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Resumo 

 A Internet tem crescido de forma abismal desde a sua criação até ao ponto em que nos 

encontramos hoje. O seu crescimento e a sua importância para a civilização moderna aumentam a 

cada dia que passa, tendo influenciado a forma como o mundo se comporta a tal ponto que é 

neste momento a maior fonte de informação existente. Como tal, muitos marketeers tiveram 

irremediavelmente de se adaptar a esta plataforma, sob pena de perderem o comboio do 

progresso. 

 A maior preocupação dos marketeers é saber como interagir com o seu público-alvo, daí 

existirem inúmeros estudos sobre o comportamento dos consumidores quando navegam na 

Internet, e sobre qual a reação dos mesmos às novas formas de marketing. 

 Alguns dos setores com maior dificuldade de adaptação a esta nova realidade foram os 

setores da banca e dos seguros. Não só devido à complexidade dos seus negócios, como também 

pela delicadeza dos dados com que têm de lidar, e a forma como têm de lidar com clientes com 

diferentes problemas e necessidades. 

 Este trabalho tem como objetivo não só abordar como foram ultrapassadas essas 

dificuldades, mas também oferecer novas formas de interagir com os consumidores e mostrar 

quais as alternativas que já existem no mercado para chegar a eles eficazmente. 

 A solução desenvolvida para colmatar algumas dessas falhas foi um sistema que permite 

compreender quais os padrões de navegação de um utilizador anónimo e apresentar-lhe eventos 

que sejam relevantes, diminuindo assim a resistência dele a esses eventos. O sistema foi 

produzido em forma de API para que possa ser exportado de forma mais fácil e ser integrado em 

outras soluções no qual seja necessário. 
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Abstract 

 The Internet as grown in an abysmal way since its creation until today. Its growth and its 

importance to the modern civilization increase every day that passes, influencing the way the 

world behaves at such point that is now the biggest information source there is. As such, many 

marketeers hopelessly had to adapt to this platform, otherwise they would be missing the 

progress train. 

 Marketeers’ biggest difficulty is knowing how to interact with their target-public, so much 

that there are several publications about consumer behaviour while browsing the Internet, and 

about their reaction the new marketing approaches.  

 Some of the areas with most adaptation difficulties to this new reality were the banking 

and insurance. These difficulties were not only because of their business complexity, but also 

because of the sensitive data they have to handle, and the way they have to handle costumers with 

different needs and troubles. 

 This work has the objective not only to illustrate how these difficulties were overtaken, 

but also offer new ways of approaching the consumers, and show which alternatives already exist 

in the market to reach them efficiently. 

 The developed solution to bridge some of this flaws is a system that allows to understand 

which are the navigation patterns of an anonymous user, and show them relevant events, 

diminishing their resistance to these events. The system was designed as an API so it could be 

exported easily and integrated in other solutions. 
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 Este capítulo é uma introdução ao conteúdo geral presente na dissertação, desde objetivos 

a problemas encontrados, e posteriormente as motivações que levaram ao desenvolvimento da 

solução. Em conclusão deste capítulo encontra-se a organização e estrutura da dissertação, 

Capítulo 1 - Introdução
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apresentando pequenas referências aos assuntos mencionados nas restantes secções da 

dissertação. 

1.1 Âmbito e motivações 

 Um dos aspetos mais mediáticos dos últimos anos tem sido a velocidade a que o mercado 

da Internet se tem expandido e amadurecido (Wu, 2002). Nos últimos anos assistiu-se a um 

aumento significativo da procura de informação por parte do cidadão comum em ambientes 

virtuais. Um padrão baseado em pesquisas online ajuda a definir o comportamento dos 

consumidores (Shankar & Malthouse, 2009).  

O comportamento das pessoas enquanto navegam pela Internet pode dar indicações 

sólidas de quais são os interesses que cada uma tem individualmente. Os grandes motores de 

pesquisa do mercado fornecem resultados em resposta a queries do utilizador aos quais 

adicionam os seus resultados patrocinados, dando lucros baseados no modelo “pay-to-click” 

(Hillard, Schroedl, Manavoglu, Raghavan, & Leggetter, 2010).  

Existem ainda, porém, setores cujos avanços na área do marketing online são mais 

complicados de serem alcançados, como por exemplo na área da banca e dos seguros. Exemplos 

disso são os estudos de Thompson de 2003 que refere que embora a maior parte das entidades 

bancárias já ofereça algum tipo de Internet banking, poucos ainda o caracterizam como um 

sucesso estrondoso, havendo muitos clientes que ainda preferem visitar as filiais, e os que já 

aceitaram o online banking preferem também recorrer a elas quando se tratam de operações mais 

delicadas, e o de Hoeg (2005) que refere que em transações financeiras mais incomuns ou mais 

complexas, os clientes normalmente preferem falar com alguém mais experiente para assegurar 

que está tudo bem. Tradicionalmente, os agentes e os corretores preenchiam esta necessidade nos 

seguros. 
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Embora essa mentalidade esteja a mudar com o tempo, muitos clientes ainda preferem a 

interação humana para resolver os seus problemas. As transações que requerem experiência 

financeira significativa – devido à complexidade do produto, mistura de produtos ou necessidades 

únicas dos clientes – normalmente requerem um produto de nível mais elevado, experiência e 

personalização de serviço que vão além das capacidades de um sistema automatizado. Os 

clientes, nessas transações, esperam que um profissional com experiência os ajude a gerir e lhes 

dê atenção personalizada como parte da compra. (Hoeg, 2005) 

A criação de um sistema não transacional de entrega de informação alvo para venda de 

serviços/produtos poderia contribuir para uma maior aceitação por parte dos utilizadores a 

campanhas e ofertas promocionais. Poderá ser uma mais-valia para as empresas que oferecem 

esses produtos/serviços pois possibilitaria uma entrega de anúncios mais direcionada aos 

utilizadores, com um maior índice de recetividade. 

1.2 Objetivos 

 Este trabalho tem como objetivo criar uma solução para apresentação de eventos a um 

utilizador de acordo com a sua navegação, sem que existam dados transacionais do mesmo. Para 

que tal seja possível, foi primeiro necessário estudar algumas das alternativas presentes no 

mercado para perceber a melhor forma de abordar o tema. 

 Foi também necessário analisar a área de estudos comportamentais dos utilizadores 

quando utilizam a Internet para perceber como reagem às várias interações a que são sujeitos 

durante essa navegação, e a quais são mais recetivos.  

 Outros dos temas estudados é a evolução do marketing desde o aparecimento da Internet, 

como os marketeers se conseguiram adaptar a essa nova realidade, com foco em como os setores 

bancário e dos seguros conseguiram acompanhar esta nova realidade. 
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 A realização deste estudo tem como intuito propor uma solução de apresentação de 

eventos aos utilizadores baseado na sua navegação. Para tal foi criado um sistema que permite 

essa perceção e que pode ser facilmente integrado em outras soluções através de uma API, 

facilitando a sua incorporação noutros sistemas, sendo o menos intrusivo possível. 

1.3 Processo de Investigação 

A presente dissertação teve como ponto de partida um desafio proposto pela Deloitte 

Portugal. Esse desafio consistia na criação de um método de aproximação aos consumidores que 

fosse revolucionária, de forma a permitir uma melhor interação com as verdadeiras necessidades 

de cada consumidor, mas que ao mesmo tempo fosse pouco intrusiva no dia-a-dia dos mesmos. 

O conseguir inovar de forma a abordar os consumidores da forma correta, aliado ao facto 

de existir novo canal de comunicação, que se tornou um dos maiores canais a nível mundial 

(Internet), é um dos maiores desafios dos marketeers nos dias de hoje. Era, portanto necessário 

perceber como pensam esses mesmos marketeers e de que maneira eles conseguem acompanhar 

as constantes mudanças dos consumidores em termos de necessidades. 

Para que tal fosse possível, a primeira abordagem foi conhecer o meio em que o método 

se iria inserir. Uma investigação profunda sobre vários temas relevantes foi feita, que passou por 

temas como a evolução do marketing, o perfil dos consumidores e como as áreas de atuação 

definidas para a integração de uma futura solução (banca e seguros) se tinham adaptado às novas 

carências dos seus clientes. Posteriormente ao conhecimento de como abordar o mercado, foram 

estudadas algumas das soluções já existentes, que têm a grande quota do mercado em termos de 

eventos dirigidos a utilizadores, de maneira a perceber o que poderia uma possível solução 

acrescentar a um mercado já saturado de diferentes abordagens. 

Com base na investigação feita foram definidos alguns objetivos, que serviram para ajudar a criar 

uma abordagem que conseguisse satisfazer o mercado no qual seria futuramente inserida. Essa 
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abordagem foi documentada ao longo da presente dissertação, e foi criada de maneira a poder ser 

inovadora e poder a satisfazer o desafio que tinha sido inicialmente proposto. 

 

1.4 Organização da dissertação 

 A presente dissertação está dividida em três capítulos distintos, além do introdutório e do 

conclusivo. Apesar dessa separação por capítulos todos os assuntos abordados neles estão 

interligados, constituindo assim toda a extensão da dissertação. 

 No primeiro capítulo é caracterizado o estado da arte. Nesse capítulo é abordada a 

evolução do marketing ao longo dos últimos anos de forma a satisfazer a nova necessidade de 

alcançar os consumidores presentes na Internet. É também caracterizado o comportamento dos 

utilizadores durante a sua utilização da Internet e a sua recetividade a novos produtos, fazendo 

uma distinção entre utilizadores com experiências anteriores de compra de algum produto online 

e utilizadores sem experiência de compra, e de que forma eles reagem a uma experiência de 

aquisição de produtos.  É também abordada a evolução dos setores bancário e de seguros, e de que 

formas esses setores conseguiram ultrapassar as dificuldades existentes na venda de produtos e 

nas interações com potenciais clientes através de plataformas digitais. 

 No segundo capítulo é descrita a abordagem seguida para estruturação da solução, 

expondo o desenho funcional e o desenho técnico da solução. Esta caracterização permite 

perceber quais os requisitos que foram encontrados para o sistema e a forma de resolver cada um 

deles. 

 No terceiro capítulo é apresentado o protótipo aplicacional implementado. É apresentada 

também uma pequena demonstração do funcionamento do protótipo, e referidas algumas 

melhorias a poderem ser incrementadas. 
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No presente capítulo são apresentados a evolução do marketing desde o aparecimento da 

Internet, com especial foco nos setores da banca e dos seguros por serem os setores prioritários de 

aplicação da solução, o perfil dos utilizadores da Web em geral e como os mesmos se têm 

Capítulo 2 – Estado da Arte
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alterado ao longo dos anos, e quais as soluções de maior relevo utilizadas na apresentação de 

eventos existentes no mercado hoje em dia. 

2.1 – Evolução do Marketing 

 A história contemporânea tem sido marcada pela constante presença de avanços no campo 

da tecnologia, estando em grande foco o desenvolvimento das tecnologias da informação, a 

Internet e tudo o que seja software e hardware (Morais, Pires e Gonçalves, 2012). 

 Existem cada vez mais canais de comunicação com possíveis consumidores, e o setor do 

marketing acompanhou esse crescimento e adaptou-se de forma a ser mais eficiente. O estudo de 

Nelsin e Shankar de 2009 refere isso mesmo, afirmando que agora existem vários meios de 

comunicação adicionais disponíveis aos marketeers. 

 Este crescimento levou a uma realidade em que os consumidores são inundados, todos os 

dias, com milhares de mensagens de marketing de um conjunto em expansão de veículos de 

publicidade tradicionais e não-tradicionais. A resposta dos advertisers tem sido criar ainda mais 

mensagens e expandir ainda mais o problema. No entanto, os consumidores têm agora o poder de 

ripostar e estão a criar escudos de proteção, tais como os filtros de spam, de ID’s, e listas negras. 

Os consumidores estão mais atentos do que nunca às tentativas do marketing para os manipular e 

treinaram-se a si próprios para ignorar uma parte substancial da “comunicação do marketing”. 

(Shankar & Malthouse, 2009). 

 Com todas as defesas que existem do lado do consumidor, os marketeers tiveram de se 

adaptar a esta nova realidade. Mudaram as suas abordagens e a forma de divulgarem os seus 

produtos, em vez de serem tão agressivos passaram a entregar algo que cative o consumidor de 

forma individual. Um estudo de Montegomery e Smith (2009) dividiu essas abordagens em dois 

métodos diferentes de implementação personalizada, a passiva e a ativa. Segundo eles, na 

implementação ativa a companhia põe questões diretamente ao cliente, enquanto na 
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implementação passiva a empresa padroniza a oferta baseada em observações discretas do 

comportamento do cliente.    

 A implementação passiva requere muitas vezes dados que as empresas não têm, o que 

leva a uma necessidade crescente de transações de informações pessoais dos consumidores. Num 

dos estudos feitos por Shankar e Malthouse (2009) eles reconhecem que os motores de pesquisa 

tais como o Google ou o Yahoo!Search são agora mais do que portais ou ferramentas de 

informação – são agentes de uma transformação que está a tornar o ambiente de negócio do 

marketing mais transparente e competitivo, criando oportunidades e desafios para um espectro de 

negócios. Com a crescente disponibilidade de dados de consumidores, a análise a bases de dados 

de clientes tem-se tornado consideravelmente popular. Essas análises vão desde a previsão de 

caminhos agregados de vendas até à previsão de escolhas e valores monetários individuais. 

 Estas informações permitem aos marketeers ter a oportunidade de personalizar as 

mensagens e ofertas que são enviadas a clientes individuais ou a segmentos de clientes. Outra 

abordagem no marketing é o foco em criar relações de longo prazo com os clientes e pensar nos 

clientes como ativos, que têm um valor financeiro que pode ser estimado. Segundo o estudo de 

Malthouse & Shankar de 2009 o dinheiro gasto em marketing para clientes devia ser visto como 

um investimento nesses “ativos”, que têm retornos quantificáveis, em vez ser visto como uma 

despesa. 

 Existem, porém, outro tipo de abordagens a serem exploradas tal como documentaram 

Kumar et al. (2009) na qual desafiam a abordagem convencional ao marketing e propõe um novo 

caminho. Eles descrevem a abordagem convencional como aquela que afirma que a inovação 

num novo produto leva a vendas, o que cria satisfação, o que aumenta a lealdade e a retenção, 

produzindo clientes lucráveis. Os autores questionam cada passo desta corrente casual e sugerem 

que o suporte empírico de alguns elos é fraco. Eles afirmam que o processo CRM deveria 

começar onde o caminho convencional acaba, avaliando os potenciais futuros lucros de clientes 

com CLV (Customer Life Value). 
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2.1.1 – Marketing Interativo 

 Segundo o JIM (2006) baseado nos artigos de Deighton e Gazer (1998), e Winer e 

Shankar (2003) o marketing interativo é definido como um “processo de trocas integrado pelo 

qual uma organização utiliza o conhecimento do comportamento, tecnologia e outros recursos do 

cliente para criar e gerir o valor do cliente, relações colaborativas para aumentar o valor para os 

acionistas através de marcas relevantes, oferta de produtos/serviços, ideias e mensagens 

comunicadas entregues aos clientes certos através dos canais próprios e de contactos efetuados 

em momentos apropriados”. 

 Shankar e Malthouse (2006) escreveram que a área de atuação do marketing interativo 

está a mudar e a expandir rapidamente. Com a utilização de múltiplos dispositivos como PCs, 

dispositivos móveis, e de múltiplas formas de interação como o email, a Web e os encontros 

presenciais, os consumidores, os acionistas e as companhias com quem eles fazem negócio estão 

a conseguir interagir de formas diferentes daquelas que utilizavam no passado. As interações das 

firmas com o utilizador final são geridas por sistemas CRM e bases de dados que permitem às 

companhias personalizar contactos em tempo real através de várias plataformas e canais de 

comunicação. Muitas comunicações entre organizações e consumidores deixam um rasto de 

dados que pode ser analisado, para que o efeito do contacto possa ser medido e futuras 

comunicações possam ser melhoradas. 

Num outro estudo de Shankar e Malthouse (2009) é referido que o facto de os 

competidores estarem agora apenas à distância de um click e o facto de o número de 

competidores ter vindo a aumentar, facilitou as compras a companhias espalhadas um pouco por 

todo o mundo. Com isto, as estratégias e operações de marketing estão mais misturadas e 

integradas no ambiente de mercado da Internet do que alguma vez estiveram. 

 Existem, no entanto, vários problemas associados a esses novos meios de comunicação. 

Alguns desses problemas incluem medir a eficiência desses novos canais, desenvolver medidas 

de comparação ou estabelecer orçamentos entre os mesmos. Existem também problemas de 

privacidade e confiança dos consumidores, que desafiam as formas como as organizações têm de 

comunicar com eles (Malthouse & Shankar, 2009). 
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 As organizações mantêm, de forma habitual, bases de dados que capturam enormes 

quantidades de informação sobre os seus clientes (Bucklin & Sismeiro 2009). Essas bases de 

dados contêm informação de históricos de compras e de comportamentos nas pesquisas, sendo 

que alguma dessa informação é sensível. Alguns desses dados podem ser adquiridos através de 

motores de pesquisa (Rangaswamy, Giles, & Seres 2009). Em muitos países, os governos têm 

tentado impor regulamentos para definir o que pode e o que não pode ser feito com os dados dos 

clientes.  

As organizações têm vindo também a obter receitas vendendo ou alugando informação 

sobre os seus clientes. Por exemplo, uma organização pode alugar a sua lista de nomes a outra, 

sem que nada a impeça de o fazer. Estas formas de agir levantam problemas importantes sobre a 

confiança e a privacidade dos utilizadores (Malthouse & Shankar,2009). 

2.1.2 – Publicidade Online 

 A publicidade online tornou-se a espinha dorsal financeira da Internet de hoje em dia. É 

um mercado multimilionário que trás audiência e potenciais clientes a inúmeros Websites, e 

fornecem receitas substanciais aos motores de pesquisa e numerosos fornecedores de conteúdos. 

A maior parte das publicidades de hoje em dia são em forma de texto, e são selecionadas para 

serem relevantes ao contexto da Web atual. Os dois tipos principais de publicidades em texto são 

a procura patrocinada, onde as publicidades são mostradas ao lado dos resultados da pesquisa, e a 

correspondência de conteúdos, onde as publicidades são mostradas em Websites de terceiros. 

Estudos como o de Radlinski et al. (2008) mostraram que publicidades com maior relevância 

levam a uma maior satisfação do utilizador e maiores taxas de resposta. 

 Os resultados patrocinados são selecionados de uma base de dados povoada por 

anunciantes que licitam para terem as suas publicidades mostradas na página de resultado da 

pesquisa. Um motor de pesquisa normalmente decide que publicidades mostrar (e em que ordem) 
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baseado numa otimização das receitas de que uma publicidade vai ser clicada, combinada com o 

custo da publicidade (Richardson et al., 2007). 

 Para facilitar a inserção de publicidades, a maior parte dos motores de pesquisa permite 

aos anunciantes anotar as publicidades com designadas queries para quais a publicidade vai ser 

mostrada. Essas queries são chamadas frases licitadas porque os anunciantes vão a leilões onde 

eles licitam para publicitarem em determinadas queries. Por padrão, uma correspondência exata 

entre uma frase licitada e uma query de um utilizador é necessária para que a publicidade seja 

mostrada (Radlinski et al., 2008). 

 No cenário de pesquisas patrocinadas, as publicidades textuais online são mostradas ao 

lado dos resultados da procura na Web. Normalmente, uma publicidade consiste num título 

(normalmente de 3 a 5 palavras), uma pequena descrição (cerca de 20 palavras), e um URL para 

o qual quando os utilizadores clicam na publicidade são redirecionados. Cada publicidade é 

também associada com uma ou mais frases licitadas, que são queries (normalmente de 2 a 3 

palavras) que os anunciantes listam como relevantes para a publicidade. Cada frase licitada é 

associada com um montante licitado que indica o montante máximo que um anunciante está 

disposto a pagar por cada click na publicidade. Dada uma query, as publicidades são 

normalmente selecionadas por uma das duas seguintes abordagens. Enquanto uma 

correspondência exata seleciona as publicidades das quais as frases licitadas correspondem à 

query exatamente, a correspondência ampla, por sua vez, tenta encontrar publicidades que 

correspondam à intenção de expressão do utilizador naquela query (Radlinski et al., 2008). 

Um motor de pesquisa poderia aumentar as receitas a curto prazo aumentando o número e 

a proeminência dos resultados patrocinados, mas essa atitude iria reduzir a qualidade geral de 

utilização e eventualmente resultar em que os utilizadores mudassem para outro motor de 

pesquisa. Cada motor de pesquisa escolhe o quão agressivamente quer publicitar baseado num 

balanço de objetivos de negócio que incorporam a receita e o impacto estimado nos utilizadores. 

Enquanto adicionar a publicidade perfeita a uma página de resultados de pesquisa poderia 

melhorar a experiência do utilizador, a maior parte dos utilizadores desses motores de pesquisa 

acham que a qualidade dos links patrocinados de alguma forma diminuem a experiência de 

procura de uma forma geral (Hillard et al., 2010).  
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 Uma avaliação editorial da relevância tem como objetivo capturar o quão relacionada uma 

publicidade está com uma query, enquanto o CTR oferece um sinal sobre se uma publicidade é 

atrativa. As duas medidas podem divergir: uma publicidade para “Comprar Coca-Cola Online” 

está altamente relacionada com a pesquisa “coca-cola” no entanto o CTR é baixo porque poucas 

pessoas estão interessadas em comprar Coca-Cola pela Internet. Por outro lado uma publicidade 

para “Emprego na Companhia Coca-Cola” é menos relacionada com a consulta mas obtém um 

CTR muito maior nos registos porque a publicidade é altamente atraente para os utilizadores 

(Hillard et al., 2010). 

 Um anunciante escolhe o mercado alvo de uma palavra-chave específica licitando em 

queries de pesquisa. Por exemplo, um anunciante que venda sapatos pode licitar em queries de 

utilizador como “sapatos baratos”, “sapatos de corrida” e por aí adiante. A procura patrocinada 

oferece um marketing mais direcionado e mais barato para a maior parte dos anunciantes 

comparado com a televisão e os jornais e, por essa razão, ganhou força nos últimos anos, 

tornando-se uma indústria multimilionária.  

 Uma campanha de publicidade, por sua vez, consiste em múltiplos grupos de 

publicidades, em que cada grupo de publicidade consiste em “frases licitadas” ou palavras-chave 

em que o anunciante licita, por exemplo, “sapatos de corrida”, “sapatos de lona”, etc.  

Clicar numa publicidade reencaminha o utilizador para a página do anunciante. Um 

anunciante pode escolher utilizar correspondências padrão ou avançadas para palavras-chave 

dentro de um grupo de publicidade. Por exemplo, permitindo apenas uma correspondência padrão 

para a palavra-chave “sapatos de corrida” vai resultar em que apenas a publicidade 

correspondente seja mostrada para aquela query específica. Se a palavra-chave é permitida para 

correspondência avançada, o motor de pesquisa pode mostrar a mesma publicidade para as 

queries interligadas “sapatos de corrida” e “sapatos de lona”. 
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2.2 – Perfil dos consumidores 

 A meio dos anos 90, algumas revistas científicas de renome na área do marketing 

começaram a publicar artigos com uma visão de futuro sobre as transformações que a Internet 

poderia potencialmente trazer às atividades de marketing. A aceitação dos clientes e a utilização 

da Internet aumentou de forma exponencial nos últimos anos, tal como a sua aplicação 

estratégica. A Internet emergiu como um canal crítico dentro das áreas do marketing, oferecendo 

custos eficientes, alcance geográfico sem precedentes e novas oportunidades de perceber e 

segmentar clientes. Perceber como, quando ou porquê os clientes escolhem comprar online é um 

dos assunto mais importantes que existem para a área do marketing. E essa importância só tende 

a aumentar ao longo do tempo. Para a maior parte das firmas B2C, as capacidades do marketing 

da Internet já passaram o ponto onde representavam nice-to-haves e agora representam musts 

absolutos (Taylor & Strutton, 2010). 

Hoje em dia, o comércio eletrónico tem um lugar garantido nos mais lucrativos, e quase 

todos os utilizadores fazem compras online, excetuando os que não se sentem tão a vontade com 

as novas tecnologias. O marketing na Internet tornou-se uma parte essencial das estratégias de 

marketing. Os marketeers têm de conseguir perceber como é que os consumidores utilizam a 

Internet para tomar decisões, escolher marcas e transacionar com os fornecedores de serviços 

(Hernández et al., 2010).  

A análise do comportamento do consumidor é um aspeto chave para o sucesso de um e-

business. A motivação que leva o consumidor a fazer uma primeira compra online pode ter 

diferentes efeitos nas suas decisões consequentes ou comportamento em recompras porque o uso 

de tecnologias de informação pode modificar certas atitudes e perceções. (Thompson et al. 1994; 

Taylor & Todd, 1995; Gefen et al. 2003). 

Existem inúmeros artigos sobre o comportamento dos consumidores. Esses artigos 

incluem informações tão variadas como a procura de informações, a toma de decisões, a 

privacidade e confiança e ainda os efeitos dos avatares. Encontrando sistemas iguais nos demais 

aspetos, os consumidores dão sempre prioridade àqueles que têm melhor desempenho na 
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realização de uma tarefa e aos que têm um sistema mais simples de ser utilizado, pois sentem-se 

mais à vontade. A “perceção de facilidade de uso” e a ”perceção de utilidade” continuam a ser 

elementos chave nas intenções comportamentais, e continuam a exercer um efeito consistente e 

significativo, apesar da aceitação que a Internet, como um canal de marketing e de compras, já 

tem. Segundo o estudo de Taylor & Struton (2010) os marketeers tiveram de se adaptar ao facto 

das compras pela Internet serem cada vez mais dispersas, e ao facto de ser um ambiente em 

constante mudança e progressão, tal como o perfil dos consumidores que a utilizam.  

2.2.1 – Fatores de Decisão 

 Num contexto de pós-adoção dos consumidores da Internet, os atributos técnicos tais 

como design gráfico, interfaces de utilizador e navegação continuam a influenciar as suas 

intenções de compra. Tal como o design de um centro comercial agrega os domínios do 

marketing, arquitetura e design interior no mundo físico, a arquitetura e o design de um Website 

devem influenciar o marketing. 

O estudo de Parasuraman & Grewal de 2000 define a “perceção de valor” como a 

avaliação de todos os componentes “receber” (beneficia o comprador naquilo que recebe do 

vendedor) e dos componentes “dar” (custos, o que o utilizador tem de oferecer para adquirir certo 

produto ou serviço). Nas trocas na Internet, os componentes “dar” podem entrar em campos de 

invasão de privacidade ou segurança, levando também a proximidade gráfica e/ou o local físico 

de um vendedor e a habilidade de examinar o produto a ficarem comprometidas, bem como os 

custos monetários. A componente “receber” por outro lado pode beneficiar de poupanças de 

tempo, como por exemplo a entrega em casa, de preços mais baixos ou de disponibilidade 

aumentada, entre outros benefícios. A performance do produto e qualidade de serviço são muitas 

vezes identificadas como antecipadores de valor.  



 

 

16 

 

Anderson e Srivivasan em 2003 referiram que a “perceção de valor” aumenta as intenções 

de compra e de lealdade, reduzindo a necessidade dos consumidores de procurar informação nas 

alternativas. Eles referem também que mesmo quando os clientes estão satisfeitos, eles podem 

entrar em comportamentos de procura se eles não perceberem que estão a receber o “melhor 

valor”. 

A privacidade dos dados é outro dos fatores com grande influência nos comportamentos 

dos consumidores. A “preocupação com a privacidade” é um conceito importante no estudo do 

marketing da Internet. Somando ao seu papel de captura do histórico de compras e outros dados 

transacionais, a tecnologia permite que cada click, page view ou sequência de páginas seja 

monitorizada, gravada e analisada. Langederfer e Cook (2004) concluíram mesmo que a 

habilidade sem precedentes de recolher informação ameaça esmagar os mecanismos existentes 

para regulação de privacidade. 

O facto de a tecnologia ser hoje em dia o ponto de interface para trocas de informação e 

dados entre pessoas e entidades, existe a necessidade de garantir que essas informações/dados são 

tratados apropriadamente. Com isso, a complexidade dos riscos que estão a afetar os negócios 

habilitados com tecnologias de informação aumentou significativamente (Morais, Pires e 

Gonçalves, 2012). 

À medida que a Internet estabelece a sua posição como um canal de marketing de topo, as 

críticas do consumidor em relação às estratégias de marketing da Internet aumentaram também. 

Os críticos preocupam-se com a privacidade da informação, incluindo problemas relacionados 

com a aquisição e disseminação de dados, sendo disso exemplo o estudo de Rohm & Milne 

(1998). 

 Em 2000, Jarvenpaa et al. afirmaram que os consumidores encontram mais incertezas nas 

compras online do que nas transações feitas de forma presencial, não só porque os vendedores 

podem ter menores dimensões, sendo mesmo às vezes apenas uma pessoa com um produto único 

e não uma empresa, mas também por serem geograficamente mais dispersos ou nem sequer se 

conhecer a sua localização de todo.  

O solidificar de confiança dos potenciais clientes é uma parte essencial das compras 

online. Alguns estudos de marketing tratam a confiança como uma atitude ou crença para com 
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outra entidade. Exemplo disso é o estudo de Gundlach & Murphy (1993) que define a confiança 

como a fé ou convicção que a outra parte da troca vai cumprir as suas obrigações. 

A conveniência, a grande gama de produtos ou a possibilidade de compra 24 horas são 

alguns dos fatores que influenciam a intenção de fazer compras online. “Os consumidores estão 

agora mais propensos a comprar online quando percebem que o risco é baixo” (Lee and Tan, 

2003). Tendo em conta esta nova oportunidade de negócio, as empresas têm-se focado cada vez 

mais no mercado online, apoiadas na grande potencialidade que a Internet tem, apostando no 

marketing online para se destacarem dos demais concorrentes (Sousa, Teixeira e Gonçalves, 

2011). Se a difusão de tecnologias na Internet continuar, o nível de literacia dos consumidores 

pode tornar-se mais homogéneo, criando um ambiente perfeito para a perceção do perfil dos 

consumidores de forma mais geral.  

A literacia computacional é definida por Dinev & Hart (2005) como a habilidade de 

utilizar um computador com acesso à Internet e aplicações da Internet para completar tarefas 

práticas. Assim sendo, pode-se concluir que maiores níveis de literacia de Internet permitem aos 

consumidores proteger melhor a sua privacidade e informação, e este maior nível de controlo 

sobre a informação pode diminuir a preocupação quanto à privacidade. 

A crescente taxa de adoção da Internet resultou num extraordinário ritmo de mudança na 

perspetiva do marketing e abriu uma série de oportunidades para os marketeers (Pollack, 1999). 

“Por todo o mundo os centros comerciais estão a fechar portas à medida que os consumidores se 

viram para a Internet para todas as suas necessidades de compra” (Wu, 2002). As previsões de 

Pollack e Wu tornaram-se uma realidade ainda mais fincada nos dias de hoje, constituindo as 

compras online um mercado em constante crescimento em detrimento das lojas físicas, levando à 

falência de várias empresas que não se souberam adaptar a esta nova realidade. Algo que foi 

confirmado pelo estudo de Morais, Pires e Gonçalves de 2012 que afirma que o potencial de 

crescimento do negócio digital é apoiado no crescimento do número de pessoas conectados à 

Internet. Isso, segundo eles, levou a uma maior competitividade, para a qual muitas empresas não 

estavam preparadas, sofrendo os efeitos dessa competitividade nos seus negócios. Apenas as 

empresas que se conseguiram adaptar aos desafios deste novo mundo e ao ambiente em constante 

mudança prevaleceram. 
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Um estudo de Gonçalves et al. de 2008 afirma que as organizações têm sido forçadas a 

procurar novas opções para competir de maneira mais eficaz nos seus mercados, e que a Internet 

tem sido o canal de informação central para a comercialização de bens e serviços, possibilitando 

a condução de negócios mais abrangentes e com maior diversificação. 

2.2.2 – Experiência dos utilizadores 

 O objetivo da maior parte da investigação em comércio eletrónico tem sido analisar o 

processo de adoção do novo canal e compará-lo com o mercado offline, e com isso, entender os 

fatores que levaram a primeira compra online a ser feita. Os resultados do estudo de Shankar e 

Malthouse (2009) demonstraram que o facto de ter adquirido um produto pela Internet influencia 

positivamente e diretamente as intenções de um comportamento futuro de recompra, desta forma 

verificando a relação que existe entre o comportamento atual e futuro dos clientes. A experiência 

dos consumidores leva a um rever dos seus comportamentos online, evitando erros que possam 

ter sido cometidos no passado.  

Da mesma forma, as compras online permitem aos clientes ficar mais familiarizados com 

a Internet como um canal de compras, valorizar mais alguns aspetos do processo de compra e 

ignorar certas características que podem ter sido importantes em etapas iniciais. Hernández et al. 

(2010) fazem distinção entre dois tipos de comportamento: a adoção de e-commerce (primeira 

compra ou comportamento inicial) e a recompra ou comportamento subsequente. Para eles, a 

experiência anterior com a Internet é de grande importância, tanto para compras iniciais como 

para recompras porque permite aos utilizadores sentirem-se mais confiantes durante as suas 

interações com o mercado eletrónico. 

O facto de terem tido uma experiencia satisfatória com a Internet, como por exemplo 

pesquisa de informação, não significa que os consumidores considerem que têm controlo total 

sobre a ferramenta e se sintam capazes de fazer uma compra através de um site. O conceito de 
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satisfação é construído em volta da avaliação pós-compra da sua experiência durante essa mesma 

compra. Vários estudos definem o sentimento de satisfação como algo derivado de uma 

experiência passada, que quando é positiva aumenta a probabilidade de vir a ser repetida. 

A relação positiva entre a satisfação e a intenção de recompra está bem documentada 

(Oliver 1980,1981,1997; Oliver and Linda, 1981; Anderson and Sullivan, 1993). A análise feita 

por eles mostra que a satisfação está relacionada com a lealdade de forma positiva, com o efeito a 

ser influenciado também pela inércia, conveniência, motivação e tamanho da compra.  

Na parte da atitude, o estudo de Hernández et al. (2009) demonstrou que os compradores 

online com uma maior atitude positiva mostram uma maior intenção de continuar a comprar 

produtos online, apesar de eles não mudarem o seu comportamento atual. Os utilizadores que 

considerem que têm uma maior competência e capacidade também têm melhores perspetivas do 

e-commerce e, como consequência, fazem mais compras online. Os resultados desse mesmo 

estudo demonstram que a experiência prévia com a Internet (aceitação e frequência de uso) é um 

pré-requisito para os indivíduos se sentirem mais confiantes durante os seus atos de compra. Os 

indivíduos que compraram mais vezes estão mais inclinados a continuarem a comprar online, o 

que parece indicar que a satisfação do consumidor decorre da experiência obtida de fazer 

compras. Se o indivíduo fez pelo menos uma compra, o resultado mais razoável é que a ação 

volte a ser repetida, em vez de se tornar um ato isolado. Desta forma, os hábitos dos utilizadores 

são uma variável chave em modelos relacionados com as TI. Os comportamentos de compra 

online são determinados pela intenção e atitude, que ocorreram previamente. O aumento na 

eficiência, a grande conveniência ou o aumento na velocidade da compra (aspetos que estão 

ligados à utilidade) melhoram a atitude dos indivíduos em relação a este canal e reforçam a sua 

inclinação para comprar. 

Ainda segundo Hernández et al. (2009) as companhias que querem competir nos 

mercados online devem perceber qual o tipo de clientes que eles estão a abordar e desenvolver 

estratégias de acordo com o que eles querem, se capturar novos clientes ou manter aqueles que já 

têm. Os fornecedores de comércio online não podem controlar o nível de experiência dos clientes 

mas podem desenvolver sites que incluam opções de personalização e, depois, guiar os clientes 

através de uma experiência de compra que crie maior confiança. Para os clientes, a interação com 
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um site complexo provavelmente não vai fazer com que eles abandonem o processo de compra, 

mas pode motiva-los a procurar alternativas que sejam melhor adaptadas ao seu nível de 

experiência. 

2.2.3 – Evolução do tipo de consumidores 

Com o avanço da Internet, particularmente das tecnologias Web, os meios de 

comunicação social oferecem plataformas, que antes não existiam, para os consumidores 

publicarem e partilharem as suas experiências e opiniões sobre um produto – por exemplo, 

através de comentários ou críticas de consumidor. 

Existe uma evidência crescente de que os comentários online têm uma influência 

significativa no comportamento de compra. Por exemplo, um inquérito recente do Wall Street 

Journal revelou que 71% dos adultos dos EUA presentes online utilizam as críticas dos outros 

consumidores para definirem as suas compras e 42% deles confiam nesse tipo de fonte (Spors 

2006). 

Chen et al. (2011) escreveram que fatores tais como nível de envolvimento com o produto 

e a originalidade são considerados significativos para a criação de críticas por parte dos 

consumidores. O estudo de Anderson de 1998 refere a grande pesquisa que tem sido feita sobre o 

marketing descobriu que variáveis tais como o design do produto, a qualidade do produto, preço, 

e vários programas de incentivo impactam profundamente a consciência do consumidor quanto a 

marcas, e, deste modo, o nível de satisfação final. 

O marketing pode influenciar a satisfação de um consumidor, e um consumidor 

insatisfeito é mais propenso a partilhar a sua insatisfação com os outros consumidores. Estudos 

recentes mostram que o volume e o tipo de críticas dos consumidores online impactam 

significativamente as vendas. (Chen et al., 2011; Chevalier & Mayzlim 2006; Liu 2006). 
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Portanto, é essencial para as firmas entender o que leva os consumidores a postar, e aprender 

como eles conseguem afetar esse comportamento a seu favor. 

De forma a prever quantas críticas de consumidor um certo produto vai atrair, é 

necessário entender a motivação que está por trás das críticas. Pesquisas feitas no passado 

encontraram várias razões distintas para fazerem posts. Alguns estudos referem que um dos 

principais incentivos psicológicos para os indivíduos espalharem uma crítica positiva é ganharem 

aprovação social ou aprovação própria demonstrando as suas boas decisões em termos de 

compras, e através de um comportamento altruísta de partilha da sua experiência com os outros. 

(Amdt, 1967; Dichter, 1966; Fehr & Falk, 2002; Richins, 1983). O estudo de Hennig-Thurau et 

al. (2004) mostra que as críticas online podem servir como uma forma de os consumidores 

assinalarem a sua experiência ou status social.  

A crítica pode ser utilizada para mostrar satisfação ou insatisfação. Por exemplo, estudos 

anteriores descobriram que os consumidores fazem uma crítica negativa de forma a espalhar 

hostilidade (Jung, 1959) ou a procurar vingança (Allport and Postman 1947; Richins 1984). 

O estudo de Anderson (1998) descobriu que clientes extremamente satisfeitos ou 

extremamente insatisfeitos são mais prováveis de iniciar fluxos de informação do que 

consumidores com experiências moderadas. Para uma qualidade esperada, um preço muito baixo 

cria um nível muito alto de satisfação nos clientes. Mas quando o preço é muito alto, a satisfação 

dos clientes é muito baixa. Por exemplo, para um certo preço, quanto mais baixa a qualidade do 

produto, menor a satisfação do cliente, e quanto mais alta a qualidade do produto, maior a 

satisfação. 

A categoria do produto em si pode também influenciar os posts dos consumidores. Em 

particular, para consumidores interessados em demonstrar um status social elevado, fazer uma 

crítica de um produto de uma marca de luxo é demonstrar que têm riqueza para adquirir este tipo 

de produtos premium (Drèze, Han, and Nunes 2009). 

No estudo de Chen et al. (2011) foram utilizadas duas amostras que foram recolhidas em 

dois anos diferentes. A primeira amostra foi recolhida em 2001, e a segunda amostra foi recolhida 

em 2008. No estudo chegaram à conclusão que em 2001 54% de todos os compradores de carros 

novos utilizaram a Internet como meio de informação complementar para comprar o carro. Essa 
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percentagem aumentou para 80% em 2008. Os dados de 2001 e 2008 permitiram-lhes examinar 

como a relação das variáveis do marketing e o comportamento de críticas de consumidores online 

evoluíram com o aumento do predomínio da utilização da Internet nesse mercado. Quanto à 

relação entre as marcas de luxo e o comportamento de posts dos consumidores, descobriram que 

os carros de luxo geravam mais posts que os carros de gama média em 2001 mas não em 2008. 

Isto sugere que nos tempos primórdios da utilização da Internet, a preocupação com o status era 

uma dos maiores motivadores do comportamento de elaboração de críticas dos consumidores. 

Estas mudanças sugerem que a Internet foi aceite pelos consumidores de massa, e 

expressar a satisfação tornou-se uma motivação chave para postar críticas (em vez de o 

comportamento de postar críticas estar interligado com o querer demonstrar experiência ou status 

social). 

No entanto, o “fator marca” continua a ser muito importante no comércio eletrónico, 

confiando os consumidores em certas empresas para entregarem um produto de alta qualidade na 

data e hora combinados (Gonçalves et al., 2008).  

2.3 Setor Bancário 

 A maior parte dos bancos hoje em dia tem disponível para os seus clientes algum tipo de 

Internet banking. Mas nem sempre fui visto como algo essencial, ou que fosse uma mais-valia, 

como o estudo de Thompson de 2003 mostrou. Naquela altura e segundo esse mesmo estudo 

poucos bancos caracterizam o Internet banking como um sucesso estrondoso. Isto devia-se ao 

facto de muitos clientes ainda preferirem visitar as filiais, e mesmo os que já tinham aceitado o 

online banking preferiam também recorrer a elas quando se tratavam de operações mais 

delicadas. Outro dos fatores que levou a uma baixa adoção em fases iniciais, foi a falta de 

divulgação dos serviços do Internet banking. Como foi afirmado por Sousa, Teixeira e Gonçalves 
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em 2011, a falta de planeamento nas estratégias de marketing das empresas é um dos problemas 

mais frequentes das mesmas, levando a uma incorreta aplicação dessas estratégias. 

  Muitos bancos adotaram as plataformas online há já alguns anos atrás e continuam a 

expandir a quantidade de serviços oferecidos online na esperança de redirecionar mais clientes 

para a Internet. Os banqueiros, consultores e fornecedores de tecnologia dizem que os bancos 

estão finalmente a conseguir atrair mais clientes para a Internet pois aprenderam com o tempo 

quais os serviços que são mais populares nessa plataforma. 

 Quando o online banking surgiu, muitos dos bancos de menor dimensão não 

compreendiam completamente como as várias opções funcionavam, então ofereciam apenas os 

serviços mais básicos. Segundo Thompson (2003) a maioria dos banqueiros admitia que o online 

banking não ia trazer receitas, mas eles queriam fazer os possíveis para reduzir os custos. Foi 

criada então uma necessidade de divulgar os serviços disponíveis através de marketing nas 

plataformas bancárias online de modo a conseguir envolver mais clientes com os serviços 

disponíveis e reduzir os custos. 

 Segundo Gonçalves et al. (2008) o facto de a Internet ser um instrumento poderoso e 

imprescindível para a sobrevivência de qualquer organização, uma simples adoção da mesma não 

é garantia de obtenção de resultados positivos, não havendo uma relação direta entre a adoção e a 

obtenção de retorno. O estudo de Morais, Pires e Gonçalves de 2012 refere mesmo que as 

companhias têm de conseguir inovar os seus serviços, processos e usos de tecnologia, e focarem-

se nas necessidades do mercado e do cliente para garantirem a sua competitividade no mercado. 

O telefone, com um agente humano como interlocutor, era o canal de marketing 

dominante na banca, embora algumas vezes com ajuda do canal de Internet do online banking 

(por exemplo para mostrar informação específica a um cliente alvo) (Moro et al., 2011). 

Outra das opções era o marketing direto que foca em alvos que são ser mais recetivos a 

um produto/serviço específico, fazendo este tipo de campanhas mais atrativas por causa da sua 

eficiência como visto por Ou et al. (2003). No entanto, Page & Luding (2003) viram que o 

marketing direto tem algumas contrapartidas, como por exemplo o poder desencadear uma 

atitude negativa para com os bancos devido à quebra de privacidade. 
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2.3.1 Marketing Transacional 

 Com o crescimento da aceitação por parte dos consumidores do online banking, as 

instituições financeiras têm agora a oportunidade de converter o online banking num centro de 

lucros. O marketing transacional, que foi uma das soluções encontradas para criar lucro no 

Internet banking, é um programa de incentivo à lealdade que recompensa os gastos com cartões 

de débito, crédito e pré-pagos com ofertas que são baseadas no gasto individual do cliente e são 

apresentadas na conta bancária do cliente. 

 O estudo de Assn & Park (2011) ajuda a compreender melhor como funciona o marketing 

transacional. Enquanto marketing online tradicional é baseado em informações, como por 

exemplo a demografia, que são supostas prever os interesses do cliente, o marketing transacional 

não funciona como uma previsão, baseando-se nos dados de cada cliente. As ofertas são 

apresentadas com base nos gastos reais do cliente: incluindo localização, data, quantidade e 

produto associado a cada compra. As ofertas baseadas em transações trazem a relevância 

necessária para o mercado online dos canais bancários. Os bancos têm agora capacidade de atuar 

como fornecedores de produtos, emparelhando ofertas de mercado relevantes com os clientes 

apropriados. Isto ocorre sem que quaisquer dados do cliente saiam da instituição. As ofertas são 

emparelhadas de forma segura e apresentadas ao lado dos registos das transações que eles reveem 

quando visitam a sua conta bancária online. 

Para levantar as recompensas, os clientes apenas têm de clicar nelas enquanto navegam 

nas suas páginas bancárias online, dessa forma anexando essas ofertas aos seus cartões. As 

ofertas são automaticamente utilizadas quando o cliente utiliza o seu cartão para comprar algo 

que esteja relacionado com as ofertas existentes. 

Ainda segundo Assn & Park (2011), o maior apelo ao marketing transacional para os 

bancos é o facto de ele não apresentar um aumento de custos normalmente associado a outros 

sistemas de recompensas. Os lucros vêm normalmente ter com os bancos que aderem ao 

marketing transacional porque os retalhistas estão eles próprios dispostos a financiar de forma 

integral as transações baseadas em clientes. Para os retalhistas esses custos valem bem a pena 

pelo significativo marketing oferecido quando as ofertas são apresentadas aos clientes. O serviço 
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é extremamente vantajoso para os marketeers principalmente por causa da personalização e 

visibilidade que ele dá, sem a despesa que normalmente está associada às táticas de marketing. 

2.3.2 – Internet Banking: Caso de Estudo Mellon 1
st
 

A Mellon Financial Corp. é um banco de pequena a média dimensão que procurou uma 

solução para entregar aos seus clientes mais e retirar mais deles. A Mellon 1st é uma subsidiária 

da companhia de Pittsburgh e queria cimentar as relações com os seus clientes base oferecendo 

melhores serviços bancários online. O seu novo site foi lançado em 2002, com um desenho 

complemente renovado e feito de raiz. Os clientes podem agora ver saldos e movimentações da 

conta, transferir fundos, pagar dívidas, executar ordens de cancelamento de pagamentos, ver 

imagens digitais das suas contas. O site também tem ligações ao serviço Mellon gestor de 

riquezas e a outros negócios que oferecem produtos financeiros da organização Mellon West. Um 

estudo posterior mostrou a satisfação dos clientes com o novo serviço no qual 96% dos 

entrevistados avaliaram o site da Mellon 1st como “muito bom” ou “excelente”. “Os clientes 

encontram aqui um pacote total de serviços financeiros, sejam as suas necessidades empresariais 

ou pessoais. Se essas necessidades podem ser oferecidas por uma só instituição, isso facilita-lhes 

a vida. Não o vejo como algo único. A Internet deu-nos um apoio adicional.”, referiu um dos 

sócios da empresa.   
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2.4 – Seguros 

O crescimento da Internet levou a muitas mudanças na forma de funcionar das 

seguradoras. O canal online é claramente visto como um novo modelo de vendas. ”As empresas 

utilizam a Internet como veículo para chegar aos clientes em todo o processo de tomada de 

decisão” (Sousa, Teixeira e Gonçalves, 2011). Os agentes das seguradoras temem a 

desintermediação e constituem neste momento um dos maiores entraves à evolução do mercado 

online dos seguros. 

 Isso foi estudado por Hoeg (2005) e ele afirma mesmo que “muitos executivos e gerentes 

dos seguros pensavam – e temiam – que à medida que a literacia computacional aumentasse na 

população em geral, novos sistemas de distribuição baseados em tecnologia iriam dominar a 

venda de todos os produtos financeiros. O sucesso de métodos de venda online noutros setores 

como a banca parecia indicar que a distribuição de produtos e serviços financeiros sem contacto 

humano direto não era só viável, como seria o preferido dos clientes”. 

2.4.1 Dificuldades 

 Hoeg (2005) verificou que em transações financeiras mais incomuns ou mais complexas, 

os clientes normalmente preferem falar com alguém mais experiente para assegurar que está tudo 

bem. Tradicionalmente, os agentes e os corretores preenchem esta necessidade nos seguros, mas 

o sempre crescente nível de experiência computacional dos compradores de seguros combinado 

com a quantidade crescente de informação e ferramentas financeiras baseadas na Web forçou as 

seguradoras a comprometerem-se a abordar as vendas pela Internet. Segundo ele, os clientes mais 

novos são mais suscetíveis a serem tecnologicamente sofisticados do que clientes mais velhos, 

enquanto os clientes mais velhos são mais propícios a terem maior riqueza que os mais novos. 



27 

 

 Em 2001 Rogers referiu que a indústria dos seguros tem estado pouco focada no mercado 

online de negócio para o consumidor, e as compras pela Internet de seguros têm sido 

relativamente pequenas, sendo que naquela altura apenas cerca de 9% do mercado (tipicamente 

jovem) utilizou a Internet para pesquisar a compra de coberturas de seguros relativamente 

simples. 

 Uma razão normalmente citada para o lento crescimento das vendas de seguros online é a 

resistência dos agentes de seguros, que temem ser eliminados do processo. Trembly (2000) já 

previa que o aumento do uso da Internet pelas seguradoras iria não só diminuir o preço para os 

consumidores, mas também baixar as comissões para os agentes e reduzir o número de agentes. 

No entanto, outros argumentam que a complicada natureza dos produtos de seguros torna pouco 

provável que a Internet algum dia substitua os agentes de venda. 

Outro grande problema para as seguradoras são as leis impostas pelos governos de cada 

país. Em geral, as seguradoras querem um envolvimento mínimo do governo e das entidades 

reguladoras nas suas atividades de venda pela Internet (Greenberg, 2000). Algo que era bastante 

razoável no entender de Meyer & Krohm (1999) referindo que os reguladores têm de estar 

preocupados com problemas como a proteção dos consumidores e assegurar a legalidade dos 

contractos vendidos pela Internet, sendo que a prioridade deve ser sempre o consumidor. 

As vendas baseadas em tecnologias são normalmente mais adequadas a produtos simples, 

quando as necessidades dos clientes são limitadas e bem definidas, e requerem pouca experiência. 

Para Hoeg (2005) as transações que requerem experiência financeira significativa – 

devido à complexidade do produto, mistura de produtos ou necessidades dos clientes únicas – 

normalmente requerem um produto de nível mais elevado e experiência e personalização de 

serviço que vão além das capacidades de um sistema automatizado. Os clientes envolvidos nessas 

transações esperam que um profissional com experiência os ajude a gerir e lhes dê atenção 

personalizada como parte da compra. 

“Existem dificuldades em identificar e providenciar através da Web informações e 

serviços desejados pelos consumidores online” (Maurice,1999; Gertsen, 2000). Alguns estudos 

mostram que a complexidade dos produtos dos seguros leva a uma inabilidade dos consumidores 

em entenderem-nos (Kite, 1999; Williams, 1999). Strucker (1999) acrescenta que existe também 
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uma dificuldade de concluir certos processos online – por exemplo, providenciar uma amostra de 

sangue ou urina quando estão a solicitar um seguro de vida. 

No entanto, a maior barreira para as seguradoras conseguirem avançar com os seus 

negócios online é os seus próprios agentes. O estudo de Eastman et. Al (2002) conclui que os 

agentes que sentem que estão a perder negócio por causa do marketing na Internet, seja pela sua 

própria companhia ou pelos competidores, são mais propensos a ter uma atitude negativa para 

com a Web. 

 O estudo de Eastman et al. de 2002 refere que naquela altura a maioria das páginas Web 

das agências tinham apenas uma página introdutória, uma descrição dos produtos e serviços, e 

informação de como contactar o agente para comprar seguros (via email dado no site, por 

telefone, ou pessoalmente). Existia apenas uma pequena percentagem que permitia aos 

consumidores a habilidade de comprar seguros diretamente do site. Também ele refere que uma 

das maiores barreiras para o aumento do uso da Internet por parte das seguradoras é a atitude dos 

agentes. A maior parte dos agentes estavam já a utilizar a Web para o negócio, mas esse uso era 

principalmente limitado a encontrar informações do governo, associações, ou fontes da indústria, 

ou para fazerem comparações competitivas. A maioria dos agentes não via também a Internet 

como uma boa fonte de contacto com os novos clientes. 

As companhias de seguros continuam a abordar a Internet com cuidado, e os agentes 

continuam a ser o canal principal de distribuição para as seguradoras. 

2.4.2 Possíveis Soluções 

 Existem uma grande variedade de formas de vender seguros através da Internet. Uma 

seguradora pode utilizar o seu site simplesmente como uma forma de distribuir vales e mostrar 

informação, ou pode ser mais ativa na sua estratégia online oferecendo vendas através do seu 

próprio site ou de sites intermediários. 
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 Estudos demonstram que existe também a crença que a Internet não está aqui como meio 

de substituição mas sim como meio de complementaridade aos esforços dos agentes 

(MacSweeney, 2000; Morgan, 2001). 

 A adoção dos consumidores da Web como uma ferramenta de serviços financeiros 

aumentou, e os custos das soluções online reduziram de forma drástica. Algumas companhias de 

seguros ficaram desapontadas com o modelo agregador por não oferecer volume suficiente e 

pouco ou nenhum controlo. Como os marketeers foram aprendendo ao longo dos anos, oferecer 

ao consumidor uma multiplicidade de escolhas pode levar o consumidor a não fazer qualquer 

escolha. 

McKenna (2006) afirma que o que funciona em vendas de seguros online é a mais recente 

criação de um mercado orientado às companhias. Ele refere que a Internet não é um novo modelo 

de vendas, é sim um canal de distribuição direto – como as cartas, flyers, televisão e call centers 

– e produz resultados de sucesso apenas quando tratado como tal. Para ele o primeiro passo em 

estabelecer uma aproximação de marketing direto é conhecer a missão. “O objetivo é vender 

seguros ou criar vantagens? O objetivo é educação ou marketing? Se o objetivo da companhia é 

vender seguros online, então o seu site precisa de ser desenhado para fazer isso e apenas isso. Um 

site de venda de seguros não pode ser um curso de educação profissional contínuo ou um serviço 

ao consumidor”. 

 Se um produto é complexo por natureza, ou se o cliente insiste em escolhas e opções, 

então o produto é melhor vendido direcionando-os a um call center licenciado, e não a tentar 

completar a venda online. 

Uma abordagem de marketing direto também significa que a tecnologia Web pode ser 

utilizada como suporte a múltiplos canais de marketing. A Internet pode ser o veículo que vai 

fazer coincidir as espectativas dos consumidores com a velocidade e a qualidade do produto. Para 

McKenna (2006) “quando é respeitada e utilizada como canal de marketing direto, a Internet 

pode e continuará a dar lucros às companhias de seguros”. 

Também Hoeg (2005) é da mesma opinião que “as companhias que implementem 

estratégias que alinhem as necessidades dos clientes com a sua orientação tecnológica vão 

capitalizar em distribuição eficiente sem alienarem clientes valiosos”. 
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2.5 – Soluções Existentes de Maior Relevo 

 Existem já várias soluções no mercado para entrega de eventos, cada uma com 

especificações muito próprias e distintas, o que as torna muito adaptáveis a cada caso individual. 

As soluções de maior relevo são as pertencentes às empresas de domínio mundial em termos de 

mercado tecnológico. No entanto, existem várias aplicações de entrega de eventos, algumas open 

source inclusive, que conseguem perfeitamente competir com os “tubarões” do mercado em áreas 

muito específicas de negócio. 

2.5.1 – Adwords by Google 

 O Adwords permite às empresas oferecer serviços a utilizadores que utilizem a pesquisa 

do Google, utilizando palavras-chave para fazer corresponder as pesquisas às publicidades a 

apresentar. 

As empresas que escolham o Adwords podem definir a quem querem que a sua 

publicidade seja apresentada, segmentando os anúncios por país, região ou distâncias, sendo que 

toda a gestão das campanhas pode ser feita de forma independente pela empresa. 

Para utilizar o Adwords as empresas apenas precisam de criar uma conta e definir um 

orçamento, podendo posteriormente criar um ou mais anúncios e decidir de que forma ou onde 

apresentá-lo. 

O Google oferece também um serviço de segmentação próprio para as empresas mais 

inexperientes na área do marketing e da informática, podendo a empresa apenas escolher qual o 

tipo de público-alvo que quer atingir. O serviço de analytics fornecido por eles permite também 

perceber qual o desempenho que os anúncios estão a ter, quantas pessoas foram atingidas e se 

estão dentro das cotas definidas, tudo em tempo real. Outro serviço de grande utilidade é a 



31 

 

possibilidade de parar e resumir a campanha quando bem entenderem, não sendo cobrada 

qualquer taxa adicional por isso. 

A escalabilidade e o ser multiplataformas são outros dos pontos fortes do serviço, 

garantindo o Google que o pagamento só comece a ser feito a partir do momento em que a 

publicidade atinja o primeiro cliente, não sendo cobrado nada se o serviço não atingir qualquer 

utilizador (www.google.com/adwords). 

 

 

Figura 1 – Adaptabilidade do Adwords 
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2.5.2 – Google AdSense 

 Ao contrário do Adwords, o Google AdSense é uma ferramenta para quem tem um site e 

quer utilizar espaço do seu site para ganhar dinheiro mostrando publicidades. O proprietário do 

site escolhe quais a publicidades que quer mostrar e pode mesmo escolher apenas as publicidades 

que estejam ligadas a um tema específico. 

 

Figura 2 - Escolha figurativa de um espaço onde publicitar 

 

 O primeiro passo é dizer qual o espaço onde quer ver as publicidades a serem 

apresentadas. De seguida, dentro dos parâmetros definidos como sendo as publicidades aceitáveis 

para serem apresentadas, é feito um leilão em tempo real no qual a licitação de maior valor fica 

com o espaço. O Google compromete-se a tratar de todo o processo de pagamento, sendo que o 

mesmo varia consoante o número de visitas que a publicidade tem. Outro dos métodos de pelo 

qual um proprietário é pago é pelo número de acessos que a página tem, sendo pagos por atingir 

determinado número de acessos. 

 O Google AdSense está preparado para ser integrado também em vários produtos além de 

sites. Ele pode ser integrado em Barras de Pesquisa, caso o site tenha integrado uma barra de 

pesquisa do Google, em vídeos, aplicações móveis e jogos (www.google.com/adsense).  
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Figura 3 - Imagem ilustrando as várias plataformas de integração dos serviços do AdSense 

2.5.3 – Facebook Ads 

 Os anúncios do Facebook são exibidos em grupos específicos de pessoas, funcionando 

tanto na versão desktop como nos dispositivos móveis. O objetivo do Facebook Ads é direcionar 

os anúncios das empresas para pessoas ou grupos mais propícios a gostarem, comentarem e 

partilharem aquele tipo de publicidade. 

Existem várias opções de direcionamento disponíveis para uma melhor previsão de 

resultados positivos, que vão desde a localização dos utilizadores, dados demográficos, 

interesses, comportamentos e conexões até aos públicos personalizados, neste último caso 

escolhido pelo anunciante. 

A possibilidade de impulsionar as publicações, através de pagamentos que começam nos 

5USD, é outras das vantagens do Facebook Ads, garantindo neste caso que o seu anúncio é 

mostrado a um número mínimo de pessoas que aumenta consoante o pagamento feito. 
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Figura 4 - O Facebook Ads permite o impulsionamento das publicações através de pacotes pagos 

 A ferramenta de criação de anúncios disponibilizada pelo Facebook Ads permite ao 

anunciante personalizar o seu anúncio da forma que ele achar melhor. Esta incluí as opções de 

direcionamento e permite definir o que acontece quando as pessoas interagem com o anúncio, 

como por exemplo uma ação específica na página do anunciante, participação em eventos, 

interação com aplicativos ou obtenção de ofertas. 

A opção de escolha de públicos semelhantes ao perfil de alguma pessoa que tenha gostado 

do anúncio permite um melhor direcionamento das publicidades, garantindo desta forma uma 

maior taxa de aceitação por parte dos utilizadores atingidos. 

 

Figura 5 - O Facebook Ads permite a escolha de públicos-alvo baseados num perfil de um utilizador chave 
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 O Facebook Exchange é um serviço do Facebook Ads que permite a criação de anúncios 

dinâmicos, que vão alterando à medida que os utilizadores interagem com o mesmo, percebendo 

quais as necessidades do utilizador (www.facebook.com/advertising). 

2.5.4 – Open X 

 O Open X é uma ferramenta open source que tem como base serviços que o tornam uma 

alternativa ao Google AdSense. Ela é introduzida no site dos clientes para apresentação de 

publicidades em tempo real, sem ter de alterar o código da estrutura do mesmo, inserindo apenas 

um pequeno conjunto de linhas onde a publicidade vai ser inserida. 

 Esta ferramenta não utiliza cookies para perceber o comportamento do utilizador, 

baseando o seu direcionamento no tipo de publicidades escolhida pelo proprietário do site. O 

Open X permite aos proprietários escolher segmentos de utilizadores que são alvos para um dado 

anúncio, fazendo um direcionamento sustentado em grupos de utilizadores com os mesmos 

interesses. 

 O AdServer do Open X está desenhado para permitir a escalabilidade, desta forma 

possibilitando a adaptação às necessidades dos seus clientes, algo essencial hoje em dia para que 

uma empresa possa ser competitiva.  

 Segundo as informações presentes no site do Open X, o seu objetivo é criar o máximo de 

receitas possível para os proprietários dos sites, possibilitando o funcionamento multiplataformas 

complementado com um dos servidores de anúncios mais completos do mundo, garantindo que 

existem anúncios para todo o tipo de interessados, atualizados em tempo real e entregues da 

forma mais simples possível (www.openx.com). 
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2.5.5 - WebSpectator 

 O WebSpectator é uma ferramenta desenvolvida por um português e diz ser a primeira a 

nível mundial, em termos de análise de métrica de publicidades e servidores de anúncios, que 

mede o tempo de exposição a anúncios, vídeos e outros componentes de mídia. 

 O WebSpectator GTS é uma forma eficiente de medição baseada em tempo que calcula 

quanto tempo uma publicidade esteve em reprodução. Esta nova forma de medição permite um 

aumento das receitas até quatro vezes por monitorizar o tempo de visualização em vez do número 

de cliques. A ligação ao servidor é feita por uma única linha de código e os anunciantes podem 

visualizar em tempo real quanto tempo alguém está a olhar para as suas publicidades. 

 Os tempos de exposição podem ser medidos em vários tipo de intervalo de tempo como 

de segundo em segundo, de 20 em 20 segundos ou mesmo de minuto em minuto. 

  Os anunciantes podem assim perceber qual o tipo de publicidades que mais cativam os 

utilizadores e apostar em publicidades cada vez mais direcionadas a certos segmentos através da 

perceção da eficiência dos seus esforços de promoção da marca junto dos seus clientes alvo. 

 Com a utilização de dados demográficos em tempo real, tempo de exposição e perfis alvo, 

o WebSpectator constitui uma das formas mais credíveis de análise de publicidades 

(www.webspectator.com). 
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2.5.6 – Tabela de Comparações entre as várias soluções 

  AdWords By Google Google AdSense Facebook Ads Open X WebSpectator GTS 

Negócio-Alvo Anunciantes Proprietários Anunciantes Proprietários Anunciantes 

Onde Pode Ser 

Utilizado? 

Barra de Pesquisa do 

Google 
Todo o Lado Facebook  Todo o Lado Publicidades 

Multiplataforma? Sim Sim Sim Sim Sim 

Permite 

Direcionamento? 
Sim Sim Sim Sim Sim 

Open Source? Não Não  Não Sim Não 

Permite 

Personalização? 
Sim Sim Sim Não Não 

Análise de Dados em 

Tempo Real? 
Sim Sim Sim Sim Sim 

Eventos Dinâmicos? Sim Sim Sim Não Não 

Quando é feito o 

Pagamento? 

Quando atingido o 

primeiro cliente 
Não Aplicável 

Para aumentar o 

número de 

visualizações do 

anúncio 

Não Aplicável Quando Contractado 

Tipo de Direcionamento 

Baseado nos registos de 

dados e navegação do 

utilizador 

Baseado nos registos 

de dados e navegação 

do utilizador 

Baseado nos interesses 

do utilizador 

Baseado em segmentos 

de utilizadores 

Baseado em segmentos 

de utilizadores 

Escalável? Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 1- Tabela de comparação entre soluções 

Através das comparações feitas entre as várias soluções, foi possível perceber qual a abordagem a ser seguida para criação 

da solução, fazendo as alterações necessárias para que esta fosse inovadora. 
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2.6 Definição da Solução 

 Depois da investigação das várias características em relação ao meio, e dados os objetivos 

idealizados anteriormente, foi definida uma possível solução face à problemática proposta. Essa 

solução passa por um sistema aplicacional que irá permitir aos utilizadores interagirem com ele e 

receberem eventos que sejam relacionados com essa interação.  

 Para que a solução fique de acordo com os objetivos e, ao mesmo tempo, possa ser 

inserida com sucesso no meio perquirido ela tem de estar de acordo com as várias limitações 

estudadas no que toca ao comportamento dos consumidores e esteja de acordo com as suas 

necessidades. Ela deve também ter em conta as limitações das soluções já existentes estudadas e 

colmatar algumas das deficiências que elas apresentam, nomeadamente ao nível da privacidade 

do consumidor.  

 Face a todas estas condicionantes, aliadas à necessidade de inserção da solução em meios 

muito específicos como são o sector bancário e dos seguros, foi definido que a solução deveria 

passar por um portal de simulação de uma agência de seguros de forma a conseguir analisar quais 

os resultados que se podiam obter com esta abordagem.  

 O portal foi pensado para permitir aos clientes da seguradora navegarem normalmente 

pelo portal, fazerem as suas pesquisas e simulações, mas nunca necessitando de um registo desses 

mesmos clientes para que lhes sejam entregues durante a sua navegação eventos que sejam 

relevantes e de acordo com as suas pesquisas/simulações. 

 A caracterização da solução e a posterior análise de resultados do componente criado são 

apresentados nos restantes capítulos desta dissertação.  
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 Neste capítulo é caracterizada a estrutura da solução. São apresentados o desenho 

funcional e técnico, especificando em cada um deles como foi pensada a solução para apresentar 

os resultados desejados. 

Capítulo 3 – Características da Solução
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A solução apresentada passou por um portal de venda de seguros no qual o cliente vai 

poder navegar da forma habitual, sendo que os eventos lhe vão sendo apresentados à medida que 

ele navega na página. 

Como foco estará a user experience, uma vez que o portal deve permitir uma navegação 

sem interferências ao utilizador, de forma a não tornar a experiência com o portal negativa. Os 

eventos devem surgir como forma de entregar informações/publicidades adicionais, nunca 

atuando de forma excessivamente agressiva.  

No entanto, nunca deve ser esquecido o verdadeiro propósito da solução, que é melhorar 

as interações da empresa com o utilizador e criar mais-valias para a empresa com a venda 

impulsionada de conteúdos. 

Tendo em conta estes objetivos, as funcionalidades e aspetos técnicos do portal foram 

documentados, dando uma ideia geral de como o mesmo reagirá às interações do utilizador com o 

mesmo. 

3.1 – Desenho Funcional 

 No desenho funcional foram definidas quais as principais necessidades a serem 

implementadas no protótipo. Para tal foram feitos o levantamento de requisitos do sistema, uma 

modelação geral do sistema e uma apresentação das funcionalidades numa perspetiva de blocos 

da User Interface. 
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3.1.1 – Levantamento de Requisitos 

Para os objetivos apresentados foram identificados os seguintes requisitos funcionais a serem 

implementados na solução: 

Req. 1 O Sistema deverá conseguir recolher dados de navegação dos utilizadores para 

poderem ser analisados posteriormente. 

 

Req. 2 O Sistema deverá permitir o tratamento dos dados de navegação recolhidos para 

poder enviar eventos ao utilizador baseados na sua navegação pelo portal. 

 

Req. 3 O Sistema deverá permitir a apresentação de eventos direcionados ao utilizador à 

medida que o mesmo navega nas páginas. 

 

Req. 4 O Sistema deverá orientar o utilizador para produtos que sejam relacionados com 

as suas pesquisas de acordo com os dados de navegação e os eventos definidos. 

 

Req. 5 O Sistema deverá perceber quando o utilizador está a entrar em campos mais 

específicos do produto e encorajá-lo a contactar o serviço de apoio ao cliente. 

 

Req. 6 O Sistema deverá ser genérico o suficiente para poder ser exportado e utilizado no 

contexto de outras soluções independentemente da tecnologia em que se encontram 

implementadas. 

 

Req. 7 A Solução deverá ser implementada maioritariamente do lado do servidor para 

facilitar a futura exportação. 

Os requisitos apresentam numeração para melhor identificação ao longo do presente 

documento. 
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3.1.2 – Modelação Geral do Sistema 

Em seguida encontra-se representado num diagrama de blocos básico qual a arquitetura 

geral da solução. Estão representadas as páginas que fazem parte do protótipo, as interações entre 

a solução e a base de dados e quais os tipos de dados que vão dar entrada e saída na base de 

dados. Existe também uma representação dos vários tipos de interação que os utilizadores vão 

poder ter com o sistema. Esta solução, representada pela Figura 6, aborda os requisitos definidos 

anteriormente como Req.1 a Req. 5. 

 

Figura 6 - Modelação por blocos da User Interface 
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3.1.3 – Apresentação das Funcionalidades dos Blocos da User Interface 

Esta parte do documento tem como objetivo mostrar de que forma os eventos poderão ser 

mostrados ao utilizador durante a sua navegação pelo portal e em que momentos. 

As janelas apresentadas ainda não têm o design final porque na fase da criação desta secção 

do documento eram meramente descritivas e pretendiam ilustrar a solução funcionalmente. 

3.1.3.1 – Página inicial sem evento direcionado (Bloco 1) 

 

Figura 7 - Contextualização no diagrama de blocos - I 
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Figura 8 - Página inicial 

Na fase da Figura 8 o utilizador ainda não terá uma sessão anterior quando entrar no site, 

dessa forma os eventos direcionados ainda não poderão atuar. 

 O utilizador poderá usar qualquer parte funcional do site, sendo que essa navegação vai 

levar a eventos direcionados (Req 1) durante o resto da sua sessão no portal. Nesta fase existe 

apenas tratamento de dados (Req. 2). 
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3.1.3.2 - Direcionamento de Evento de Ofertas (Blocos 2-4) 

 

Figura 9 - Contextualização no diagrama de blocos – II 

 
Figura 10 - Página de subscrição de um seguro automóvel sem evento (Bloco 2) 
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Na fase presente na Figura 10 e que vai culminar no resultado presente na Figura 11 o 

utilizador navegou por uma página de subscrição de um seguro automóvel, e vai posteriormente 

para uma outra página, neste exemplo definida como a página inicial (Req. 1). Se o utilizador 

esteve na página de subscrição mais tempo do que em qualquer outra página anteriormente (Req. 

2), o evento a ser mostrado ao utilizador vai ser relacionado com seguros para automóvel (Req. 3 

e 4). 

 

Figura 11 - Página inicial com evento direcionado (Bloco 3) 
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3.1.3.3 - Direcionamento de Evento de Informação (Bloco 2-4) 

 

Figura 12 - Contextualização no diagrama de blocos - III 

Outro tipo de eventos a ser apresentado ao utilizador é os eventos de informação, ou seja 

um evento que vai permitir ao utilizador falar com alguém que o vai ajudar a dissipar dúvidas, 

como por exemplo um chat em que estará alguém da parte da seguradora a falar com o cliente. 

Este tipo de evento só deve acontecer quando o cliente passou algum tempo (Req. 1 e 2) na parte 

de descrição de algum seguro ou de informações sobre protocolos existentes (Req. 3). O exemplo 

descrito é representado pelas Figuras 13 e 14. 
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Figura 13 - Página informativa sobre um seguro automóvel sem evento (Bloco 2) 

Neste caso, como utilizador esteve a ver informações sobre um seguro automóvel, deve-

lhe aparecer um evento de ajuda (Req. 5). Isto permite ao cliente esclarecer dúvidas com que 

tenha ficado sobre o seguro se assim o entender. 
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Figura 14 - Página com evento de ajuda ao utilizador (Bloco 3) 

3.1.3.4 – Redireccionamento 

 Nesta fase, o utilizador decidiu clicar no evento que lhe foi apresentado. Ele será então 

redirecionado para a página ao qual o evento ligado, ou no caso do click-to-chat será aberta uma 

janela de chat para o cliente falar com alguém da seguradora. 
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3.2 – Desenho Técnico 

Tendo em conta os objetivos do projeto, o desenho técnico tem como propósito a 

definição dos aspetos técnicos do portal, dando uma ideia geral de como o mesmo foi construído 

e de que forma funciona. 

3.2.1 - Arquitetura Global da Solução 

Nesta secção são apresentados os componentes técnicos a fazerem parte da solução. A 

solução contará com: 

• Uma base de dados SQLServer; 

• Um servidor aplicacional (Windows Server 2012 com .Net Framework) em C# com 

arquitetura MVC; 

• Um portal de interação com o utilizador em HTML5 + CSS3. 

 

O critério de seleção das tecnologias apresentadas baseou-se em já haver histórico de 

programação com as mesmas. A solução poderia ter sido implementada com base em quaisquer 

outras tecnologias que pudessem apresentar os mesmos resultados. 

Com base nas tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da solução temos as 

interações, entre os vários componentes, definidas através do seguinte diagrama de arquitetura. 
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Figura 15 - Arquitetura global 

 A solução foi desenhada para que as camadas da base de dados e do servidor aplicacional 

poderem ser expostos num WebService que poderá ser integrado em outros portais (Req. 6).  

3.2.2 - Modelação de dados 

A base de dados a ser utilizada na aplicação apresenta duas tabelas. Não havendo dados 

nenhuns a serem tratados além dos dados de navegação do utilizador e os dados dos eventos 

apenas é necessária uma tabela que contenha uma ligação aos eventos definidos e respetivas 

keywords, e uma tabela que contenha os dados de navegação dos utilizadores depois de tratados. 

Existem porém na segunda tabela dois campos que servem apenas de apoio ao tratamento de 

dados e não desempenham nenhum papel no que toca a navegação do utilizador (Time, TempID).  

Existem também dois campos com nomes comuns nas duas tabelas (Keyword1, 

Keyword2) mas que não têm qualquer ligação entre eles, apenas tendo o mesmo nome para 

facilitarem a perceção que vai existir dos dados neles contidos. 
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Figura 16 - Tabelas da base de dados 

 Temos assim a tabela Event que serve o objetivo de configuração dos eventos, e a tabela 

Session que regista a informação de navegação dos utilizadores. 

3.2.3 - Geração e fluxo de dados 

Os dados da aplicação podem ter duas origens, o administrador do site e a navegação do 

utilizador. Os dados originados pelo administrador do site, são os que vão permitir a comparação 

com os dados originados pela navegação do utilizador. Estes dados serão inseridos na base de 

dados na tabela de eventos para definir quais as keywords associadas a cada evento (Req. 2), ou 

diretamente na página que serão posteriormente associados à navegação do utilizador (Req. 1). 

Os dados de navegação do utilizador serão espoletados no servidor automaticamente pelo 

comportamento do mesmo no site e são eles que vão permitir definir quais os eventos a serem 

apresentados ao utilizador (Req. 3). 

Para perceber melhor por onde fluem os dados pela solução foi criado o seguinte DFD. Os 

vários passos foram numerados por ordem cronológica de acontecimento. 
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Figura 17 - Diagrama de fluxo de dados 

 O DFD pode ser separado em duas partes distintas, a do administrador do site e a do 

utilizador. O administrador do site começa por definir os eventos e as keywords a eles associadas 

na tabela Eventos da base de dados, e por definir as keywords associadas a cada uma das páginas 

do portal. O utilizador, ao navegar no portal, está a enviar os seus dados de navegação e o tempo 

que gasta em cada página para o servidor que os escreve na tabela de Dados de Sessão. A tabela 

de Dados de Sessão é tratada de forma a apresentar a página onde o utilizador passou mais tempo 

e são retiradas dela as keywords correspondentes. Essas keywords são comparadas às keywords 

presentes na tabela de Eventos e retirado o evento análogo que é depois apresentado ao utilizador. 

O utilizador pode então interagir com o evento e, em caso de click, vai ser redirecionado para a 

página associada a esse evento. 
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3.2.4 - Interações entre os componentes 

Os dados serão enviados com uma sequência lógica desde a navegação do utilizador no 

portal até à entrega do evento (Req. 1-5). Todos os dados serão tratados no servidor, sendo este a 

receber os dados de navegação do utilizador, a tratá-los e compará-los com os dados presentes na 

base de dados e a gerar a apresentação dos eventos ao utilizador (Req. 7). 

 

 

Figura 18 - Diagrama de sequência 

 No diagrama de sequência é possível perceber de que forma acontecem as interações entre 

as 3 camadas. A primeira interação é o envio dos dados de navegação do utilizador do portal para 

o servidor. Caso ainda não existam dados daquele utilizador na base de dados é criado um 

utilizador novo. Se já existirem registos daquele utilizador, são enviados os seus dados de sessão 

do servidor para a base de dados, que por sua vez envia os dados que definem o tipo de 
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navegação que o utilizador teve. O servidor envia então a outra tabela da base de dados um 

pedido com os dados de navegação, a que a base de dados responde com o evento. O evento é 

então enviado pelo servidor para o portal.  

3.2.5 - Arquitetura MVC 

A solução foi pensada para ser implementada segundo o padrão arquitetónico MVC. Para 

que a solução seja implementada maioritariamente no servidor, tanto o tratamento de dados de 

navegação do utilizador (Req 1-3), como a comparação entre os dados do utilizador e dos 

eventos e definição do evento a apresentar (Req. 4-5) vão ter lugar no controller. As views não 

desempenharam nenhuma função específica que não seja o desenho das interfaces. O model 

ficará responsável pela ligação à base de dados, não afetando a forma como os dados são tratados 

de qualquer forma. 

Todo o trabalho de tratamento de dados foi deixado para o controller para que exista uma 

maior facilidade quando a solução estiver pronta a ser exportada (Req. 6 e 7).  

 

Figura 19 - Funcionamento da arquitetura MVC no portal 
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3.2.6 - WebService 

A solução final deve permitir que o sistema possa ser utilizado em outras aplicações 

(Req. 6). Para que tal fosse possível a solução para o problema foi a criação de um WebService 

que permitisse fazer a ligação entre a aplicação e os sistemas onde pode vir a ser incorporado.  

O Webservice pensado para utilizar a mesma base de dados e código da aplicação 

original. As diferenças passaram pelos dados de entrada, que serão neste caso enviados pela 

solução em que o serviço for integrado, e pelo output, uma vez que em vez de devolver Views 

como na solução original, devolve os eventos. 

Também deverá ser criado outro WebService para tratar da gestão dos eventos. Este 

permitirá ver os eventos já existentes, criar eventos novos, editar eventos e eliminar eventos. 
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 Este capítulo é dedicado à descrição das várias fases de desenvolvimento, exposição do 

protótipo e à discussão dos resultados obtidos. 

Capítulo 4 - Protótipo
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4.1 – Fases de Desenvolvimento 

 Para que o protótipo ficasse de acordo com a solução proposta teve de ser desenvolvido 

por fases, desta forma assegurando que os pontos fulcrais para o bom funcionamento fossem 

todos atingidos. 

 A primeira fase foi a criação de um projeto MVC, a adição de um Controller principal que 

ia funcionar como a base de todo o projeto e a inclusão das Views, desenvolvidas com recurso às 

tecnologias HTML5 e CSS3.  

 A segunda fase do protótipo foi a criação da base de dados com as respetivas tabelas e a 

ligação ao projeto principal. Posteriormente foi adicionada a leitura dos dados de sessão do 

utilizador, que permitiam identificar o utilizador sem que o mesmo tivesse de ter um registo no 

portal desenvolvido. Isto assegurava que o utilizador nunca teria de fornecer dados reais sobre si 

e mesmo assim direcionar eventos que fossem de acordo à sua navegação. Estes dados de sessão 

foram predefinidos com o tempo de 60 minutos até a criação de novos dados, assegurando assim 

que o utilizador voltaria ao anonimato passado esse tempo, sendo os acessos feitos a partir desse 

momento considerados como se de um novo utilizador se tratasse. De referir que o tempo base foi 

definido em 60 minutos mas pode ser alterado, modificando o valor do campo session timeout 

dentro do ficheiro web.config da aplicação, consoante as necessidades da integração a ser feita. 

 A próxima fase passou por criar um algoritmo que controlasse o tempo que um utilizador 

passava numa certa página. Este algoritmo permitia perceber se já existia uma sessão igual 

quando era feito um clique em qualquer das páginas do portal, e caso registos iguais já tivessem 

lugar na base de dados atualizava apenas o tempo em que o utilizador passou naquela página. 

Para ser possível perceber por que tipo de páginas o utilizador ia navegando foram adicionadas 

duas keywords em cada uma das páginas, isto de forma a perceber posteriormente qual o tipo de 

evento a direcionar ao utilizador, tentando garantir que iam sempre de acordo às suas 

necessidades. Para uma maior especificação podem ser adicionadas mais keywords a cada uma 

das páginas, podendo desta forma criar resultados mais característicos à navegação feita. Para 

serem acrescentadas mais keywords basta serem adicionadas ao código de cada página o número 
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necessário e alterado o código para fazer um tratamento das mesmas em vez das duas atuais. 

Deve ser também alterada a base de dados acrescentando ou retirando colunas para ficarem de 

acordo com o número de keywords presentes no código. 

 Concluída a fase anterior, foi criado um novo algoritmo para tratar os dados presentes na 

base de dados de forma a entregar eventos que foram criados na base de dados com o intuito de 

fazer testes à aplicação. Estes eventos passavam por imagens que iam variando com o tipo de 

navegação que um utilizador ia tendo. Elas eram apresentadas como um elemento novo nas 

páginas do portal, podendo ser alterado o sítio onde as mesmas são apresentadas de forma a criar 

uma experiência mais homogénea para o utilizador. Estas imagens tinham links associados que 

iriam redirecionar o utilizador para as páginas dos eventos às quais faziam referência. 

 A última fase do projeto consistia em criar uma solução que fosse possível de ser 

exportada de forma simples e pudesse ser integrada em qualquer sistema independentemente do 

tipo de linguagem a ele associado. Como referido no capítulo anterior, a solução escolhida foi a 

criação de uma API. Esta API permitia receber os dados de navegação dos utilizadores, tratar 

esses dados e retornar um evento que corresponde-se a esses dados de navegação.  

Para uma melhor gestão dos eventos, foi criada também uma API que permitia listar, 

criar, modificar ou apagar eventos da base de dados, facilitando assim a interação com a mesma. 

4.2 – Exposição do Protótipo 

 O primeiro objetivo do protótipo foi a criação de um portal onde seriam implementadas as 

funcionalidades e requisitos da solução. O portal tem várias páginas de navegação para permitir 

desfechos diferentes quando fosse necessário apresentar eventos, desta forma garantindo o bom 

funcionamento da solução. A página principal foi a página escolhida para apresentação dos 

eventos, podendo as restantes páginas serem também adaptadas para receber os eventos a serem 

mostrados. Os eventos aparecem numa secção da página que apenas fica disponível quando 
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existem ocorrências a serem exibidas. A Figura 20 mostra a página principal do portal criado, 

ainda sem eventos a serem apresentados o que significa que existe um utilizador sem dados 

anteriores a visitar a página. 

 

Figura 20 – Página inicial do portal do protótipo 
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 Nesta fase o utilizador pode navegar para qualquer uma das páginas do portal podendo 

para o efeito utilizar a barra de navegação do portal ou qualquer uma das restantes ligações 

presentes ao longo do mesmo. Seja qual for o próximo passo do utilizador, os seus dados de 

navegação já se encontram a ser recolhidos e tratados. A Figura 21 mostra que o utilizador 

escolheu dirigir-se para a subscrição de um seguro automóvel. Nesta fase se o utilizador escolher 

navegar para fora da página sem que essa mesma navegação seja através do botão de subscrição, 

o tempo que ele passou nessa página será contado e enviado para a base de dados. Os dados 

presentes no formulário não são todos os necessários para que uma subscrição real de um seguro 

automóvel aconteça e servem apenas de demonstração. 

 

Figura 21 - Página de subscrição de um seguro automóvel 
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 Outra das páginas que dá lugar à apresentação de um evento de ajuda ao cliente é a página 

de informações sobre um dos seguros automóveis que o portal dispõe. Esta página (Figura 22) 

não contém informações relevantes sendo apenas uma página de teste. 

 

Figura 22 - Página de informações sobre um seguro automóvel 

 Ambas as páginas apresentadas anteriormente (Figuras 21 e 22) fazem com que o evento 

de informação presente na Figura 23 seja mostrado, caso tenham sido esse tipo de páginas que 

utilizador tenha usado durante mais tempo. Este evento é apresentado numa Partial View 

presente na View principal, tendo sido estudadas outras soluções para a apresentação de eventos, 

como por exemplo o Modal PopUp. O Modal PopUp foi, aliás, a primeira solução cuja 

implementação foi tentada, mas por causa das dificuldades sentidas com o posicionamento do 

mesmo no ecrã foi explorada a solução da utilização de uma Partial View para o efeito como 

alternativa. Esta página com o evento já presente nela redireciona o utilizador para uma página de 

ajuda quando esse mesmo evento é clicado. 
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Figura 23 - Página principal com evento de ajuda 

 A Figura 24 apresenta também uma das páginas presentes no portal, neste caso a página 

de descrição dos acordos da seguradora com a Administração Pública. Esta página permite 

direcionar ao utilizador um evento de ofertas exclusivas para a Administração Pública. 

 

 

Figura 24 - Página de protocolos da seguradora com a administração pública 
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 Caso o utilizador tenha gasto muito tempo nesta página, o portal vai-lhe apresentar um 

evento de ofertas exclusivas para funcionários públicos. Este evento, presente na Figura  25 vai 

direcionar o utilizador para uma página de ofertas quando for clicado. 

 

Figura 25 - Página inicial com evento de descontos exclusivos para funcionários públicos 

 Tal como referido anteriormente, devido à necessidade de exportação da solução, foi 

criada uma API para ser integrada em qualquer sistema que assim o deseje. Para que a API 

funcione de acordo com as necessidades para as quais foram programadas é necessária a 

passagem de alguns parâmetros de entrada, como por exemplo um identificador do utilizador, as 

horas a que o utilizador chegou à respetiva página e as keywords que definem a própria página. A 

API devolve como resultado o evento a apresentar (Figura 26), sendo que fica ao critério do 

proprietário do sistema onde apresentar esse evento e de que forma o apresentar. Neste caso a 

API recebe como campos de entrada o id da sessão do utilizador, as keywords da página onde o 

utilizador esteve e o tempo em que o utilizador chegou à página, obtendo como resposta uma 

string com o caminho correspondente ao evento a ser apresentado ao utilizador. 
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Figura 26 - Evento retornado pela API 

 A segunda API funciona como gestor de eventos, sendo possível além de criar novos 

eventos, listar apagar ou editar o que já existem. Desta forma a gestão de eventos é facilitada. Na 

Figura 27 ficamos com um exemplo da listagem de todas os eventos presentes na base de dados, 

uma das funcionalidades desta segunda API. Neste caso representado de seguida API recebe um 

pedido de listagem dos eventos e envia a lista de eventos e keywords correspondentes como 

resposta bem como o ID de cada um dos eventos. 

 

Figura 27 - Listagem dos eventos presentes na base de dados 
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4.3 - Discussão de resultados 

 Durante a implementação da solução foram feitos testes para ensaiar as funcionalidades 

do sistema. Estes testes permitiram perceber de que forma estava a funcionar cada parte da 

solução, desde a extração de dados de navegação do utilizador, passando pelo tratamento dos 

mesmos e apresentando no fim o evento correto que correspondesse ao tipo de utilização feita. Os 

testes confirmaram que a solução estava a funcionar como o esperado, podendo posteriormente 

ser feitas alterações à solução para a adaptar melhor às necessidades que forem surgindo. 

 Os resultados foram já apresentados no ponto 4.2 desta mesma dissertação, tendo ido de 

acordo com os objetivos. Existiram algumas dificuldades ao longo da criação da aplicação, desde 

logo com o tratamento dos dados e na apresentação dos eventos. Uma vez ultrapassadas essas 

dificuldades, o protótipo funcionou tal como planeado, entregando eventos resultantes da 

navegação de um utilizador que não tivesse um registo prévio no portal. 

 Outro dos objetivos atingidos foi a criação de uma solução exportável de forma simples, o 

que foi atingido com a criação das APIs, a primeira para a entrega dos eventos dadas as 

informações necessárias para o funcionamento da mesma, e a segunda para uma gestão facilitada 

dos eventos que vão ser entregues de acordo com as keywords a eles associados. 

4.4 – Mudanças em relação às soluções existentes 

 O principal objetivo era criar uma solução que permitisse aos utilizadores navegar por um 

portal, de forma a não existirem dados transacionais dos mesmos, enquanto lhes são apresentados 

eventos direcionados baseados no seu comportamento com o portal.  
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 O modelo de solução pensado tem como negócio-alvo os proprietários, tal como o Google 

AdSense e o Open X. A diferença passa pelo facto de esta solução ser virada para a entrega de 

eventos no site do proprietário, mas em que os eventos são criados pelo próprio. 

 Outra das diferenças, e provavelmente a de maior evidência, é a utilização de dados do 

utilizador que permitem que o mesmo permaneça anónimo durante a sua navegação. O facto de a 

solução se assentar nos dados de sessão do utilizador em vez de dados pessoais do mesmo 

permite criar um direcionamento de eventos mesmo sem que o utilizador necessite de um registo 

na plataforma. Isto permite uma melhor proteção da privacidade do utilizador, fazendo-o sentir-se 

mais seguro, ao mesmo tempo que são entregues eventos baseados na navegação que ele tem pelo 

site.  

 Para uma melhor compreensão foi criada uma tabela de comparação entre as soluções a 

seguir e a solução a criar (Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Comparação entre soluções a serem seguidas e solução proposta 

  Google AdSense Open X Solução Proposta 

Negócio-Alvo Proprietários Proprietários Proprietários 

Onde Pode Ser 

Utilizado? 
Todo o Lado Todo o Lado Site do Proprietário 

Multiplataforma? Sim Sim Sim 

Permite 

Direcionamento? 
Sim Sim Sim 

Open Source? Não  Sim Não 

Permite 

Personalização? 
SIm Não Sim 

Análise de Dados em 

Tempo Real? 
Sim Sim Sim 

Eventos Dinâmicos? Sim Não 
A serem inseridos 

futuramente 

Quando é feito o 

Pagamento? 
Não Aplicável Não Aplicável Quando Requerido 

Tipo de 

Direcionamento 

Baseado nos registos de 

dados e navegação do 

utilizador 

Baseado em 

segmentos de 

utilizadores 

Baseado no tempo de 

navegação do utilizador 

anónimo. A serem 

introduzidas novas 

formas. 

Escalável? Sim Sim Sim 



 

 

68 

 

 A criação de uma solução que fosse independente do sistema onde fosse inserida era um 

dos pontos-chave de todas as soluções estudadas e que foi inserido na solução desenvolvida. 

Desta forma garantiu-se que apresentava as funcionalidades dos sistemas de entrega de eventos 

que já existiam, mas focando sempre a anonimidade do utilizador, um dos principais objetivos do 

projeto.  
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 O capítulo da conclusão está dividido em três secções principais, sendo elas a síntese do 

trabalho, o trabalho futuro e considerações finais.  

Capítulo 5 – Conclusão 
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Em primeiro lugar é apresentada a síntese do trabalho, onde é efetuada uma abordagem a 

todo o trabalho desenvolvido, desde a caracterização do estado da arte até aos capítulos de 

definição e desenvolvimento do modelo proposto de abordagem ao problema. 

Numa segunda secção são analisadas ideias e propostas de trabalho futuro a desenvolver, 

pois, ao longo dos últimos anos, a área do marketing e da informática têm tido uma grande 

evolução, possibilitando o constante desenvolvimento do protótipo ao longo do tempo. 

Por último, foi realizada uma breve conclusão que tem como finalidade o fecho deste 

projeto de investigação e consequentemente da presente dissertação. 

5.1 – Síntese 

 O marketing tem evoluído ao longo dos últimos anos de forma a poder adaptar-se às 

novas realidades e canais de comunicação com o objetivo poder atingir os consumidores de 

forma mais eficiente e menos intrusiva. 

 A Internet veio mudar por completo a forma de pensar dos marketeers, que tiveram de 

perceber de que forma podiam interagir com os utilizadores da rede, que agora têm maiores 

proteções contra marketing indesejado, e fornecer-lhes anúncios que eles realmente queiram 

receber. Para que tal fosse possível era preciso perceber como funciona a mentalidade dos 

utilizadores da Internet e de que formas se comportavam quando estavam a navegar. Os estudos 

comportamentais sobre esses utilizadores têm sido uma constante nos últimos anos, havendo já 

uma diferença entre que tipo de pessoas eram os pioneiros na Internet e as pessoas que navegam 

agora. 

 A experiência dos utilizadores com a Internet também tem aumentado de forma gradual, 

estando agora a ser atingido uma espécie de homogenia na literacia computacional. Desta forma o 

direcionamento de anúncios a pessoas individualmente ou por segmentos de interesses comuns 
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tem sido uma das apostas dos marketeers para combater essas barreiras que os utilizadores 

dispõem. 

 Duas das áreas com maior resistência a esta mudança são a da banca e a dos seguros. 

Existem diversos fatores para essas reticências em relação à mudança, sejam elas a complexidade 

dos produtos transacionados ou da inflexibilidade dos seus agentes mediadores que receiam a sua 

substituição. Existem no entanto novas soluções para garantir que um maior número de produtos 

é entregue aos consumidores eletronicamente, muitas delas revolucionárias e que permitem 

ganhos tanto para os consumidores como para as companhias. 

 Existem, no entanto, várias soluções para entrega de eventos aos consumidores, e foram 

abordadas algumas delas ao longo desta dissertação. Foi também criada uma tabela para se 

perceber as diferenças que existem entre elas e de que forma cada uma se pode adaptar a uma 

situação específica. 

 Depois de estudadas as formas de abordagem ao mercado, foi desenvolvido um protótipo 

que visava colmatar algumas das lacunas que existiam em algumas das soluções, nomeadamente 

a entrega de eventos, baseada em intervalos de tempo, a utilizadores individuais e anónimos, no 

termo de não serem necessárias informações pessoais sobre o utilizador. 

 Após esta etapa foram feitos testes ao protótipo para garantir o seu bom funcionamento e 

discutidos os resultados obtidos. Foi possível perceber assim de que forma foram atingidos os 

objetivos do projeto e quais as melhorias que podem ser implementadas no futuro. 

5.2 – Trabalho Futuro 

 Existe sempre possibilidade de crescimento e melhoria quando o assunto é marketing e 

computação. Este estudo quis demonstrar isso mesmo, mostrando que são possíveis novas 

abordagens e criação de novos modelos para entrega direcionada de eventos. 
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 O desenvolvimento do protótipo permitiu encarar o assunto de uma forma diferente, mas 

esta solução estava mais focada na análise do tipo de navegação baseada no tempo. Neste campo 

podem haver ainda diversas melhorias, como por exemplo na inclusão no protótipo de outras 

formas de recolha de dados de navegação, seja através dos clicks do utilizador, dos scrolls, ou do 

caminho que ele tomou durante a sua navegação. Outro dos aspetos que podem ser melhorados é 

o tipo de eventos que podem ser entregues, podendo optar-se por eventos dinâmicos que 

interajam com o utilizador ou que sejam adaptados em várias secções do sistema em tempo real. 

 Ainda no protótipo outra das melhorias que pode ser acrescentada é a robustez, de forma a 

criar uma solução segura e que funcione de forma completamente fluída, encriptando as ligações 

feitas entre o sistema em que foi integrado e o serviço.  

 Podem ser também adicionadas melhorias como um backoffice que permita a 

configuração de eventos de forma mais intuitiva e um dashboard para análise de dados, métricas, 

extração de relatórios e comportamentos 

5.3 – Considerações Finais 

 Ao longo do estudo a investigação centrou-se no desenvolvimento de um sistema capaz 

de entregar eventos a utilizadores que não possuíssem dados transacionais num dado portal. Com 

a implementação do protótipo conseguiu-se entregar eventos a um utilizador sem dados pessoais 

adjacentes através de um método de leitura dos seus dados de navegação baseado no seu ID de 

sessão e no tempo que o utilizador gastava em cada página do portal criado. Esses eventos 

dependiam sempre das necessidades do utilizador e eram entregues diretamente no portal. 

Foi concluído que, embora possam haver melhorias ao protótipo criado, o mesmo atingia 

o objetivo principal, sendo também criada uma solução que permitia a sua exportação.   
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A evolução das áreas de ação do protótipo permite que exista um constante 

aperfeiçoamento, existindo cada vez mais formas e mais eficazes de direcionar eventos aos 

utilizadores sem que exista uma rejeição por parte deles.  

Outros do objetivos do estudo é tornar as pessoas conscientes da rápida evolução que tem 

existido nos últimos 20 anos, em que passamos de sistemas simples em que a Internet era pouco 

mais que algumas páginas com informações e hiperligações, para uma rede com informação 

incontável e que recolhe informações sobre nós a cada passo que damos e com sérios problemas 

de privacidade para o utilizador. 

Num mundo que se prevê cada vez mais tecnológico, e onde as sociedades se têm tornado 

cada vez mais exigentes, é importante que a qualidade esteja presente em cada serviço. Desta 

forma, o estudo pode impulsionar novos projetos de investigação que tenham como objetivo a 

representação fiel da realidade presente e futura. 
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