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Resumo 

Este trabalho visa estabelecer a ponte entre a utilização do marketing digital por parte das 

startups portuguesas e os modelos de adoção de Tecnologias de Informação - TI. Para tal, foi 

realizada uma análise aprofundada à literatura científica existente sobre os vários modelos de 

adoção de TI e, com base no conhecimento atingido, foram identificadas as variáveis que mais 

frequentemente estão entendidas como potenciais influenciadoras da adoção e uso de 

tecnologias e ferramentas de base Web.  

Posteriormente, através de uma abordagem qualitativa, transposta para um online focus group, 

foi validada a perceção que um grupo de peritos na área do marketing digital, do 

desenvolvimento e gestão de plataformas Web e do ensino da Informática, tinham sobre a 

importância relativa de cada uma das variáveis anteriormente identificadas para a adoção de 

marketing digital por parte das startups.  

O resultado do estudo qualitativo realizado permitiu concluir que podem existem vários 

determinantes para o processo de adoção do marketing digital por parte das startups, permitindo 

assim que estas mesmas empresas possam planear e desenvolver iniciativas de marketing digital 

que acautelem todos os determinantes vistos como impactantes de forma negativa e que se 

foquem naqueles vistos como impactantes de forma positiva. 
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Abstract 

This work aims on achieving a bridge between the use of digital marketing by Portuguese start-

ups and theoretical information technologies - IT adoption models. To do so, a comprehensive 

analysis to existing IT adoption models has been made and, drawing on this work we have 

identified the variables that most frequently are perceived as potential triggers for the adoption 

and use of web-based technologies and tools. 

After this initial work, we have followed a qualitative approach, transposed into an online focus 

group that allowed to validate the perceptions of a group of experts, in the fields of digital 

marketing, web platforms development and management, and informatics teaching, on the 

relative importance that each one of the previously identified variables might have towards the 

adoption process of digital marketing by start-ups. 

The results of the performed qualitative approach allowed to conclude that there is a set of 

determinants that can strongly influence the adoption of digital technologies by start-ups, thus 

allowing that these companies to plan and develop e-marketing initiatives that take in 

consideration all the determinants perceived as both positive and negative triggers. 
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1. Introdução

A presente investigação visa oferecer um estudo com base científica, consistente e atualizada, que 

permita às startups integrar de forma transversal, o Marketing Digital como ferramenta, cujo 

principal objetivo é impulsionar, de forma mais ampla e eficaz, a divulgação dos produtos e/ou 

serviços da empresa. Ainda que a divulgação do conceito de Marketing digital o tenha colocado, 

de alguma forma, como algo que possa parecer linear, é necessário ter presente que a adoção e 

consequente utilização do conceito ao nível empresarial, está associada a um grande número de 

fatores influenciadores. Como seria de esperar, as características das Startups tornam-nas ainda 

mais suscetíveis aos efeitos dos referidos fatores. Por isso é da mais vital importância uma empresa 

fazer um levantamento dos vários fatores que afetam a adoção de Marketing Digital.  

1.1. Enquadramento 

O aumento progressivo do uso da internet, motivado pela crescente facilidade de acesso e ao 

aperfeiçoamento cada vez mais avançado, de aparelhos que se ligam à internet com extrema 

facilidade e rapidez, provocou um enorme desenvolvimento das tecnologias digitais, como é o 

caso do Marketing Digital (MD) onde teve impacto na teoria e na prática do seu funcionamento 

(Gonçalves, Martins, & Rocha, 2016). Atualmente, através de ferramentas de Big Data é possível 

obter mais informação sobre os clientes, utilizadores e assim, conseguir oferecer um melhor 

serviço e desenvolver técnicas de relacionamento com o cliente (CRM) (Grishikashvili, Dibb, & 

Meadows, 2014), permitindo assim às empresas com o uso do MD obter melhores resultados no 

alcance dos seus clientes. Portanto, torna-se indispensável às empresas, nos dias de hoje, terem 

uma presença online, seja através de um website institucional ou de uma plataforma de comércio 

eletrónico, com o objetivo de expandir o mercado associado à venda de produtos ou serviços 

oferecidos por essa empresa (Gonçalves, Martins, Branco, Perez-Cota, & Oliveira, 2016). Este 

princípio aplica-se, essencialmente, a novas empresas, e empresas de pequenas dimensões que 

dependam bastante de novos clientes e novos investidores, para que o seu negócio possa ter 

sucesso financeiro ou mesmo sobreviver no mercado em que está inserido.  
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1.2. Problema e Objetivos de Investigação 

Pretende-se com este estudo colmatar algumas lacunas de investigação nos trabalhos científicos 

sobre a temática do Marketing digital em empresas de Startups, onde não foram identificados 

estudos que permitissem aos tomadores de decisão de uma Startups obter conhecimentos fulcrais 

sobre os fatores mais importantes no momento de adotar o Marketing Digital. A falta de 

informações sobre o tema, está de certo modo, relacionado com a preferência dos estudos por 

grandes empresas. Este estudo oferece assim uma revisão de literatura mais aprofundada sobre 

este tema e dando mais informação científica através de trabalhos qualitativos sobre o Marketing 

digital e a sua utilização em Portugal, realçando assim a importância de um bom plano de 

Marketing digital em novas empresas, com o intuito de que os resultados finais ajudem os 

empreendedores de Startups a entenderem melhor a influência de um bom modelo de adoção para 

aumentar a performance da empresa na adoção de novas tecnologias. 

Através de uma revisão científica atenta e melhorada da literatura existente, será possível entender 

a complexidade e extensão dos processos associados com a adoção de uma tecnologia de 

informação ao nível das empresas. Existindo a necessidade de melhor abordar a problemática que 

este tema envolve de forma a responder aos problemas, focando objetivos de investigação com o 

intuito de responder às necessidades das empresas.  

Sendo o principal objetivo deste estudo a avaliação e exploração da adoção de Marketing digital 

por parte das startups portuguesas que, devido ao seu enquadramento, são mais sensíveis às 

contingências inerentes à implementação de iniciativas de promoção, tendo por base a utilização 

de ferramentas e plataformas digitais. Por esta razão é importante que estas organizações possuam 

o conhecimento claro e focado sobre quais os fatores limitadores da adoção e utilização do

Marketing digital para que, desta forma, possam desenvolver as suas iniciativas de promoção e 

divulgação digital em linha com as contingências existentes. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, pretende-se oferecer uma investigação cuidada e detalhada 

para as empresas e seus tomadores de decisão utilizarem como referência, para poderem investir 

de modo a implementar ou melhorar as suas estratégias de Marketing, estando mais ciente dos 

obstáculos que a adoção desta tecnologia irá provocar à empresa. Isto através da realização de um 

trabalho qualitativo junto de especialistas de marketing, onde em conjunto, vamos analisar a 

importância que cada um dá às variáveis de adoção identificadas na revisão de literatura. 
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1.3. Metodologia do Trabalho 

A correta identificação e definição da componente metodológica do trabalho a executar é da maior 

importância para o desenvolvimento futuro do próprio estudo, nomeadamente a determinação de 

qual o método científico a utilizar para um determinado projeto de investigação é bastante crítico, 

pois, a aceitação científica do estudo irá assentar neste tópico de desenvolvimento. 

Segundo (J. Martins, 2014) a definição exata e rigorosa das várias questões metodológicas são 

uma ação fundamental no desenvolvimento de um projeto de investigação. Quando a definição 

mencionada anteriormente é elaborada com elevados padrões de qualidade e rigor científico, a 

condução das atividades inerentes pode ser feita em linha com os pressupostos subjacentes. 

Foi decidido o uso de um método qualitativo para alcançar os objetivos desta investigação, pois, é 

essa coerência com os objetivos que se pretende alcançar com o uso de uma abordagem qualitativa, 

onde é mais importante explicar, do que prever o resultado (Leavy, 1994) e é melhor perceber do 

que medir os resultados (Gordon & Langmaid, 1988) e também é mais adequado para perceber as 

atividades de negócios de pequenas empresas (Gilmore, Carson, & Grant, 2001).  

Na abordagem qualitativa do estudo irão ser descritos e analisados os melhores cenários para a 

utilização do método no online focus group. Isto engloba a seleção das variáveis mais utilizadas a 

nível dos estudos científicos e da seleção de participantes para entrar no nosso grupo de discussão. 

Na abordagem qualitativa foi decidido pela elaboração de um online focus group para analisar as 

opiniões e respostas dos especialistas. Com base em estatísticas descritivas será possível 

concluirmos se existiu consenso nas respostas e nas ideias, transmitidas durante a sessão, com o 

intuito de caracterizar os principais fatores a condicionar a adoção de tecnologia em questão. 

Chegando a uma conclusão da abordagem qualitativa, o objetivo do estudo passa pela validação 

das respostas para permitir a melhor perceção dos resultados obtidos e do conjunto de conclusões 

que se conseguiu obter, ao longo deste estudo, de forma a oferecer uma listagem dos fatores 

identificados como relevantes. 
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Figura 1 Metodologia de trabalho 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Organizando a estrutura da dissertação de forma evolutiva visou-se fazer uma apresentação 

acompanhada por uma base temporal do trabalho realizado. 

O primeiro capítulo pretende servir de introdução ao trabalho, onde se procura sintetizar a 

conjuntura envolvente a todo o plano de investigação. Num primeiro momento foi decidido pela 

caracterização do problema onde se envolve o tema, depois, como e porque surgiu esta 

problemática, nas áreas científicas. Analisando posteriormente e em pormenor, a identificação de 

problemas de investigação associados ao tema e após esta identificação, foi permitido à equipa de 

investigação enunciar os objetivos do presente projeto, passando depois a um momento de 
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caracterização da metodologia que será implementada pelo autor na organização do trabalho 

científico. 

O segundo capítulo é referente à revisão de literatura dos vários temas que compõem a dissertação, 

oferecendo uma revisão teórica dos trabalhos científicos relacionados com o Marketing Digital e 

com modelos de adoção na implementação de novas tecnologias. Será feita uma divisão em três 

subcapítulos, de modo a melhor identificar todas as partes envolventes do tema da dissertação, 

como também, oferecer ao leitor uma otimizada estrutura de pensamento e tratamento dos temas. 

Primeiramente, foi analisado o conceito de Marketing digital em si, pois foi este o identificado 

como o tema principal da dissertação, onde será abordado a evolução, importância e várias técnicas 

do Marketing. Seguidamente, foi feita uma análise das startups, nomeadamente a sua definição, 

história, presença em Portugal e a relação com o Marketing digital. Por último foram analisados 

os diferentes modelos de adoção referentes ao nível das empresas. 

No terceiro capítulo será feita uma análise detalhada do método qualitativo que este estudo irá 

utilizar. Neste capítulo e em primeiro lugar iremos definir e justificar a utilização de um online 

focus group e analisar a razão por que este é de grande importância, em trabalhos científicos. 

Posteriormente será tido em conta o método de validação de resultados.  

No quarto capítulo, procederemos a uma análise e discussão dos resultados obtidos de modo a 

validar os resultados alcançados com o objetivo de identificar as variáveis mais preponderantes 

para a adoção da tecnologia da informação em causa. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, será feita uma discussão dos resultados de modo a 

identificar as limitações e contribuições do estudo para o meio científico. Será apresentado 

oferecendo de igual modo um resumo do que foi alcançado com o processo de investigação, de 

modo a finalizar a presente dissertação. 
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2. Enquadramento Concetual

Neste capítulo procuramos descrever e associar um conjunto de conceitos ligados ao tema da 

dissertação, através de uma detalhada caracterização e interligação dos conceitos, que se torna 

indispensável para a plena compreensão do trabalho executado nos capítulos futuros. 

Estando o mercado das tecnologias da informação em permanente mutação é da maior importância 

definir alguns conceitos de modo mais contemporâneo possível. Nesta secção pretendemos 

abordar a análise e investigação de trabalhos científicos de forma detalhada sobre o que é o 

Marketing digital, a sua definição, evolução e importância na sua utilização. Também pela análise 

e tentativa de definição de startups de modo a estabelecer uma ligação entre estas empresas e a 

adoção de novas tecnologias da informação. Por fim, vamos apresentar os modelos de adoção mais 

conhecidos e que possuem uma forte base científica e que já foram estudados para a adoção de 

tecnologias ao nível das empresas.  

2.1. Evolução do Marketing 

A Internet, bem como outras tecnologias digitais, teve um papel crucial no que respeita ao 

progresso e evolução do Marketing, pois permitiram a existência de um vasto leque de produtos, 

serviços, modo de compra, concorrência e outros, fazendo chegar a informação com maior rapidez 

aos consumidores. Do ponto de vista da empresa, permitiu mostrar às empresas uma forma de 

atingir novos mercados de forma inovadora, assim como criar oportunidades de disponibilização 

de novos produtos e serviços, podendo usar técnicas de comunicação online, colocando-as no 

mesmo mercado de empresas maiores, quando utilizada de forma adequada e correspondendo às 

exigências do sector envolvido. 

O conceito de Marketing foi, durante imenso tempo, confundido com aquilo que é a atividade de 

vendas. Contudo, são duas áreas bastante díspares. O Marketing está sim, de algum modo, ligado 

às vendas, mas o seu surgimento e o seu objetivo teve como base alguns “lapsos” encontrados 

neste último. O Marketing procura, através das pesquisas de mercado, vender aquilo que os clientes 

e os consumidores desejam ou necessitam, por outro lado, nas vendas, as empresas vendem aquilo 

que produzem, mesmo que isso não seja algo que os consumidores procuram. Estas diferenças de 

atuação permitem, à área aqui em estudo, uma maior fidelização e conservação de clientes (Kotler, 

Keller, & Armstrong, 2012). 
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“O Marketing é o conjunto dos métodos e dos meios que uma organização dispõe para promover, 

nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à realização dos seus 

próprios objetivos” (Lendrevie, Lindon, Dionísio, & Rodrigues, 1996). 

O atual foco ou forma de trabalho deste conceito nem sempre foi aquilo que se conhece nos dias 

de hoje. A verdade é que existem investigadores que dividem a história e evolução do Marketing 

em épocas distintas. Wilkie and Moore (2012) delimitaram quatro eras. 

A primeira Era, denominada “Fundando a área do Marketing”, diz respeito ao período entre 1900 

e 1920. Esta fase, como o próprio nome indica, é quando surge pela primeira vez o Marketing e 

caracterizou-se, essencialmente, por se focar no Marketing de distribuição. Nesta altura, as 

atividades do Marketing estavam muito ligadas à área da economia e, por essa razão, era muitas 

vezes vista como uma instituição económica. Foi também nessa era que começaram a surgir os 

primeiros cursos de Marketing em algumas universidades americanas. 

“Formalizando o campo”, entre 1920 e 1950, é considerada a segunda Era. Durante esta época “o 

Marketing passou de uma área malformada e nascente para um campo académico próspero e 

vibrante” e considera-se que os seus princípios tenham sido estabelecidos nesta altura. As 

mudanças e evolução que o mundo ia sofrendo assim o exigiu. A verdade é que “as capacidades 

de produção em massa exigiam sistemas de distribuição mais complexos e variados, bem como 

uma compreensão mais sofisticada das ferramentas para influenciar a demanda do consumidor em 

massa” (Wilkie & Moore, 2012). 

Durante a terceira Era, “Uma mudança de paradigma… Marketing, Gestão e Ciências”, como o 

próprio nome indica, houve uma mudança e surgiram duas perspetivas para dominar o foco 

principal do Marketing. De um lado o "ponto de vista da gestão" que introduziu alguns conceitos 

que ainda são utilizados no Marketing nos dias de hoje tais como o conceito de Marketing, a 

segmentação de mercado como estratégia, Marketing mix, 4 P’s, Marketing de miopia e gestão de 

Marketing como análise, planeamento e controle.  

Por fim a quarta e última Era. Esta tem início na década de 80 e dura até aos dias de hoje, denomina-

se “A Mudança Intensifica-se: Uma Fragmentação do Foco Principal”. Caracteriza-se pelo 

surgimento de novos desafios no mundo dos negócios, desde o foco financeiro a curto prazo, a 

globalização, reengenharia e a diminuição de dimensões. Além disso, a infraestrutura do 

conhecimento expande-se e diversifica-se em áreas de interesse especializado. 
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2.2. Marketing Digital 

Desde o aparecimento da internet que as pessoas ficaram mais próximas e com acesso mais 

facilitado a serviços e produtos. Porém, com o aumento da procura aumenta também a oferta e 

num ambiente de negócio em permanente crescimento e disputa é necessário saber se destacar no 

meio de todas as empresas adversárias para poder alcançar o maior número de clientes com 

sucesso. Com a necessidade de as empresas resolverem a problemática anterior apareceu o 

Marketing digital. O Marketing, constitui hoje em dia a base de muitas empresas portuguesas, 

focando a sua atenção no cliente para conseguir alcançar os objetivos da empresa, através da 

satisfação das necessidades do cliente, ou seja, pelo aumento das vendas (Gilmore, Gallagher, & 

Henry, 2007). 

Contudo não é assim tão linear definir o que é o conceito de Marketing digital (MD) visto que não 

é algo que esteja definido universalmente. Existem várias aceções daquilo que este termo é e o que 

significa para as empresas. Nos parágrafos seguintes serão apresentadas várias definições de 

Marketing digital comummente aceites. 

Para a American Marketing Association “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e 

processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes, parceiros 

e sociedade em geral” (Kotler, 2011). 

Segundo Theodore Levitt “é o processo de atrair o cliente” (Levitt, 1960). De acordo com Kotler 

(2011), “Marketing é o processo social e de gestão, através do qual indivíduos e grupos obtêm 

aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores”. 

O Digital Marketing Institute refere o MD como sendo “o uso de tecnologias digitais para criar 

uma integrada, objetiva e medível comunicação a qual ajuda a adquirir e reter clientes enquanto 

constrói mais profundas relações com eles” (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2018). 

O Institute of Direct Marketing também define o MD como sendo “Aplicando essas tecnologias 

as quais formam canais online para vender, como a Web, e-mail, bases de dados. Para suportar 

atividades de Marketing com o objetivo de alcançar uma aquisição e retenção de clientes.“ 

(Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, & Johnston, 2009). 

Como se pode ver, não existe um consenso total daquilo que é o Marketing. As perspetivas de cada 

um passam pelo procedimento social de angariação de cliente, indo até ao processo de venda. 

Contudo, independentemente das suas diferenças, existe algo em comum entre todas: a ação em 

relação ao mercado. 
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2.3. Importância do Marketing Digital 

O surgimento da Internet, Web 2.0 e toda a tecnologia adjacente, levou a que o individuo 

transformasse o seu comportamento enquanto consumidor. O consumidor passou a ter um 

comportamento mais participativo, ao contrário daquilo que acontecia no passado. Esta situação 

levou, também, a uma mudança da posição das empresas, instituições ou organizações como 

responsáveis pela criação e transmissão de conteúdos (J. Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & 

Branco, 2018). Em síntese, as funções do Marketing passam pela análise, planeamento, 

implementação e controle de projetos designados a alcançar e a satisfazer a procura, sejam 

produtos ou serviços, considerando os desejos e necessidades dos consumidores/utilizadores, com 

qualidade e de forma a trazer lucro para a empresa. O Marketing é considerado como tendo uma 

importante relevância na sobrevivência, no desenvolvimento e no sucesso de pequenos e novos 

empreendimentos.  

A crescente utilização da Internet, impulsionadora da vertente mais competitiva das organizações 

(Goncalves, Gomes, Martins, & Marques, 2014; J. Martins, Gonçalves, & Branco, 2017), resultou 

no surgimento de novos desafios que os marketeers devem satisfazer e que obrigaram a várias 

adaptações e criação de novas estratégias alinhadas com o novo contexto de comunicação. 

Um dos principais objetivos do Marketing digital é o de entender como os consumidores usam as 

novas tecnologias e usufruir dessa informação a favor da organização (instituição ou empresa), 

permitindo uma interação mais eficiente com o seu público-alvo. Resumidamente, o Marketing 

Digital não se deve centrar nas tecnologias, mas sim nos consumidores/público-alvo. 

No fundo, o Marketing Digital é a aplicação dos conceitos de Marketing no ambiente digital, sendo 

que através desta interligação é possível produzir não só criar marcas fortes online, mas também 

alavancar a atração e fidelização dos clientes (Jorge et al., 2018; Teixeira et al., 2017). 

Vários foram os investigadores que se debateram sobre os prós e os contras do Marketing digital. 

A verdade é que, apesar de todos concordarem sobre a existência de vantagens, efetuaram estudos 

com perspetivas distintas, o que levou, consequentemente, a conclusões de algum modo diferentes, 

também. 

Smith and Chaffey (2005) definiram cinco pontos que consideram essenciais e vantajosos no 

Marketing digital, denominaram-nos de 5S’s. Esses pontos correspondem a Sell (vender), Serve 

(servir), Speak (falar/comunicar), Save (poupar) e Sizzle (criar ruído). Estes pontos têm, 
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respetivamente, como objetivo aumentar as vendas, adicionar valor ao cliente, aproximação ao 

cliente, reduzir custos e aumentar a notoriedade da marca online. 

Por outro lado, Chaffey et al. (2009), no seu livro “Internet Marketing - Strategy, Implementation 

and Practise”, falam de benefícios tangíveis e intangíveis do Marketing digital. Os autores 

consideram benefícios tangíveis o aumento das vendas de novas oportunidades de vendas dando 

origem a um aumento da receita de novos clientes, novos mercados, clientes já existentes 

(repetição de venda ou venda cruzada). Relativamente aos benefícios intangíveis, estes são 

apresentados como a comunicação de imagem corporativa; melhoria da marca; comunicações de 

Marketing mais rápidas e mais responsivas (incluindo Relações Públicas); melhor serviço ao 

cliente; aprender para o futuro; atender as expectativas do cliente para ter um website; identificar 

novos parceiros e apoiar melhor os parceiros existentes; melhor gestão das informações de 

Marketing e informações sobre o cliente; feedback de clientes sobre produtos. 

O Marketing é um recurso muito importante para as novas empresas, uma vez que enfrentam 

desafios ambientais externos, como a rápida evolução tecnológica, globalização e concorrentes 

cada vez mais sofisticados. Dessa forma, os marketeers precisam de ser capazes de identificar e 

procurar oportunidades de mercado, adaptando-se a este ambiente dinâmico, apesar dos recursos 

financeiros e humanos limitados de que dispõem (Aldrich & Auster, 1986) . A principal ferramenta 

para aproveitar estas oportunidades, atualmente, é claramente a Internet, onde as empresas 

promovem os seus produtos/serviços para um público-alvo global, atingindo grandes massas por 

um custo bastante reduzido. Por esta razão é obrigatório dar o máximo de atenção ao Marketing 

digital para obter as máximas vantagens competitivas que este oferece à empresa. Exigindo aos 

profissionais na área uma constante atualização de conhecimentos e uma procura constante de 

informação, pois este setor está sempre em constante mudança. 

2.4. Técnicas de Marketing Digital 

O Marketing Digital pode ser efetuado através de diferentes meios na Internet. As principais 

técnicas ou modos de atuação recaem sobre cinco formas: os Web Sites, nos motores de pesquisa 

(dentro dos quais SEO - Search Engine Optimization - e links patrocinados), o e-mail Marketing, 

nas Redes Sociais e Web Analytics. 

1- Os Web Sites são, talvez, uma das ferramentas mais importantes para as empresas que investem

e se preocupam com a área do Marketing. Este pode funcionar como uma espécie de apresentação 
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ou cartão de visita a possíveis consumidores, mas também poderá funcionar como plataforma de 

vendas ou simples transmissão de informação. Através do website, as organizações conseguem 

facilmente disponibilizar conteúdos que vão ao encontro das necessidades do seu público-alvo, 

fazendo com que este invista o seu tempo a ver. 

2- O Marketing nos motores de procura surgiu com a necessidade de tornar rápida e facilmente 

acessível aos websites. De forma a tornar isso possível foi criado o SEM (Search Engine 

Marketing). Esta é uma atividade de Marketing que surgiu com o intuito de promover os websites 

nos motores de procura, sendo estes responsáveis pela organização da informação, a qual tornam 

disponível e acessível em segundos. Atualmente, o motor de pesquisa mais relevante a nível 

mundial é a Google com cerca de 85% de quota. 

“Uma estratégia delineada para conseguir uma posição relevante nos motores de pesquisa é uma 

das técnicas de Marketing digital mais importantes para o sucesso de uma organização, 

permitindo-lhe desde logo destacar-se da concorrência e comunicar de forma mais assertiva com 

o seu público-alvo.” (Leite, 2015).  

No que respeita ao Marketing nos motores de pesquisa, este possui duas formas de atuação 

diferentes: SEO e os links patrocinados. No primeiro caso, este é definido como sendo “estratégias 

de design on-page e off-page que podemos utilizar para melhorar o nosso ranking nos motores de 

pesquisa” (Ledford, 2009). No segundo caso, corresponde a um “modelo utilizado para direcionar 

tráfego para um website, sendo que, os anunciantes pagam aos motores de pesquisa quando o seu 

anúncio é clicado por parte de um internauta” (Leite, 2015). 

3- Relativamente ao e-mail Marketing, esta técnica permite uma fácil e rápida difusão da 

mensagem pretendida, bem como uma rápida e fácil comunicação com possíveis clientes, 

consumidores e público-alvo. Normalmente, este é um e-mail enviado a uma determinada lista de 

pessoas cujo conteúdo é comercial. O propósito desta técnica é captação da atenção e a fidelização 

do seu destinatário. O e-mail Marketing tem que ter, obrigatoriamente, o consentimento do 

cliente/consumidor/público-alvo, sendo que a organização deverá solicitar essa mesma 

autorização. 

4- As redes sociais são um meio de comunicação que estão em crescente uso. A sua importância é 

tal que a maior parte das organizações, hoje em dia, já estão presentes nas mesmas. Esta é uma boa 

estratégia, na medida em que conseguem ter noção sobre o que se fala em relação às marcas, 

produtos e até mesmo da concorrência. Isto permite criar uma estratégia de comunicação daquilo 

que são os seus valores, mas também posicionamento em relação ao público-alvo. 
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5- Por fim, o Web Analytics - métricas de desempenho. Esta técnica é vista por alguns autores

como uma ciência e uma arte que tem como objetivo a melhoria dos websites. Essa melhoria terá 

como propósito a rentabilidade por meio do melhoramento da experiência do consumidor/cliente. 

De acordo com Waisberg and Kaushik (2009) para se conseguir analisar o desempenho de um 

website são precisos alguns pontos como a definição de objetivos; a criação de indicadores de 

desempenho; a recolha de informação; a análise de informação; e a implementação de 

modificações. 

Um exemplo de uma ferramenta de métricas de desempenho é o Google Analytics. Esta é uma 

ferramenta gratuita e que disponibiliza ao utilizador um número vasto de instrumentos para análise 

de dados, redes sociais, mobile Marketing, conteúdo, publicidade, entre outros. 

2.5. Enquadramento Histórico e Conceptual das Startups 

Aproveitando o exemplo de um famoso empresário e académico de Silicon Valley, Steve Blank, 

vamos diferenciar uma pequena empresa de uma Startup. O que este disse é que um empreendedor 

numa PME é um trabalhador independente, que “tem uma vida”, que é feita de negócios normais, 

feitos por pessoas normais. Mas pelo contrário, uma Startup é caracterizada por fundadores 

“insanos” que acordam cada dia com vontade de mudar e conquistar o mundo (Blank & Dorf, 

2014). Steve Blank define uma Startup como “uma organização temporária projetada para procurar 

modelos de negócios escaláveis e repetitivos”. Empresas Startups são geralmente “recém-

nascidas”, onde provocam a inovação através de um processo de desenvolvimento e pesquisa para 

os mercados-alvo. 

No entanto, numa pesquisa sobre Capital de risco e clusters de alta tecnologia, Avnimelech and 

Teubal (2006) definiram uma Startup como sendo uma PME conduzida pela inovação, empresa 

que utiliza fatores como a inovação e a escalabilidade para tentar alcançar um crescimento 

ilimitado. Portanto, cada Startup é uma PME, mas nem todas as PME são uma Startup. Assim, as 

investigações científicas de Marketing relacionadas a uma PME, podem ser também aplicadas a 

uma Startup, desde que a inovação, escalabilidade e o crescimento ilimitado sejam os principais 

objetivos dos empresários. 

Oferecendo uma definição oficial, o que a união europeia propõe para as Startups é:  uma empresa 

com 4-49 funcionários que são totalmente financiados pelos proprietários ou tem designado uma 

percentagem não-controlada com os investidores e ganha menos de 2 milhões de euros anuais em 
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vendas. A empresa é composta por uma maioria de funcionários técnicos com um objetivo 

principal de produzir um produto altamente tecnológico, inovador e escalável. Ou então, utilizando 

um serviço que conte com tecnologias inovadoras, e que opere em um ambiente incerto de eventos 

e propostas de trabalho, tornando-se imprevisível. 

A flexibilidade é uma palavra-chave para o marketing em Startups, uma vez que é obrigado a 

evoluir ao longo do ciclo de vida da empresa, para posicionar melhor o produto no mercado, ao 

mesmo tempo que tem que satisfazer as necessidades dos clientes. Essa flexibilidade e o tempo de 

resposta reduzido são uma vantagem competitiva comparando com as grandes empresas (Gilmore 

et al., 2007; Heathfield, 1997). As Startups, por definição, tendem a implementar práticas de 

marketing criativo, alternativo e instintivas mesmo sob fracos recursos financeiros. Em 

complemente, de forma genérica, o sucesso de inovação de uma PME é determinado pela novidade 

e pelo poder de novas adoções que se traduzem em um crescente número de oportunidades de 

crescimento. 
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3. Marketing Digital em Startups 

No caso da revisão de literatura para os estudos sobre marketing digital em startups, os resultados 

dos estudos encontrados foram muito aquém do esperado, provando que existem poucos trabalhos 

científicos focados neste tópico. De forma a ser possível identificar quais os modelos conceptuais 

de adoção de TI que poderiam servir de base ao trabalho a desenvolver, foi realizada uma revisão 

de literatura focada na adoção de TI de base web sem termos limitado o âmbito à dimensão e idade 

da empresa ou do grupo de empresas. 

Analisando o caso de uma startup na área de negócio das TI, foi possível constatar que a distinção 

entre os conceitos de “marketing” e de “venda” é tendencialmente ténue, uma vez que o marketing 

nas startups tem lugar durante o processo de venda (Oakey, 1991), o que provoca que muitos 

gestores tenham uma perceção errada do que a venda é para o marketing (Cartan-Quinn & Carson, 

2003). A propósito destas premissas, Alberto, Gianluigi, and Peluso (2010) realizou alguns testes 

tendo como principais intervenientes os próprios empresários e o que significa para eles o 

marketing. Como seria de esperar, chegou-se à conclusão de que os empresários têm um conceito 

incompleto daquilo que é o marketing, pois a maioria considerou este, um sinónimo de vendas ou 

publicidade, enfatizando assim as metas a curto prazo, por exemplo o aumento de vendas como 

parte importante para alcançar, manter o sucesso e a rentabilidade, uma vez que a longo prazo nem 

sempre é sinónimo de rentabilidade. Os empresários deveriam ver o marketing como uma 

ferramenta de planeamento estratégico ou uma orientação estratégica, no entanto a grande maioria 

deles parecia optar por uma orientação a produtos e vendas (Alberto et al., 2010). 

 

3.1. Modelos de Adoção de Tecnologia 

Devido à grande concorrência e exigência dos mercados onde todas as empresas se querem 

salientar e impor os seus produtos, devem as novas empresas adotar uma posição inovadora de 

destaque, para ganhar posição de mercado e, desta forma, poder alcançar o maior número de 

consumidores e fazer frente a essas empresas de maior tamanho que pretendem dominar a área de 

mercado onde a nova empresa se quer integrar. Estas novas startups que se querem impor e 

destacar, têm que possuir uma adoção rápida a novas tecnologias, para desenvolver vantagens 

competitivas, baseando-se na adoção de tecnologia de informação e, paralelamente, com os 

sistemas de informação.  
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Fulantelli and Allegra (2003) escreve que os sistemas de informação proporcionam mecanismos 

para obter acesso a novas oportunidades do mercado e informação especializados, onde as 

principais vantagens das startups que adotam SI, são principalmente o aumento da produtividade, 

maior eficiência das operações internas de negócio e uma ligação a contactos externos mais fácil 

e barata, como também o aumento da competitividade das empresas, a integração com outras 

empresas ou instituições relacionadas (Levy, Matharu, Meeran, Powell, & Goadsby, 2005). 

Mesmo com esta lista de pontos positivos a integração de uma nova tecnologia nem sempre é fácil 

dentro de uma empresa, por vários fatores. São estes fatores que o nosso estudo se vai focar de 

modo a identificar os fatores e advertências que a implementação de uma nova tecnologia poderá 

sofrer até se efetuar a sua utilização por parte da empresa.  

Existem diversos estudos sobre a utilização de modelos de adoção para investigar a adoção e 

utilização de novas tecnologias a nível empresarial. Estes modelos permitem aos investigadores 

ter uma base dos fatores principais que as tecnologias terão que apresentar para influenciar a sua 

implementação. Como referido por (Karahanna, Straub, & Chervany, 1999) esses modelos 

oferecem argumentos válidos que permitem aos empresários e utilizadores, assim como também 

à comunidade académica, ganhar uma perceção melhorada das aplicações e do potencial de uma 

nova tecnologia na internet, com o propósito de ser usado da maneira mais produtiva.  

O Marketing digital é um novo conceito, principalmente para as pequenas e médias empresas que 

possuem recursos reduzidos e não podem realizar investimentos muito arriscados. Existe uma 

exigência crescente para os estudos relativos à adoção destas novas tecnologias, tendo em vista 

poder deste modo promover o Marketing. Com o intuito de estas empresas possuírem um 

entendimento mais completo possível de quais serão os obstáculos e os fatores que a empresa 

enfrentará para uma tecnologia ser adotada, serão criados modos amplos de ação. 

Nos seguintes tópicos serão apresentadas descrições sistematizadas dos modelos de adoção com 

maior destaque a nível científico e uma larga utilização a nível das organizações, onde vamos focar 

a nossa análise e caracterização em modelos de adoção a nível das empresas, relacionadas com 

temas de adoção de tecnologias da informação, no qual serão abordados o modelo de (Rogers, 

1995) Innovation Diffusion Theory (DOI) e a framework Technology-Organization-Environment 

(TOE), e  modelos que tiveram como base o DOI e o TOE como o caso do modelo de Iacovou 

(Iacovou, Benbasat, & Dexter, 1995) e a Institutional Perpective Theory de (H. Teo , Wei & 

Benbasat, 2003). Com o objetivo de melhor enquadrar o leitor com os modelos existentes por 

vezes poderão surgir referências a modelos de adoção a nível individual para apresentar algumas 
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variáveis mais relacionadas com o tomador de decisão. Na tabela 1 podemos ver uma listagem dos 

principais modelos de adoção de ambos os níveis.  

Teoria Autores Ano Nível 

Theory of Reasonable Action (TRA) (Ajzen & Fishbein, 

1980) 

1975 Individual 

Technology Acceptance Model 

(TAM) 

(Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989) 

1989 Individual 

Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen & Fishbein, 

1980) 

1991 Individual 

Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology (UTAUT) 

(Venkatesh & 

Davis, 2000) 

2003 Individual 

Diffusion of Innovations (DOI)  (Rogers, 1995, 

2004, 2010) 

1962,1983 

1995 

Individual, 

Organizacional 

Technology–Organization–

Environment 

Framework (TOE) 

(DePietro, Wiarda, 

& Fleischer, 1990) 

1990 Organizacional 

Iacovou Model (Iacovou et al., 

1995) 

1995 Organizacional 

Institutional Perspective Theory (H. Teo, Wei, & 

Benbasat, 2003) 

2003 Organizacional 

Tabela 1 Modelos de Adoção de TI com mais destaque na literatura. 

3.1.1. Modelos de Adoção de Tecnologia ao Nível das Empresas 

Diffusion of innovation (DOI) 

Diffusion Of Innovation Theory (DOI) é uma teoria desenvolvida por Everett Rogers e apresentada 

inicialmente em 1962. DOI é uma teoria sobre o como, o porquê e a que velocidade é que novas 

ideias e tecnologias são espalhadas pelas culturas. Rogers (1983) define a difusão da inovação 

como “o processo no qual uma inovação é comunicada através de certos canais, ao longo do tempo, 

dentro de um sistema social”. Rogers (1995) apresentou que os indivíduos possuem diferentes 

graus de disposição para adotar inovações e, portanto, é geralmente observado que a percentagem 

da população que adota uma inovação é distribuída normalmente ao longo do tempo. Podendo 

separar esta distribuição normal em cinco categorias de inovação individual, que são os 
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inovadores, early adopters, maioria inicial, maioria tardia, retardatários. (Rogers, 1995), 

apresentou também uma separação das características proporcionadas por variáveis independentes, 

distinguindo as características individuais que descrevem a atitude do líder em relação à mudança; 

características internas da estrutura organizacional tendo em conta fatores como o grau de 

centralização, a complexidade, formalização, interligação, folga organizacional e o tamanho da 

empresa. A última divisão das características é a externa que se refere à abertura do sistema. 

(Rogers, 2004) identificou cinco atributos da inovação que influenciam a decisão de adotar ou 

rejeitar uma determinada inovação, sendo estes, a vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, observabilidade e capacidade de experimentação. (a) A vantagem relativa é o grau 

em que uma inovação pode trazer benefícios para uma organização. (b) A compatibilidade refere-

se ao grau em que uma inovação é consistente com os processos de negócios existentes, práticas e 

sistemas de valores. (c) A complexidade considera o grau em que uma inovação é difícil de usar. 

(d) A observabilidade é o grau em que os resultados de uma inovação são visíveis para outros e

(e) a capacidade de experimentação é o grau em que uma inovação pode ser experimentada com

base limitada. 

Technology, organization and environment (TOE) 

Após alguns casos de estudo, alguns investigadores chegaram à conclusão de que o modelo de 

adoção DOI de Rogers, se encontrava incompleto para certos casos, pois necessitaria de ter 

incluído outros contextos para uma completa análise da adoção de uma determinada tecnologia. 

Consequentemente foi criado a technology, organization and environment framework (TOE 

framework) que incluía o contexto do ambiente externo à organização, tornando-se assim mais 

aceitável na comunidade académica e completo para explicar inovações no interior de empresas. 

A framework TOE  tem uma base teórica muito forte e muito estudada, principalmente 

relacionando o seu potencial para a aplicação na adoção de sistemas de informação; T. Oliveira 

and Martins (2011) realizaram um estudo de revisão de literatura para modelos de adoção de 

tecnologias da informação, onde descrevem a larga utilização deste método, na adoção de várias 

tecnologias a nível das empresas.  

A framework TOE propõe que a adoção de tecnologias por empresas e organizações são 

influenciadas por três diferentes grupos de contexto: tecnológico, organizacional e ambiente 

(DePietro et al., 1990). Um erro muito comum em outras revisões de literatura é referenciar este 

modelo a Tornatzky e Fleischer (1990), porém o criador deste modelo foi DePietro, Wiarda, & 

Fleischer, (1990) que depois foi editado por Tornatzky e Fleischer. 
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Neste modelo podemos especificar 3 tipos de fatores que influenciam a adoção e a utilização 

organizacional da inovação na tecnologia:  

(a) o contexto tecnológico no qual são incluídas as tecnologias internas e externas que podem ser

úteis para melhorar a produtividade organizacional. Tecnologias podem incluir tanto 

equipamentos como processos. E refere-se às características de inovação como disponibilidade, 

complexidade e compatibilidade que afetam bastante a adoção de inovação (Low, Chen, & Wu, 

2011; Melville & Ramirez, 2008). 

(b) o contexto organizacional define em termos de tamanho da empresa, grau de centralização,

complexidade da estrutura da mesma, a qualidade, características, disponibilidade e recursos 

financeiros. Por exemplo, (X. Zhu, Lafferty, & Ghahramani, 2003), denota que grandes empresas 

comparativamente a PME têm mais possibilidades para investir na adoção de novas tecnologias e 

inovação.  

(c) e por fim o contexto ambiental que se refere ao desenvolvimento geral da empresa, bem como

às influências exercidas pelos parceiros de negócios, concorrentes e governo. Por exemplo, para 

obter vantagens competitivas no mercado, quanto mais intensa for a competição numa área de 

negócio, mais pressão terá uma organização para adotar novas inovações e tecnologias (Troshani 

& Doolin, 2007). 

Muitos autores usaram a framework TOE para perceber a adoção de diferentes tecnologias de 

informação como: Electronic Data Interchange (EDI) (Kuan & Chau, 2001), Open Systems (Chau 

& Tam, 1997); Website (M. Martins & Oliveira, 2008); E-Commerce (Liu, 2008), Enterprise 

Resource Planning (ERP) (Pan & Jang, 2008), Business to Business (B2B), E-Business (K. Zhu 

& Kraemer, 2005; K. Zhu, Kraemer, & Xu, 2003, 2006) e Knowledge Management Systems 

(KMS) (Lee, Wang, Lim, & Peng, 2009). Através da nossa revisão de literatura foi evidente o 

número limitado de investigações referente à adoção de Marketing digital tanto para grandes 

empresas como para startups, provando que a revisão l neste campo de estudo ainda carece de 

informação em algumas áreas de estudo. Mesmo que o E-commerce seja um subset do Marketing 

digital não os poderemos correlacionar, pois o Marketing digital está envolvido em muito mais 

tarefas e responsabilidades.  

A framework TOE pode ser combinada com outras teorias para melhor explicar a adoção de 

tecnologias de informação. A principal teoria a ser combinada com a framework TOE é a teoria 

da difusão da inovação (DOI). Thong (1999) desenvolveu um modelo integrado que combina a 

estrutura TOE com a teoria DOI. Este modelo especifica variáveis contextuais como por exemplo, 
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as características do tomador de decisão, características da tecnologia, organizacionais e 

ambientais como determinantes primários da adoção da tecnologia, em pequenas empresas. 

Algumas literaturas apresentadas em conformidade com estas duas teorias, são por exemplo 

Vaidya and Nandy (2004) que trabalharam com a adoção de e-Bussiness e (X. Zhu et al., 2003) 

que combinaram as vantagens relativas, a compatibilidade, o custo e a preocupação de segurança 

da DOI e da framework TOE. 

Institutional Perspective Theory Model 

Esta é outra teoria que pode ser entendida como uma evolução do TOE para explicar a adoção de 

tecnologias em vários domínios. De acordo com esta teoria, para tomar decisões organizacionais, 

os fatores sociais e culturais externos também devem ser levados em conta. Scott and Christensen 

(1995) apresentaram três pilares do ambiente institucional: o pilar regulador, refere-se a regras e 

leis que existem para assegurar a estabilidade e a ordem nas sociedades; o pilar normativo que se 

refere ao domínio dos valores sociais, culturas e normas; e o pilar cognitivo refere-se às estruturas 

cognitivas estabelecidas na sociedade que são vistas como garantidas.  

Scott (2005) acrescentou que as pressões institucionais miméticas, coercitivas e normativas 

existentes num ambiente institucionalizado podem influenciar a predisposição das organizações 

para um sistema organizacional baseado em TI. As pressões miméticas traduzem-se na influência 

que uma ação de outra empresa tem e que são consideradas relevantes para o setor, o que poderá 

obrigar a adoção também por parte de outras empresas do setor. As pressões coercivas são 

exercidas pelas entidades reguladores, governos ou empresas com relação de interdependência. As 

pressões normativas nascem nas pressões por parte de empresas do mesmo grupo ou associação 

em que a partir da partilha de informação é originado um consenso com a partilha de informação 

entre ambas. 

Em complemento, Scott (2013) afirma que para sobreviverem, as organizações, devem estar em 

conformidade com as crenças prevalecentes do ambiente do negócio que estão envolvidas. O 

principal foco da teoria institucional é acrescentar ao TOE novas variáveis relacionadas com as 

pressões externas, incluindo a pressão dos concorrentes, parceiros comerciais, pela própria cultura 

e estruturas sociais e económico-politicas (T. Oliveira & Martins, 2011). Esta teoria afirma que as 

empresas se tornam similares devido a pressões isomórficas externas e pressões por legitimidade 

por parte de empresas na mesma área de negócio, o que faz com que estas ao longo do tempo, se 

tornem iguais nos seus modelos de negócio (DiMaggio & Powell, 2005)  
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Iacovou Model 

Iacovou et al. (1995) desenvolveu um novo modelo para a adoção de Electronic Data Interchange 

(EDI) nas pequenas organizações que se baseia em três fatores, que são: os benefícios conhecidos, 

prontidão organizacional e pressão externa. A pressão externa inclui ainda duas variáveis, a 

pressão competitiva e o poder de parceiros comerciais. T. Oliveira and Martins (2010) utilizaram 

este modelo com a framework TOE para explicar a adoção do e-business. Kuan and Chau (2001) 

utilizaram este modelo para estudar as EDI e Hsu, Kraemer, and Dunkle (2006) usou também este 

modelo em conjugação com o TOE e o DOI para estudar o e-business, propondo quatro variáveis 

(benefícios conhecidos, prontidão, pressão externa e ambiente). 

3.1.2. Adoção de Marketing Digital 

Marketing é uma ferramenta muito importante para empresas startups, para que possam responder 

a mudanças e desafios do ambiente de negócios, como a evolução tecnológica, globalização ou 

aumento da competição. Por consequente precisam de possuir rapidez de resposta e identificar as 

oportunidades do mercado e se adaptar a um ambiente mais dinâmico (Miles & Darroch, 2006). 

Para uma empresa possuir estas vantagens de negócio, é necessário possuir um robusto e bem 

estruturado plano de marketing para responder de forma benéfica aos vários desafios. No 

seguimento desta necessidade já foram publicados trabalhos científicos para melhor preparar e 

consciencializar as empresas para a adoção de marketing digital. Em face da revisão literária e 

mediante o gráfico 1 podemos verificar que o número de publicações científicas por ano tem vindo 

a crescer substancialmente nos últimos anos. 

Gráfico 1 Evolução do número de publicações 
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A adoção do marketing digital por startups tona-se de vital importância, uma vez que esta 

tecnologia pode representar uma ferramenta de comunicação que poderá ser usada para integrar 

negócios com orçamentos limitados e com pouca flexibilidade de gastos devido a sua 

caracterização como ferramenta de âmbito e enquadramento escalável. No entanto, qualquer 

decisão não é certa, daí a necessidade de compreender as variáveis que podem influenciar, direta 

ou indiretamente, a referida adoção de tecnologia para o caso das startups portuguesas. 

Com esta pesquisa procuramos rever e identificar os fatores de contexto tecnológico, ambiental e 

individual que afetam a adoção da tecnologia Marketing digital em pequenas empresas, assim 

como o impacto e a performance nas mesmas. Utilizando o estudo qualitativo e a revisão literária 

extensível, com o propósito de fazer o levantamento do maior número de variáveis para futura 

análise da sua importância na adoção de uma nova tecnologia. 

 Neste estudo específico iremos ter em conta, principalmente, trabalhos focados em pequenas 

empresas e com tecnologias digitais inovadores semelhantes ao Marketing digital.  

Durante o estudo foram identificados e estudados de forma aprofundada 41 trabalhos científicos 

com o objetivo de melhor identificar as conclusões e opiniões de outros autores. Tendo como 

principal foco a identificação e levantamento dos modelos de adoção e as variáveis que estes 

estudaram ou identificaram como principais fatores no momento da adoção de uma tecnologia. 

  Através de uma análise detalhada aos referidos artigos identificados anteriormente conseguimos 

fazer o levantamento dos seis principais modelos de adoção de tecnologia durante a realização da 

revisão de literatura no âmbito do presente trabalho. Nestes modelos foram identificadas 45 

variáveis associadas à adoção do marketing digital pelas organizações. No anexo A é possível 

visualizar as referidas variáveis em ordem decrescente do número de ocorrência na literatura. 

Gráfico 2 Modelos usados na literatura Gráfico 3 Modelos de adoção usados na literatura
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Tendo em conta que o marketing digital é uma ferramenta relativamente nova que está perante um 

grande número de alterações no dia-a-dia com o objetivo de melhor servir os utilizadores desta 

estratégia em todo o mundo. Embora, o número de estudos literários sobre a adoção desta temática 

seja algo reduzido, é de notar um ligeiro aumento dos estudos com temas relacionados com e-

marketing nos últimos anos. Estes resultados tornam-se ainda mais curtos quando filtramos os 

trabalhos orientados para empresas, principalmente em pequenas empresas ou startups. Por 

consequente, existe a necessidade de desenvolver um modelo conceptual para apresentar as 

variáveis mais relevantes para o estudo de modelos de adoção para marketing digital de forma a 

colmatar a falta de estudos literários. Para o desenvolvimento deste modelo teremos, não só, em 

conta as variáveis identificadas em cima, mas também com o recurso aos modelos de adoção 

explicados anteriormente e os vários contextos de fatores existentes.  

3.2. Adoção de marketing Digital Pelas Startups 

Ao longo dos últimos anos vários estudos foram realizados e publicados no sentido de atingir uma 

perceção global da definição e utilização de marketing digital por parte de grandes Startups, tendo 

sido identificados vários fatores condicionantes desta utilização. As startups tomam as suas 

decisões de marketing de uma forma geralmente não planeada e não estruturada. Muito se tem 

escrito acerca da forma como as startups se posicionam em situações de Marketing, caracterizado 

como informal, pouco estruturado e simultaneamente inovador. 

As startups têm características únicas que as diferenciam de marketing convencional em grandes 

organizações, como a sua inovação, tamanho pequeno e a incerteza do progresso da empresa 

(Gruber, 2004). Estas características podem estar relacionadas com a experiência de 

empreendedorismo do empresário, bem como a dimensão e a fase de desenvolvimento e adaptação 

da empresa. 
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4. Análise Qualitativa do Tema

Nesto capítulo, debruçar-nos-emos sobre o método qualitativo a investigar e a desenvolver para 

este estudo. Depois de efetuada profunda análise e ponderação, a decisão incidiu em explorar o 

método e-Focus Group com o intuito de apresentar resultados mais viáveis e fidedignos para uso 

em empresas que tencionam adotar o Marketing digital. Com este estudo pretende-se identificar 

as variáveis mais relevantes de um grupo selecionado de especialistas nesta área, de forma a obter 

a melhor interpretação dos resultados e a razão que levou à escolha deste método de investigação. 

Será importante apresentar uma revisão literária breve sobre o método, como também apresentar 

a sua conceptualização e caracterização das etapas a percorrer, para atingir o resultado deste estudo 

qualitativo.  

4.1. E-Focus Group 

O designado e-Focus Group, ou em português grupo focal, consiste numa técnica de investigação 

qualitativa muito utilizada para elaborar uma análise sobre tecnologia da informação em estudos 

científicos. Em síntese, este método é realizado através da formação de um grupo de debate com 

especialistas de uma determinada área. Os grupos poderão conter, normalmente, de seis a 10 

pessoas, tendo por objetivo a troca de opiniões de cada um, para um determinado tema em que são 

especialistas. O debate só é finalizado quando os especialistas chegam a um consenso de 

pensamento e ideias. Nesta etapa, o moderador do focus group assume enorme importância devido 

às perguntas anteriormente desenvolvidas, com a intenção de obter o consenso por parte das 

pessoas integrantes neste grupo. Um dos primeiros estudos científicos mais notório sobre esta 

prática, foi o de Robert K. Merton e co investigador, que utilizou o método para elaborar uma 

análise qualitativa de Marketing como forma de estimular o processo de decisão de um grupo de 

pessoas, para obter informações acerca das preferências destes consumidores (Merton, Fiske, & 

Kendall, 1991).  

Segundo (Morgan, 1988), o uso do focus group é apropriado para estudos científicos quando o 

objetivo é encontrar através de uma discussão o que as pessoas consideram de, por exemplo: uma 

experiência, uma tecnologia, ideia ou evento. Uma vez que a discussão durante as reuniões é 

conduzida de modo a serem debatidos os temas da investigação por parte dos inquiridos e sabendo 

a opinião, informações e pensamentos destes. O online focus group apresenta as vantagens de 

poder alcançar o maior número de observações do que as entrevistas individuais, pelo facto de 

serem demonstrados comportamentos e questões que de outra maneira não existiriam. 
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Num estudo por M. Oliveira and de Freitas (1998) é sugerido a utilização de um focus group para 

orientar e referenciar a investigação, gerar hipóteses baseadas na perceção dos participantes, 

avaliar diferentes perspetivas de investigação através do desenvolvimento de entrevistas e 

questionários para serem atingidas perceções sobre um determinado tema de estudo. Este estudo 

também permitiu uma revisão de literatura muito interessante elaborada com os trabalhos de  

(Morgan, 1988), para listar as vantagens de fazer o focus group. Sendo estas as seguintes: 

• Facilidade de condução, comparativamente com outros estudos;

• Possibilidade de se explorar temas e gerar hipóteses;

• Possibilidade de se coletar dados a partir da interação do grupo, o qual se concentra no

tópico de interesse da equipa de investigação;

• Alta variação dos dados, ou seja, além de o procedimento medir efetivamente o que se

deseja, tem segurança e convicção nos dados coletados;

• Menor custo de desenvolvimento em relações a outros métodos;

• Rapidez no fornecimento dos resultados, em termos de evidência da reunião do grupo;

• Possibilidade de o autor aumentar a quantidade de inquiridos nos estudos qualitativos;

No entanto também existem algumas desvantagens que já foram identificadas e documentadas 

pelos autores em estudos anteriores. Algumas desvantagens principais são: 

• Menor controlo da equipa de investigação sobre os dados gerados (opiniões das pessoas

podem divergir de sessão para sessão);

• Impossibilidade de saber se a intenção em grupo, precisamente, reflete ou não o

comportamento individual no desempenho da sua função;

• Maior dificuldade em analisar os dados, uma vez que a interação do grupo pode levar a

um ambiente social diferente e os comentários seguir um caminho diferente

• Dificuldade de reunir as pessoas em grupo

• Perguntas que facilitem o diálogo entre o grupo e o debate de ideias

Com a inovação das tecnologias da informação surgiu também uma forte evolução e alteração ao 

método focus group apresentado anteriormente, aparecendo a organização de online focus group, 

também denominados de e-focus groups (eletronics focus group) (Schröeder & Klering, 2009). 

Tendo em conta esta mais recente vertente do método qualitativo poder-se-á colmatar alguns dos 

pontos negativos identificados anteriormente, como por exemplo, a dificuldade de reunir as 

pessoas em grupo, no mesmo espaço, durante o mesmo intervalo de tempo, maior facilidade a 

analisar os dados, visto que fica tudo registado por escrito e também existirá menos 
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constrangimentos sociais ligados a pessoas com maiores problemas de comunicação ou 

socialmente introvertidas. De outro modo poderão existir problemas que no focus group regular 

não existiriam, como o atraso no tempo de respostas, o menor controlo sobre os conhecimentos 

reais dos participantes e a maior exigência das capacidades do moderador de fazer a gestão do 

grupo de debate. 

Este método sempre foi bastante utilizado no seio da comunidade académica para melhor 

entendimento de temas relacionados com Marketing digital. Por (Las Casas, 2000) este serve para 

prosperar mercados, ajudar no desenvolvimento de novos produtos, testar conceitos e avaliar 

campanhas de publicidade. Ao contrario de outros tipos de pesquisas, o e-Focus Group não retorna 

resultados numéricos. O objetivo passa por delinear tendências, entender se os consumidores 

valorizam determinados atributos, sinalizar aspetos importantes para a implementação de novas 

tecnologias.  

A opção pela seleção desta metodologia, pela equipa de investigação, recai principalmente pelo 

facto de poder ser desenvolvido num relativo pequeno espaço de tempo, sem influenciar a validade 

dos resultados que se pretende alcançar (Nunes, Martins, Branco, & Zolotov, 2018). Este tipo de 

método também permite o maior contacto e controlo, devido à proximidade com os participantes. 

Assim, com o focus group consegue-se obter grande quantidade de informação detalhada sobre o 

assunto abordado e sobre os valores, opiniões e direção de pensamento que os participantes 

revelem durante a sessão. Este estudo também irá optar pela realização do focus group através de 

serviços online, ou seja, o e-Focus Group.  

Em suma, os focus group possuem três peças fundamentais para o seu desenvolvimento, sendo 

estas: os participantes, o(s) moderador(es) e as questões realizadas durante a sessão. Os 

participantes são a parte fulcral deste estudo pois é à volta destes que os resultados do método 

qualitativo vão incidir, por esta razão é da mais vital importância fazer uma boa pré-seleção dos 

participantes. No caso do moderador tem que ser alguém com grande conhecimento no tema de 

investigação para poder seguir a linha de pensamento dos especialistas e elaborar novas perguntas 

que estimulem a participação dos especialistas. Por último, as questões que serão realizadas 

durante a sessão, também são da maior importância, pois devem ser abrangentes o suficiente, para 

que os participantes possam dar uma resposta aberta, de modo a originar uma discussão, e também, 

devem ser específicas sobre um tema, para se poder concluir resultados coesos e não duvidosos.  
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4.2. Definição e Caraterização das Etapas  

Com o objetivo de serem alcançados os resultados pretendidos para a validação científica deste 

trabalho é importante passar por um conjunto de etapas para efetuar a melhor caracterização e 

identificação das etapas a efetuar. Conforme Casey and Krueger (1994), Morgan (1988), M. Oliveira 

and de Freitas (1998) e Schröeder and Klering (2009), o planeamento da realização do online focus 

group exige as seguintes etapas: 

• Elaboração de orçamento; 

• Desenvolvimento do plano cronológico 

• Identificação dos objetivos e motivação para realizar o estudo, bem como o tipo de 

resultados que se pretende obter; 

• Definição do local para as discussões, podendo ser física ou virtualmente 

• Escolha do moderador 

No segundo ponto inclui-se o desenvolvimento das questões, identificação das características dos 

participantes, a obtenção da lista dos potenciais participantes e seu recrutamento, a condução das 

reuniões, o feedback do planeamento, a transcrição, a análise e a redação de um relatório 

(Schröeder & Klering, 2009). Analisando mais ao pormenor alguns dos pontos mais importantes 

para a obtenção de uma boa condução de e-focus group encontra-se: 

a) Seleção dos Participantes 

Para o desenvolvimento do online focus group é preciso selecionar os dois principais participantes, 

o moderador e os participantes especialistas na área. Para o papel de moderador é necessário 

alguém de preferência com experiência na moderação de conversas e fóruns online, de modo a 

poder envolver os inquiridos na sessão de perguntas e a permitir aos participantes apresentar as 

suas ideias. No caso dos inquiridos podem ser selecionados virtualmente, estando sempre sujeitos 

a um pré-inquérito para a verificação dos dados pessoais e do seu enquadramento no perfil 

pretendido para os inquiridos. Conforme os propósitos desta pesquisa científica, serão incluídos 

na análise, participantes especialistas em Marketing, com experiência na área.   

b) Tamanho dos Grupos 

O tamanho dos grupos dos inquiridos poderá variar mediante os diferentes objetivos que se 

pretendem obter com os resultados da discussão que se pretende atingir, o tempo estimado para a 

realização do focus group e também mediante a quantidade e qualidade dos moderadores. Nos 

trabalhos científicos anteriores, é aconselhada a presença de seis a dez pessoas, e em casos 
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extremos de quatro a doze pessoas. É importante referir que o desenvolvimento da sessão tem que 

ser de forma anonima, onde os inquiridos não se devem conhecer, de modo a todos poderem dar a 

sua livre opinião sem ter algum constrangimento.  

c) Conteúdo das entrevistas

Merton et al. (1991), mencionados por (Morgan, 1988), apontam 4 fatores importantes no conteúdo 

das entrevistas. Nomeadamente, abordar os tópicos mais relevantes para o nosso estudo, fornecer 

dados específicos sobre o problema e o que se pretende, promover a interação e discussão, que 

promova a intervenção dos participantes e no final ter em conta o fator pessoal de cada indivíduo 

na geração das respostas.  

No entanto, existem outros fatores que são importantes ter em conta quando se conduz um online 

focus group, como não fazer perguntas pessoais aos inquiridos, as perguntas devem estar bem 

discriminadas, previamente feitas antes do início da sessão, e tentar seguir uma ordem logica das 

perguntas e que promova a discussão de ideias. No desenvolvimento de um focus group online 

torna-se ainda mais importante apresentar as questões bem detalhadas, bem estruturadas e que 

sejam abordadas de forma clara e abrangente, para evitar enganos e falhas de comunicação entre 

o moderador e os participantes.

d) condução das entrevistas

No que toca à condução das entrevistas podem surgir dois tipos distintos de sessões. O tipo 

síncrono, que dura cerca de 90 minutos, e acontece em tempo real e no mesmo instante para todos 

os participantes, através de ferramentas de chat online. Neste tipo de sessão os estudos anteriores 

não oferecem um consenso no número de pessoas e número de sessões, pois poderão acontecer 

diferentes situações, de sessão para sessão, como a natureza do estudo, o grau de experiência com 

o estudo em questão e a familiarização das ferramentas online. A sequência neste caso poderá ser

um primeiro momento com questões abertas que permitam respostas rápidas, em segundo, 

questões envolventes para apresentar o tema do estudo em questão, em terceiro, questões de 

transição, com o intuito de dar oportunidade aos inquiridos de conversarem e discutirem dobre o 

tema, e para finalizar, o moderador poderá apresentar uma síntese das questões-chave e das ideias 

principais que nasceram daquela sessão.  

No online focus group, vamos usar o tipo assíncrono, que poderá durar de 3 a 5 dias, acontece 

quando são utilizadas ferramentas que não possuem características de fórum ou chats. Uma 

ferramenta muito utilizada neste caso é o e-mail. Neste método de condução, os participantes 
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podem ver as respostas dos outros membros inquiridos e dar a sua opinião. A sequência neste caso 

é algo básico e de fácil entendimento, onde serão colocadas questões pelo moderador na ferramenta 

online e em seguida é aguardado que todos os participantes respondam e dêem a sua opinião acerca 

das respostas dos outros participantes, depois o moderador poderá optar por enviar mais perguntas 

para serem respondidas pelos especialistas ou então fechar a sessão. Este método apresenta uma 

grande dificuldade, que é o tempo de resposta dos inquiridos que poderá ser maior do que o 

esperado, e por tal motivo, aconselha-se inserir mais pessoas do que o previsto para o estudo de 

focus group, para evitar a demora de resposta de algum participante, de modo que não interfira na 

confiabilidade dos resultados.  

e) Indicadores de participação

Os diferentes fatores de participação podem diferenciar mediante os diferentes graus de motivação 

dos inquiridos, a origem e familiaridade destes com o tema abordado, as formas pelas quais a 

participação foi confirmada e que vem seguindo as regras do método, assim como atributos 

pessoais que poderão limitar à integração dos inquiridos na sessão.  

f) Atributos do moderador

Os atributos do moderador terão que contribuir para um online focus group com sucesso. O 

moderador deve estar por dentro do tema estudado, mas também deve ter experiência na realização 

de debates e sessões com várias pessoas. Estes participantes têm a responsabilidade de planear 

uma estrutura da sessão bem organizada e coesa para facilitar o entendimento aos participantes. 

O moderador é o responsável da sessão, por isso é este que dita a duração da discussão, dá 

instruções de como responder às questões e incentiva os participantes a colocarem abertamente 

perguntas e a dar a sua opinião.  

g) Visão dos Inquiridos

Os inquiridos poderão ver todas as questões feitas pelo moderador, bem como as respostas e 

comentários de todos os participantes na sessão. Como foi referido, é importante manter o 

anonimato dos inquiridos para não os inibir.  

Com a boa organização e definição dos passos anteriores é um bom início para a execução do e-

Focus Group, e assim obter as respostas sobre a adoção de Marketing digitais por empresas 

startups. Esta visão dos especialistas é fulcral para compreender a opinião destes para cada uma 

das perguntas dirigidas, como o grau de importância que dão a cada pergunta.  
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Figura 2 Etapas a desenvolver para obtenção de resultados 

Para a realização do online focus group decidiu-se ser efetuado via correio eletrónico para permitir 

aos inquiridos uma maior versatilidade na hora da resposta e disponibilidade para debater aos 

temas e perguntas abordados. 

Este método foi selecionando de modo a obter toda a informação detalhada sobre os valores e 

opiniões expressadas pelos participantes e com as guias de planeamento feitas pelo moderador é 

possível obter informações de qualidade e bem estruturadas de forma a serem analisadas pelo 

autor. A forma como cada um responde ou as argumentações de cada um, o nível de participação 

de cada um, é tomado como preponderante para conseguir reproduzir uma análise em estrutura e 

com os dados obtidos validos.  
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5. Apresentação e Análise dos Resultados Atingidos

No atual capítulo vamos apresentar uma caracterização geral dos integrantes do método qualitativo 

dirigido, tendo em conta a caracterização dos participantes, caracterização das variáveis em estudo 

e uma descrição do método de obtenção de respostas e uma análise profunda aos resultados 

obtidos.  

5.1. Caraterização do e-Focus Group 

Mediante as etapas definidas no tópico de conceptualização dos e-Focus Group, no capítulo 

anterior, iremos pela mesma ordem apresentar as várias características do e-Focus Group que este 

estudo tomará, de modo a validar a confiança e aprovação dos seus resultados, assim como as 

conclusões que este estudo representará em estudos científicos.  

Conforme estruturado por Casey and Krueger (1994) e por Morgan (1988), o planeamento do 

focus group passa pela elaboração de um orçamento para a realização do mesmo, no nosso caso, 

este vai ser nulo, visto não ser necessário deslocar as pessoas a um local específico, sendo feita via 

online. O plano cronológico terá uma estimativa de cinco a sete dias para a conclusão do mesmo, 

sendo que neste tipo de inquéritos online poderá ser mais demorado, até que todos os participantes 

interajam e cheguem a um entendimento no tema pesquisado. Os objetivos e motivação para a 

realização deste estudo e o tipo de resultados que se pretende obter, passa por os participantes 

concordarem no grau de influência que uma variável tem para o tema do marketing digital, as 

variáveis utilizadas serão propostas pelo autor depois de uma alargada pesquisa em trabalhos 

científicos na área. A definição do local para as discussões, como referido acima, será virtual, para 

que todos os participantes interajam entre si, mesmo que de forma não simultânea. O moderador 

deste online focus group será o autor do trabalho científico que melhor descrever o que se pretende 

obter e melhor controlar o grupo de discussão de modo a ser feito um trabalho com resultado e 

objetivos passíveis para análise de resultados, de forma não equivoca e duvidosa. 

Utilizando as etapas propostas por Schröeder and Klering (2009), o processo de inicialização do 

focus group passa por:  

• O nosso focus group irá conter especialistas em marketing digital com experiência

comprovada na área, de modo a melhor analisar as variáveis propostas no ambiente de negócio 

explorado. Como moderador do focus group foi selecionado um aluno de Mestrado de Engenharia 

Informática da Universidade Trás-os-Montes e alto Douro.  
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• O tamanho do grupo foi inicialmente planeado contendo 11 participantes, todos 

especialistas de Marketing Digital. O número poderá parecer algo curto, mas é o número esperado 

para a elaboração de um online focus group na revisão de literatura feita anteriormente, onde o 

normal dos participantes variava de seis a dez pessoas, neste caso, decidimos incluir inicialmente 

mais inquiridos, com o intuito de colmatar um dos principais problemas dos online focus group, 

que é a demora no processamento de respostas.  

• O conteúdo das entrevistas passará por uma análise pormenorizada de todas as variáveis 

propostas pelo autor, assim como o seu grau de importância, para determinar a sua preponderância 

para a adoção de uma nova tecnologia em startups, no nosso caso o Marketing digital. Estando 

estas divididas em 4 secções de diferente contexto.  

• A moderação da entrevista será feita online, através de correio eletrónico, por isso é da 

maior importância cativar e incentivar os participantes a serem rápidos na resposta ao inquérito, 

de modo a abreviar o nosso estudo. É também importante para o moderador do e-focus group 

estimular o diálogo e que o mesmo não fuja ao tema pretendido. Esta realização de entrevistas 

poderá conter várias fases de perguntas e só acaba quando os autores considerarem que 

encontraram um entendimento entre os questionados sobre o grau de importância das variáveis.  

• Os indicadores de participação são etapas em que os autores têm pouco controlo, pois há 

muitos aspetos externos ao inquérito que podem afetar a participação dos inquiridos. Como, por 

exemplo, os diferentes graus de motivação, a familiaridade com o tema abordado ou a forma como 

o focus group está a ser conduzido assim como aspetos pessoais que inibam a participação. Sendo 

que o único controlo que os moderadores têm neste aspeto passa pela melhor seleção dos 

participantes de modo a que estes não sejam afetados por características deste tipo de estudo.  

• Os atributos do moderador, como foi visto anteriormente, serão tidos em conta pelo autor 

principal deste estudo científico, atual aluno da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Tendo 

em conta a sua experiência académica e profissional, esta é uma boa escolha pois apresenta 

características interessantes para liderar uma discussão como esta. Sendo que o trabalho principal 

deste, passa pela definição da duração do e-focus group, dando instruções de como responder às 

questões e incentivando os participantes a colocarem abertamente perguntas e dando sua opinião 

sobre o tema abordado.  

• A caracterização e seleção dos participantes para este tipo de estudos obrigam que sejam 

indivíduos de várias especialidades e setores. Sendo que o objetivo da seleção é encontrar 

participantes que tenham um elevado grau de habilitações académicas e também consideráveis 

anos de experiencia profissional na área em diferentes cargos, funções e empresas, localizadas em 
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diferentes regiões e com habilitações académicas diferentes. Foram por isso identificados alguns 

professores da universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, alguns empresários e indivíduos de 

interesse com grandes capacidades, e alguns trabalhados no sector privado em empresas 

especializadas de Marketing digital no grande Porto.  

De modo a estimular a participação dos participantes foi desenvolvido um inquérito onde estes 

definem o grau de importância para todas as variáveis assim como podem propor novos fatores ou 

analisar melhor o contexto tratado. Para não inibir os participantes, as respostas serão dadas de 

forma anónima. 

5.2. Caraterização das Variáveis em Estudo 

Este estudo identificou com precisão mais de 75 artigos distintos sobre os modelos de adoção, 

destes, foram posteriormente selecionados, os artigos referentes às tecnologias da informação, 

obtendo assim, 41 artigos relevantes que serviram como base para obter as variáveis mais 

frequentes no estudo feito. No total foram identificadas 44 variáveis distintas a partir dos anteriores 

artigos relevantes, sendo que após um processo de análise mais minucioso que teve por base um 

critério quantitativo relativo ao número de vezes em que cada uma das ditas variáveis foi 

considerada relevante para a adoção de uma determinada TI. Após a aplicação deste critério, 

obtivemos uma lista final de 27 variáveis que, de acordo com a literatura analisada, eram 

transversalmente consideradas importantes para a adoção de TI ao nível das organizações e que, 

por consequência poderiam ser vistas como relevantes para este estudo e que serão abordadas 

individualmente ao longo das seguintes secções.  
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# Variáveis 

1 Attitude Of The Decision Maker 

2 Relative Advantage 

3 Triability 

4 Compatibility 

5 Complexity Of Strategic Orientation 

6 Trust 

7 Top Management Belief 

8 Costs 

9 IT Dependency 

10 Expected Effort 

11 Ease Of Use 

12 Social Influence 

13 Technological Infrastructure And Support 

14 Observability  

15 Top Management Participation 

16 Performance Expectável 

17 Industry Pressure 

18 Government Pressure 

19 Coercive Pressures 

20 Customer Pressure 

21 Mimetic Pressures  

22 Regulatory Pressures 

23 It Resource 

24 Financial Resources 

25 Top Management Support 

26 Size 

27 Perceived Utility 

Tabela 2 - Variáveis utilizadas para o estudo qualitativo. 
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Contexto externo à organização 

Como foi visto anteriormente o primeiro estudo que apresenta mais detalhadamente os fatores 

influenciadores de adoção, no contexto externo à organização, foi o Modelo TOE (J. Martins, 

Gonçalves, Oliveira, Cota, & Branco, 2016), que refere o “clima” em que a empresa conduz as 

suas operações. Os fatores envolvidos neste contexto incluem as pressões feitas pela estrutura da 

indústria envolvente, a disponibilidade para aquisição de serviços de tecnologia e o ambiente 

regulador da organização mais relacionado com as leis do governo no qual a empresa está inserida. 

Sendo este contexto mais ligado às várias pressões, exploradas em pormenor pela Teoria 

Institucional, na qual existem vários tipos de pressões que afetam as empresas em qualquer modelo 

de negócio, digamos que por isso, é de esperar que estas gerem variáveis níveis de atenção e uma 

posição de destaque nos resultados qualitativos do focus group. 

Variáveis Descrição Autor 

Industry Pressure 

Este fator está muito ligado a obrigação 

da empresa de evoluir para conseguir 

manter /evoluir poder de mercado. 

Tendo como principais forças a entrada 

de novos operadores, ameaça de 

substitutos, poder de negociação dos 

clientes, poder de abastecimento de 

recursos e de rivalidade. 

(Baker, 2012; Porter, 

2008) 

Government pressure 

Leis impostas pelos governos estão 

corelacionadas com a estimulação de 

fornecimento de novas informações que 

provoca uma disseminação mais rápida 

de uma tecnologia. 

(Bagale, 2014) 

Customer Pressure 

Grau de exigência por parte de um 

cliente importante para a empresa 

implementar uma certa tecnologia. Este 

tipo de pressão tem um papel principal 

no encorajamento de empresas para 

adotar uma tecnologia. Um cliente 

inovador deve forçar a organização a 

usar e adotar uma nova inovação. 

(Al-Somali, Gholami, & 

Clegg, 2011) 
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Technological 

infrastructure and 

support 

Grau no qual uma organização acredita 

que uma infraestrutura organizacional e 

técnica existe para fazer suporte ao 

sistema. 

(Baker, 2012) 

Coercive pressures 

Grau de influência de empresas 

associadas das quais esta é dependente. 

Sendo muito recorrente em empresas 

que pertencem a uma empresa principal 

e estão sujeitos às diretrizes de negócio 

desta. 

(DiMaggio & Powell, 

2005; Iacovou et al., 

1995) 

Regulatory Pressures 

Capacidade que uma empresa tem de 

aprender e adotar comportamentos base 

nas ações do líder de mercado 

envolvido. 

(DiMaggio & Powell, 

2005) 

Mimetic Pressures 

A existência de um comportamento 

recorrente por parte dos líderes de 

mercado com a adoção de uma 

tecnologia e com uma perceção de 

sucesso com essa adoção. 

(DiMaggio & Powell, 

2005; Iacovou et al., 

1995) 

H.Teo et al., 2003;

Tabela 3 Variáveis para o contexto externo à organização 

Contexto Interno à organização 

O contexto interno à organização inclui fatores derivados das características internas da 

organização, como por exemplo, o tamanho, o grau de centralização, o grau de formalização e a 

estrutura de gestão. Como também os recursos humanos da empresa ou a folga de recursos. Um 

dos principais fatores identificados para este contexto onde se espera mais dificuldades para a 

adoção de qualquer tecnologia, que é o da compatibilidade com o modelo de negócio da empresa, 

uma tecnologia até pode ser bem entendida e de fácil utilização, ou fácil implementação, mas se 

esta tecnologia não poder ser incluída no processo de negócio de modo a que a empresa tire partido 

benéfico desta, a sua adoção não irá ocorrer.  
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Variáveis  Descrição Autor 

Size 

Está relacionado com a habilidade da 

organização para oferecer determinados 

recursos, como financeiros e recursos 

humanos. Quão maior for mais facilidade terá 

a implementar novas tecnologias 

(Baker, 2012) 

HSU et al, 2006 

Relative Advantage 

Grau em que uma inovação pode trazer 

benefícios para uma organização. Sendo a 

visão que define os benefícios que serão 

ganhos pela performance de uma certa 

tecnologia. Afetando a performance, 

crescimento exponencial, crescimento 

financeiro e vantagens competitivas da 

empresa. 

(Iacovou et al., 

1995; Rogers, 

1995) 

Compatibility 

Grau em que uma inovação é consistente com 

os processos de negócios existentes, práticas e 

sistemas de valores. Ou seja, as organizações 

tendem a adotar tecnologia que estão ligadas a 

certa experiência internas e valores. 

(Rogers, 2010) 

IT Resource 

 

Grau de prontidão que uma empresa tem para 

atribuir a implementação de uma nova 

tecnologia a profissionais de TI e a medição 

da manutenção da tecnologia. 

(Iacovou et al., 

1995) 

Complexity of 

strategic orientation 

Grau de dificuldade que uma empresa tem em 

definir um bom plano estratégico para tirar 

parte de uma certa tecnologia. Estudos sobre 

Marketing realçam a importância de uma 

orientação estratégica para ajudar as empresas 

a construir capacidades dinâmicas em 

ambientes de permanente mutação. 

(Gatignon & 

Xuereb, 1997; 

Rogers, 2010) 

Top management 

Belief 

Grau de influência que a gestão de topo tem 

na adoção de novos comportamentos.  Logo se 

a gestão de topo acreditar em alguma 

(Liang, Saraf, Hu, 

& Xue, 2007; J. 

Martins, 2014) 
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tecnologia o processo de adoção desta fica 

mais facilitado. 

Top management 

Participation 

Participação da gestão de topo durante o 

processo de adoção através de ações que os 

elementos pertencentes a essa unidade 

funcional levam a cabo para facilitar a 

assimilação do novo comportamento. 

(Liang et al., 2007; 

J. Martins, 2014) 

Top Management 

Support 

Uma ampla literatura sobre inovação 

organizacional sugere que o apoio da gerência 

é considerado um dos fatores mais 

importantes que influenciam a adoção da 

inovação. A adoção bem-sucedida da 

inovação requer o apoio da alta direção para 

integrar a inovação nos processos e processos 

de negócios. 

(Kim, Wang, & 

Malthouse, 2015) 

Financial resources 

Grau de influência que o preço da adoção de 

uma tecnologia teria para ser implementada, 

tendo em conta todos os recursos que teriam 

que ser adquiridos.  

(Iacovou et al., 

1995) 

IT dependency 

Grau de facilidade que uma empresa possui 

para alocar recursos de TI as suas tarefas 

diárias, representando a medida de 

dependência que a empresa tem em 

profissionais de TI 

Huang, 2010; 

(Kearns & Lederer, 

2004; Shen, Huang, 

Chu, & Hsu, 2010) 

Tabela 4 Variáveis pertencentes ao contexto interno à organização 

Contexto Tecnológico  

No ambiente tecnológico são analisados os fatores que caracterizam a adoção de uma possível 

tecnologia. Neste contexto são tratados tanto os fatores benéficos internos ou externos da 

tecnologia provenientes da adoção da tecnologia para a empresa, os quais conduzem a uma 

possível adoção mais rápida da tecnologia, aumento de produtividade e melhoramento dos 

processos internos. Baker (2012) explica que o contexto tecnológico se baseia nas tecnologias 

internas e externas à empresa que são importantes para esta. 
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Na tabela seguinte encontram-se as principais variáveis identificadas para o contexto tecnológico 

e para a adoção do Marketing digital em empresas.  

Variáveis Descrição Autor 

Facilidade de 

utilização 

Grau em que uma inovação é entendida 

como fácil de utilizar e perceber. Novas 

tecnologias que são mais simples para 

perceber são adotadas mais rápidas que 

outras que necessitam de mais tempo de 

aprendizagem. 

(Bagale, 2014; 

Ifinedo, 2011) 

Costs 

Este fator também é muitas vezes tomado em 

conta para a implementação de novas 

tecnologias. Segundo a proporção de quanto 

mais barata for uma tecnologia mais 

facilmente e rapidamente é implementada. 

(Alam, 2009) 

Observability 
Grau em que os resultados de uma inovação 

são visíveis para outros. 

(Park & Chen, 

2007) 

Trust 

Grau de confiança que a tecnologia transmite 

de modo a completar as necessidades de altos 

desempenhos. Como também questões como 

o nível de dependência que a organização

terá para com esta tecnologia, a honestidade 

ética e a fiabilidade. 

(J. Martins, 2014; 

Messerschmidt & 

Hinz, 2013) 

Triability 
Grau em que uma inovação pode ser 

experimentada com base limitada 
(Rogers, 1995) 

Tabela 5 Variáveis pertences ao contexto tecnológico 

Contexto Individual 

Neste estudo foi adicionado o contexto individual aos três contextos normais, apresentados em 

cima, para estudos com modelos de negócio a nível organizacional, pois foi considerado um ponto 

de análise interessante para o caso de estudo onde o número de funcionários na tomada de decisão 

nas startups vai ser diminuída. Existindo uma elevada dependência nas crenças do tomador de 

decisão e da sua confiança numa certa tecnologia. Na sua investigação Nguyen and Waring (2013) 

afirmam que o uso deste contexto nestes casos é bastante aplicável, dando como razões a tendência 



42 

 

que as PME’s têm para se centralizar, a importância que os gestores de topo têm na tomada de 

decisão para fazer uma implementação de uma tecnologia.  

 

Variáveis Descrição Autor 

Perceived 

Performance 

Grau em que uma crença organizacional em 

que usar a inovação irá ajudar a organização a 

obter ganhos. A performance a nível da 

organização pode ser traduzida em termos de 

eficiência de negócios, performance nas 

vendas, satisfação dos clientes e o 

desenvolvimento de uma relação com o 

cliente. 

(Venkatesh & 

Davis, 2000) 

Perceived Utility 

Grau em que uma empresa pode tirar proveito 

da utilização de uma certa tecnologia. Sendo 

medido pelos ganhos ou melhoramentos 

derivados a sua utilização. Como a angariação 

de novos clientes, ou o melhor feedback por 

parte deste. 

(Ratnasingam, 

2002) 

Attitude of the 

decision maker 

Grau de facilidade que o responsável do 

projeto terá para aceitar a implementação de 

uma nova tecnologia. 

(Lubbe, 2002; 

Rogers, 1995) 

Expected Effort 
Grau de facilidade de aprendizagem e 

implementação da tecnologia 

(Venkatesh, 

Morris, Davis, & 

Davis, 2003) 

Social Influence 

Grau no qual uma organização entende que 

através de alguém influente é importante 

iniciar a utilização de uma certa tecnologia 

(Venkatesh et al., 

2003) 

Tabela 6 Variáveis pertencentes ao contexto individual 

 

5.3. Descrição do Método de Recolha de dados 

Para melhor identificar os fatores mais determinantes para a adoção de Marketing digital o nosso 

estudo passa pela elaboração de um focus group, como visto anteriormente. Este tipo de estudo 
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qualitativo apresenta uma grande utilidade a nível científico pois é possível obter informações 

uteis, importantes e de qualidade por parte de especialistas na área. A intenção do estudo em 

utilizar este método, passa pela necessidade de identificar as variáveis mais relevantes à adoção 

do Marketing digital. Para isso, utilizamos um questionário para obter o retorno de cada resposta 

do participante, de forma qualitativa, onde estes escolhem o grau de importância de cada variável. 

Com o objetivo de validar com os participantes, o grau de importância de cada determinante de 

adoção identificado, foi desenvolvido um online focus group, permitindo aos peritos avaliar de 

forma qualitativa cada variável mediante o nível de importância. 

Depois de identificadas as variáveis e selecionados os inquiridos, foi-lhes pedido que 

selecionassem o nível de importância de cada variável para o processo de adoção do marketing 

digital através de um questionário para permitir a validação dos resultados do e-focus group. O 

nível de importância traduz-se neste caso no grau de adversidade que um certo fator apresenta à 

empresa para decidir não adotar uma tecnologia. A classificação da importância será medida 

através da escala de Likert com 7 níveis diferentes, nos quais o nível 1 é o correspondente a “Sem 

Importância” e o nível 7 ao “Muito Importante”. Esta escala é bastante utilizada nos estudos 

científicos para analisar temas que abordam as tecnologias da informação e a sua adoção. Segundo 

Colman, Norris, and Preston (1997), esta escala de sete valores apresenta uma forte consistência 

de resultados pois previne que sejam dadas respostas neutras.  

Para a realização do questionário foi estipulado pela equipa de desenvolvimento a sua distribuição 

via correio eletrónico, onde era partilhado com o participante o link para o respetivo questionário, 

mediante as regras da ciência este tipo de estudo não poderia identificar quem participava. Então 

os questionários não continham nada que pudesse identificar o seu autor, sendo que as perguntas 

pessoais que foram feitas questionavam apenas as suas habilitações académicas e o tempo de 

Listagem de variáveis e 

discussões dos resultados 
Online Focus Group 

Figura 3 Representação do encadeamento do estudo qualitativo

Iteração com o e-Focus 

group até haver 

concordância  
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experiencia profissional em Marketing digital como se pode visualizar no anexo B. O questionário 

continha também uma pergunta por cada variável onde era pedido ao participante que estipulasse 

a sua importância relativa utilizando para isso uma escala de sete valores. Após o tempo máximo 

de participação ser alcançado foi feito um levantamento das respostas obtidas.  

Quando forem alcançadas as respostas desejadas e um nível de consenso aceitável, para cada uma 

das variáveis, será recolhida toda a informação relativa aos questionários, e das discussões em 

grupo, será avaliada a importância de cada variável. Poderão verificar-se os resultados obtidos no 

próximo tópico.  

5.4. Resultados Obtidos 

Com o intuito de analisar a viabilidade dos resultados encontrados, a equipa de desenvolvimento 

do estudo quantitativo, decidiu medir os resultados mediante métodos estatísticos métricos 

paramétricos, nomeadamente a média e o desvio padrão das respostas. 

No tópico a seguir tendo em conta os resultados obtidos através do online focus group e do trabalho 

de validação para assim analisar a sua viabilidade e fazer uma análise profunda com o intuito de 

atingir uma listagem de fatores importantes para a adoção de Marketing digital para startups. Esta 

análise será feita de forma individual para cada uma das variáveis identificadas anteriormente 

como relevantes e que foram levadas a estudo.  

5.4.1. Dados do Questionário de Validação  

Após a realização da primeira ronda de discussão incluindo o questionário, foram reunidas todas 

as respostas dos questionados associadas a cada variável. Como vimos anteriormente o 

questionário tinha que ser respondido por especialistas em marketing digital para atingir resultados 

viáveis para a análise dos fatores que estes consideram mais importantes para a adoção da 

tecnologia. Nesse sentido, juntámos 7 especialistas em marketing digital com níveis de educação 

e especialização avançados. Como se pode conferir nos gráficos 4 e 5, 60% dos especialistas têm 

habilitações académicas ao nível do Doutoramento e 50% dos especialistas têm mais de 5 anos de 

experiência a trabalhar com marketing digital. Esta distribuição representa, a nossa ver, uma visão 

muito próxima do mundo profissional e das limitações e contrariedades que uma empresa poderá 

atravessar durante o processo de tomada da decisão de implementação de uma tecnologia de 

informação.  
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Gráfico 4 Nível de educação dos especialistas 

Gráfico 5 Experiência Profissional dos especialistas 

Através da análise da tabela 7 podemos verificar os resultados das respostas dos peritos ao 

questionário e a dispersão das respostas dadas por cada inquirido e para cada variável. Onde se 

segue o princípio da escala de Likert, onde os valores estão entre o 1, pouco importante, e o 7, 

muito importante. A utilização desta escala é bastante importante para evitar a dispersão das 

respostas. 
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Tabela 7 Respostas de cada especialista às variáveis 

Posteriormente analisamos quais variáveis foram mais vezes identificadas como muito importante 

na escala de likert. Essa ordenação estará presente nas seguintes tabela com o intuito de melhor 

identificar que variáveis tiveram melhores resultados. Na Tabela 8, podemos ver a relação entre a 

posição inicial de cada variável que foi apresentada aos inquiridos e a posição final dos resultados. 

Como seria de esperar encontrou-se grande disparidade das posições iniciais com as variáveis mais 

relevantes identificadas pelos peritos que acabaram em posições mais elevadas. 

Variáveis Pos. Inicial Pos. Final 

Environmental Context   

Coercive pressures 1 3 

Customer Pressure 2 1 

Government pressure 3 6 

Industry Pressure 4 5 

Mimetic Pressures 5 4 

Regulatory Pressures 6 6 
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Technological infrastructure and support 7 2 

Organization Context 

Compatibility 1 10 

Complexity of strategic orientation 2 5 

Financial resources 3 2 

IT dependency 4 8 

IT Resource 5 6 

Relative Advantage 6 7 

Size 7 9 

Top management Belief 8 4 

Top management Participation 9 1 

Top Management Support 10 3 

Technological Context 

Costs 1 4 

Ease of use 2 2 

Observability 3 3 

Triability 4 5 

Trust 5 1 

Individual Context 

Attitude of the decision maker 1 3 

Perceived Performance 2 4 

Expected Effort 3 1 

Social Influence 4 2 

Perceived Utility 5 5 

Tabela 8 Lista de variáveis utilizadas para o questionário 

Para melhor definição das variáveis mais relevantes a equipa de investigação definiu o valor de 

threshold na média igual a 6 porque era um valor já considerado acima de metade. Assim, todas 

as variáveis nas quais a média ficou abaixo deste valor foram vistas como não relevantes para a 

adoção da tecnologia e no sentido contrário todas as variáveis com a média superior ou igual a 6, 

foram tidas em conta para a adoção e definidas como importantes para esta.  
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Na tabela 9, podemos ver os resultados obtidos agrupados pelos contextos pertencentes, como 

também a correspondente média e o desvio padrão do fator de adoção. Para melhor identificação 

dos fatores selecionados como relevantes para o estudo, as variáveis foram ordenadas pela média 

e com sombreamento no caso de a média ser igual ou superior a 6.  

Variáveis Média Desvio padrão 

Environmental Context   

Customer Pressure 5,80 1,03 

Technological infrastructure and support 5,80 1,18 

Coercive pressures 5,50 0,90 

Mimetic Pressures 5,40 0,90 

Industry Pressure 5,30 1,03 

Government pressure 5,10 1,92 

Customer Pressure 5,80 1,03 

Regulatory Pressures 5,80 1,18 

Organization Context   

Top management Participation 6,30 0,35 

Financial resources 6,30 1,36 

Top Management Support 6,30 0,64 

Top management trust 6,10 1,07 

Complexity of strategic orientation 5,50 0,73 

IT Resource 5,50 0,45 

Relative Advantage 5,40 0,64 

IT dependency 5,40 0,99 

Size 5,20 0,99 

Compatibility 5,00 0,99 

Technological Context   

Trust 5,90 1,25 

Ease of use 5,80 1,28 

Observability 5,70 1,05 

Costs 5,60 0,45 

Triability 4,70 1,18 

Individual Context   
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Expected Effort 6,20 0,64 

Social Influence 6,00 0,53 

Attitude of the decision maker 6,00 1,18 

Perceived Utility 5,90 0,53 

Perceived Performance 5,90 0,64 

Tabela 9 Valores da média e desvio padrão opara cada contexto 

Como podemos analisar na tabela anterior foram identificadas 7 variáveis como importantes para 

a adoção de Marketing digital pelos especialistas. Sendo assim excluídas 20 variáveis deste grupo 

final. Nas Tabelas 10 e 11, podemos ver estes grupos de fatores sem estarem divididos por 

contextos.  

# Variáveis Média Desvio Padrão 

1 Top management Participation 6,30 0,35 

2 Financial resources 6,30 1,36 

3 Top Management Support 6,30 0,64 

4 Expected Effort 6,20 0,64 

5 Top management trust 6,10 1,07 

6 Social Influence 6,00 0,53 

7 Attitude of the decision maker 6,00 1,18 

8 Perceived Utility 5,90 0,53 

9 Perceived Performance 5,90 0,64 

10 Trust 5,90 1,25 

11 Customer Pressure 5,80 1,03 

12 Technological infrastructure and support 5,80 1,18 

13 Ease of Use 5,80 1,28 

14 Observability 5,70 1,05 

15 Costs 5,60 0,45 

16 Coercive pressures 5,50 0,90 

17 Complexity of strategic orientation 5,50 0,73 

18 IT Resource 5,50 0,45 

19 Mimetic Pressures 5,40 0,90 

20 Relative Advantage 5,40 0,64 

21 IT dependency 5,40 0,99 
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22 Industry Pressure 5,30 1,03 

23 Size 5,20 0,99 

24 Regulatory Pressures 5,10 1,92 

25 Compatibility 5,00 0,99 

26 Triability 4,70 1,18 

27 Government pressure 4,50 1,84 

Tabela 10 Valores de média e desvio padrão para cada variável 

Podemos ainda verificar que existem 11 variáveis com a média entre os 5.5 e os 6, o que faz destas, 

fortes candidatas para integrar as variáveis selecionadas depois da discussão no online focus group. 

Estas variáveis incluem a performance expectável, confiança, pressão dos clientes, facilidade de 

utilização, pressões coercivas, observabilidade e atitude do tomador de decisão.   

# Variáveis 

1 Top management Participation 

2 Financial resources 

3 Top Management Support 

4 Expected Effort 

5 Top Management Trust 

6 Social Influence 

7 Attitude of the decision maker 

Tabela 11 Lista de variáveis consideradas importantes 

Analisando mais pormenorizadamente os resultados obtidos, podemos ainda concluir mais 

detalhes sobre as respostas que nos poderão ser úteis no processo de discussão do e-focus group. 

Nomeadamente às respostas por perito, concluímos que houve uma média de 152 cotações em 189 

possíveis, e que o perito com as cotações mais elevadas foi o “Perito 10” com 176 cotações em 

189 possíveis, pelo contrário o que menos cotação deu às variáveis foi o “Perito 5” o qual dei 

apenas 118 cotações em 189 possíveis. Analisando também as respostas por contexto também 

chegamos a interessantes conclusões, para incluir na discussão do e-focus group. Concluindo que 

o contexto interno foi o terceiro que contabilizou mais cotações, 570 cotações, com uma média de 

57, tendo o contexto individual angariado uma média superior com 60 pontos, o contexto 

tecnológico com 55 média de cotações, e finalmente com menos cotação o contexto externo com 

53 média de cotações, o máximo seria 49 possíveis. No gráfico seguinte podemos visualizar 

melhor a dispersão das respostas por contexto.  
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Gráfico 6 Dispersão das médias das cotações por contexto

Com estes resultados obteve-se uma consistente base de perguntas de modo a iniciar discussões 

mais profundamente neste focus group. Como por exemplo: 

1. Fará sentido as variáveis identificadas como importantes na tabela 11, fazerem parte de

uma proposta de modelo de adoção de Marketing digital em startups?

2. Concorda com o autor na inclusão do contexto individual para avaliação das variáveis de

adoção em startups?

3. Na Gráfico 6, podemos ver que o contexto tecnológico tem uma média elevada de cotações,

mas mesmo assim não possui nenhuma variável importante para a adoção. Concorda com

estes resultados do questionário anterior no que toca à não inclusão de nenhuma variável

importante deste contexto e do contexto tecnológico?

4. Porque é que na opinião de cada um as componentes internas das organizações como o

tamanho e compatibilidade destas não possui um papel importante na adoção de este tema

de investigação?

5. Concorda com a avaliação de extrema importância das variáveis relacionadas com a gestão

de topo, nas quais todas foram referenciadas com muito importante? Porque é que na sua

opinião estas variáveis são assim tão relevantes?

6. Nos resultados obtidos a variável com menor cotação foi a capacidade de experimentação

de uma tecnologia. Concorda que o fator de observabilidade é suficiente para determinar a

adoção de uma tecnologia, não incluindo assim a variável capacidade de experimentação

como relevante?
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7. No questionário, as variáveis relacionadas com a pressão do governo e com a pressão 

relacionada com as leis, obtiveram baixa cotação. Diria que em Portugal as pressões por 

parte do governo e das leis para a implementação de tecnologia da informação são 

inexistentes? 

5.4.2. Análise aos resultados do e-focus group 

Com a condução do online focus group conseguimos concluir de forma mais assertiva e de forma 

mais debatida, a importância que cada uma das variáveis assume na adoção de uma nova 

tecnologia, como o caso do Marketing digital. Conseguimos também avaliar a opinião de cada um 

dos participantes relativamente às questões que surgiram com o desenvolvimento do questionário 

no tópico anterior. Na medida que com este focus group conseguimos concluir os seguintes pontos. 

▪ O grupo de discussão validou as variáveis selecionadas pelo questionário anterior, porém 

optou por unir as três variáveis relacionadas com a gestão de topo, visto que as três 

variáveis poderão ser incluídas todas numa, que é a Atitude da Gestão de Topo, o qual 

inclui o suporte, participação e confiança na adoção de uma tecnologia. Dando assim 

destaque às pessoas em posições de gestão de topo nas startups, para serem elas a optar 

pela adoção, ou como meio facilitador da sua adoção.  

▪ Também foi debatido o facto de serem identificadas através do questionário, pelo facto de 

as três variáveis mais relevantes, terem sido o esforço expectável, feito individualmente, a 

participação da gestão de topo da organização e os recursos financeiros da organização. 

Depois de os especialistas darem o seu feedback relativamente a cada um dos casos, 

destacou-se a variável do ponto anterior, Atitude da gestão de topo, deste modo, visto pelos 

especialistas, é a variável mais determinante para a adoção de Marketing digital em 

startups. No caso do esforço espectável, foi estabelecido como não tão determinante, pela 

razão que durante o debate foi várias vezes falado sobre o outsourcing de serviços que as 

empresas podem optar por fazer. Então chegaram à conclusão que o esforço expectável não 

será um dos primeiros determinantes a fazer parte da lista dos fatores mais relevantes. 

▪ O grupo de debate relativamente à questão de debate número 2, do tópico anterior, 

concordou com a utilização do contexto individual e das suas relativas variáveis, para a 

adoção de tecnologias em empresas de pequenas dimensões, como o caso das startups. Pois 

o processo de determinação pela adoção acontece com poucas pessoas ou mesmo só com 

uma pessoa o que estabelece concordância com o ponto de vista inicial do autor.  
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▪ Relativamente a ausência de fatores pertencentes ao contexto externo à organização, os

peritos concordaram que não faria parte das três variáveis mais relevantes, mas que possui

bastante interesse e atenção para o processo de adoção. Por estas razões, foram

selecionadas as variáveis de pressão do cliente e infraestrutura tecnológica e suporte, como

determinantes fulcrais, para integrarem a lista de variáveis, de modo a tornar o modelo

proposto, futuramente mais consistente.

▪ De igual maneira o questionário obteve ausência de fatores relativos ao contexto

tecnológico pelo que o grupo de especialistas decidiu pela inclusão dos fatores

observabilidade e confiança nas variáveis em destaque. A integração da observabilidade

foi selecionada depois de abordado o tema sobre a fraca cotação da capacidade de

experimentação no contexto tecnológico, na qual os peritos reforçaram que seria mais

relevante o poder da observabilidade de uma tecnologia e o seu correspondente uso do que

esta possuir uma versão experimental para uso.

▪ Como abordado anteriormente um dos temas em destaque no online focus group foi o uso

de serviços de outsourcing no processo de adoção de novas tecnologias. O que os peritos

utilizaram para explicar as fracas cotações de fatores como as características internas como

a compatibilidade e o tamanho da organização para influenciar a adoção, pois o outsourcing

permite a este tipo de empresas com poucos funcionários adaptar uma tecnologia de

informação facilmente no seu negócio utilizando empresas externa de outsourcing.

▪ No caso de a empresa que irá proceder à adoção, o debate concluiu que seria importante

incluir o fator de prontidão de TI da organização, como fulcral para a adoção da tecnologia.

# Variáveis 

1 Top management Attitude 

2 Perceived Utility 

3 Financial resources 

4 IT Resource 

5 Social Influence 

6 Customer Pressure 

7 Technological infrastructure and support 

8 Trust 

9 Observability 
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10 Expected Effort 

Tabela 12 Lista de variáveis importantes finais 

 

Environmental 

Context 

Organization 

Context 

Technological 

Context 
Individual Context 

Customer Pressure 
Top management 

Attitude  
Trust Expected Effort 

Technological 

infrastructure and 

support 

Financial resources Observability Social Influence 

Coercive pressures IT Resource Ease of use Perceived Utility 

Mimetic Pressures 
Complexity of 

strategic orientation 
Costs 

Perceived 

Performance 

Industry Pressure Relative Advantage Triability 
Attitude of the 

decision maker 

Government pressure IT dependency   

Customer Pressure Compatibility   

Regulatory Pressures Size   

Tabela 13 Lista de variáveis finais organizadas por contexto 

Este estudo contribui para oferecer aos tomadores de decisão de adoções de tecnologia de 

informação ao nível de empresas que fatores mais determinariam o processo de adoção. Deste 

modo contribuímos com um conjunto de variáveis (Tabela 12 e 13) selecionadas por peritos em 

marketing digital.  

Decorrente da análise extensiva feita anteriormente, foi possível concluir através da discussão 

interativa que os resultados estão alinhados e validados com os dados do questionário de validação. 

Podendo afirmar ainda que apesar de as variáveis serem consideradas todas importantes em 

diversos estudos científicos, pelo autor foram só selecionadas uma parcela delas pois o nível de 

importância muda de tecnologia para tecnologia e por cada meio de negócio que está envolvida. 

Por essa razão foram identificadas as determinantes mais importantes e impactantes para a adoção 

de Marketing digital resultando no levantamento de 10 variáveis de adoção (tabela 12) pois estas 

possuíam um valor médio maior ou igual a 6 (2º nível de classificação positiva de importância 

com base na escala de Likert). 
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6. Discussão dos Resultados Atingidos

Neste capítulo, serão descritos todos os contributos que este trabalho poderá oferecer à ciência, tal 

como o que já foi realizado, as conclusões do mesmo, assim como o trabalho futuro que poderá 

ocorrer. Também serão apresentados os contributos do trabalho para as organizações e seus 

gerentes.  

Os resultados atingidos valorizaram os fatores dos contextos internos à organização e os 

individuais, pelo que com o avanço da discussão e surgimento de questões pertinentes para os 

peritos analisarem no online focus group. Desta análise surgiram 10 variáveis consideradas pelo 

grupo de especialistas como importantes para a adoção de tecnologias. Sendo estas, a atitude da 

gestão de topo, utilidade percetível, recursos financeiros, prontidão de TI, influencias sociais, 

pressões do cliente, infraestrutura tecnológica e suporte, confiança, observabilidade e esforço 

expectável. Deste modo o controlo ou análise harmonizada no momento da tomada de decisão de 

uma empresa startup deve incidir bastante sobre estes pontos, com o objetivo de ser elaborada uma 

adoção segura e com menos riscos possíveis para as empresas.  

O resultado obtido, explorado e registado individualmente por cada variável, através do e-Focus 

Group permitiu denotar uma disparidade nas respostas dadas para cada variável por todos os 

peritos, no entanto não revelaram grande intervalo de valores, pois o desvio padrão não se 

considerou elevado. Segundo revisão a literária feita anteriormente, também foi de notar que os 

resultados obtidos não coincidem com os resultados obtidos com esta. Na revisão teórica foi 

identificado como mais importante a Facilidade de Utilização, seguido da utilidade percetível e do 

custo da implementação a nível da empesa. Onde pela análise do e-Focus Group concluímos que 

a variável mais relevante é a atitude da gestão de topo, e nesta revisão literária foi identifica a 

facilidade de utilização como mais importante, como se pode verificar estas duas variáveis são 

opostas, assentes em ideologias diferentes, o que demonstra que uma perspetiva diferente existe 

em modelos de negócio em Portugal, ainda mais notável se torna quando se verifica que a variável 

“Facilidade de utilização” nem sequer entrou na lista de variáveis mais relevantes.  

Conforme esperado a listagem de fatores obtidos através de especialistas com elevada formação 

académica e com bastantes anos de experiência na área do Marketing digital permite obter um 

elevado grau de utilidade para problemas reais, pois estes especialistas possuem bastante 

experiência a lidar com problemas similares a estes. No entanto, pode-se concluir que os resultados 

da prática são divergentes daqueles recolhidos na revisão literária.  
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6.1. Implicações Teóricas 

Esta dissertação procurou colmatar algumas falhas identificadas a nível de trabalhos e estudos 

científicos relacionados com a adoção de Marketing digital para startups portuguesas ou outras. 

Havia poucos estudos relativos à adoção de Marketing digital e ainda menos quando restringíamos 

a investigação com estudos de modelos de adoção de Marketing digital em startups nos últimos 

anos. Com o intuito de colmatar estas falhas e oferecer às empresas uma fonte segura para a tomada 

de decisão, durante a nossa pesquisa, foram identificados vários estudos para tecnologias 

semelhantes, como por exemplo “e-commerce” ou sobre a “cloud computing”. Conseguindo 

alcançar o levantamento e análise de mais de 72 artigos sobre os mais diversos temas relacionados 

ou com a tecnologia em si ou com a exploração dos modelos de adoção, dentro deste grupo 

decidimos restringir os resultados com o intuito de oferecer uma lista o mais atualizada possível, 

com publicações recentes, e que apresentassem uma proposta de um modelo de adoção resultando 

numa listagem com 41 artigos científicos contendo 44 variáveis. Este levantamento permitiu o 

calculo dos determinantes que apareciam com maior frequência nestes estudos. Para validar os 

resultados deste levantamento de variáveis de outros fatores foi pedido a um grupo de especialistas 

em Marketing digital que identificasse os fatores mais relevantes e que após estas etapas 

discutissem entre si. Através da análise aos resultados, feita anteriormente, podemos afirmar que 

os resultados foram um sucesso e foi possível alcançar a validade científica do estudo. 

Em síntese, este estudo oferece, então, uma análise teórica para a adoção de Marketing digital 

pelas startups, fazendo um levantamento dos artigos e estudos científicos mais relevantes na área 

das tecnologias da informação, para melhor analisar os progressos e a evolução dos conceitos 

ligados ao tema, e assim, ser constituída uma robusta conceptualização dos conceitos mais atuais 

e aceites pela ciência, para análise e uso futuro de investigadores científicos, permitindo aos 

estudiosos o uso das variáveis finais destacadas como relevantes para o autor para ser feita uma 

análise quantitativa.  

 Todavia, o autor acredita que nos próximos anos continuará a aumentar o número de trabalhos 

científicos sobre a temática do Marketing digital e a sua adoção, pois sendo esta uma tecnologia 

em plena expansão é cada vez mais explorada pelas empresas.  
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6.2. Implicações Para a Prática 

Com o aumento da utilização do Marketing digital que se tem sentido nos últimos anos e de modo 

a ajudar as empresas a alcançar novos objetivos e novos mercados sem ser preciso um esforço 

financeiro tão relevante e para auxiliar na expansão do processo da empresa considera-se uma 

mais-valia para as empresas que pretendam aumentar as suas vendas. Naturalmente é de esperar 

um aumento nos próximos anos, de casos de empresas que queiram incluir no processo interno de 

negócio, o uso de ferramentas de Marketing digital, tendo da mesma maneira aumentado em 

proporção direta, os estudos científicos de investigação sobre a temática.  

Este estudo espera contribuir para uma mais rápida e eficaz adoção de Marketing digital por parte 

das empresas através da identificação dos mais importantes fatores relacionados com a adoção 

desta tecnologia. Tendo como meta final, oferecer às empresas, e consciencializar sobre a 

tecnologia no ambiente empresarial.  

Com o que se concluiu anteriormente, é de grande importância obter as determinantes fulcrais para 

a adoção de Marketing Digital, sendo então desenvolvida uma listagem das variáveis que poderão 

limitar a adoção desta em startups. Permitindo assim às empresas ter um feedback através da 

discussão feita pelos peritos no focus group para validar se devem realmente realizar a adoção de 

Marketing digital na sua empresa. Contribuindo assim para o aumento de casos práticos de adoção 

de tecnologia da informação de modo bem-sucedido.  
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7. Conclusões

Com base nos resultados encontrados, com esta dissertação podemos concluir que o e-Marketing 

é uma tecnologia vital para o desenvolvimento da sustentabilidade e performance de uma empresa. 

No entanto, a sua implementação em pequenas empresas, como as startups, poderá enfrentar mais 

problemas com a adoção e utilização do Marketing digital do que em empresas grandes. Tendo 

como principais obstáculos os conhecimentos limitados dos potenciais utilizadores do e-

Marketing, o seu preço para implementação, como o treino ou contratação de pessoas 

especializadas nesta área e a falta de um modelo para regular o e-Marketing.  

Concluindo com os resultados anteriores que os especialistas de Marketing digital têm como 

principal consideração o contexto interno e o contexto individual de uma empresa, pois foram estes 

que inicialmente elegeram como mais relevantes para a adoção. Depois de uma longa discussão 

seguida de reflexão, foram tidos em conta os outros contextos que fariam parte do estudo, o 

contexto tecnológico e o contexto externo à organização. Concluindo que os principais 

determinantes de adoção passam pela análise da atitude da gestão de topo e a sua disponibilidade 

para participação, suporte e confiança durante o processo de adoção. Seguido da utilidade 

percetível do contexto individual que esta liga à utilidade que uma tecnologia terá para um 

indivíduo que a usa no seu processo de negócio. Os recursos financeiros das startups também 

foram identificados como relevantes, pois este tipo de empresas apresenta um poder muito 

reduzido quando comparado a grandes empresas; a prontidão de TI do contexto interno da empresa 

também ficou em lugar de destaque, em 4º lugar, o qual está bastante ligado à utilização de serviços 

de outsourcing por parte das empresas. A meio da tabela estão as influências sociais que como 

seria de esperar tomaram um lugar de destaque na intenção de adoção. A pressão do cliente 

apresenta-se de forma a possuir algum serviço e tecnologia que a empresa não possui, a 

infraestrutura tecnológica e suporte da empresa que permite a fácil utilização de novas tecnologias 

e integração com os processos existentes de negócio. A confiança também seria um fator 

importante que aumenta o nível de aceitação e segurança que uma tecnologia apresenta, para o 

modelo de negócio de uma empresa, assim como a observabilidade que através de uma análise 

mais prática consegue influenciar na tomada de decisão, e por fim o esforço expectável que a 

adoção de uma tecnologia terá na empresa onde é feita a sua implementação, este fator só não 

tomou mais destaque devido à possibilidade de as empresas contratarem serviços de outsourcing.  



60 

 

Os obstáculos identificados em cima poderão ser solucionados com a diminuição do preço de 

certos serviços, maior suporte por parte do governo para este tipo de iniciativa em instituições de 

educação, mas deve estar mais focado para pequenas empresas e os seus problemas.  

 

7.1. Limitações e Trabalho Futuro 

Em todos os estudos científicos é importante fazer um levantamento de todas as limitações que 

este apresenta assim como o trabalho futuro que poderá vir a ser desenvolvido. No caso do nosso 

tema de investigação é claramente importante acompanhar as tendências e mutações da tecnologia, 

sendo esta uma tecnologia da informação está em permanente evolução de forma a corresponder 

às necessidades das empresas e também dos clientes. Com isto é importante de forma faseada fazer 

um acampamento do tema e verificar se as variáveis tidas como importantes continuam em lugar 

de destaque nas limitações de adoção.  

Nomeadamente à forma como os resultados deste estudo científico foram alcançados pode-se 

concluir que poderá haver alguma falta de validação de resultados devido à dificuldade em avaliar 

o grau de conhecimento dos peritos que pertenceram ao grupo de debate, assim como ao seu estado 

de espírito e vontade na hora de efetuar as respostas ao inquérito e durante o debate de ideias onde 

as características individuais dos peritos podiam ter afetado as respostas dadas.  

Para o trabalho futuro poderá passar pelo desenvolvimento do método delphi como um método de 

interação e comunicação entre os investigadores e os peritos, no qual os resultados poderão ajudar 

a resolver a adoção de tecnologia, onde a recolha da informação é anónima e é feita através de 

várias fases. Este método será feito para oferecer uma conceção estruturada e unificada, entre 

especialistas, através de respostas controladas (Schmidt, 1997). Este método é aceite e usado 

mundialmente nas áreas das tecnologias da informação e comunicação (Brancheau & Wetherbe, 

1987; Hayne & Pollard, 2000; Holsapple & Joshi, 2002). A fase mais importante deste método é 

a revisão das respostas até apresentar resultados com uma margem de erros aceitável. A receção 

de informação e análise neste estudo é baseado em (Schmidt, 1997), o qual dividia o questionário 

Delphi em 3 fases: brainstorming, redução e ranking. Angariando o máximo de inquéritos 

respondidos por profissionais de Marketing em empresas startups portuguesas para conhecer a 

opinião dos próprios e que variáveis estes identificam como mais preponderantes para uma 

empresa realizar a adoção desta tecnologia. Através das variáveis identificadas anteriormente 

acreditamos que a adoção de Marketing digital irá estar relacionada diretamente com as variáveis 
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identificadas. Com o intuito de depois apresentar um modelo com as variáveis mais preponderante 

para a adoção do marketing digital.  

Este tipo de método de análise científica apresenta maior validade a nível dos estudos científicos, 

porém é considerado que possui um tempo de desenvolvimento e planeamento elevado, dados que 

os participantes precisam de apresentar os seus pensamentos e ideais de forma organizada e 

estruturada, também possui uma baixa reprodutibilidade das previsões com base nos resultados. 

Com a execução do método Delphi seria interessante fazer uma análise e caracterização, mais 

aprofundada das variáveis resultantes deste método e propor um modelo de adoção com as 

variáveis devidamente analisadas para serem utilizados em contribuições para outros trabalhos 

científicos da área. Sendo assim interessante analisar as variáveis resultantes de este estudo de 

modo a propor um modelo de adoção para o Marketing digital.  

7.2. Considerações Finais 

O objetivo principal do presente projeto de investigação era a identificação dos fatores que mais 

limitavam a adoção de Marketing digital ao nível das empresas. Visto que seria bastante complexa 

a identificação destes fatores a equipa de investigação decidiu pela inclusão de especialistas em 

Marketing digital para suportar as variáveis mais frequentes em estudos científicos e dando uma 

escala de sete valores para medir o nível de importância. A inclusão de especialistas de MD 

pareceu-nos uma boa escolha, bem representativa dos resultados ambicionados. Permitindo assim, 

obter o feedback de especialistas na área, que todos os dias vencem desafios para a correta 

utilização do Marketing digital, detetando os motivos que mais afetam as empresas, principalmente 

neste caso, empresas de pequena dimensão.  

Sendo que a análise e discussão de resultados originou uma clara desvalorização na importância 

dos fatores que podiam ser substituídos pelo contrato de serviços outsourcing, identificando assim, 

variáveis do contexto interno como “pouco importante” para a adoção. Também resultou na 

perceção que, mesmo que esteja a ser analisado o modelo de adoção ao nível das empresas, fará 

sentido a inclusão de uma análise para o contexto individual, pois uma empresa de pequeno 

número de funcionários estará dependente de uma análise mais individualista do que empresas 

maiores, que possuem maior granularidade e independência de cargos.  

Tendo em conta os resultados da realização do presente projeto de investigação, conseguimos 

concluir que a adoção de tecnologias de informação, no caso das startups, está bastante 
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correlacionada aos processos de gestão de topo. Estes processos poderão dividir-se em 3 atributos 

pertencentes à atitude relativa da gestão de topo, nomeadamente o suporte, a participação e a 

confiança transmitida por estes. Conseguimos concluir também que pressões governamentais não 

exercem importância relevante nos processos de negócio das empresas portuguesas, muito pela 

razão do aumento do suporte e investimento por parte do governo nestas.   

Em conclusão, esperamos que todos os interessados na adoção de Marketing Digital no seu 

processo de negócio tomem como ponto de partida da sua análise o levantamento da componente 

teórica do trabalho, e do nosso artigo publicado, como também pela componente prática através 

dos resultados obtidos por esta equipa de investigação O trabalho realizado foi elaborado com o 

máximo rigor, empenho e honestidade, para permitir a inclusão deste estudo em trabalhos 

científicos relevantes.  

Ao longo deste trabalho foram cumpridos os objetivos propostos inicialmente assim como foram 

encontrados os resultados satisfatórios de modo a ser possível responder ao principal objetivo e 

problema de pesquisa desta dissertação “Quais as variáveis que contribuem à adoção do Marketing 

Digital em Startups portuguesas?”. Sendo assim possível atingir com sucesso o principal objetivo 

deste trabalho científico, apresentando uma listagem completa de variáveis relevantes para o tema.  

Propondo com este trabalho um ponto de partida para uma melhor análise sobre os determinantes 

fatores de adoção para empresas de pequena dimensão como as startups, através uma robusta 

análise teórica e a apresentação de um conjunto de variáveis relevantes para a adoção e permitindo 

assim às startups e outras empresas terem em consideração as limitações e o seu grau de 

importância na taxa de aceitação de Marketing digital na sua empresa.  
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