influencia o seu estado de espírito  (Lee & Johnson, 2010). 

Os consumidores com um estado de espírito mais positivo tendem a ter uma complexidade de 

decisão reduzida e tempos de decisão mais curtos. Respostas emocionais positivas aumentam 

a probabilidade de os consumidores se comportarem de uma maneira particular, porque 

acreditam que o comportamento terá resultados positivos (Chang, Eckman, & Yan, 2011). 

Face ao exposto, conclui-se que os fatores internos estão relacionados com o estado de espírito 

e a personalidade do consumidor. Há clientes que tendem a adquirir produtos de modo a 

melhorar o humor, dando uma resposta espontânea e sem qualquer reflexão prévia ou avaliação 

das consequências. 

 

2.1.2. Fatores externos 

Os estímulos externos estão relacionados com o ambiente da loja. Constata-se que o cliente é 

influenciado pelos cheiros, design, embalagens do produto, a cor e a música da loja estando 

todos estes fatores estrategicamente estudados para melhorar o estado psicológico e emocional 

do consumidor predispondo-o para a compra (Lee & Johnson, 2010).  

O ambiente da loja pode ser dividido em três diferentes categorias: social, envolvente e design 

(Sherman, Mathur, & Smith, 1997). A influência social pode persuadir claramente na compra. O 

elogio de um amigo ou do funcionário da loja durante uma procura de um produto, aumenta a 

probabilidade do consumidor adquiri-lo (Muruganantham & Bhakat, 2013).  

As respostas dos funcionários podem influenciar significativamente o espírito dos consumidores. 

Muitas vezes, se eles surgirem com um sorriso ou se estiverem facilmente disponíveis, pode 

despertar sentimentos positivos, para os consumidores (Mohan, Sivakumaran, & Sharma, 2012). 

Além disso, quando os funcionários tratam os consumidores com simpatia, desperta neles um 

sentimento de valorização e autoestima (Liu & Burns, 2013). Assim, caso estes sejam prestáveis 

e amigáveis, há uma maior probabilidade do consumidor permanecer mais tempo na loja e 

comprar. 

Em contrapartida, numa loja online não existe o serviço pessoal e individual que os clientes 

desejam e recebem quando entram numa loja física. O atendimento do funcionário torna-se 

atraente para o consumidor realizar as suas compras (Liu & Burns, 2013). 

Relativamente ao envolvente, este é composto por elementos não visuais do ambiente de uma 

loja. Constata-se que o cliente é influenciado pelos cheiros, embalagens do produto, a cor e a 
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música da loja estando todos estes fatores estrategicamente estudados para melhorar o estado 

psicológico e emocional do consumidor predispondo-o para a compra (Lee & Johnson, 2010).  

Por fim, as características de design são elementos físicos e visuais no ambiente da loja, que 

influenciam as decisões de compra dos consumidores (Floh & Madlberger, 2013). O design de 

uma loja física pode ainda contribuir como uma base importante para as avaliações dos 

consumidores sobre a qualidade da mercadoria. Mazursky e Jacoby (1986) descobriram que as 

imagens do interior de uma loja são fortemente preferidas como sugestões (ainda mais do que 

sugestões de preço) que os consumidores usam para avaliar a qualidade dos produtos (Baker, 

Parasuraman, Grewal, & Voss, 2002). 

Diversos investigadores sugerem uma relação direta entre o design da loja e as perceções da 

qualidade do serviço e a consequente compra. A influência dos ambientes físicos é 

principalmente afetiva, deste modo, um design de loja mal projetado pode reduzir o prazer de 

compras e levar à deterioração do estado de espírito dos clientes (Baker et al., 2002). 

Estudos demonstram a importância do design para criar experiências agradáveis ao consumidor, 

transmitir uma imagem desejada da loja ou serviço e promover comportamentos específicos. 

Várias pesquisas revelam a importância do design da loja para criar experiências agradáveis nas 

lojas e a importância de levar em conta metas ou intenções subjacentes às interações pessoas- 

-ambiente. Consequentemente, os clientes podem querer ficar mais tempo, gastar mais e 

envolver-se mais. Assim, o design da loja afeta as experiências dos consumidores e as intenções 

de compra (Rompay, Verhoeven, Dijkstra, & Es, 2012). 

O objetivo do design de loja é utilizar uma variedade de estímulos emocionais e cognitivos para 

criar uma experiência de compra única para cada cliente. As pessoas gostam de tocar, sentir, 

cheirar, provar, inspecionar e experimentar. As empresas projetam o design de loja de forma a 

aumentar os sentimentos positivos do cliente, de modo a levar o comportamento desejado do 

consumidor, como a maior disposição para comprar ou ficar mais tempo na loja (Sachdeva & 

Goel, 2015). 

No caso de ser um site online, este tem de ser bem estruturado, para gerar uma atitude mais 

positiva. Os utilizadores, geralmente, veem as características de “simplicidade” e “clareza” diante 

de um design fácil de entender. Este também tem um impacto sobre o prazer e a excitação, que 

resultam em diferentes resultados comportamentais, incluindo fidelidade à loja, quantidade de 

tempo gasto lá, número de itens comprados e quantidade de dinheiro gasto (Mummalaneni, 

2005). A estética da web é um estímulo significativo para reações cognitivas e afetivas no 

organismo (Wang, Hernandez, & Minor, 2010). 
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2.1.3. Fatores demográficos e culturais 

Roberts (1996) sustenta que os dados demográficos são utilizados para a segmentação de 

mercado, ou seja, constitui um critério eficaz na distinção dos consumidores, que podem ser 

segmentos pelo género, idade, preferências de produtos, entre outros. Por exemplo, enquanto 

os homens tendem a envolver-se na compra de itens instrumentais e de lazer onde projetam a 

independência e atividade, as mulheres tendem a comprar os bens simbólicos e auto expressivos 

que estão associados à aparência e a aspetos emocionais (Muruganantham & Bhakat, 2013). 

Outro fator que atua ao nível do comportamento de compra é a cultura, enquanto processo 

dinâmico que ocorre dentro de uma determinada sociedade e cria o mapa cognitivo de crenças 

e atitudes que impulsionam a perceção, raciocínio, ações, respostas e pensamentos e interações 

das pessoas (Pornpitakpan & Hui, 2013). O mesmo será dizer que um sujeito inserido numa 

determinada cultura poderá ter um comportamento de outro que possui outra forma de estar/agir. 

A influência do género no processo de tomada de decisão e no comportamento de compras tem 

sido objeto de especial interesse no campo do marketing. No caso das compras online, os 

homens gostam mais do que as mulheres, pois a relação do processo de aceitação de novas 

tecnologias depende do género do indivíduo (Lian & Yen, 2014).  

Por fim, a idade também é uma característica importante para a análise do comportamento do 

consumidor. No que toca ao ramo de IT (Information Tecnology), alguns estudos consideraram 

que os conhecimentos com o computador são mais facilmente aprendidos por indivíduos mais 

jovens. Estes geralmente possuem maior experiência com a internet, enquanto os idosos sentem 

maiores riscos, têm mais dificuldade (Jimémez, Martín, & Hernández, 2011). 

 

2.2. Comunicação de marketing 

As empresas adotam estratégias que visam obter vantagens competitivas em relação aos 

concorrentes. Numa perspetiva de marketing, estas obtêm uma vantagem competitiva quando 

são capazes de identificar, criar e comunicar razões de preferência para os clientes, com relação 

aos concorrentes (Valdani & Arbore, 2015). 

O objetivo central do marketing consiste em compreender e satisfazer as necessidades e desejos 

dos consumidores, de modo a tornar-se fundamental conhecer o comportamento de compra do 

cliente. O mesmo será dizer que as estratégias utilizadas pelos profissionais de marketing 

influenciam o consumidor a comprar e, quanto mais personalizado for o marketing do produto, 

maior impacto terá nos clientes (Kotler & Keller, 2009). 
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Num mercado global caracterizado por alto dinamismo e competição agitada, as organizações 

esforçam-se por encontrar a forma mais eficiente para divulgar as informações, esperando que 

os clientes entendam os benefícios que podem ser obtidos pelo consumo ou uso de produtos ou 

serviços (Kailani, 2012). 

Consequentemente, as comunicações de marketing tornaram-se um aspeto fundamental e têm 

aumentado drasticamente nas últimas décadas, considerando-se agora que o marketing e a 

comunicação são inseparáveis. Todas as áreas de negócio das organizações utilizam diversas 

formas de comunicação de marketing para realizar sua oferta e cumprir metas financeiras ou os 

seus objetivos sem fins lucrativos (Kailani, 2012). 

A comunicação de marketing é o processo pelo qual a informação persuasiva é transmitida (Burt 

& Johansson, 2011). Por outras palavras, refere-se aos meios adotados pelas empresas para 

transmitir mensagens sobre os produtos e as marcas que vendem, direta ou indiretamente aos 

clientes, com a intenção de persuadi-los a comprar.  

Porém, um aspeto crítico da construção de marcas fortes é a capacidade da empresa de 

conceber estratégias de comunicação de marketing eficazes e contínuas que assegurem que o 

mercado a veja e ouça, permitindo assim o desenvolvimento e a sustentação do valor da marca 

a longo prazo (Luxton, Reid, & Mavondo, 2015). 

 

2.3. Motivações nas lojas físicas 

De acordo com o modelo tradicional de decisão do consumidor, mais conhecido como modelo 

EKB (iniciais de Engel, Kollatt e Blackwell), a decisão de compra do consumidor começa, 

geralmente, com o reconhecimento das necessidades, a procura de informações, as avaliações 

alternativas, a decisão de comprar e, finalmente, o comportamento pós-compra (Solomon, 

Joseph, & Wolny, 2015). 

Este modelo pode ser mobilizado quer para o consumidor de uma loja física quer para o 

consumidor online. Contudo, existem duas diferenças cruciais, o ambiente da loja e a 

comunicação de marketing (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

O consumidor é levado a adquirir produtos por vários motivos, sendo o ambiente da loja um dos 

estímulos externos que se transmite aos sujeitos, de modo a influenciá-los a comprar. Tal como 

foi referido anteriormente, estes podem ser cheiros, o próprio funcionário da loja, embalagens do 

produto, design, cor e música da loja, que estão estrategicamente estudados para melhorar o 

estado psicológico e emocional do consumidor predispondo-o para a compra (Lee & Johnson, 

2010). 
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Além disso, a organização da loja comunica informações sobre os produtos ao consumidor, 

sendo por isso um aspeto importante do ambiente da loja. A maneira pela qual os produtos são 

exibidos na loja também pode influenciar o comportamento do consumidor e ajudar nas decisões 

de compra. 

Uma vez que na loja online não há ninguém com quem comunicar diretamente, então o 

funcionário de um estabelecimento físico torna-se num fator essencial. Este pode tornar a 

experiência de compra mais agradável, através da sua simpatia e prestabilidade.  

Assim, o ambiente de loja pode promover ou manter reações emocionais agradáveis. Para isso, 

têm de estudar estrategicamente todas as características da loja de modo a proporcionar um 

meio apelativo para que o cliente seja levado a comprar. 

Relativamente à comunicação de marketing, existem várias formas para captar a atenção dos 

consumidores. As ferramentas tradicionais utilizadas passam pela publicidade, promoções e 

catálogos (Burt & Johansson, 2011).  

A publicidade pode ser apresentada através de anúncios televisivos, que passam entre filmes ou 

séries, em cartazes de rua (mais conhecidos por outdoors), comunicações na rádio, ou seja, é 

visto por todas as pessoas sem haver necessidade de segmentar o público-alvo. Relativamente 

às promoções, as empresas podem realizar campanhas de oferta, descontos em produtos ou 

então oferecer amostras aos consumidores, de modo a ficarem a conhecer o produto. Por fim, 

também podem oferecer catálogos aos clientes para que estes conheçam todos os produtos 

presentes na loja, tal como acontece no IKEA.  

 

2.4. Motivações nas lojas online 

A evolução da internet impulsionou o comércio para uma era tecnológica, alterando 

significativamente diversos aspetos da vida quotidiana. Como esperado, a publicidade através 

da internet é agora uma importante fonte de informação do consumidor (Katawetawaraks & 

Wang, 2011). 

Deste modo, tornou-se necessário implementar estratégias online especificas para superar as 

limitações detetadas na análise comparativa com experiências de compras offline, tais como, a 

adoção de agentes online, interatividade, sistemas de recomendação e sistemas de pagamento 

de transferências eletrónicas. Esses sistemas avançados contribuem para reduzir as 

ponderações e reflexões dos clientes, facilitando e agilizando o processo de tomada de decisão 

e tornando esse mesmo processo mais eficiente (Cho & Sagynov, 2015). 

Várias são as  razões e motivações subjacentes à realização de compras online pelos 

consumidores, para puderem comprar qualquer coisa a qualquer momento sem ter a 
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necessidade de se deslocar a uma loja, encontrando o mesmo produto a um preço mais baixo 

(através da comparação de plataformas web diferentes), evitando congestionamentos dentro de 

lojas e suprindo a sua necessidade sem custos de transportes e sem gastos de tempo. Estes 

motivos podem ser resumidos em quatro categorias – conveniência, informações, produtos e 

serviços disponíveis e eficiência de custo e tempo (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

Seguindo esta linha de reflexão, as empresas que vendem através de lojas online têm de criar 

um ambiente diferente das tradicionais. As lojas online têm de ser bem estruturadas de modo a 

gerar uma atitude mais positiva, tendo em conta que os utilizadores, geralmente, valorizam as 

características de “simplicidade” e “clareza” face um design fácil de entender, para tornar o 

espaço online mais fácil de usar (user friendly). As lojas online têm de fornecer variedade, 

informações sobre o produto, um bom atendimento ao cliente e têm de ser de fácil acesso, para 

proporcionar ao cliente o maior conforto enquanto compra (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

No domínio da comunicação de marketing online não podemos deixar de referir que, quando os 

clientes visualizarem anúncios em banner ou promoções online, esses anúncios podem atrair a 

sua atenção, surgindo assim novas necessidades e interesses de compras em produtos 

específicos (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

A internet está a mudar as comunicações tradicionais de marketing. Anteriormente, as marcas 

eram controladas por gestores administrativos e marketing, mas neste momento, estão 

gradualmente a ser moldadas pelos consumidores. Cada vez mais, os utilizadores acedem a 

sites dos media social para procurar informações e acabam por se afastar dos media tradicionais, 

como televisão, rádio e revistas (Schivinski & Dabrowski, 2014). 

Esta constatação leva a afirmar que, a internet tornou os consumidores mais pró-ativos e com 

maior poder, pois tornou-se muito fácil fazer comparações entre produtos e avaliar alternativas. 

Atualmente, os consumidores trocam impressões entre si e, consequentemente, as empresas já 

não são a única fonte de comunicação da marca, impulsionado o modo de como esta é vista 

perante outros potenciais clientes (Schivinski & Dabrowski, 2014).   

Os profissionais de marketing devem agora analisar as visitas à plataforma web de uma empresa, 

de modo a selecionar as estratégias de marketing mais eficazes. Através de cookies colocados 

na plataforma, juntamente com formulários de registo, estes profissionais podem criar um arquivo 

de dados abrangente e consistente sobre as preferências de cada utilizador por lugares e 

produtos (Calvert, 2014). 

Por fim, pode-se concluir que as lojas online comparativamente às físicas possuem vantagens, 

entre elas a conveniência e a economia de tempo, não é necessário deslocar nem esperar em 

filas. Este tipo de lojas está aberto vinte e quatro horas por dia e são acessíveis a qualquer hora 

e em qualquer lugar, fornecendo aos consumidores informações gratuitas e ricas sobre produtos 

e serviços.  
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Além disso, as lojas online disponibilizam produtos geralmente a preços mais baixos do que as 

lojas físicas. Embora em alguns casos as lojas online incluam explicitamente o custo de entrega 

no custo do produto, o preço de venda final é, na maioria das vezes, menor do que o das lojas 

físicas. Os consumidores conseguem encontrar facilmente uma loja online que ofereça o mesmo 

produto de um modo economicamente mais rentável do que as lojas físicas, através dos motores 

de procura inteligentes (Hsiao, 2009). 
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3. Consumidores em mundos online 

3.1. Plataformas web 

Ao longo dos anos houve um rápido avanço da tecnologia que mudou significativamente a vida 

das pessoas e das empresas. Estas tiveram de se adaptar às mudanças e a novos desafios. As 

habilitações de utilização do computador são mais facilmente aprendidas por indivíduos mais 

jovens, tal como foi referido no capítulo anterior. A idade está relacionada com a dificuldade no 

processamento de estímulos, e também, com a quantidade de tempo que os utilizadores não 

experienciados precisam para se familiarizarem com os computadores. Assim, a falta de 

experiência de utilizadores de mais idade impede de avaliar as vantagens que a internet oferece 

para adquirir produtos, dificultando a sua participação (Jimémez et al., 2011). 

A geração mais jovem apresenta reações positivas em relação às novas tecnologias. Assim, eles 

adotam mais facilmente tecnologias inovadoras, em comparação com pessoas com mais idade, 

que se deixam intimidar pelos computadores. Por fim, a geração mais jovem está menos 

preocupada com os aspetos de segurança e confiabilidade da tecnologia da internet (Nayyar, 

2011). 

Além disso, o género também pode influenciar as tomadas de decisão e o processo de aceitação 

das novas tecnologias. Pessoas do sexo masculino são mais pragmáticas, enquanto que as 

mulheres experimentam maior ansiedade quando confrontadas com novas atividades. Por outro 

lado, apesar das diferenças assinaladas, estudos mais recentes sugerem que um número de 

mulheres que usa a internet está a crescer, logo a diferença de género está a diminuir, deste 

modo, estatisticamente, as diferenças entre homens e mulheres já não são significativas 

(Jimémez et al., 2011). 

Relativamente aos websites utilizados para a venda de produtos, estes apresentam uma grande 

quantidade de informação em forma de texto, como o peso, dimensões, material, marca, entre 

outros detalhes.  

Um site informativo e com comunicação online pode ser especialmente valioso para os clientes 

que planeiam comprar um produto mais complexo. Neste momento, há empresas que 

apresentam lojas físicas e online, pois há clientes que procuram produtos mais complexos via 

web, devido à necessidade de informações sobre produtos e preços, e, em seguida, dirigem-se 

a uma loja física para obter características de toque, cheiro e som, de modo a comprar o produto 

com mais confiança e segurança (Pauwels, Leeflang, Teerling, & Huizingh, 2011).  

Neste momento é possível criar sites de venda de produtos de forma rápida e económica, pois o 

mercado de hoje apresenta várias soluções bastante simples, de modo a que pequenas e médias 

empresas consigam construir a própria plataforma. Os utilizadores, através deste tipo de 
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ferramenta, podem personalizar a página web a gosto, tendo várias opções de layouts, tipos de 

letra, navegações entre páginas, entre outros (Khalid, 2017).  

Para esta investigação pretende-se criar um site simples e fácil de navegar, de modo a que os 

utilizadores consigam escolher a t-shirt pretendida. A plataforma irá ser testada por uma amostra 

de ambos os géneros com um intervalo de idades diferentes. 

 

3.2. Conceito de mundo virtual e exemplos 

Os mundos virtuais têm revelado um crescimento extraordinário durante a primeira década do 

século XXI, o que se encontra indubitavelmente associado ao aumento da capacidade da 

tecnologia de computação e das redes de telecomunicações. Este desenvolvimento abriu 

efetivamente um novo campo para exploração (Bainbrigde, 2011), permitindo que milhares de 

pessoas interajam simultaneamente no mesmo espaço tridimensional simulado pelo 

computador. Os utilizadores conseguem navegar no mundo virtual através de representações 

gráficas dos mesmos, que se denominam de avatares e que simulam as atitudes e ações dos 

consumidores. Deste modo, podem envolver-se em interações ricas uns com os outros, trocar 

mensagens, objetos e dinheiro, comunicar, navegar, experimentar roupa, mudar as formas dos 

avatares, tocar em produtos e construir edifícios, pontes e tudo mais o que imaginarem 

(Messinger et al., 2009). 

Segundo Varajão e Morgado (2012), os mundos virtuais fazem parte da nova realidade, 

especialmente os ambientes tridimensionais imersivos, os que mergulham o utilizador num 

ambiente virtual que detete sons, imagens e até mesmo o menor movimento, que se ajuste à 

experiência da pessoa. Este tipo de ambiente permite às pessoas reproduzir parte da rotina de 

maneira virtual. Isso significa que é possível experimentar aspetos da vida real, como compras, 

design, chat, trabalho, sentado na mesa, atrás de um computador. Estudos indicam que a 

presença, a sensação de estar dentro de um espaço virtual, desempenha um papel importante 

nos processos psicológicos e na importância pessoal dos eventos online. 

Resumidamente, o mundo virtual é uma representação espacial de um ambiente virtual 

persistente, que pode ser experimentado por numerosos participantes de uma só vez, 

representados no espaço por avatares (Bell, 2008). 

De facto, os mundos virtuais podem proporcionar a liberdade de experimentar e criar algo novo. 

As ferramentas internas incentivam os utilizadores a inovar, para apresentarem algo que 

imaginem. Consequentemente, cativam muitos utilizadores para criarem e inovarem, neste tipo 

de ambiente, transformando o mundo virtual num terreno fértil a novas ideias e produtos. O 

mesmo será dizer que à medida que as fronteiras do mundo virtual e do mundo real se dissolvem, 
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os avatares podem incontestavelmente usar a criatividade para projetar produtos com potencial 

do mundo real (Kohler et al., 2009). 

Existem várias aplicações web de mundos virtuais, como Habbo Hotel, Active Worlds e Second 

Life. Todos eles recorrem a avatares e, além disso, permitem ainda a criação e exibição de 

prédios urbanos (John, Gatzidis, Boucouvalas, & Liarokapis, 2011).  

Para esta dissertação utilizou-se o Second Life, que é um mundo virtual baseado na web 

desenvolvido e lançado em 2003 pela Linden Research, Inc., fundada na Califórnia. Através 

deste software os utilizadores conseguem criar uma grande diversidade de objetos (Subirana, 

Muñoz-Guerra, Aymamí, Radermacher, & Frank, 1985). 

Neste mundo virtual, a empresa vende terra e os utilizadores, denominados de “residentes”, 

projetam e constroem propriedades, ou seja, fazem o que desejam e pretendem. Além disso, 

qualquer residente pode criar ou abrir uma loja e vender os produtos que quiser (Subirana et al., 

1985). 

A Second Life oferece aos utilizadores a possibilidade de construir uma identidade alternativa 

que pode ser uma replicação da vida real, uma versão aperfeiçoada com melhorias ao longo de 

certos atributos ou um eu completamente diferente. Em comparação com outros mundos virtuais, 

os utilizadores na SL não enfrentam restrições relativamente ao tipo de autoapresentação que 

pode ser produzida, o que possibilita que os avatares podem surgir num formato inovador e não 

estereotipado e se cercar de qualquer objeto de sua preferência (Kaplan & Haenlein, 2009). 

A associação básica à SL é gratuita e os utilizadores podem explorar, fazer compras e participar 

em diversos eventos. Além disso, a assinatura premium permite que os moradores possuam 

propriedade virtual e criem, comprem e vendam objetos virtuais, como tecidos, carros, móveis 

ou até mesmo animais virtuais (Zhang & Shrestha, 2010).  

Muitos utilizadores do SL obtiveram lucro vendendo objetos virtuais e serviços. As empresas 

virtuais como shoppings, clubes e bares contratam funcionários virtuais para desempenhar 

funções de assistentes, seguranças e empregados de mesa. Alguns programadores experientes 

e designers gráficos vendem produtos ou serviços de consultoria profissional para utilizadores 

iniciantes que apenas começam a usar o SL. Existem alguns empreendedores individuais que 

conseguiram converter hobbies em negócios virtuais legítimos (Zhang & Shrestha, 2010). 
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3.3. Compras em mundos 2D versus 3D 

3.3.1. Compras em mundos 2D 

No início, os consumidores utilizavam a internet principalmente para comprar passagens aéreas, 

fazer reservas em hotéis, comprar ingressos de cinema e livros. Atualmente, as pessoas 

compram, principalmente, aparelhos elétricos (como o telemóvel e a televisão), cosméticos, 

acessórios e sapatos (Dhanapal, Vashu, & Subramaniam, 2015). 

Os mercados online não só aumentaram significativamente o número de participantes no 

mercado, como também mudaram os papeis tradicionalmente atribuídos aos consumidores e 

produtores. Sites de troca, plataformas de leilão e outros modelos de negociação baseados na 

internet, em que os utilizadores não são apenas compradores, mas, ao mesmo tempo, 

vendedores ativos de produtos ou serviços, mudaram o papel dos consumidores (Clausen, 

Blättel-mink, Erdmann, & Henseling, 2010). 

A Amazon1, inicialmente, foi criada para as pessoas comprarem livros, mas neste momento o 

mercado é vasto e desafiador. Pressupondo que o cliente pretender adquirir um livro, tal como 

muitos sites de comércio eletrónico, a Amazon é composta por uma página de informações para 

cada produto, fornecendo detalhes do texto e informações de compra. Existem, ainda, duas listas 

de recomendações separadas, sendo que a primeira aconselha livros adquiridos com frequência. 

Por outro lado, a segunda lista recomenda autores cujos livros são frequentemente comprados 

por clientes que compraram obras do autor do livro selecionado (Schafer, 2001). 

Além disso, há empresas que têm lojas físicas e online, tal como é o caso da Zara2. Esta empresa 

apresenta uma filosofia de negócios que evoluiu até hoje. Em setembro de 2010, passou de um 

catálogo online para uma loja virtual (Caraballo, 2014). A Zara investe na loja online, para tornar 

a experiência de compra online tão boa quanto nas lojas físicas. Deste modo, consegue atrair a 

atenção dos consumidores e incentiva a que eles lá voltem.  

Assim, é crucial que os websites estejam organizados, atualizados e com imagens de qualidade, 

pois são elementos essenciais para que os utilizadores consigam navegar facilmente e 

encontrar, rapidamente, o produto pretendido. As empresas, que apenas se encontrem 

disponíveis virtualmente, têm de tornar o site o mais user friendly possível, de modo a cativar o 

consumidor a comprar e a continuar a navegar no site (Katawetawaraks & Wang, 2011).  

 

 
1 https://www.amazon.com/ 
2 https://www.zara.com/pt/ 

https://www.amazon.com/
https://www.zara.com/pt/
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3.3.2. Compras em mundos 3D 

Os mundos virtuais oferecem o potencial de interatividade do consumidor com produtos e 

ambientes de lojas, em comparação com as plataformas web (Elizabeth, Baker, & Hubona, 

2019). 

As compras em mundos virtuais são uma combinação de um website e uma loja física, de modo 

a poder melhorar significativamente a experiência de compra dos consumidores, pois a 

possibilidade de experimentar virtualmente produtos antes da compra levará, provavelmente, a 

atitudes mais favoráveis e maiores intenções de compra devido à maior interatividade com o 

objeto (Elizabeth et al., 2019). 

Muitos empreendedores foram atraídos pelos mundos virtuais e estão a montar lojas onde 

vendem produtos virtuais (por exemplo, sapatos virtuais, móveis, alimentos) e serviços (por 

exemplo, gestão de eventos) a residentes, de modo a obter lucro. Para alguns deles, as lojas 

construídas no mundo virtual são a única fonte de renda. Por outro lado, empresas do mundo 

real também estão a montar lojas nos mundos virtuais, de modo a conseguirem aumentar o 

rendimento (Hassouneh & Brengman, 2014). 

O estudo de Dempski (2000) consistia em avaliar um protótipo de loja de móveis virtuais, onde 

os compradores podiam explorá-los, tal como efetuam em verdadeiras lojas. Através desta 

investigação, concluiu-se que esses modelos 3D podem melhorar fortemente a experiência de 

compra dos consumidores (Zhang & Shrestha, 2010).   

Lee e Chung construíram um protótipo de um centro comercial virtual, de modo a comprovar que 

as compras na realidade virtual melhoram significativamente a conveniência, o prazer e a 

garantia de qualidade em comparação com sistemas de compras online comuns baseados na 

web. O resultado do estudo demonstrou que a satisfação do cliente incrementou claramente (R. 

Wang & Wang, 2011). Além disso, a investigação de De Vries, Jager, Tijssen e Zandstra (2018) 

revela que a maior interatividade promoveu sentimentos de propriedade e avaliações de produtos 

numa experiência de compras online em 3D (Elizabeth et al., 2019). 

Por fim, a loja virtual da Reeboks no Second Life, permite aos utilizadores criar versões 

personalizadas de sapatos para os próprios avatares e para si mesmos e, consequentemente, 

distribuiu com sucesso mais de vinte e sete mil pares de sapatos digitais nas suas primeiras dez 

semanas (Hassouneh & Brengman, 2014). 
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3.3.3. Diferenças entre as motivações para a compra em mundos 

2D e 3D 

Num negócio de compra e venda, as informações sobre o produto desempenham sempre um 

papel fundamental, e numa loja não física há a incapacidade de tocar e sentir os produtos, o que 

dificulta ao consumidor avaliar a qualidade do produto. Essa falta de informações sobre o produto 

antes de efetuar uma compra tem sido considerada um obstáculo para a tomada de decisão dos 

consumidores, pois aumenta o risco percebido (Suh et al., 2011).  

As plataformas web comportam vantagens que os mundos virtuais não possuem. Algumas 

plataformas são mais informativas em alguns detalhes em comparação com os mundos virtuais, 

pois utilizam o texto de modo eficaz, descrevendo detalhadamente o produto, com 

especificações e garantias, que não podem ser facilmente transmitidos por meio de imagens ou 

modelos 3D. Além disso, as plataformas web são mais rápidas do que os mundos virtuais em 3D 

devido ao baixo consumo da bandwidth e do processador (Tran, 2010). 

As lojas em mundos virtuais são consideradas uma evolução da loja online tradicional. Este tipo 

de lojas apresenta várias vantagens como o realismo e a interatividade, permitindo que o 

consumidor tenha uma experiência de compra excecional. Hassouneh e Brengman (2015) 

compilaram uma tipologia abrangente de “atmosferas” de lojas virtuais, ou características 

ambientais de compra, de modo a produzirem efeitos emocionais no consumidor para aumentar 

a probabilidade de compra (Elizabeth et al., 2019). 

Além disso, há lacunas ao nível de conexão emocional com o consumidor online. Assim, para 

alcançar o sucesso, as empresas exploram vários caminhos para criar uma experiência de 

compra profundamente imersiva online. Mundos interativos com atmosferas de lojas apropriadas 

e a presença de “assistentes de compras” online são fatores significativos, já que a 

indisponibilidade dessas variáveis pode levar a experiências de compras menos prazerosas 

(Pookulangara, Kim, & Josiam, 2015). 
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4. Implementação do protótipo 

4.1. Planeamento do protótipo 

Nesta tese de mestrado pretende-se averiguar qual dos mundos virtuais 2D ou 3D é que 

apresenta maior preferência na perspetiva do consumidor. Para isso, foi necessário definir um 

produto simples, com um orçamento razoável para se testar. 

O produto deve ser viável para produzir tanto em versões virtuais quanto físicas, ambas as 

versões devem ser reconhecidas como similares pelos consumidores. Optou-se por desenvolver 

t-shirts, pois é um produto de baixo custo de fabricação física e comum no mercado virtual. Deste 

modo, o procedimento utilizado para se conseguir responder à questão de investigação proposta 

foi: 

1. Criar uma marca para realizar as t-shirts; 

2. Desenhar duas t-shirts; 

3. Produzir as t-shirts físicas; 

4. Produzir as t-shirts em 2D e 3D; 

5. Construir uma loja online 2D; 

6. Construir a loja virtual no SL;  

7. Pedir a 25 pessoas para experimentar as t-shirts na loja online; 

8. Pedir a outras 25 pessoas para experimentar as t-shirts na loja do SL; 

9. Vender as t-shirts fisicamente; 

10. Analisar os dados, comparando os dois conjuntos de resultados. 

Para isso, convidou-se as pessoas a visitar as lojas virtuais, e alguns dias depois apresentou-se 

as t-shirts físicas a cada uma delas, de modo a verificar se estariam interessadas em comprar o 

item físico, dando a possibilidade de alterar a decisão tomada virtualmente. 

Cada participante do teste com produtos virtuais adquiriu a t-shirt física, o que permitiu recolher 

o máximo de dados possíveis, de modo a responder aos objetivos e questão propostos. 

 

4.2. Cenário de teste 

Nesta tese de mestrado pretende-se comparar os métodos de compra 2D com o 3D, para isso 

realizou-se um protótipo de duas lojas para vender as duas t-shirts diferentes e cada utilizador 

apenas poderia testar um dos protótipos.  
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O protótipo 2D, realizado no Webnode, é constituído por três ecrãs diferentes: “Início”, “Loja” e 

“Carrinho”. Em todos os ecrãs surge uma barra superior com o logotipo no canto esquerdo e no 

lado direito, surge os acessos aos três ecrãs diferentes.  

Na página principal, corresponde ao ecrã “Início”, surge uma imagem com um botão, “Comprar 

agora”, que reencaminha para o ecrã “Loja”. Além disso, também apresenta os produtos em 

destaque (figura 1). Relativamente ao ecrã “Loja”, este apresenta as duas t-shirts disponíveis e 

o respetivo preço. 

Por fim, o ecrã “Carrinho” expõe a lista das t-shirts que o utilizador escolheu e o preço total das 

compras. 

Os utilizadores, neste protótipo, tinham de aceder ao ecrã “Loja”, selecionar a t-shirt que 

pretendiam comprar e adicioná-la ao carrinho de compras. No entanto esta página web não está 

ativa, e o utilizador não pode pagar. 

 
Figura 1 - Loja em 2D 

 
 

Relativamente às t-shirts, são apresentadas uma branca, figura 2, e outra preta, figura3, no ecrã 

“Loja”. Caso se aceda a cada uma das t-shirts, há a possibilidade de se fazer zoom para o 

utilizador consiga observar com mais pormenor os detalhes. São expostas duas t-shirts para que 

o utilizador tenha opção de escolha (Anexo II). 
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Figura 2 - T-shirt branca em 2D     Figura 3 - T-shirt preta em 2D 

 

 

Relativamente ao protótipo em 3D, o utilizador acede ao Second life e seleciona a t-shirt que 

pretende comprar (Anexo III), tendo a oportunidade de a experimentar no próprio avatar, antes 

de a adquirir. Para comprar a t-shirt pretendida é necessário selecionar a opção “Buy”, neste 

caso é necessário que o utilizador possua Linden Dollars (1 Linden Dollar corresponde a 0.00323 

USD).  

Posteriormente, será apresentado a cada utilizador as duas t-shirts fisicamente (Anexo IV), 

dando a opção de escolher novamente entre os dois modelos (preto e branco), podendo observar 

e manusear.  

 
Figura 4 - T-shirts no Second Life 
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Figura 5 - T-shirt branca em 3D   Figura 6 - T-shirt preta em 3D 

 

4.3. Ferramentas utilizadas 

Naturalmente, para construir duas t-shirts em 2D e 3D foi necessário utilizar uma grande 

variedade de softwares. Inicialmente, para criar os símbolos para as t-shirts, foi utilizado o Adobe 

Illustrator. Esta ferramenta é um editor de imagens vetoriais bastante simples de usar.  

No caso do desenvolvimento das t-shirts 2D foi necessário utilizar Adobe Illustrator. Tal como foi 

referido anteriormente, para a loja virtual 2D havia várias opções de software: 

WordPress3: é uma ferramenta livre e de código aberto que serve para criar um índice público 

de conteúdo hospedado num servidor. O software WordPress é utilizado para uma variedade 

ampla de sites, desde indivíduos que utilizam como portefólio profissional, empresas que utilizam 

como uma plataforma de marketing e até mesmo como uma loja online. Existem milhares de 

temas e plug-ins gratuitos e outros pagos para personalizar uma implementação local. 

PrestaShop4: é uma ferramenta gratuita de e-commerce que se pode utilizar para criar uma loja 

virtual completa. É de código aberto, de modo que qualquer utilizador interessado em ter uma 

loja virtual não precisa de adquirir uma licença para o utilizar. Além disso, pode-se personalizar 

vários detalhes da página que se pretende construir. 

 
3 https://pt.wordpress.org/ 
4 https://www.prestashop.com/pt 

https://pt.wordpress.org/
https://www.prestashop.com/pt
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WebStarts5: uma ferramenta de construção de plataformas web de forma simples e grátis. 

Também permite aos utilizadores personalizem os designs livremente para exibir o conteúdo e 

produtos.  

Webnode6: uma ferramenta grátis e fácil de usar, que serve para desenvolver sites online. 

Através dela consegue-se escolher o layout do site, tipo de letra e personalizar vários detalhes. 

Uma característica notável é a possibilidade de criar e editar o site a partir de um smartphone 

com conexão para internet. 

Para esta tese de mestrado utilizou-se o Webnode, pois era mais fácil de utilizar para realizar o 

protótipo e, também, para os participantes testarem o protótipo. 

 

No caso da construção da t-shirt em 3D foi utilizado o Blender, que é um programa de computador 

utilizado para moldagem, animação, edição de vídeos e construção de objetos 3D.  Em relação 

ao desenvolvimento das t-shirts e da respetiva loja virtual 3D, foram analisadas as seguintes 

ferramentas: 

Habbo Hotel7: uma comunidade virtual de estilo vintage pixel-art online, onde se pode criar o 

próprio avatar, fazer amigos, conversar, construir salas, desenhar e jogar jogos. É uma das 

maiores redes sociais do mundo e, neste mundo virtual, o utilizador tem o próprio quarto de hotel, 

pronto para ser personalizado da forma como se entender e conforme aquilo que se desejar. 

Após a finalização da personalização do quarto, pode-se navegar pelas ruas do mundo virtual. 

Active Worlds (AW)8: oferece uma plataforma com conteúdos 3D interativos, em tempo real, 

sendo os conteúdos 3D da ActiveWorlds dinâmicos, visualmente atrativos e oferecendo aos 

utilizadores uma experiência online mais fascinante. 

Second Life (SL)9: um mundo virtual que oferece uma grande variedade de temas que os 

utilizadores podem escolher, como por exemplo, imobiliário, educação, entretenimento, 

criatividade, social e negócio. O utilizador através do avatar pode navegar, construir, comunicar, 

experimentar e criar o seu próprio negócio, a sua própria empresa. O SL permite que o utilizador 

seja livre de imaginar, possibilitando a implementação de todo o potencial criativo do utilizador.  

Para esta tese de mestrado optou-se por utilizar o Second Life, pois o Habbo hotel tem um desgin 

vintage, e o que se pretende é que o mundo virtual seja o mais semelhante ao real. Em relação 

 
5 https://www.webstarts.com/ 
6 https://www.webnode.pt/ 
7 https://www.habbo.com  
8 www.activeworlds.com 
9 https://secondlife.com/ 

https://www.webstarts.com/
https://www.webnode.pt/
https://www.habbo.com/
http://www.activeworlds.com/
https://secondlife.com/
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ao ActiveWorlds tem opções de escolha reduzidas e menos estudos realizados 

comparativamente ao Second Life. 

Resumindo, foi necessário usar quatro softwares diferentes nesta dissertação. Para a construção 

das t-shirts em 2D foi aplicado o Adobe Illustrator, e para a respetiva loja virtual o Webnode, pois 

era a ferramenta mais fácil, rápida e económica para construir uma plataforma 2D. Relativamente 

ao mundo virtual 3D utilizado foi o Blender, para a construção da t-shirt e o Second Life para a 

respetiva loja virtual 3D. 

 

4.4. Execução do protótipo 

Para testar os dois protótipos realizados pedimos a cinquenta pessoas para experimentar, das 

quais vinte e cinco testaram em 2D e outras vinte e cinco em 3D. Cada utilizador só pôde 

experimentar um dos protótipos, ou seja, caso uma pessoa testasse em 2D já não poderia testar 

em 3D e vice-versa. Esta condição é importante porque nesta tese de mestrado pretende-se que 

o utilizador apenas escolha a partir de um ponto de vista (ou em 2D ou 3D), dado que a diferença 

de comportamento a partir dessas duas exposições que queremos comparar. 

No início de cada teste foi feita a leitura de um pequeno texto explicativo para que o utilizador 

compreendesse como seria o procedimento e o que iria de facto testar, posteriormente, 

perguntou-se se havia alguma questão antes de iniciar o teste. Também era registado o género 

e idade de cada pessoa. 

No caso do utilizador testar em 2D lia-se o seguinte texto: 

“Esta tese de mestrado tem como objetivo identificar qual dos mundos virtuais 2D ou 3D mais se 

aproxima da preferência física das escolhas dos clientes na compra online de t-shirts. Para isso, 

serão apresentas duas t-shirts em 2D e terá de escolher uma delas. 

Posteriormente, poderá observar e manusear as mesmas t-shirts, fisicamente, e terá a opção de 

escolher novamente qual delas pretende adquirir. Para comprar a t-shirt terá de pagar um valor 

de 2,50€. 

A plataforma online 2D tem apenas duas páginas principais, o “Início” que é a página inicial da 

loja virtual e contém um separador com os produtos em destaque e a “Loja”, onde se encontram 

as duas t-shirts diferentes. Para visualizar e ler com mais pormenores uma das t-shirts, terá de 

clicar sobre ela, deste modo, será reencaminhado para um novo ecrã, no qual são apresentadas 

duas perspetivas das t-shirts, se clicar sobre uma das imagens consegue fazer zoom. Para 

comprar a t-shirt apenas terá de carregar sobre o botão “Adicionar ao Carrinho”. 

Agradecemos, desde já, o tempo e atenção dispensados.” 
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Por outro lado, no teste em 3D informou-se: 

“Esta tese de mestrado tem como objetivo identificar qual dos mundos virtuais 2D ou 3D mais se 

aproxima da preferência física das escolhas dos clientes na compra online de t-shirts. Para isso, 

serão apresentadas duas t-shirts em 3D e terá de escolher uma delas. 

Posteriormente, poderá observar e manusear as mesmas t-shirts, fisicamente, e terá a opção de 

escolher novamente qual das t-shirts pretende adquirir. Para comprar a t-shirt terá de pagar um 

valor de 2,50€. 

Uma vez feito o login no Second Life, terá duas t-shirts expostas, uma branca e outra preta. 

Neste mundo virtual, existe a oportunidade de experimentar no próprio avatar cada uma delas. 

Caso pretenda adquirir uma t-shirt, terá de clicar sobre o símbolo da moeda Linden Dollar, ou 

então com o botão direito do rato selecionar a opção “Buy”. Aqui será cobrado 1 Linden Dollars 

pela compra da t-shirt virtual. 

Agradecemos, desde já, o tempo e atenção dispensados.” 
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5. Metodologia 

5.1. Método e técnicas de investigação  

A técnica de investigação utilizada nesta dissertação é a quantitativa. Esta é usada para 

quantificar o problema por meio da geração de dados numéricos ou dados que podem ser 

transformados em estatísticas utilizáveis. É utilizada para quantificar atitudes, opiniões, 

comportamentos e outras variáveis definidas, e generalizar os resultados de uma população de 

amostra maior. A pesquisa quantitativa usa dados mensuráveis para formular factos e descobrir 

padrões na pesquisa. Os métodos quantitativos de recolha de dados são muito mais estruturados 

do que os métodos qualitativos. Os métodos quantitativos reúnem dados que incluem várias 

formas de inquéritos - inquéritos em linha, inquéritos em papel, inquéritos móveis e pesquisas de 

quiosques, entrevistas presenciais, entrevistas telefónicas, estudos longitudinais, pesquisas em 

linha e observações sistemáticas. 

Face aos objetivos definidos e ao problema de investigação formulado, houve a necessidade de 

criar dois protótipos e recolher os dados, de modo a tirar conclusões sobre o problema formulado 

no estado de arte (capítulos 1 ao 3). 

 

5.2. Métodos e técnicas de análise de dados 

A recolha de dados sobre os protótipos foi realizada entre os dias 19 de agosto e 05 de outubro 

de 2019, no total de quarenta e oito dias, a indivíduos que possuem internet no computador. Os 

dados foram recolhidos no local, pois houve a necessidade de comunicar e observar os 

utilizadores enquanto procediam ao teste. 

Durante os testes ao protótipo, procedeu-se à análise dos dados demográficos, como a faixa 

etária e o género, com o objetivo de caracterizar com maior detalhe a amostra utilizada na 

presente investigação. Além disso, também se mediu o tempo que as pessoas despenderam até 

aceder à primeira t-shirt. No caso do protótipo em 2D, o tempo foi cronometrado desde do 

momento em estavam na homepage até navegarem para uma das t-shirts. Por outro lado, no 

protótipo em 3D contou-se a partir do momento em que entraram no Second Life e vestiram no 

avatar a primeira t-shirt. 

Após a conclusão da recolha de dados, procedeu-se ao tratamento e análise dos mesmos com 

recurso ao software IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), versão 24 

em português.  

 



8 
 

Após a conclusão das medições e dos testes, procedeu-se à análise de dados, que está presente 

no capítulo seguinte. 

 

5.3. Caracterização da amostra 

De modo a desenvolver a presente investigação, considerou-se pertinente recorrer a uma 

amostra não probabilística regida por conveniência. 

A amostra é constituída por cinquenta indivíduos do género feminino e masculino, residentes em 

Portugal Continental e com idades compreendidas entre os dezasseis e os sessenta e dois anos 

sendo que, uma vez que se pretende através da presente investigação testar qual dos mundos 

virtuais mais se aproxima das preferências físicas das escolhas dos clientes na compra online 

de um produto específico. É importante indicar que a seleção dos utilizadores não contemplou 

qualquer critério relacionado com a realização prévia de compras online. 

Após a definição do universo e da amostra da presente investigação, assim como o problema 

levantado e os objetivos delineados, as ferramentas utilizadas para a recolha dos dados, a 

técnica de investigação e as técnicas de análise de dados, considera-se relevante proceder à 

análise dos resultados obtidos. 
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6. Análise dos resultados obtidos 

6.1. Resultados obtidos 

A presente investigação teve por objetivo identificar qual dos mundos virtuais mais se aproxima 

das preferências físicas da escolha dos clientes na compra online de uma t-shirt. 

O estudo realizado desenvolveu-se a partir de uma pesquisa de carácter descritivo, desenvolvida 

com recurso a uma metodologia quantitativa, operacionalizada com recurso a dois protótipos 

tornando possível a recolha dos dados necessários à realização da investigação proposta (Anexo 

V apresenta os dados recolhidos dos testes com ambos os protótipos). 

Os testes envolveram uma amostra de um total de cinquenta utilizadores e, para analisar os 

resultados dos testes, os dados foram migrados para o SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 24) da IBM, um software de análise estatística e tratamento de dados. Parte 

das análises realizadas estão disponíveis na secção Anexo VI.  

Além disso, os dados categóricos demográficos foram convertidos para ordinais, seguindo a 

ordem de intensidade apresentada na próxima secção. Assim, por exemplo, a faixa etária 16-20 

seria convertida em 0, 21-25 em 1 e assim por diante. 

Posteriormente, à colocação dos dados no SPSS, procedeu-se à respetiva análise e construção 

de gráficos. 

O protótipo em 2D foi testado por vinte e cinco utilizadores e apenas setenta e seis por cento 

mantiveram a escolha feita virtualmente. Em relação ao protótipo em 3D, vinte e cinco pessoas 

testaram-no, dos quais oitenta e quatro por cento mantiveram a escolha feita virtualmente.  

Os resultados obtidos evidenciam algum equilíbrio entre a escolha virtual e a física, apesar de 

uma maior percentagem dos utilizadores manter a escolha quando testaram no protótipo em 3D.  

 

6.2. Análise da amostra 

Antes de se proceder à caracterização da amostra de uma forma mais detalhada, considera-se 

relevante relembrar que esta é constituída por cinquenta indivíduos, de ambos os géneros, com 

idades compreendidas entre os dezasseis e os sessenta e dois anos. Através dos dados obtidos 
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do protótipo, conseguiu-se elaborar o seguinte gráfico, relativamente à idade e género. Deste 

modo, é possível observar quais as faixas etárias mais frequentes nos testes dos protótipos. 

 
Figura 7 - Gráfico com a contagem da amostra dos dois protótipos por idade e género 

 

Os dados recolhidos relativos à faixa etária são apresentados na Tabela 1, sendo possível 

compreender, através da sua análise, que os cinquenta utilizadores possuem idades 

compreendidas entre os dezasseis e os sessenta e dois anos. A faixa etária predominante tem 

idades compreendidas entre os vinte e seis e trinta anos, correspondendo a 25,5% da totalidade 

da amostra. Os grupos etários entre os 21-25 e 46-50 correspondem ao segundo grupo com 

maior frequência registada, correspondendo a 14%. A faixa etária com menor frequência é a de 

utilizadores com mais de sessenta e um anos, com apenas um teste registado, correspondendo 

a 2% da amostra. 

A observação dos dados obtidos permite compreender que a amostra é constituída sobretudo 

por indivíduos de faixas etárias mais jovens, contabilizando-se um total de 27 indivíduos com 

idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, correspondendo a 54% da amostra. 
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Faixa Etária Frequência Percentagem (%) 

15-20 2 4 

21-25 7 14 

26-30 13 26 

31-35 5 10 

36-40 3 6 

41-45 4 8 

46-50 7 14 

51-55 5 10 

56-60 3 6 

>60 1 2,0 

Total 50 100 

 
Tabela 1 - Caracterização da amostra: faixa etária 

 

No que se refere ao género dos respondentes, é possível observar com recurso à Tabela 2 a 

grande parte dos utilizadores são do género feminino, tendo sido registados 32 testes, o que 

corresponde a uma percentagem de 64% da amostra. O género masculino registou 18 respostas 

correspondendo, deste modo, a 36% da totalidade dos inquiridos. A observação dos dados 

recolhidos permite identificar uma discrepância entre os dois géneros na amostra utilizada. 

 

Género Frequência Percentagem (%) 

Feminino 32 64 

Masculino 18 36 

Total 50 100 

 
Tabela 2 - Caracterização da amostra: género 
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6.2.1. Análise do protótipo 2D 

O protótipo 2D foi testado por vinte e cinco pessoas, das quais 68% (corresponde a dezassete 

utilizadores) são do género feminino e 32% (corresponde a oito utilizadores) do género 

masculino. Tal como o gráfico demonstra, a faixa etária com maior frequência, nos testes deste 

protótipo, é dos quarenta e seis aos cinquenta anos de idade. 

 
Figura 8 - Gráfico do protótipo 2D: contagem de géneros diferentes sobre a idade 

 

 
Neste protótipo foram contabilizados os tempos que cada utilizador despendia até aceder a uma 

das t-shirts. A análise visual do gráfico (figura 9) permite confirmar que à medida que a idade 

aumenta o tempo que os clientes demoram a compreender e a navegar pelo protótipo também 

aumenta, sendo que o menor tempo registado foi de 7,29 segundos e o maior foi de 33,43 

segundos. Do mesmo modo, é possível observar que há uma grande variação dos tempos, 

principalmente entre os 55 e 60 anos. Por fim, o tempo médio despendido pelos utilizadores foi 

de 15,79 segundos.  
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Figura 9 - Gráfico do protótipo 2D: tempo sobre a idade dos utilizadores 

 

Relativamente à diferença de tempos que cada género demorou, pode-se observar na Tabela 3 

que o género masculino em média demorou mais 6,0 segundos do que o género feminino. 

Género Média dos tempos (s) Desvio Padrão (s) 

Feminino 13,87 5,41 

Masculino 19,87 10,81 

Total 15,79 7,85 

 
Tabela 3 - Caracterização do protótipo 2D: tempo médio despendido por cada género 

 

Por fim, dos vinte e cinco utilizadores que testaram este protótipo, 24% (correspondente a seis 

utilizadores) mudaram a escolha, realizada virtualmente, da t-shirt. No entanto, a grande maioria 

manteve a sua opção virtual, exatamente 76%, o que corresponde a dezanove clientes. 
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 Protótipo 2D 

Muda (%) 24 

Mantém (%) 76 

Frequência de utilizadores que mudam 6 

Frequência de utilizadores que mantém 19 

 
Tabela 4 - Contabilização dos utilizadores que mudaram e mantiveram as escolhas virtuais em 2D 

 

6.2.2. Análise do protótipo 3D 

O protótipo 3D foi testado por vinte e cinco pessoas, das quais 58% são do género feminino, que 

corresponde a quinze utilizadores, e 42% do género masculino, correspondente a onze 

utilizadores. Tal como o gráfico demonstra, a faixa etária com maior frequência, nos testes deste 

protótipo é dos quarenta e seis aos cinquenta anos. 

 
Figura 10 - Gráfico do protótipo 3D: contagem de géneros diferentes sobre a idade 
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Neste protótipo foram contabilizados os tempos que cada utilizador despendia até aceder a uma 

das t-shirts. A análise visual do gráfico (figura 11) permite confirmar que à medida que a idade 

aumenta o tempo que os clientes demoram a compreender e a navegar pelo protótipo também 

aumenta, sendo que o menor tempo registado foi de 29,90 segundos e o maior foi de 103,17 

segundos. Assim, é possível observar que há uma grande variação dos tempos, de uma forma 

geral. Por fim, o tempo médio despendido pelos utilizadores foi de 44,51 segundos. 

 
Figura 11 - Gráfico do protótipo 3D: tempo sobre a idade dos utilizadores 

 

Relativamente à diferença de tempos que cada género demorou, pode-se observar na Tabela 3 

que a diferença de tempos entre o género feminino e masculino é mínima (5,12 segundos). 

Género Média dos tempos (s) Desvio Padrão (s) 

Feminino 42,46 11,21 

Masculino 47,58 21,80 

Total 44,51 16,06 

 
Tabela 5 - Caracterização do protótipo 3D: tempo médio despendido por cada género 
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Por fim, dos vinte e cinco utilizadores que testaram este protótipo, 16% (correspondente a quatro 

utilizadores) alteraram a escolha da t-shirt, realizada no mundo virtual 3D. No entanto, a grande 

maioria manteve a opção virtual, exatamente 84%, isto corresponde a vinte e um utilizadores. 

 Protótipo 3D 

Muda (%) 16 

Mantém (%) 84 

Frequência de utilizadores que mudam 4 

Frequência de utilizadores que mantém 21 

 
Tabela 6 - Contabilização dos utilizadores que mudaram e mantiveram as escolhas virtuais em 3D 

 

6.3. Análise descritiva dos resultados 

A presente investigação tem como objetivo estudar qual das plataformas (Web ou 3D) mais se 

aproxima das preferências física das escolhas dos clientes na compra online de t-shirts. Deste 

modo, foi necessário realizar dois protótipos, um em 2D e outro em 3D, que num total foram 

testados por cinquenta pessoas, que tornou possível a recolha dos dados necessários à 

realização da investigação proposta. Posteriormente, os dados foram analisados através da 

ferramenta SPSS.  

Nos gráficos das figuras 8 e 10 é apresentado, no final de cada reta, o coeficiente de correlação 

ao quadrado. Este valor descreve a relação entre as duas variáveis e está compreendido entre 

0 e 1. Deste modo, é possível medir a percentagem que a variação dos dados do eixo x 

influenciam os dados do eixo Y. 

As análises realizadas aos dados permitiram identificar os objetivos propostos, no primeiro 

capítulo. 

Objetivo 1: Identificar eventuais aspetos qualitativos ou padrões demográficos associados às 

diferenças que possam ser detetadas. 

Através deste objetivo pretende-se identificar se o género e a idade podem influenciar o tempo 

que os participantes despendem tanto no protótipo 2D como o de 3D. 

Segundo a tabela 3, o protótipo 2D apresenta tempos médios discrepantes em relação ao 

género, ou seja, o género feminino apresenta 6 segundos a menos do que o género masculino. 

Além disso, através do desvio-padrão pode-se afirmar que não é possível concluir se os géneros 

masculinos ou femininos têm mais facilidade em navegar em lojas online 2D, pois é demasiado 

elevado, o que significa que há uma grande variação entre os tempos. 
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Relativamente ao protótipo 3D, segundo a tabela 5, os tempos médios entre os géneros estão 

muito próximos, pois existe uma diferença de 5,12 segundos. No entanto, o desvio-padrão é 

demasiado elevado, ou seja, existe uma grande variação entre os tempos, de modo que não se 

consegue identificar qual dos géneros tem mais facilidade a navegar em mundos virtuais 3D. 

Além disso, o protótipo 2D em relação à idade, não se consegue concluir se esta influência o 

tempo que os utilizadores despenderam a navegar. A figura 9 apresenta um aumento do tempo 

à medida que a idade aumenta. No entanto, o coeficiente de correlação ao quadrado presente 

no mesmo gráfico, é desprezável, pois os tempos estão demasiado dispersos em relação à linha, 

isto significa que não podemos afirmar que a idade influência o tempo gasto para navegar no 

protótipo 2D.  

Por fim, sobre o protótipo 3D, não se consegue concluir se esta influência o tempo que os 

utilizadores despenderam a navegar. A figura 11 apresenta um aumento do tempo à medida que 

a idade aumenta. No entanto, o coeficiente de correlação ao quadrado presente no mesmo 

gráfico, é desprezável, pois os tempos estão demasiado dispersos em relação à linha, isto 

significa que não podemos afirmar que a idade influencia o tempo gasto para navegar no 

protótipo 3D, apesar de ser mais elevado do que o do protótipo 2D.  

 

Objetivo 2: Identificar o protótipo que apresenta um design mais intuitivo para que o utilizador 

consiga navegar mais facilmente. 

Segundo a figura 12, o tempo que os utilizadores despendem no protótipo 2D é inferior ao de 

3D. Além disso, segundo a tabela 7 a diferença dos dois protótipos, entre os tempos mínimos é 

de 22,61 segundos, máximos de 69,74 segundos e médio de 28,72 segundos. Assim, podemos 

concluir que estas diferenças de tempos são demasiado elevadas e que os utilizadores têm mais 

facilidade em navegar em lojas online 2D do que com os mundos virtuais 3D, logo o design do 

protótipo 2D é mais intuitivo do que o de 3D. 

 

 Protótipo 2D Protótipo 3D Diferença 

Mínimo (s) 7,29 29,90 22,61 

Máximo (s) 33,43 103,17 69,74 

Média (s) 15,79 44,51 28,72 

 
Tabela 7 - Diferença entre os tempos mínimos e máximos 
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Figura 12 - Gráfico com a amostra da idade e tempo dos dois protótipos 

 

Objetivo 3: Verificar a percentagem de utilizadores que optou fisicamente pela mesma t-shirt 

que anteriormente escolheu em 2D. 

Tal como mostra a tabela 4, a percentagem dos utilizadores que alteraram a opção da t-shirt foi 

de 24%, isto é, virtualmente optaram por uma e fisicamente escolheram outra. No entanto, a 

grande maioria manteve a escolha virtual, exatamente 76%, correspondendo a dezanove 

clientes. 

 

Objetivo 4: Verificar a percentagem de utilizadores que optou fisicamente pela mesma t-shirt 

que anteriormente escolheu em 3D. 

Como é apresentado na tabela 6, a percentagem dos utilizadores que modificaram a escolha da 

t-shirt foi de 16%, isto é, virtualmente optaram por uma e fisicamente por outra. Contudo, a 

grande maioria manteve a escolha virtual, exatamente 84%, correspondendo a vinte e um 

clientes. 
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Objetivo 5: Comparar as duas percentagens, de modo a verificar qual das plataformas se 

aproxima mais com a preferência física dos utilizadores relativamente às t-shirts. 

Por fim, através da interpretação da tabela 7, pode-se concluir que o protótipo que mais se 

aproxima das preferências físicas do utilizador é o protótipo 3D. 

 Protótipo 2D Protótipo 3D 

Muda (%) 24 16 

Mantém (%) 76 84 

Frequência de utilizadores 
que mudam 

6 4 

Frequência de utilizadores 
que mantém 

19 21 

 
Tabela 8 - Contabilização dos utilizadores que mudaram e mantiveram as escolhas virtuais 
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7. Conclusão 

Para resumir, construíram-se duas lojas virtuais uma em 2D e outra em 3D e criaram-se dois 

modelos de t-shirts virtuais e físicos. Apresentaram-se aos utilizadores os modelos virtuais e 

pediu-se para selecionarem um dos produtos, recolhendo-se os dados referentes às preferências 

deles. Posteriormente, deu-se a opção de escolherem novamente a t-shirt, mas desta vez em 

formato físico, recolhendo, novamente, os dados e analisando-os. O protótipo das lojas virtuais 

criadas para as experiências pode ser facilmente adaptável a muitos outros tipos de indústrias e 

produtos. 

A investigação desenvolvida propôs-se a responder à questão qual dos mundos virtuais 2D ou 

3D mais se aproxima das preferências físicas das escolhas dos clientes na compra online de t-   

-shirts. Tendo em consideração o propósito deste estudo, assim como os objetivos delineados, 

é possível afirmar que a presente investigação cumpriu o seu propósito e alcançou os objetivos 

traçados, sendo os seus resultados pertinentes. 

Como ferramenta de estudo realizaram-se dois protótipos, que foram testados por cinquenta 

utilizadores e os dados estatísticos foram analisados com o SPSS. Com a análise dos resultados, 

pode-se concluir que os resultados alcançados permitiram responder aos cinco objetivos 

propostos e responder à questão colocada no primeiro capítulo. 

Através da análise de dados e dos objetivos, consegue-se responder à questão de investigação 

proposta, que era identificar qual dos métodos, lojas online 2D ou mundos virtuais 3D, se 

aproxima mais com a preferência física dos utilizadores relativamente às t-shirts. Constatou-se 

que o mundo virtual que mais se aproxima com as preferências físicas dos utilizadores é o 3D, 

pois é o que apresenta uma maior percentagem de utilizadores que mantiveram a escolha virtual, 

correspondendo a 84%, enquanto que o protótipo 2D apresenta um valor de 76% de utilizadores 

que mantiveram a escolha virtual. Deste modo, podemos verificar que existe uma diferença de 

8% de clientes que mantêm a escolha virtual.  

Para trabalhos futuros, o modelo beneficiaria da oportunidade de testar com cores menos 

comuns ou um conjunto de utilizadores mais diversificados. Também poderia ter sido testado por 

uma amostra maior, de modo a reunir mais dados para analisar. Outra maneira de melhorar o 

estudo seria dar a oportunidade ao consumidor de ter um avatar muito semelhante a si próprio 

para este experimentar as t-shirts e analisar se os tamanhos virtuais correspondem aos reais. 

Por fim, também poderia ser testada outra tipologia de produtos, para além de vestuário, como, 

por exemplo, mobiliário, tecnologia ou automóveis. 
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Anexo I 

Primeiros testes da t-shirt em 2D e 3D 
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Anexo II 

Loja criada para o protótipo 2D 

 

Ecrã inicial 

 

 

Ecrã loja – onde estão presentes as duas t-shirts 
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Ecrã específico de uma das t-shirts, onde se pode analisar com mais detalhe cada uma delas. 
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Anexo III 

T-shirts em 3D no Second Life 

 

T-shirt preta 3D no Second Life 

 

T-shirt branca 3D no Second Life 
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Menu que permite experimentar e comprar a t-shirt no Second Life 
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Anexo IV 

T-shirts branca e preta fisicamente 

 
 

 
 

T-shirts pretas fisicamente 
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T-shirts brancas fisicamente 
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Anexo V 

Dados recolhidos dos testes com ambos os protótipos 

Número Idades Género 
Tempo que demoram 
até aceder às t-shirts 

(s) 

Escolha 
Virtual 

2D 

Escolha 
Virtual 

3D 

Escolha 
Física 

Mudou? 

1 55 Feminino 9,90 Branca  Branca NÃO 

2 52 Feminino 10,40 Preta  Preta NÃO 

3 25 Masculino 7,55 Branca  Branca NÃO 

4 60 Masculino 33,43 Preta  Preta NÃO 

5 27 Feminino 7,29 Preta  Preta NÃO 

6 25 Feminino 8,76 Preta  Branca SIM 

7 16 Feminino 9,54 Branca  Branca NÃO 

8 62 Feminino 15,30 Preta  Branca SIM 

9 37 Feminino 12,92 Branca  Branca NÃO 

10 48 Masculino 27,51 Preta  Branca SIM 

11 46 Feminino 11,17 Branca  Branca NÃO 

12 16 Feminino 8,70 Branca  Branca NÃO 

13 34 Feminino 14,01 Branca  Branca NÃO 

14 50 Feminino 15,52 Preta  Branca SIM 

15 52 Feminino 13,41 Preta  Branca SIM 

16 44 Feminino 10,73 Preta  Preta NÃO 

17 58 Masculino 9,01 Preta  Preta NÃO 

18 44 Masculino 23,86 Branca  Branca NÃO 

19 48 Feminino 21,17 Preta  Preta NÃO 

20 44 Feminino 19,31 Preta  Preta NÃO 

21 55 Feminino 26,96 Preta  Preta NÃO 

22 50 Feminino 20,76 Preta  Preta NÃO 

23 28 Masculino 8,43 Branca  Branca NÃO 

24 50 Masculino 32,15 Preta  Preta NÃO 

25 59 Masculino 16,99 Branca  Preta SIM 

26 38 Feminino 32,01  Branca Branca NÃO 

27 26 Masculino 29,90  Preta Preta NÃO 

28 29 Feminino 39,61  Branca Branca NÃO 

29 26 Masculino 35,08  Preta Preta NÃO 

30 27 Feminino 57,28  Preta Branca SIM 

31 28 Masculino 41,53  Branca Branca NÃO 

32 31 Feminino 34,87  Branca Preta SIM 

33 32 Feminino 48,76  Branca Branca NÃO 

34 41 Feminino 30,40  Branca Branca NÃO 

35 24 Masculino 51,32  Preta Preta NÃO 

36 28 Masculino 39,41  Branca Preta SIM 

37 28 Masculino 36,35  Branca Branca NÃO 

38 27 Feminino 45,92  Branca Branca NÃO 

39 37 Feminino 42,03  Preta Preta NÃO 

40 32 Feminino 50,62  Preta Preta NÃO 

41 31 Feminino 30,13  Branca Branca NÃO 

42 25 Masculino 34,19  Branca Branca NÃO 

43 24 Feminino 52,23  Branca Branca NÃO 

44 30 Masculino 63,56  Preta Preta NÃO 

45 25 Feminino 51,85  Preta Preta NÃO 

46 50 Feminino 62,33  Branca Branca NÃO 

47 55 Masculino 103,17  Preta Branca SIM 

48 27 Feminino 31,45  Branca Branca NÃO 

49 30 Masculino 41,26  Branca Branca NÃO 

50 24 Feminino 32,43  Branca Branca NÃO 
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Anexo VI 

Tabelas exportadas do software SPSS.  

 

Idade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 16-20 2 4,0 4,0 4,0 

21-25 7 14,0 14,0 18,0 

26-30 13 26,0 26,0 44,0 

31-35 5 10,0 10,0 54,0 

36-40 3 6,0 6,0 60,0 

41-45 4 8,0 8,0 68,0 

46-50 7 14,0 14,0 82,0 

51-55 5 10,0 10,0 92,0 

56-60 3 6,0 6,0 98,0 

>60 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Dados para a caracterização da amostra: faixa etária 

 

 

Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 32 64,0 64,0 64,0 

Masculino 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Dados para a caracterização da amostra: género 

 

 

Relatório 

Tempo   

Género Média N Desvio Padrão 

Feminino 13,8735 17 5,40510 

Masculino 19,8663 8 10,80907 

Total 15,7912 25 7,85456 

 
Dados para a caracterização do protótipo 2D: tempo médio despendido por cada género 
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Relatório 

Tempo   

Género Média N Desvio Padrão 

Feminino 42,46133 15 11,209158 

Masculino 47,57700 10 21,799916 

Total 44,50760 25 16,063909 

Dados para a caracterização do protótipo 3D: tempo médio despendido por cada género 

 


