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Resumo — Este trabalho estudou de que forma a vivacidade 
(riqueza sensorial dos conteúdos) das plataformas influencia o
impulso para comprar em ambientes de comércio eletrónico. Foi 
avaliado um modelo estímulo – organismo – resposta num 
experimento com dois grupos, um dos quais foi exposto a uma 
plataforma vívida, enquanto o outro experimentou uma mais 
informativa. O modelo previa que a resposta seria mediada pelo 
tipo de afeto gerado pela utilização da plataforma. Os resultados 
mostram que o impulso é significativamente maior no grupo 
exposto ao site vívido. A variância do impulso é em larga medida 
explicada pela reacção afetiva positiva de elevada estimulação 
(deleite). O afeto negativo, bem como o positivo de baixa 
estimulação (relaxe), apresentam efeitos negativos relativamente 
fracos sobre o impulso. Deste modo, confirmou-se a nossa 
expectativa de que uma distinção simples entre afeto positivo e 
negativo não chega para explicar o impulso para comprar, já que 
o nível de estimulação tem um papel fundamental na ativação 
desse impulso.

Palavras Chave – compra por impulso; comércio eletrónico;
deleite; vestuário.

Abstract — The present study investigated how vivid, i.e. 
sensorially rich platforms influence the urge to buy impulsively 
in e-commerce environments. A stimulus – organism – response 
model was assessed in an experiment involving two groups, one 
experiencing a vivid platform and the other a more informational 
one. The response was posited to be mediated by the affect 
elicited during the experience. The results show that the urge to 
buy was not prevalent, but it was significantly higher in the 
group exposed to the vivid site. The variance of urge to buy was 
largely accounted buy the variance of positive arousal (delight). 
Negative affect, as well as low arousal positive affect (relax) have 
small negative effects on the urge. These results confirm our 
expectation that a simple distinction between negative and 
positive affect is insufficient to predict the urge, since the level of 
arousal also plays a fundamental role to trigger the urge.
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I. INTRODUÇÃO

Em categorias de produto de utilização pessoal mas 
simultaneamente expressiva ou hedónica, uma parte 
fundamental do processo de decisão de compra opera-se no 

ambiente da loja [1]. Uma das facetas mais importantes desses 
processos é a compra por impulso, não planeada e que surge de 
um desejo potencialmente irreprimível para gratificação pela 
compra. Do ponto de vista do retalho, a promoção da compra 
por impulso pode levantar questões éticas, por excesso de 
consumismo ou pela possibilidade de gerar arrependimento 
pós-compra. No entanto, deve também salientar-se que vários
estudos [2-5] têm evidenciado que este mecanismo de compra 
impulsiva poderá ser uma fonte de bem estar do comprador, ao 
potenciar a experiência de emoções positivas.

A resposta afetiva positiva ao ambiente retalhista tem sido 
amplamente referenciada como facilitadora de respostas 
comportamentais do consumidor favoráveis ao retalhista, quer 
em lojas tradicionais, quer em lojas virtuais [4]. Donovan e
Rossiter [6] recorreram a um quadro teórico de estímulo –
organismo – resposta (E-O-R) para, baseando-se na psicologia 
ambiental, explicar reações de aproximação e evitação a partir 
da resposta afetiva à atmosfera da loja, tendo concluído que 
uma resposta positiva (prazer) tem elevado poder de predição 
sobre intenções relativas ao tempo a passar na loja e ao
montante a despender. O modelo foi mais tarde aplicado a 
respostas reais em ambiente de consumo, tendo-se concluído 
que a resposta afetiva positiva é um forte preditor do tempo e 
do dinheiro despendidos, independentemente das percepções 
sobre o preço ou a qualidade dos produtos [7].

Com a implementação do comércio electrónico, surgiram as 
propostas de adaptação do referido quadro E-O-R utilizando os 
estímulos ambientais das plataformas digitais. Numa das 
pioneiras [8], propõe-se que o ambiente de retalho digital é 
composto por dois tipos de estímulos: (i) os que visam 
explicitamente facilitar a tarefa do comprador online; (ii) os 
que não servem diretamente para cumprir essa tarefa, mas 
formam um ambiente que tende a proporcionar maior 
agradabilidade à experiência de compra. São estes últimos que 
deverão exercer maior influência na resposta afetiva ao 
ambiente de retalho digital. Houve posteriormente diversos 
progressos na taxonomia dos estímulos das plataformas de 
comércio electrónico. Além da inclusão de elementos sociais e
simbólicos, merece destaque a importância que se deu aos 
níveis de interatividade e de vivacidade das plataformas [9].
Seguindo [10], considera-se aqui vivacidade como conteúdos 

sensorialmente ricos, com grande capacidade de apelo aos 
sentidos, nomeadamente visão e audição. Os sites mais vívidos 
proporcionam respostas atitudinais não só mais favoráveis, 
como mais duradouras [10].

Considerando a compra por impulso uma experiência 
fortemente gratificante, o presente trabalho propõe-se avaliar 
de que forma a vivacidade das plataformas digitais contribui 
para o impulso para comprar em lojas online, considerando o 
papel mediador da resposta afetiva. No quadro E-O-R, os 
objetivos da pesquisa centram-se na identificação das 
dimensões de afeto e dos respetivos estados afetivos que
resultam da experiência com a loja online, bem como na 
avaliação dos seus efeitos sobre o impulso.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES

A. Conceito de impulso para comprar
Compra por impulso é um conceito cuja introdução na 

literatura de marketing começou por representar toda a compra 
não planeada, ou seja, decidida no local de compra sem 
intenção prévia [11]. Num dos primeiros trabalhos científicos 
de marketing sobre o tema, Stern [11] identificou algumas 
variantes de comportamento classificado como compra 
impulsiva, desde o “verdadeiro” impulso atribuído à 
gratificação pela novidade ou quebra de rotina, até outras 
formas menos “puras”, ligadas ao efeito de reconhecimento da 
marca ou de ações deliberadas do retalhista. No entanto, esta 
definição comportamental que implica decisão no ambiente de 
compra viria a ser questionada e complementada por outros 
autores, mais preocupados com a impulsividade do processo de 
decisão do que com o facto de a compra não ser planeada antes 
da exposição ao ambiente de retalho [12].

Neste sentido, Rook [13] apresentou uma definição 
psicológica da compra por impulso, fundada na noção mais 
geral de impulso, definido como súbita inclinação para uma 
ação não deliberada. Numa perspetiva psicanalítica, poder-se-ia 
dizer que o impulso funciona sob o princípio do prazer, 
apelando à gratificação imediata. Consequentemente, a 
definição de Rook implica um elevado nível de estimulação ou 
até alguma surpresa; uma ideia de força, de ímpeto, ao qual é
difícil resistir; uma disrupção face à rotina; uma perda ou 
diminuição do autocontrole; e uma brevidade na experiência de 
compra. Resumindo, ocorre em consequência de “um súbito e 
em geral firme e poderoso ímpeto para comprar algo 
imediatamente” [13].

Presentemente poder-se-á distinguir três acepções 
envolvidas no conceito de compra por impulso: (i) centrada no 
comportamento, i.e. a ação de aquisição propriamente dita [14]; 
(ii) centrada num estado psicológico, i.e. o ímpeto súbito e 
poderoso envolvido na definição de Rook, o qual é considerado 
em vários estudos como o mais forte e imediato antecedente da 
ação de compra [2, 14], sendo nalgumas pesquisas usado como 
variável dependente [3, 15]; (iii) centrada num traço 
psicológico, i.e. a tendência geral do consumidor para fazer 
compras por impulso [16], a qual tem sido apresentada como 
antecedente mais ou menos remoto de (ii) e/ou (ii) [3, 4, 15].

Neste artigo emprega-se a acepção de compra por impulso 
centrada no estado psicológico que resulta da exposição aos 
estímulos do ambiente de retalho. Para maior precisão 

conceitual, opta-se pela designação impulso para comprar, 
mais adequada à operacionalização de Beatty e Ferrell [2], que 
caracteriza o ímpeto sentido como um estado de desejo em 
resposta ao estímulo do ambiente de compra. Distingue-se, 
assim, quer da tendência para comprar por impulso, quer do 
comportamento de compra por impulso.

B. Resposta afetiva aos estímulos ambientais
No contexto da atmosfera das lojas, a reação afetiva tem 

demonstrado forte associação com o comportamento de 
compra, quer diretamente, quer indiretamente, através do efeito 
que exerce sobre respostas cognitivas [17]. Não obstante se 
poder considerar conjuntos de emoções discretas, inclusive 
desenvolvidos para contextos de consumo [18], a resposta 
afetiva dos consumidores aos estímulos ambientais tem sido 
preferencialmente conceptualizada através das três dimensões 
básicas de afeto propostas por Mehrabian e Russell [19, 20]: 
prazer-desprazer; nível de estimulação; domínio-submissão. A 
maioria das aplicações emprega apenas as duas primeiras 
dimensões, já que, por um lado, a terceira sofre de problemas 
de fiabilidade [6, 17] e, por outro, Russel e seus colaboradores 
viriam a postular que as duas primeiras são suficientes para 
representar de forma adequada todas as respostas afetivas, 
desde que o espaço afetivo seja conceptualizado como 
circumplexo [21, 22].

Em geral, a representação num espaço bidimensional das 
semelhanças ou das correlações entre os diversos descritores de 
afeto baseados no circumplexo tem reproduzido de forma 
bastante ajustada essa conceptualização [21, 23]. No entanto, 
alguns autores sugerem que pode ser relevante apresentar uma 
solução de três dimensões, onde os itens desagradáveis se 
mantêm numa dimensão, enquanto os agradáveis se distinguem 
consoante indicam um nível elevado ou reduzido de 
estimulação [24].

Rossiter e Percy [25] recorrem ao circumplexo para 
representar a resposta emocional à publicidade e estabelecem 
que a resposta de aproximação (i.e. motivação positiva, 
consumo para gratificação) é desencadeada pela expectativa de 
afeto positivo de alta estimulação, enquanto a resposta de 
evitação (i.e. motivação negativa, consumo para resolver ou 
evitar problemas) é desencadeada pelo afeto negativo de alta 
estimulação e resolvida com afeto positivo de baixa 
estimulação (sequência afetiva stresse-alívio). Por seu turno, 
Oliver [26] emprega o circumplexo para expor os elementos 
afetivos envolvidos na satisfação do consumidor e considera 
que, quer no caso do afeto negativo, quer, sobretudo, no afeto 
positivo, devemos considerar os diferentes níveis de 
estimulação. Diferentes regiões do circumplexo são mais ou 
menos importantes na resposta do consumidor, em função das 
motivações e da apreciação que o consumidor faz da situação, 
por comparação com as expectativas. De particular interesse no 
consumo hedónico é a reação associada a afeto positivo com 
muito elevado nível de estimulação, classificado como deleite 
[27].

C. Influência da vivacidade da interface de compra online 
nas respostas afetivas e no impulso para comprar
No desenho de plataformas digitais de retalho, devemos 

considerar dois tipos de elementos [8]: os que tornam a 
experiência de compra agradável e os que facilitam a 
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compra. Do ponto de vista do retalho, a promoção da compra 
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estudos [2-5] têm evidenciado que este mecanismo de compra 
impulsiva poderá ser uma fonte de bem estar do comprador, ao 
potenciar a experiência de emoções positivas.

A resposta afetiva positiva ao ambiente retalhista tem sido 
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psicológico, i.e. a tendência geral do consumidor para fazer 
compras por impulso [16], a qual tem sido apresentada como 
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Neste artigo emprega-se a acepção de compra por impulso 
centrada no estado psicológico que resulta da exposição aos 
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conceitual, opta-se pela designação impulso para comprar, 
mais adequada à operacionalização de Beatty e Ferrell [2], que 
caracteriza o ímpeto sentido como um estado de desejo em 
resposta ao estímulo do ambiente de compra. Distingue-se, 
assim, quer da tendência para comprar por impulso, quer do 
comportamento de compra por impulso.

B. Resposta afetiva aos estímulos ambientais
No contexto da atmosfera das lojas, a reação afetiva tem 

demonstrado forte associação com o comportamento de 
compra, quer diretamente, quer indiretamente, através do efeito 
que exerce sobre respostas cognitivas [17]. Não obstante se 
poder considerar conjuntos de emoções discretas, inclusive 
desenvolvidos para contextos de consumo [18], a resposta 
afetiva dos consumidores aos estímulos ambientais tem sido 
preferencialmente conceptualizada através das três dimensões 
básicas de afeto propostas por Mehrabian e Russell [19, 20]: 
prazer-desprazer; nível de estimulação; domínio-submissão. A 
maioria das aplicações emprega apenas as duas primeiras 
dimensões, já que, por um lado, a terceira sofre de problemas 
de fiabilidade [6, 17] e, por outro, Russel e seus colaboradores 
viriam a postular que as duas primeiras são suficientes para 
representar de forma adequada todas as respostas afetivas, 
desde que o espaço afetivo seja conceptualizado como 
circumplexo [21, 22].

Em geral, a representação num espaço bidimensional das 
semelhanças ou das correlações entre os diversos descritores de 
afeto baseados no circumplexo tem reproduzido de forma 
bastante ajustada essa conceptualização [21, 23]. No entanto, 
alguns autores sugerem que pode ser relevante apresentar uma 
solução de três dimensões, onde os itens desagradáveis se 
mantêm numa dimensão, enquanto os agradáveis se distinguem 
consoante indicam um nível elevado ou reduzido de 
estimulação [24].

Rossiter e Percy [25] recorrem ao circumplexo para 
representar a resposta emocional à publicidade e estabelecem 
que a resposta de aproximação (i.e. motivação positiva, 
consumo para gratificação) é desencadeada pela expectativa de 
afeto positivo de alta estimulação, enquanto a resposta de 
evitação (i.e. motivação negativa, consumo para resolver ou 
evitar problemas) é desencadeada pelo afeto negativo de alta 
estimulação e resolvida com afeto positivo de baixa 
estimulação (sequência afetiva stresse-alívio). Por seu turno, 
Oliver [26] emprega o circumplexo para expor os elementos 
afetivos envolvidos na satisfação do consumidor e considera 
que, quer no caso do afeto negativo, quer, sobretudo, no afeto 
positivo, devemos considerar os diferentes níveis de 
estimulação. Diferentes regiões do circumplexo são mais ou 
menos importantes na resposta do consumidor, em função das 
motivações e da apreciação que o consumidor faz da situação, 
por comparação com as expectativas. De particular interesse no 
consumo hedónico é a reação associada a afeto positivo com 
muito elevado nível de estimulação, classificado como deleite 
[27].

C. Influência da vivacidade da interface de compra online 
nas respostas afetivas e no impulso para comprar
No desenho de plataformas digitais de retalho, devemos 

considerar dois tipos de elementos [8]: os que tornam a 
experiência de compra agradável e os que facilitam a 
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concretização da compra. Poder-se-á considerar que os 
primeiros apelam mais a uma orientação hedonista, enquanto 
os segundos são mais dirigidos a uma orientação utilitarista
[28], sendo, assim, de esperar que a compra por impulso seja 
significativamente influenciada pelos primeiros. Utilizando E-
O-R, podemos dizer que a literatura evidencia que a compra 
online por impulso é favorecida quando E é vívido e O é 
afetiva, sendo bastante reduzidos os efeitos de E 
informacionais e O cognitiva [5, 29].

Seguindo o modelo E-O-R, o efeito da vivacidade sobre o 
impulso é mediado pela resposta do organismo, nomeadamente 
a resposta afetiva. No entanto, Costa e Larán [1] sugerem que, 
além desta influência indirecta, o ambiente da plataforma de 
comércio eletrónico poderia influenciar diretamente a compra 
por impulso, através da circulação na loja online e da geração 
dum estado de impulsividade. Para verificar esta posição, 
admitimos a hipótese da relação direta:

H1 – Comparativamente a um site mais informativo, um 
site vívido favorece o impulso para comprar online.

Os efeitos da vivacidade, nomeadamente através de
elementos visuais e auditivos apelativos, traduzem-se não 
apenas na agradabilidade da resposta, mas também no nível de 
estimulação [30]. Dito de outro modo, a resposta afetiva de 
deleite, associada a surpresa positiva, ou seja, afeto positivo 
muito estimulado, implica elevado nível de vivacidade:

H2 – Comparativamente a um site mais informativo, um 
site vívido favorece:

H2a – Uma resposta afetiva negativa menos intensa

H2b – Uma resposta afetiva positiva mais intensa

H2c – O efeito da vivacidade é mais significativo na 
resposta afetiva de deleite.

D. Influência das respostas afetivas à plataforma no impulso 
para comprar
Como já foi dito, o impulso para comprar está associado a 

elevada intensidade afetiva. Vários autores exigem mesmo a 
presença de uma resposta afetiva forte ao produto para 
classificar a experiência de compra como impulsiva [31]. Neste 
sentido, embora alguns estudos tenham investigado a influência 
de traços afetivos ou de estados afetivos de base, anteriores à 
experiência com o ambiente de retalho [3], é a resposta afetiva 
a este ambiente que tem sido mais estudada como um 
antecedente imediato de impulso para a compra [2, 14, 15]. É
de esperar que afeto negativo seja inibidor de impulso e que 
afeto positivo seja um facilitador. No entanto, se os resultados 
apresentados na literatura têm confirmado consistentemente o 
efeito do afeto positivo, têm sido menos convincentes quanto 
ao negativo, cujo efeito se apresenta em vários estudos como 
não significativo [2, 14].

Por outro lado, considerando que o impulso para a compra 
implica elevado nível de estimulação, como decorre da própria 
definição de Rook [13], uma resposta de afeto positivo de baixa 
estimulação, habitualmente associada a evitação (compra para 
resolver ou evitar problemas), não poderá ser facilitadora de 
impulso. Pelo contrário, atendendo aos elementos hedónicos e 
de superação de expectativas envolvidos na resposta de deleite 

[27], este tipo de resposta afetiva terá um efeito muito 
significativo sobre o impulso para comprar:

H3 – As respostas afetivas ao ambiente de compra (online) 
influenciam o impulso para a compra:

H3a – Afeto negativo diminui o impulso

H3b – Afeto positivo de baixa estimulação (relaxe) diminui 
o impulso

H3c – Afeto positivo de alta estimulação (deleite) aumenta 
o impulso

H3d – Afeto positivo de alta estimulação tem um efeito 
mais forte do que o de baixa estimulação

A Fig. 1 representa o modelo teórico que será avaliado 
empiricamente, englobando de forma estruturada as nove 
hipóteses de pesquisa construídas a partir da fundamentação 
teórica.

Figure 1. Modelo conceptual

III. MÉTODO

A. Variável exógena – estímulos
Para avaliar empiricamente o modelo da Fig. 1, foi 

realizado um estudo de corte transversal, recorrendo a um 
questionário estruturado que recolheu respostas de dois grupos 
de participantes numa experiência de compra em lojas online 
de vestuário. Esta categoria de produto foi escolhida pelas
seguintes razões: (i) é uma categoria de elevado valor 
hedónico, sendo por isso adequada para verificar as respostas 
afetivas a uma plataforma vívida [32]; (ii) é uma das categorias 
mais propensas a compra por impulso [33]; (iii) tem uma base 
de utilizadores alargada, evitando o recrutamento de sujeitos 
não utilizadores; (iv) é a categoria com maior incidência de 
compra electrónica, cobrindo 15% dos consumidores 
portugueses entre os 16 e os 74 anos, o que equivale a cerca de 
metade da população que recorre ao comércio electrónico [34].

Foi feita uma análise dos sites de comércio eletrónico de 
retalhistas de vestuário a operar em lojas físicas em Portugal. 
De acordo com [10], a presença de conteúdo vídeo na página 
de entrada foi o critério para considerar um site vívido. Apenas 
um dos sites cumpria esse requisito, tendo um banner de vídeo 
com uma estratégia de comunicação transformacional [25]. A 
selecção do site com menor vivacidade recaiu sobre o que não 
apresentava qualquer tipo de banner. Esta plataforma

disponibilizava na página de entrada curtas informações sobre 
produtos em destaque e algum conteúdo informativo de 
facilitação da compra. Cento e sessenta sujeitos, recrutados 
dentre estudantes e funcionários de uma universidade 
portuguesa, foram distribuídos aleatoriamente pelos dois 
grupos, experimentando o site atribuído ao respetivo grupo.

Após experimentarem o site durante um minuto, 
responderam online ao inquérito para medir as reações 
afectivas e o impulso para comprar.

B. Variáveis mediadoras – reação afetiva
A medida de reação afetiva seguiu a conceptualização de 

Oliver [26] do circumplexo de afeto, cujos itens foram 
definidos para auto-reporte de frequência ou intensidade do 
afeto no consumo. Para medir o afeto negativo, foram 
escolhidos três itens de diferentes graus de estimulação 
(moderadamente alta, moderada e moderadamente baixa). 
Quanto ao afeto positivo, precisamos de usar medidas de duas 
zonas diferentes do circumplexo. Assim, usámos os três itens 
sugeridos para medir o deleite (estimulação alta) e os três itens 
propostos para medir relaxe (estimulação baixa). As respostas 
foram obtidas numa escala de frequência de cinco pontos, 
seguindo as indicações do autor [26].

C. Variável dependente – impulso para comprar
A escala de impulso para comprar é composta pelos três 

itens utilizados por [5], os quais são medidos numa escala 
bipolar de discordância/concordância de cinco pontos.

No total, foram obtidos 156 questionários completos e 
válidos. Como seria de esperar face à população de 
recrutamento, o perfil da amostra é bastante jovem (média 24 
anos, 90% com menos de 28 anos) e de elevada formação 
escolar (77% com formação superior). Existe também uma 
predominância de mulheres, com 73%. 

IV. RESULTADOS

Como se pode verificar na Tab. I, o impulso para comprar 
situa-se próximo do ponto médio da escala de cinco pontos.
Quanto às reações afetivas, as mais salientes são os indicadores 
do estado de relaxamento, ligeiramente acima do ponto médio. 
A medida de deleite fica ligeiramente abaixo do ponto médio. 
Por sua vez, o afeto negativo obtém pontuações médias muito 
baixas, próximas do ponto mínimo da escala.

A. Modelo de medida
A validade das medidas foi avaliada com base nos 

resultados de análise fatorial confirmatória, com recurso ao 
programa AMOS 22 e a verificação das hipóteses através de 
uma análise de caminhos operada pela mesma aplicação.
Seguindo as orientações de [35, 36], considera-se que uma 
medida; (i) apresenta validade convergente se os pesos fatoriais 
são significativos e superiores a 0.5 e, cumulativamente, a 
média da variância extraída é igual ou superior a 50%; (ii) tem 
validade discriminante se a correlação com qualquer variável 
latente não ultrapassar o valor correspondente à média dos seus 
pesos factoriais; (iii) é precisa se a fiabilidade compósita supera 
o limiar de 0.7. A Tab. 1 mostra que todos os pesos fatoriais 
são maiores de 0.5, sendo a grande maioria superiores a 0.8. 
Daqui resulta uma variância extraída superior a 50% em todas 

as variáveis latentes, considerando-se assim que todas elas têm 
validade convergente.

TABLE I. RESULTADOS DO MODELO DE MEDIDA

Variáveis
e itens

Estatística descritiva Validade convergente

Média Desvio
padrão

Peso
fatorial

Variância
extraída

Afeto negativo 1,31 0,642

Irritado 1,33 0,86 0,879 0,773

Incomodado 1,36 0,83 0,874 0,764

Inibido 1,23 0,56 0,625 0,391

Deleite 2,86 0,813

Exultante 2,51 1,33 0,865 0,748

Entusiasmado 2,98 1,26 0,953 0,908

Deliciado 3,10 1,27 0,885 0,783

Relaxe 3,15 0,650

Tranquilo 3,19 1,47 0,913 0,834

Relaxado 2,76 1,43 0,780 0,608

Calmo 3,50 1,33 0,713 0,508

Impulso 3,10 0,814

Vontade súbita 2,91 1,45 0,962 0,925

Vontade inesperada 2,79 1,56 0,941 0,885

Coisas que  apeteceu 3,60 1,31 0,795 0,632

Na Tab. II apresenta-se a informação necessária para 
avaliar a fiabilidade de cada medida e a validade discriminante
entre elas. O facto, referido no parágrafo anterior, de os pesos 
fatoriais serem, em geral, bastante grandes, é um bom 
prenúncio de validade discriminante. Efetivamente, regista-se 
uma correlação bastante forte entre as variáveis Deleite e 
Impulso, mas inferior à média dos pesos fatoriais de qualquer 
delas. Por outro lado, todos os coeficientes de fiabilidade são 
superiores a 0.8. Os resultados expostos na Tab. II sugerem, 
portanto, que todas as medidas são precisas e têm validade 
discriminante.

TABLE II. MEDIDAS DE FIABILIDADE E VALIDADE DISCRIMINANTE

Variáveis Fiabilidade
compósita

Correlações
Negativo Deleite Relaxe Impulso

Negativo 0,841 0,801

Deleite 0,929 -0,267 0,902

Relaxe 0,847 -0,253 0,672 0,806

Impulso 0,929 -0,307 0,807 0,388 0,902
Os valores na diagonal são médias dos pesos fatoriais.



CISTI 2016 | 261

concretização da compra. Poder-se-á considerar que os 
primeiros apelam mais a uma orientação hedonista, enquanto 
os segundos são mais dirigidos a uma orientação utilitarista
[28], sendo, assim, de esperar que a compra por impulso seja 
significativamente influenciada pelos primeiros. Utilizando E-
O-R, podemos dizer que a literatura evidencia que a compra 
online por impulso é favorecida quando E é vívido e O é 
afetiva, sendo bastante reduzidos os efeitos de E 
informacionais e O cognitiva [5, 29].

Seguindo o modelo E-O-R, o efeito da vivacidade sobre o 
impulso é mediado pela resposta do organismo, nomeadamente 
a resposta afetiva. No entanto, Costa e Larán [1] sugerem que, 
além desta influência indirecta, o ambiente da plataforma de 
comércio eletrónico poderia influenciar diretamente a compra 
por impulso, através da circulação na loja online e da geração 
dum estado de impulsividade. Para verificar esta posição, 
admitimos a hipótese da relação direta:

H1 – Comparativamente a um site mais informativo, um 
site vívido favorece o impulso para comprar online.

Os efeitos da vivacidade, nomeadamente através de
elementos visuais e auditivos apelativos, traduzem-se não 
apenas na agradabilidade da resposta, mas também no nível de 
estimulação [30]. Dito de outro modo, a resposta afetiva de 
deleite, associada a surpresa positiva, ou seja, afeto positivo 
muito estimulado, implica elevado nível de vivacidade:

H2 – Comparativamente a um site mais informativo, um 
site vívido favorece:

H2a – Uma resposta afetiva negativa menos intensa

H2b – Uma resposta afetiva positiva mais intensa

H2c – O efeito da vivacidade é mais significativo na 
resposta afetiva de deleite.

D. Influência das respostas afetivas à plataforma no impulso 
para comprar
Como já foi dito, o impulso para comprar está associado a 

elevada intensidade afetiva. Vários autores exigem mesmo a 
presença de uma resposta afetiva forte ao produto para 
classificar a experiência de compra como impulsiva [31]. Neste 
sentido, embora alguns estudos tenham investigado a influência 
de traços afetivos ou de estados afetivos de base, anteriores à 
experiência com o ambiente de retalho [3], é a resposta afetiva 
a este ambiente que tem sido mais estudada como um 
antecedente imediato de impulso para a compra [2, 14, 15]. É
de esperar que afeto negativo seja inibidor de impulso e que 
afeto positivo seja um facilitador. No entanto, se os resultados 
apresentados na literatura têm confirmado consistentemente o 
efeito do afeto positivo, têm sido menos convincentes quanto 
ao negativo, cujo efeito se apresenta em vários estudos como 
não significativo [2, 14].

Por outro lado, considerando que o impulso para a compra 
implica elevado nível de estimulação, como decorre da própria 
definição de Rook [13], uma resposta de afeto positivo de baixa 
estimulação, habitualmente associada a evitação (compra para 
resolver ou evitar problemas), não poderá ser facilitadora de 
impulso. Pelo contrário, atendendo aos elementos hedónicos e 
de superação de expectativas envolvidos na resposta de deleite 

[27], este tipo de resposta afetiva terá um efeito muito 
significativo sobre o impulso para comprar:

H3 – As respostas afetivas ao ambiente de compra (online) 
influenciam o impulso para a compra:

H3a – Afeto negativo diminui o impulso

H3b – Afeto positivo de baixa estimulação (relaxe) diminui 
o impulso

H3c – Afeto positivo de alta estimulação (deleite) aumenta 
o impulso

H3d – Afeto positivo de alta estimulação tem um efeito 
mais forte do que o de baixa estimulação

A Fig. 1 representa o modelo teórico que será avaliado 
empiricamente, englobando de forma estruturada as nove 
hipóteses de pesquisa construídas a partir da fundamentação 
teórica.

Figure 1. Modelo conceptual

III. MÉTODO

A. Variável exógena – estímulos
Para avaliar empiricamente o modelo da Fig. 1, foi 

realizado um estudo de corte transversal, recorrendo a um 
questionário estruturado que recolheu respostas de dois grupos 
de participantes numa experiência de compra em lojas online 
de vestuário. Esta categoria de produto foi escolhida pelas
seguintes razões: (i) é uma categoria de elevado valor 
hedónico, sendo por isso adequada para verificar as respostas 
afetivas a uma plataforma vívida [32]; (ii) é uma das categorias 
mais propensas a compra por impulso [33]; (iii) tem uma base 
de utilizadores alargada, evitando o recrutamento de sujeitos 
não utilizadores; (iv) é a categoria com maior incidência de 
compra electrónica, cobrindo 15% dos consumidores 
portugueses entre os 16 e os 74 anos, o que equivale a cerca de 
metade da população que recorre ao comércio electrónico [34].

Foi feita uma análise dos sites de comércio eletrónico de 
retalhistas de vestuário a operar em lojas físicas em Portugal. 
De acordo com [10], a presença de conteúdo vídeo na página 
de entrada foi o critério para considerar um site vívido. Apenas 
um dos sites cumpria esse requisito, tendo um banner de vídeo 
com uma estratégia de comunicação transformacional [25]. A 
selecção do site com menor vivacidade recaiu sobre o que não 
apresentava qualquer tipo de banner. Esta plataforma

disponibilizava na página de entrada curtas informações sobre 
produtos em destaque e algum conteúdo informativo de 
facilitação da compra. Cento e sessenta sujeitos, recrutados 
dentre estudantes e funcionários de uma universidade 
portuguesa, foram distribuídos aleatoriamente pelos dois 
grupos, experimentando o site atribuído ao respetivo grupo.

Após experimentarem o site durante um minuto, 
responderam online ao inquérito para medir as reações 
afectivas e o impulso para comprar.

B. Variáveis mediadoras – reação afetiva
A medida de reação afetiva seguiu a conceptualização de 

Oliver [26] do circumplexo de afeto, cujos itens foram 
definidos para auto-reporte de frequência ou intensidade do 
afeto no consumo. Para medir o afeto negativo, foram 
escolhidos três itens de diferentes graus de estimulação 
(moderadamente alta, moderada e moderadamente baixa). 
Quanto ao afeto positivo, precisamos de usar medidas de duas 
zonas diferentes do circumplexo. Assim, usámos os três itens 
sugeridos para medir o deleite (estimulação alta) e os três itens 
propostos para medir relaxe (estimulação baixa). As respostas 
foram obtidas numa escala de frequência de cinco pontos, 
seguindo as indicações do autor [26].

C. Variável dependente – impulso para comprar
A escala de impulso para comprar é composta pelos três 

itens utilizados por [5], os quais são medidos numa escala 
bipolar de discordância/concordância de cinco pontos.

No total, foram obtidos 156 questionários completos e 
válidos. Como seria de esperar face à população de 
recrutamento, o perfil da amostra é bastante jovem (média 24 
anos, 90% com menos de 28 anos) e de elevada formação 
escolar (77% com formação superior). Existe também uma 
predominância de mulheres, com 73%. 

IV. RESULTADOS

Como se pode verificar na Tab. I, o impulso para comprar 
situa-se próximo do ponto médio da escala de cinco pontos.
Quanto às reações afetivas, as mais salientes são os indicadores 
do estado de relaxamento, ligeiramente acima do ponto médio. 
A medida de deleite fica ligeiramente abaixo do ponto médio. 
Por sua vez, o afeto negativo obtém pontuações médias muito 
baixas, próximas do ponto mínimo da escala.

A. Modelo de medida
A validade das medidas foi avaliada com base nos 

resultados de análise fatorial confirmatória, com recurso ao 
programa AMOS 22 e a verificação das hipóteses através de 
uma análise de caminhos operada pela mesma aplicação.
Seguindo as orientações de [35, 36], considera-se que uma 
medida; (i) apresenta validade convergente se os pesos fatoriais 
são significativos e superiores a 0.5 e, cumulativamente, a 
média da variância extraída é igual ou superior a 50%; (ii) tem 
validade discriminante se a correlação com qualquer variável 
latente não ultrapassar o valor correspondente à média dos seus 
pesos factoriais; (iii) é precisa se a fiabilidade compósita supera 
o limiar de 0.7. A Tab. 1 mostra que todos os pesos fatoriais 
são maiores de 0.5, sendo a grande maioria superiores a 0.8. 
Daqui resulta uma variância extraída superior a 50% em todas 

as variáveis latentes, considerando-se assim que todas elas têm 
validade convergente.

TABLE I. RESULTADOS DO MODELO DE MEDIDA

Variáveis
e itens

Estatística descritiva Validade convergente

Média Desvio
padrão

Peso
fatorial

Variância
extraída

Afeto negativo 1,31 0,642

Irritado 1,33 0,86 0,879 0,773

Incomodado 1,36 0,83 0,874 0,764

Inibido 1,23 0,56 0,625 0,391

Deleite 2,86 0,813

Exultante 2,51 1,33 0,865 0,748

Entusiasmado 2,98 1,26 0,953 0,908

Deliciado 3,10 1,27 0,885 0,783

Relaxe 3,15 0,650

Tranquilo 3,19 1,47 0,913 0,834

Relaxado 2,76 1,43 0,780 0,608

Calmo 3,50 1,33 0,713 0,508

Impulso 3,10 0,814

Vontade súbita 2,91 1,45 0,962 0,925

Vontade inesperada 2,79 1,56 0,941 0,885

Coisas que  apeteceu 3,60 1,31 0,795 0,632

Na Tab. II apresenta-se a informação necessária para 
avaliar a fiabilidade de cada medida e a validade discriminante
entre elas. O facto, referido no parágrafo anterior, de os pesos 
fatoriais serem, em geral, bastante grandes, é um bom 
prenúncio de validade discriminante. Efetivamente, regista-se 
uma correlação bastante forte entre as variáveis Deleite e 
Impulso, mas inferior à média dos pesos fatoriais de qualquer 
delas. Por outro lado, todos os coeficientes de fiabilidade são 
superiores a 0.8. Os resultados expostos na Tab. II sugerem, 
portanto, que todas as medidas são precisas e têm validade 
discriminante.

TABLE II. MEDIDAS DE FIABILIDADE E VALIDADE DISCRIMINANTE

Variáveis Fiabilidade
compósita

Correlações
Negativo Deleite Relaxe Impulso

Negativo 0,841 0,801

Deleite 0,929 -0,267 0,902

Relaxe 0,847 -0,253 0,672 0,806

Impulso 0,929 -0,307 0,807 0,388 0,902
Os valores na diagonal são médias dos pesos fatoriais.
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B. Análise de caminhos
Para avaliar as hipóteses representadas na Fig. 1, procede-

se a uma análise de caminhos que segue o quadro de referência 
E-O-R. Uma variável dummy, codificada com 1 no caso do site 
vívido e 0 para o site mais informativo, representa E. A 
variável dependente (R) é a medida do impulso para comprar. 
O objetivo central da análise é verificar em que medida as 
variáveis afetivas, que representam O, medeiam a relação entre 
E e R. Seguindo [37], os efeitos de mediação são avaliados 
comparando os efeitos direitos e os efeitos totais de E sobre R. 
Ainda de acordo com os mesmos autores, a significância destes 
efeitos é estimada a partir dos erros-padrão dos coeficientes 
obtidos por bootstrapping, neste caso com recurso a 2000 
amostras.

Os resultados são apresentados na Fig. 2, onde se pode 
verificar que nenhuma das nove hipóteses deve ser rejeitada. 
Todos os coeficientes apresentados são significativos com 
p<0.01, com excepção do efeito direto de E sobre R, com 
p=0.02. O modelo explica 69% da variação da resposta, i.e. do 
impulso para comprar. Do efeito total de 0.674 de E sobre R, 
subsiste um efeito de menor magnitude (0.171) que não é 
explicado pelas variáveis de O consideradas. Note-se que 
apenas se estudou o efeito de mediação de reações afetivas, não 
tendo sido incluídos julgamentos cognitivos. No entanto, é 
bastante evidente que estas variáveis mediadoras são 
responsáveis pelo relativamente forte efeito indireto de E em R 
(0.503).

Figure 2. Coeficientes padronizados efeitos (erro-padrão entre parênteses)

Em linha com o previsto, comparativamente a um site mais 
informativo, um site mais vívido gera mais afeto positivo e 
menos afeto negativo. O mais saliente, no entanto, é que o 
efeito da vivacidade é muito mais forte sobre o afeto positivo 
de alta estimulação (deleite) do que sobre o de baixa 
estimulação (relaxe). Este resultado, esperado pelo nosso 
modelo conceptual, é de grande significado, já que, como se vê 
no lado direito da Fig. 2, apenas o deleite favorece o impulso, 
enquanto o relaxe tem um ligeiro efeito inibidor de impulso, 
semelhante ao efeito do afeto negativo.

Deste modo, a compreensão do efeito da vivacidade sobre o 
impulso é um pouco complexa. O que deve ser salientado é que 
um site vívido gera muito mais deleite e que este está muito 
associado ao impulso para comprar. De forma bastante mais 

moderada, um site vívido também provoca mais relaxe e menos 
afeto negativo, duas respostas afetivas que têm um reduzido 
efeito negativo sobre o impulso.

V. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou a pertinência da utilização 
do modelo circumplexo de afeto para representar as respostas 
afetivas à experiência com plataformas de comércio eletrónico. 
Enquanto a maioria dos estudos reportados na literatura 
precedente apenas distinguem entre afeto negativo e positivo, a
nossa abordagem evidencia a importância de se distinguir o 
nível de estimulação na resposta afetiva positiva. Efetivamente, 
tomando por bons os resultados desta pesquisa, uma resposta 
positiva de baixa estimulação (relaxe), inibe o impulso. O 
resultado é concordante com o modelo teórico proposto, 
justificando-se pelos diferentes processos psicológicos que 
suportam a motivação negativa e positiva – a resposta de 
relaxamento é o resultado satisfatório de um processo de 
motivação negativa [25, 26, 38], enquanto o impulso para 
comprar exige gratificação afetiva associada a motivação 
positiva [13]. Deste modo, é fundamental perceber que o 
impulso para comprar está associado a uma região muito 
estimulada do espaço afetivo positivo, que na literatura se tem 
designado por deleite.

Outro resultado bastante relevante deste trabalho, é que a
esmagadora maioria da diferença no impulso para comprar que 
se verificou nos dois grupos experimentais é mediada pela 
resposta afetiva. Admite-se que outras manipulações das 
características dos sites possam produzir efeitos sobre o 
impulso para comprar não explicados pela resposta afetiva, 
mas, quando a diferença assenta na vivacidade, 
operacionalizada pelo apelo visual e auditivo, é basicamente o 
efeito sobre a resposta de deleite que explica um efeito positivo 
no impulso para a compra online.

Em termos de implicações práticas para os retalhistas que 
queiram potenciar o impulso de compra, sugere-se a elaboração 
de plataformas focadas em conteúdos estimulantes agradáveis 
que resultem numa experiência afetiva de deleite. No entanto, 
há que considerar que, sendo provavelmente o mais importante, 
o impulso é apenas um dos antecedentes da compra por 
impulso, havendo outros elementos facilitadores que a podem 
favorecer, nomeadamente apelos verbais à oportunidade, ao 
desconto de preço, etc. Por outro lado, não se pode negligenciar 
que, nas compras online, os compradores não impulsivos 
dependem de processos motivacionais de alívio, de segurança, 
de conforto, envolvidos numa sequência afetiva stresse-alívio
[25]. Verifica-se assim que uma resposta afetiva que facilita a 
compra dos não impulsivos, tende a inibir a dos impulsivos, o 
que constitui um trade-off difícil de gerir pelo retalhista. 
Estudos que avaliem a propensão para a compra de impulsivos 
e não impulsivos poderão dar um importante contributo para 
lidar com este problema. Poderá também ser útil avaliar de que 
modo a força de sequência vivacidade  deleite  impulso 
poderá variar em função de traços pessoais, como por exemplo 
a orientação pelo hedonismo ou pelo utilitarismo [28].

Além destas sugestões de investigação para questões não 
respondidas, sugere-se novas pesquisas que não se sujeitem à 
principal limitação deste trabalho, a qual radica na amostra de 
conveniência, recrutada numa população muito jovem e 

escolarizada. O papel da resposta afetiva, e designadamente do 
deleite, poderá ser mais convenientemente avaliado numa 
população mais diversificada e num estudo que envolva várias 
categorias de produto.
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B. Análise de caminhos
Para avaliar as hipóteses representadas na Fig. 1, procede-

se a uma análise de caminhos que segue o quadro de referência 
E-O-R. Uma variável dummy, codificada com 1 no caso do site 
vívido e 0 para o site mais informativo, representa E. A 
variável dependente (R) é a medida do impulso para comprar. 
O objetivo central da análise é verificar em que medida as 
variáveis afetivas, que representam O, medeiam a relação entre 
E e R. Seguindo [37], os efeitos de mediação são avaliados 
comparando os efeitos direitos e os efeitos totais de E sobre R. 
Ainda de acordo com os mesmos autores, a significância destes 
efeitos é estimada a partir dos erros-padrão dos coeficientes 
obtidos por bootstrapping, neste caso com recurso a 2000 
amostras.

Os resultados são apresentados na Fig. 2, onde se pode 
verificar que nenhuma das nove hipóteses deve ser rejeitada. 
Todos os coeficientes apresentados são significativos com 
p<0.01, com excepção do efeito direto de E sobre R, com 
p=0.02. O modelo explica 69% da variação da resposta, i.e. do 
impulso para comprar. Do efeito total de 0.674 de E sobre R, 
subsiste um efeito de menor magnitude (0.171) que não é 
explicado pelas variáveis de O consideradas. Note-se que 
apenas se estudou o efeito de mediação de reações afetivas, não 
tendo sido incluídos julgamentos cognitivos. No entanto, é 
bastante evidente que estas variáveis mediadoras são 
responsáveis pelo relativamente forte efeito indireto de E em R 
(0.503).

Figure 2. Coeficientes padronizados efeitos (erro-padrão entre parênteses)

Em linha com o previsto, comparativamente a um site mais 
informativo, um site mais vívido gera mais afeto positivo e 
menos afeto negativo. O mais saliente, no entanto, é que o 
efeito da vivacidade é muito mais forte sobre o afeto positivo 
de alta estimulação (deleite) do que sobre o de baixa 
estimulação (relaxe). Este resultado, esperado pelo nosso 
modelo conceptual, é de grande significado, já que, como se vê 
no lado direito da Fig. 2, apenas o deleite favorece o impulso, 
enquanto o relaxe tem um ligeiro efeito inibidor de impulso, 
semelhante ao efeito do afeto negativo.

Deste modo, a compreensão do efeito da vivacidade sobre o 
impulso é um pouco complexa. O que deve ser salientado é que 
um site vívido gera muito mais deleite e que este está muito 
associado ao impulso para comprar. De forma bastante mais 

moderada, um site vívido também provoca mais relaxe e menos 
afeto negativo, duas respostas afetivas que têm um reduzido 
efeito negativo sobre o impulso.

V. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou a pertinência da utilização 
do modelo circumplexo de afeto para representar as respostas 
afetivas à experiência com plataformas de comércio eletrónico. 
Enquanto a maioria dos estudos reportados na literatura 
precedente apenas distinguem entre afeto negativo e positivo, a
nossa abordagem evidencia a importância de se distinguir o 
nível de estimulação na resposta afetiva positiva. Efetivamente, 
tomando por bons os resultados desta pesquisa, uma resposta 
positiva de baixa estimulação (relaxe), inibe o impulso. O 
resultado é concordante com o modelo teórico proposto, 
justificando-se pelos diferentes processos psicológicos que 
suportam a motivação negativa e positiva – a resposta de 
relaxamento é o resultado satisfatório de um processo de 
motivação negativa [25, 26, 38], enquanto o impulso para 
comprar exige gratificação afetiva associada a motivação 
positiva [13]. Deste modo, é fundamental perceber que o 
impulso para comprar está associado a uma região muito 
estimulada do espaço afetivo positivo, que na literatura se tem 
designado por deleite.

Outro resultado bastante relevante deste trabalho, é que a
esmagadora maioria da diferença no impulso para comprar que 
se verificou nos dois grupos experimentais é mediada pela 
resposta afetiva. Admite-se que outras manipulações das 
características dos sites possam produzir efeitos sobre o 
impulso para comprar não explicados pela resposta afetiva, 
mas, quando a diferença assenta na vivacidade, 
operacionalizada pelo apelo visual e auditivo, é basicamente o 
efeito sobre a resposta de deleite que explica um efeito positivo 
no impulso para a compra online.

Em termos de implicações práticas para os retalhistas que 
queiram potenciar o impulso de compra, sugere-se a elaboração 
de plataformas focadas em conteúdos estimulantes agradáveis 
que resultem numa experiência afetiva de deleite. No entanto, 
há que considerar que, sendo provavelmente o mais importante, 
o impulso é apenas um dos antecedentes da compra por 
impulso, havendo outros elementos facilitadores que a podem 
favorecer, nomeadamente apelos verbais à oportunidade, ao 
desconto de preço, etc. Por outro lado, não se pode negligenciar 
que, nas compras online, os compradores não impulsivos 
dependem de processos motivacionais de alívio, de segurança, 
de conforto, envolvidos numa sequência afetiva stresse-alívio
[25]. Verifica-se assim que uma resposta afetiva que facilita a 
compra dos não impulsivos, tende a inibir a dos impulsivos, o 
que constitui um trade-off difícil de gerir pelo retalhista. 
Estudos que avaliem a propensão para a compra de impulsivos 
e não impulsivos poderão dar um importante contributo para 
lidar com este problema. Poderá também ser útil avaliar de que 
modo a força de sequência vivacidade  deleite  impulso 
poderá variar em função de traços pessoais, como por exemplo 
a orientação pelo hedonismo ou pelo utilitarismo [28].

Além destas sugestões de investigação para questões não 
respondidas, sugere-se novas pesquisas que não se sujeitem à 
principal limitação deste trabalho, a qual radica na amostra de 
conveniência, recrutada numa população muito jovem e 

escolarizada. O papel da resposta afetiva, e designadamente do 
deleite, poderá ser mais convenientemente avaliado numa 
população mais diversificada e num estudo que envolva várias 
categorias de produto.
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