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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação tem como tema “Empowerment1 do consumidor: customização2 de 

produtos” e assenta na seguinte questão: porque surge, como é usada e que resultados traz a 

estratégia do empowerment do consumidor? Para o efeito, foram estudadas duas empresas 

que praticam a estratégia de customização: Atelier Fátima Alves e Shoes of Prey. Estas 

empresas do sector do calçado foram ser alvo de inquéritos com o objectivo de perceber o seu 

conceito de customização, a razão de o terem implementado, e se esta tem demonstrado ser 

uma estratégia eficaz. Concluímos que esta estratégia é de facto eficaz, e que os seus 

consumidores estão satisfeitos. No entanto existem algumas especificidades que 

aprofundaremos em capítulos vindouros.  

Um número crescente de autores concorda que o poder dos consumidores no mercado é cada 

vez mais forte. O empowerment do consumidor é uma nova tendência em Marketing que se 

traduz numa menor passividade dos consumidores em aceitarem aquilo que as marcas lhes 

oferecem, pondo em prática as suas próprias escolhas e demonstrando assim a sua 

autoridade. Num artigo elaborado por Montserrat Peñarroya intitulado “Philip Kotler: los 10 

principios del Nuevo Marketing”3, usufruímos de um pequeno resumo da conferência de Philip 

Kotler realizada no Fórum Mundial de Marketing e Vendas, em Barcelona. Segundo o artigo, 

Kotler declarou na conferência que o Marketing tal como o conhecemos hoje está ultrapassado 

e necessita de evoluir para um patamar que entre em maior conformidade com os tempos 

actuais. A autora explica ainda que, sob ponto de vista de Kotler, com o Marketing 

Transaccional (a partir de 1950), as empresas definiam e criavam valor para os consumidores. 

Com o Marketing Relacional (desde 1980 até aos dias de hoje) as empresas concentraram-se 

em atrair, ampliar e fidelizar os clientes. O “Novo Marketing”, aquele a que Philip Kotler chama 

Marketing Colaborativo, deve centrar-se na colaboração das empresas com o cliente para que, 

juntos, criem novas e únicas formas de produzir valor, podendo fazer-se em três vertentes:  

� Oferecendo uma ampla linha de produtos de modo a que o cliente possa escolher 

aquele que mais gosta; 

� Oferecendo a possibilidade ao consumidor de adaptar um produto às suas 

necessidades específicas (quer sejam computadores ou perfumes); 

� Através da participação conjunta com o cliente no desenho original dos produtos (por 

exemplo, pedir conselhos aos clientes sobre o desenvolvimento do protótipo do 

produto).  

                                                           
1 Que poderemos traduzir, tentativamente, pelo termo ‘empoderamento’, ou seja, delegar poder em algo ou alguém, dar 

a capacidade, a autorização (http://www.thefreedictionary.com/empowerment). 
2 O termo ‘customização’ deriva do adjectivo inglês “custom”, ou seja, algo que é alterado com o propósito de servir 

melhor os interesses de determinado indivíduo, (http://encarta.msn.com/dictionary_/custom.html). 
3PEÑARROYA, Montserrat, Philip Kotler: los 10 principios del Nuevo Marketing, 

(http://www.montsepenarroya.com/philip-kotler-los-10-principios-del-nuevo-marketing/). 
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Em qualquer destas situações, é certo que o consumidor tem cada vez mais a acrescentar às 

empresas.  

Como tal, o principal objectivo deste projecto será, num primeiro plano, analisar a estratégia 

do empowerment do consumidor e especificamente da customização: perceber em que é que 

consiste precisamente, o que é que leva as empresas a colaborar com o cliente para que juntos 

criem novas formas de produzir valor e a que níveis pode existir essa colaboração. Pretende-se 

também compreender quais os procedimentos que podem ser adoptados pelas empresas de 

modo a aumentarem a participação dos seus consumidores e avaliar se o empowerment é um 

factor determinante para o sucesso das empresas.  

Muitos consumidores de hoje participam activamente no processo de elaboração e fabrico dos 

produtos que compram. A individualidade no consumo é um factor que cresce a cada dia4 e os 

consumidores têm expectativas cada vez mais altas dos produtos: querem-nos feitos à sua 

medida, para que atendam aos seus desejos e necessidades individuais. Featherstone refere-

se a um tipo de consumidor que não é nem um actor racional nem totalmente ingénuo, mas 

antes um manipulador auto-consciente dos significados simbólicos ligados aos produtos. Como 

consequência do impacto da filosofia pós-moderna no campo social, este novo consumidor 

passa a ser encarado como alguém que selecciona bens com a intenção específica de os usar 

para criar ou manter uma determinada impressão, identidade ou estilo de vida5. No entanto, 

existe um outro tipo de consumidor apelidado por Colin Campbell de ‘craft consumer’ – aquele 

que rejeita a ideia de que é um simples ‘fantoche’ nas mãos das empresas. Por outro lado, 

assume-se neste novo modelo de consumidor que os indivíduos consomem principalmente 

devido ao seu desejo de abraçarem actos criativos de auto-expressão. Ou seja, estes 

consumidores não consomem para criar uma identidade; consomem para exprimir a sua (já 

bem definida) identidade6. O ‘craft consumption’ refere-se a actividades nas quais os indivíduos 

participam na escolha do design e no processo de produção do produto, para depois o 

consumirem7.  

Na presente dissertação, optámos por abordar a customização, fenómeno ligeiramente 

diferente do “craft consumer”. Como já foi referido, as actividades que mais se aproximam 

daquilo que pode ser considerado de ‘craft consumption’ são aquelas em que os consumidores 

moldam o produto às suas necessidades. Quando compramos um vestido e lhe fazemos a 

bainha, estamos a adaptá-lo às nossas necessidades. No entanto, este tipo de serviço é já 

oferecido pelos retalhistas, logo é importante distinguir entre tal actividade exercida por eles e 
                                                           
4 BARROSO, Eduardo Ambrósio, O papel da comunicação na gestão do relacionamento: fortalecendo a customização 

no consumo de massa, Revista ‘Comunicações Digitais’, 1ª Edição Digital, Fundação Novo Milénio. 
5 Cf. FEATHERSTONE, Mike, 1991, em CAMPBELL, Colin, The Craft Consumer: Culture, craft and consumption in a 

postmodern society, Journal of Consumer Culture, Sage Publications, 2005, p. 24. 
6 CAMPBELL, Colin, The Craft Consumer: Culture, craft and consumption in a postmodern society, Journal of 

Consumer Culture, Sage Publications, 2005, p. 24. 
7 Cf. HARROD, Tanya, 1995, em CAMPBELL, Colin, The Craft Consumer: Culture, craft and consumption in a 

postmodern society, Journal of Consumer Culture, Sage Publications, 2005, p. 27. 
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aquilo que, por contraste, pode ser chamado de ‘auto-alteração’. Os consumidores podem até 

precisar de ter as capacidades para coser a bainha vestido, mas o resultado final não altera o 

design básico do produto. Nesse sentido, a ‘auto-customização’ não é ainda equivalente ao tipo 

de acção criativa implícita no termo ‘craft consumer’. O elemento da modificação de design é 

uma característica crucial de qualquer actividade de consumo que merece ser apelidada de 

‘craft’ e, mesmo assim, necessita de ser realizada pelas mãos dos consumidores. Apesar de, 

na customização, o consumidor expressar as suas preferências exactas no que diz respeito ao 

design do produto em questão (como, por exemplo, nos materiais utilizados), elas são 

executadas por outros agentes e não pelos próprios consumidores8.  

Num segundo plano, pretende-se analisar o papel das novas tecnologias no empowerment do 

consumidor e mais concretamente da customização. De facto, o grande motor de arranque 

desta “revolução” é a Internet, que tem vindo a mudar o modo como vivemos e, em especial, 

como compramos. A interacção entre clientes e fornecedores ao longo de toda uma cadeia de 

desenvolvimento e venda de um produto e serviço – e não apenas depois do desenvolvimento 

– é já uma tendência crescente. Tendo em conta que a customização de produtos por parte 

dos consumidores é uma das possíveis formas de empowerment, o projecto irá incidir 

particularmente neste fenómeno: pretende-se perceber o que é a customização e em que 

consiste. Será que nos encontramos perante uma ‘auto-segmentação’ por parte dos 

consumidores e que, por conseguinte, também a importância que estes atribuem ao esforço 

por parte das empresas para os envolverem nas suas decisões é maior? No fundo, o grande 

desafio será compreender se a customização é sinónimo de satisfação (para os consumidores) 

e de sucesso (para as empresas). 

Esta dissertação divide-se, assim, em quatro partes distintas: na primeira parte será 

apresentado o enquadramento teórico-conceptual, na segunda será enunciada a metodologia a 

utilizar, na terceira parte serão identificadas as empresas em estudo e os principais resultados 

obtidos no trabalho de campo e por fim, na quarta parte, reflectiremos sobre as conclusões 

desta investigação social.  

Certo parece ser que, com o aumento do poder dos consumidores – que agora participam na 

criação dos produtos – entrámos numa era em que estes ajudam a criar as próprias marcas. 

 

 

 

 

                                                           
8 CAMPBELL, Colin, op.cit. , p. 30-31. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

1. EMPOWERMENT DO CONSUMIDOR E CO-CRIAÇÃO 

Antecipar as tendências do comportamento do consumidor dá uma vantagem estratégica 

essencial às empresas em relação aos seus concorrentes. A tendência “Customer Co-creation” 

é uma das mais valiosas tendências de empowerment do consumidor9. O conceito de 

empowerment é amplamente utilizado nas ciências sociais e comportamentais, com diversas 

variações de definição, muitas vezes na mesma área disciplinar10. Isto acontece porque o 

empowerment pode referir-se a um processo, a um resultado ou a ambos. Como processo, o 

empowerment requer mecanismos para que os indivíduos ganhem controlo sobre as questões 

que lhes dizem respeito, inclusivamente oportunidades para desenvolver e praticar as 

habilidades necessárias para exercer o controlo sobre as suas decisões. Empowerment como 

um resultado é subjectivo: “seria de se esperar que os indivíduos empoderados [empowered] 

sentissem uma sensação de controlo, que compreendam o seu ambiente político-social, e que 

façam esforços no sentido de exercer controlo”11. Isto leva a que se questione se o 

empowerment do consumidor, como processo que leva a uma mudança no panorama da 

escolha, pode levar a que os consumidores efectivamente se sintam com maior poder12. Na 

presente dissertação, o empowerment do consumidor irá ser tratado sob a perspectiva de um 

processo que requer a concessão de poder ou autoridade para se tomar decisões. Uma parte 

delega autoridade na outra, implicando capacitação e aceitação da responsabilidade pessoal13, 

o que envolve ajudar os consumidores a escolher o que eles querem, quando eles querem, nos 

seus próprios termos14. 

O marketing como um processo interactivo, onde os compradores e vendedores se apoiam um 

no outro para co-criar mutuamente mais valor, pode englobar a co-criação, uma vez que o 

objectivo desta última é corresponder às necessidades do consumidor. As três principais forças 

que conduzem a tendência da co-criação são a rebelião do consumidor, a tecnologia e a 

acessibilidade. Os consumidores estão a rebelar-se contra a Produção em Massa ao abraçar 

oportunidades de co-criação com as empresas15. Isto tornou-se possível porque as empresas 

se tornaram mais acessíveis em termos de comunicação e porque a tecnologia disponível 

avançou e possibilitou que os consumidores se envolvessem mais no processo de design de 

                                                           
9 Cf. PILLER, Frank, POPCORN, Faith, Trendwatching.com, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, 

Consumer Behaviour under the microscope, Consumer Trends, p. 1. 
10 Cf. WILKINSON, Adrian, 1998; PERKINS, Douglas e ZIMMERMAN, Marc, 1995 em PIRES, Guilherme, STANTON, 

John, RITA, Paulo, The internet, consumer empowerment and marketing strategies, Journal of Marketing Vol. Nº9/10, 

2006, p.938. 
11 Cf. ZIMMERMAN, Marc, WARSCHAUSKY, Seth, 1998, em RITA, Paulo, op.cit., p.938. 
12 Cf. WATHIEU, Luc, et al., 2002, em RITA, Paulo, op.cit., p. 938. 
13 Cf. MACCOBY, Michael,  1999, em RITA, Paulo, op.cit.,  p. 938. 
14 Cf. PIRES, Guilherme, STANTON, John, em RITA, Paulo, op.cit., p. 938-939. 
15 Cf. TRENDWATCHING, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 8. 



14 
 

produtos. O advento da banda larga impactou a relação consumidor-empresa em vários 

aspectos. Antes da vasta adopção da Internet, os consumidores aceitavam relutantemente que 

as empresas ignorassem a sua ‘voz’. Adicionalmente os consumidores têm acesso a softwares 

de design, hardware, e possibilidades de vídeo que antigamente eram apenas do domínio das 

empresas. O consumidor pode agora criar anúncios publicitários numa Handycam de 3CCD, e 

editá-lo no PC. O produto final pode ser enviado para empresa, que num instante, faz upload o 

mesmo. Os consumidores utilizam a tecnologia disponível num sem-número de formas: há 

websites de críticas de produtos, onde os consumidores dão a sua opinião acerca dos mesmos 

e partilham-nas com os outros. As empresas têm agora a oportunidade de entrar num banco 

global de conhecimento dos consumidores quando desenvolvem os produtos16.  

Todos os aspectos envolvidos na co-criação estão relacionados com a customização de bens e 

serviços de acordo com as necessidades individuais do cliente. Faith Popcorn apelida esta 

tendência de ‘Egonomics’:“Egonomics is the "I" in what consumers buy. It's the "no-one's-quite-

like-me, so you'd better make a product that meets my needs and my tastes”.17 Popcorn é da 

opinião que, para compensar uma sociedade despersonalizada, os consumidores anseiam ser 

reconhecidos pela sua individualidade. A co-criação tem a ver com a individualização, a 

personalização e o factor “eu”. Isto vai-se desenvolvendo com a era digital; ao mesmo tempo 

que os consumidores se aproveitam das tecnologias modernas, revoltam-se contra a era estéril 

do computador e compram itens que reflictam a sua individualidade e personalidade.  

Para os consumidores, a co-criação tem a ver com escolha – obter um produto final único 

quando, onde e como eles quiserem. Durante os últimos 15 anos, a escolha tornou-se um 

importante ingrediente das decisões de compra dos consumidores18. Com a escolha a 

desempenhar um papel tão importante nos hábitos de consumo dos consumidores, a 

customização em massa (“produtos para um mercado de massas que são desenhados para 

que os clientes os possam personalizar de acordo com as suas necessidades e desejos”19) 

está a tornar-se cada vez mais a solução evidente no seu dia-a-dia. O segundo grande aspecto 

da co-criação é o ‘customer–Made’ ou ‘custom-made’. O ‘customer-made’ leva a customização 

um passo em frente: os consumidores desenham, de facto, o produto que é manufacturado 

para o mercado de massas. De acordo com o Trendspotting, o ‘customer-made’ é “the 

phenomenon of corporations creating goods, services and experiences in close cooperation 

with experienced and creative consumers, tapping into their intellectual capital, and in exchange 

giving them a direct say in (rewarding them for) what actually gets produced, manufactured, 

developed, designed,  serviced, or processed”. Os consumidores estão, adicionalmente, 

                                                           
16 Cf. TRENDWATCHING, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 8. 
17 GORSKI, Donna, Importing Ingredient Trends, Dairy Foods, 1995. 
18 Cf. TRENDSPOTTING, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 5. 
19 Cf. WATERS, Robyn, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit., p. 2. 
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motivados a co-criar em conjunto com as empresas em troca de recompensas tangíveis como 

dinheiro, margem de lucro e emprego20.  

2. A CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTOS 

A customização é uma estratégia bem conhecida em muitos mercados ‘business–to–business’, 

mas o actual mercado de consumidores está a pressionar, igualmente, as empresas a 

aumentar a oferta de produtos customizados. A customização de produtos é uma estratégia 

que usa um sistema de produção flexível para corresponder às necessidades de um cliente 

individual21. Em particular, os clientes com grande poder de compra tentam expressar a sua 

personalidade através de da escolha de produtos customizados. Como resultado, os 

produtores são forçados a construir sistemas com um número de variantes maior, centrados no 

consumidor. A customização vê o consumidor como um participante activo em cada estágio de 

desenvolvimento do produto, processo de compra e consumo e como o co-produtor do 

produto/serviço oferecido.22 Barbara Kahn afirma que “antigamente os consumidores queriam 

algo ‘estado da arte’. Agora querem algo feito à sua medida”. A ‘Brand Keys’, uma empresa 

norte-americana de estudos de lealdade do consumidor às marcas, descobriu que, 

actualmente, a customização é 30% daquilo que faz com que uma pessoa se ligue a uma 

marca, em oposição aos 6% de 1997. Em Junho de 2006, um relatório da ‘Forrester’ fazia a 

seguinte questão: “Quem compra produtos customizados?”. Concluiu que são clientes com 

altos níveis de educação, com maiores níveis de rendimento e que são ‘trendsetters’ no seu 

grupo de amigos23.  

2.1 A individualidade do consumidor e a customização 

Baseada nos interfaces sofisticados de co-design para o consumidor, na modularidade, nos 

processos de produção ágeis e distribuição rápida, a customização em massa serve a 

individualidade do consumidor. Conforme Abercrombie, Hill e Turner, há que fazer uma 

distinção entre individualismo e individualidade – o primeiro refere-se à autonomia dos 

indivíduos relativamente à sociedade; o segundo ao cultivo da consciência, vontade e 

identidade pessoal, e o reconhecimento nas outras pessoas24. Os bens de consumo servem 

para preencher uma grande quantidade de funções sociais e pessoais: satisfazer necessidades 

ou corresponder a caprichos e desejos; compensar sentimentos individuais de inferioridade, 

                                                           
20 Cf. TRENDWATCHING, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 9. 
21 RANDALL, Taylor, TERWIESCH, Christian, ULRICH, Karl T., Principles for User Design of Customized Products, 

Setembro 2003, p.1. 
22 Cf. WIND, Jerry, RANGASWAMY, Arvind, 2001 em PU, WEI-PING et al., Customer co-design and flow experience of 

customization product producing process in computer mediated environments, The 2009 International Conference on 

Business and Information, Kuala Lumpur, Malásia, 2009, p.1. 
23 Cf. PILLER, Frank, 2006, em PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, Mass customization: providing custom products and 

services with mass production efficiency, Journal of Financial Transformation, Special Issue on "The Finance Factory", 

18 (2006) November: 125-131., p.126. 
24 Cf. ABERCROMBIE, Nicholas, HILL, Stephen, TURNER, Bryan, 1986, em MILLER, Daniel, Acknowledging 

Consumption: Consumption within historical studies, Material Cultures, 1995, p. 179. 
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insegurança e perda ou por outro lado simbolizar sucesso ou poder; comunicar distinções 

sociais entre grupos; para expressar atitudes ou estados de espírito; e, finalmente, podem ser 

instrumentos para confirmar o sentido do “eu” individual ou identidade pessoal25. Campbell 

considera que a ênfase da discussão sociológica contemporânea está situada nas teorias que 

relacionam o consumo a assuntos de identidade - aquelas que representam o consumo como 

uma actividade que transmite informação acerca da identidade do consumidor àqueles que o 

testemunham26. A palavra-chave de tais teorias é “estilo de vida”. Featherstone considera-a 

uma palavra em voga, que é empregue para conotar ‘individuality, self-expression, and a 

stylistic self-consciousness. One’s body, clothes, speech, leisure pastimes, eating and drinking 

preferences, home, car, choice of holidays, etc. are to be regarded as indicators of the 

individuality of taste and sense of style of the owner/consumer27’. De acordo com a perspectiva 

do pós-modernismo, o consumo é “um instrumento de afirmação individual reabilitando o 

“direito” à escolha individual como o fizeram os racionalistas, mas sob uma óptica relativista e 

não puramente utilitária”28. A abordagem pós-modernista quer realçar o poder criativo e 

libertador que o consumo pode representar para o indivíduo, face ao espartilho da sociedade29. 

De acordo com Raquel Ribeiro, Campbell “entendia que os sociólogos teriam sido persuadidos 

de que os indivíduos estariam a ser presenteados com a possibilidade de escolher a sua 

identidade, pela variação dos seus padrões de consumo”30. 

2.2 Da produção em massa à customização em massa  

Na produção em massa, máquinas especializadas funcionam a altos níveis de utilização numa 

lógica ‘make-to-stock31‘ e produzem a baixos custos. Enquanto a produção em massa pode 

ainda ser bem sucedida em algumas indústrias tradicionais, os avanços na tecnologia de 

produção e informação, bem como as rápidas mudanças do comportamento do consumidor, 

levaram a que se adoptasse uma nova filosofia de produção baseada no valor32. 

                                                           
25 Cf. CAMPBELL, Colin, 1995, em MILLER, Daniel, Acknowledging Consumption: The Sociology of Consumption, 

Material Cultures, 1995, p. 111. 
26 Idem, p. 112. 
27 Cf. FEATHERSTONE, Mike, 1991, em MILLER, Daniel, op. cit., p. 111. 
28 SLATER, Don, 2006; BOGENHOLD, Dieter, 2001; TRIGG, Andrew B., 2001; CHANEY, David, 1996; BOCOCK, 

Robert, 1993; BAUMAN, Zygmunt 1992; FEATHERSTONE, Mike, 1991, em RIBEIRO, Raquel, O consumo: uma 

perspectiva sociológica, VI Congresso Português de Sociologia: Mundos Sociais: Saberes e Práticas, 26-28 Junho, 

2008, p. 5. 
29 Cf. SLATER, Don, 2006, em RIBEIRO, Raquel, op.cit., p. 5. 
30 Cf. CAMPBELL, Colin, 1995, em RIBEIRO, Raquel, op.cit., p. 5. 
31 O termo ‘make-to-stock’  refere-se à produção de produtos de acordo com previsões da procura. Está associado a 

um tipo de produção ‘push-type’ ou seja, a produção não é baseada na procura actual. (http://www.lean-manufacturing-

japan.com/scm-terminology/push-pull-manufacturing.html). 
32 LEE, Hau L., Satisfying customer preferences via mass customization and mass production, IIE Transactions, 

Janeiro, p.1., 2006. 
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A customização em massa emergiu como a forma de combinar as vantagens da 

customização e da produção em massa33. Tem como objectivo oferecer produtos customizados 

que alcancem as massas34. Customização em massa é melhor definida como o processo 

através do qual os produtos e serviços do mercado de massas estão individualizados para 

satisfazer uma necessidade muito específica do consumidor, a um preço acessível. Esta 

capacidade de satisfazer as necessidades do consumidor cria valor e dá vantagem competitiva 

às empresas.35 

Frank Pillman, professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts descreve a customização 

em massa como “the oldest “new” idea in business”36. Ou seja, para o professor, a 

customização em massa – enquanto prática de criar produtos e serviços especificamente para 

um cliente – é uma ideia que precede a Revolução Industrial do século XIX. Nessa altura 

existiam artesãos e tudo era customizado em massa. Quando os processos de produção se 

tornaram automatizados e estandardizados, os artesãos foram substituídos pelas empresas 

que produziam bens em massa37.  

O termo ‘customização em massa’ foi criado por Stan Davis em 1987 e popularizado por 

Joseph Pine em 1993. No entanto, as suas origens remontam os anos 70 quando o futurólogo 

Alvin Toffler descreveu as oportunidades que as modernas e flexíveis máquinas de produção 

podiam oferecer. De acordo com Toffler, num sistema de produção em que os custos variáveis 

fossem marginalmente pequenos, a alta variedade e a individualidade teriam poucos custos.38 

Piller refere-se à customização em massa como “um processo de co-design de produtos e 

serviços que corresponde às necessidades de cada cliente individualmente de acordo com 

certas características do produto”39. 

Existem diversas motivações para a customização. Tipicamente, um produto é customizado 

para satisfazer as necessidades do cliente. Um consumidor pode desejar certas características 

consideradas desnecessárias ou pouco atractivas pelos outros clientes. Outras vezes, não são 

características comuns e por isso o produto não os satisfaz totalmente40. Em comparação com 

o sistema de produção em massa, a customização em massa é, então, caracterizada por uma 

alta intensidade de interacção. O produtor interage com todos os clientes individualmente para 

obter informações específicas de modo a definir e traduzir as suas necessidades e desejos 

acerca de um determinado produto. Este processo é, muitas vezes, muito mais do que uma 

                                                           
33 Cf. KOTHA, Suresh, 1995, PINE, Joseph, 1993, em SIEVÄNEN, Matti, What is customization?, 9th International 

Annual Conference of European Operations Management Association, Copenhaga, Dinamarca, Junho 2002, p.1. 
34 Cf. PILLER, Frank, 2006, em PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op. cit., p.126. 
35 Cf. PILLER, Frank, 2003, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, op. cit., p. 11. 
36 AT & T, American Telephone and Telegraph, New Technologies Bring New Life to Mass Customization, 2005, 

(http://www.strategichorizons.com/documents/AT&TNetworkExchange-1105-TechBringsNewMCLife.pdf). 
37 Idem. 
38 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op. cit., p.126. 
39 Cf. PILLER, Frank, 2004, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit., p. 2. 
40 Cf. SPRING, Martin, DALRYMPLE, John F, 2000 em SIEVÄNEN, Matti, op.cit., p.1. 
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troca de informação. É um acto interactivo de co-criação e co-design entre o cliente e o 

vendedor41. Kaplan e Haenlein definem customização em massa como “uma estratégia que cria 

valor de alguma forma na interacção empresa-cliente no estágio de fabrico/montagem das 

operações de modo a criar produtos customizados com custos de produção e preço monetário 

semelhantes àqueles dos produtos produzidos em massa”42. 

Organizacionalmente, as empresas que se especializam na customização em massa têm que 

criar estruturas em rede. Isto é, todas as unidades de recursos (pessoal das empresas, 

equipas, software específico da indústria, processos nos departamentos administrativos e 

equipamentos de fabrico) dentro de uma empresa devem ser livremente emparelhadas. O 

sistema tem de ser desenvolvido de forma a que a informação flua rapidamente do consumidor 

para quem recebe a encomenda, fornecedores, pessoal interno, equipas de trabalho, 

instalações de produção, e de volta para o consumidor. Já na produção em massa, os modelos 

de negócio são pré-alinhados, pré-determinados, e oferecem produtos específicos produzidos 

em linhas de montagem fixas. No modelo da customização, todos os fluxos de material e 

informação bem como as relações entre equipas têm que ser flexíveis43. Ao contrário da 

produção em massa, em que se produz muita variedade de um item em grandes volumes, a 

customização em massa é caracterizada por “muitos pequenos volumes”, bem como por 

preços competitivos, entregas atempadas e uma deslocação da produção centralizada para 

uma produção mais distribuída44. A percepção mais comum é a de que a customização 

acarreta preços mais elevados (premium), mas o seu objectivo é desmistificar esta ideia e 

produzir produtos customizados acessíveis para a larga maioria dos segmentos de mercado e 

não apenas para alguns clientes45. 

A deslocação da produção em massa para a customização em massa significa o fim da 

“estandardização’. As comunidades de consumidores estão a crescer e a ficarem cada vez 

mais diversificadas – em etnicidade, riqueza, estilos de vida e valores. Quando se fala de 

mercados de consumidores, um tamanho já não serve a todos46. Os produtos customizados 

foram definidos como ‘ligeiras alterações das configurações standard que são tipicamente 

desenvolvidas em resposta a uma ordem específica de um cliente’47. Um produto customizado 

pode ser visto como um produto genérico que é modificado consoante as necessidades do 

cliente, como um carro com uma lista de extras opcionais. Em alternativa, pode também ser 

visto como um produto especial que é feito a partir de módulos standard combinados da forma 

que o cliente quiser.  

                                                           
41 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op. cit., p.126 
42 Cf. KAPLAN, Andreas M., HAENLEIN, Michael, 2006, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit., p. 3 
43 MININNI, Ted, Letting Consumers design their own experiences: case for the Mass Customization Model, Design 

Democracy08, p. 3 
44 Cf. PILLER, Frank, 2003, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, Consumer, op. cit., p. 6 
45 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op. cit. , p.125 
46 Cf. RIGBY, Darrell K., VISHWANATH, Vijay, 2006 em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit., p. 8 
47 Cf. ULRICH, Karl T, EPPINGER, Steven D.,1995 em SIEVÄNEN, Matti, op. cit. , p. 2. 
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As empresas que não têm capacidade (recursos humanos e tecnológicos) para se adaptar a 

este processo de produção não o devem fazer. 

2.3 Os princípios da Customização em massa 

Em comparação com a produção em massa, a customização em massa é caracterizada por 

uma alta intensidade de informação. Qualquer transacção inclui informações acerca do design 

específico do produto do cliente e é baseado na comunicação directa entre o cliente e o 

produtor. O produtor tem que interagir com o cliente de modo a obter informações específicas 

para que assim possa materializar as necessidades e desejos dos clientes num produto 

específico48. Zipkin chama a este processo ‘elicitação’. A ‘elicitação’ é em muitos casos muito 

mais do que uma simples troca de informação – é um acto de cooperação e co-criação. Nos 

sistemas de customização em massa, a ‘elicitação’ resulta na integração do consumidor49, 

que pode ser definida como uma forma de criar valor industrial onde os consumidores se 

integram nas actividades e processos que antigamente eram do domínio das empresas50. O 

cliente torna-se co-produtor, ou ‘prosumer’, para Toffler51. O resultado é um sistema de co-

criação, ou seja a existência de interacção empresa-cliente com o fim de se obter valor 

acrescentado tanto para o produtor como para o cliente52. Sob a perspectiva do produtor, o 

cliente é visto como um factor de produção que cumpre tarefas que num sistema de produção 

em massa são feitas internamente.53 No entanto, a co-produção na customização em massa 

vai mais além do que as tradicionais abordagens de deixar o aspecto final de um móvel ao 

critério do cliente (como é o caso do IKEA). Num sistema de customização em massa, a maior 

parte da integração do consumidor ocorre durante a fase da configuração (se não mesmo do 

design) de um produto. A extensão desta integração tanto pode variar da simples configuração 

de um computador a partir de opções pré-definidas (por exemplo no caso da Dell), e o real co-

design de produtos como oferece a Cmax.com (no caso da industria do calçado)54. 

O termo co-design tem diferentes conotações consoante as áreas em que é empregue. Na 

perspectiva da customização em massa, Gilmore e Pine identificaram uma estratégia, a 

customização colaborativa, em que a empresa trabalha em conjunto com o cliente de modo a 

identificar e satisfazer as suas necessidades55. Udwadia e Kumar desde cedo previram que os 

clientes e as empresas seriam ‘co-construtoras’ de produtos a serem utilizados pelos clientes. 

Para estes dois autores, sem o envolvimento profundo do cliente, uma empresa estaria incapaz 

                                                           
48 PILLER, Frank, et al., Does Mass Customization pay? An economic approach to evaluate customer integration, 2004, 

Production, Planning and Control, p. 435-444, Vol. 15, Junho, 2004, p. 437. 
49 Cf. ZIPKIN, Paul, 2001, em PILLER, Frank et al., op.cit., p. 437. 
50 Cf. WIKSTROM, Solveig, 1996, em PILLER, Frank et al., op.cit., p. 437. 
51 CF. TOFFLER, Alvin, 1970, em PILLER, Frank et al., op.cit., p. 437. 
52 Cf. MILGROM, Paul, ROBERTS, John, 1990; NORMAN, Richard, RAMIREZ, Rachel, 1993, em PILLER, Frank et al., 

op.cit., p. 437. 
53 Cf. RAMIREZ, Rafael, 1999, em PILLER, Frank, et al., op.cit., p. 437. 
54 PILLER, Frank, et al., em PILLER, Frank, et al., op.cit., p. 437. 
55 Cf. GILMORE, James H., PINE, Joseph , 1997,  em ULRICH, Pamela V et al., op. cit., p. 401. 
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de satisfazer cada procura individualizada de produtos56. Anderson-Connel et al. utilizaram o 

termo ‘co-design’ para descrever a relação colaborativa entre os consumidores e os produtores 

onde através de um processo de interacção entre o design manager e o consumidor, um 

produto é desenhado de acordo com as especificações do consumidor57. A tecnologia dos 

computadores iria ajudar a estimular este esforço colaborativo, nomeadamente através da 

criação de protótipos digitais. São os sistemas CAD (Computer-Aided Design) que suportam a 

customização.58 Todavia, foi preciso esperar-se três décadas até que a Internet fornecesse a 

estrutura de informação necessária para combinar eficientemente os sistemas de produção 

flexíveis (previstos por Toffler) com as exigências dos clientes. Este espaço de tempo ocorreu 

porque o referido acto interactivo de co-criação e co-design entre o cliente e o vendedor 

incorria em altos custos de comunicação. Só recentemente, com os baixos custos da 

comunicação da Internet, é que foi possível reduzir os custos de transacção de ideias. Foi a 

democratização da Internet que tornou possível a customização em massa numa escala 

maior59. Quando combinada com a mais recente tecnologia, como o e-commerce e a robótica, 

a customização em massa não só beneficia o consumidor, como oferece ao produtor largos 

benefícios: um alto nível de flexibilidade do produto/serviço, inventário de risco reduzido, e uma 

vantagem competitiva no mercado.60 

Cada negócio de customização em massa começa com um processo de co-design entre o 

produtor (ou retalhista) e o cliente individual. Este processo é conduzido através de um sistema 

dedicado ao co-design conhecido como ‘configurador’, ‘user toolkit’ ou ‘co-design-platform’. As 

ferramentas de co-design são responsáveis por guiar o utilizador ao longo do processo de 

configuração. Diferentes variantes são representadas, visualizadas, julgadas, apreçadas e 

acompanhadas por um sistema ‘aprender-fazendo’, ajudando os clientes a perceber as suas 

próprias necessidades e desejos. O número de empresas a operar com estas ferramentas está 

a aumentar nos mercados industriais e dos consumidores, ao mesmo tempo que um grande 

número de vendedores de software oferece ferramentas para a configuração de produtos. O 

co-design é o elemento central que diferencia a customização em massa de outras estratégias 

de produção. Este princípio da customização em massa também fornece novas oportunidades 

de CRM (Customer Relationship Management). Pesquisa recente feita por Frank e Piller em 

2004 e Schreier em 2006 demonstrou que mais de 50% da disposição para comprar produtos 

customizados pode ser explicada pela percepção positiva do próprio processo do co-design61. 

Os clientes que co-criam experimentam um sentido de posse do design (“Fi-lo eu mesmo”), e 

sentem-se em sintonia psicológica com os objectivos estratégicos da empresa. O co-design 

possibilita que uma empresa aumente a lealdade dos seus clientes.  

                                                           
56 Cf. UDWADIA, Zarir F., KUMAR, Ravi, 1991, em ULRICH, Pamela V et al., op. cit., p. 401. 
57 Cf. ANDERSON-CONNEL, Lenda Jo et al., em ULRICH, Pamela V et al., op.cit., p. 401. 
58 ULRICH, Pamela V et al., op.cit., p. 403. 
59 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op.cit., p.126. 
60 Cf. PILLER, Frank, 2003, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 6. 
61

 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op.cit., p.129. 
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Modularidade é também uma parte essencial em todas as estratégias de customização em 

massa62. “Mass customization requires creating modular architectures that allow plug-and-play, 

mix-and-match compatibility of components to configure product variations to meet specific 

customers' preferences63” – ou seja, utiliza-se componentes que podem resultar em produtos 

finais totalmente diferentes. Através da modularidade, as empresas alcançam altos níveis de 

variedade de produtos, e ao mesmo tempo reduzem os custos da produção. Esta é a grande 

diferença entre a customização em massa e a convencional customização: “In a craft 

production system not only are the products engineered-to-order for each customer, but also the 

resulting fulfillment processes. In mass customization system, however, the processes are fixed 

within a given range, i.e., designed to yield output limited to certain range of specifications, 

represented by a consequent modular product design.64” Cada módulo tem uma ou mais 

funções no produto e está disponível em várias opções que originam diferentes níveis de 

desempenho.  

2.4 As duas Faces da customização em massa 

Customização é sinónimo de produtos diferenciados. A customização em massa permite que 

os produtores em massa sirvam os clientes dos mercados de nicho – algo que os seus 

concorrentes nunca serão capazes de fazer se continuarem a produzir em massa produtos sem 

oferecerem serviços de customização. Pode também ser utilizada como uma poderosa arma de 

fidelidade às marcas (tal como já foi referido)65. Quando os consumidores se tornam parte do 

processo de produção dos seus próprios produtos, estão em simultâneo a produzir as suas 

experiências com as marcas em questão. Fizeram mais do que ‘tocar’ na marca; fizeram da 

marca uma parte integrante deles próprios. Isto pode levar a uma maior quota de mercado e a 

lucros maiores para as empresas66. Piller considera que a efectiva utilização da customização 

em massa conduz à diferenciação através da individualização, à maior retenção de 

consumidores, a novas formas de cortar custos e consequentemente aumenta as vantagens 

competitivas67. Quando devidamente implementada, a customização em massa pode aumentar 

não só o desempenho de uma empresa no preço e na customização, como também outras 

prioridades competitivas como a qualidade, a agilidade e o serviço. Outros autores68 fizeram 

estudos e concluíram que o co-design era uma experiência entusiasmante que acrescentava 

valor ao produto e que a maior motivação para a customização em massa era o desejo dos 

consumidores por um produto único que servisse as suas necessidades e gostos individuais.  

                                                           
62 Cf. DURAY, Rebecca, 2000; GILMORE, James H., PINE, Joseph ,1997; KUMAR, Ashok, 2004, em PILLER, Frank, 

KUMAR, Ashok, op.cit., p.127. 
63  Entrevista a Ron Sanchez conduzida pela Connected Magazine.  
64 Cf. KUMAR, Ashok, 2004, em PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op.cit., p.127. 
65 MININNI, Ted, op.cit., p. 8. 
66 Cf. KEKRE, Sunder, SRINIVASN, Kannan,1990, em SIEVÄNEN, Matti, op.cit., p.1. 
67 Cf. PILLER, Frank, 2004, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit., p. 4. 
68 Cf. FIORE, Ann Marie; LEE, Seung-Eun, KUNZ, Grace, 2004, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op. cit.,  p. 

3. 
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No entanto, a customização tem as suas desvantagens: “there’s a tendency for part and 

process varieties to increase, low volume and high variety are often associated with 

customization and typical manufacturing process require Job-shop and batch processes”69. Os 

estudos de Bardakci e Whitelock70 basearam-se mais no ponto de vista da procura do 

consumidor e dos inconvenientes associados à customização em massa:  

• Possível aumento de preço,  

• Espaço de tempo até receber o produto,  

• Tempo envolvido na personalização.  

A customização em massa não vem sem custos. A primeira mudança por se perseguir a 

customização em massa deriva da maior complexidade e incerteza nas operações comerciais. 

Um nível mais elevado de customização requer maior variedade de produtos e, por sua vez, 

implica maior número de peças, processos, fornecedores, retalhistas, e canais de distribuição. 

O aumento da variedade de produtos introduz maior incerteza nas decisões da procura, 

aumenta o ciclo de produção e aumenta os tempos de aprovisionamento (lead times). Para 

além disso, há custos elevados que derivam do suporte do interface do co-design num website 

ou numa loja física que é parte integrante numa estratégia de customização em massa. Mas 

customização não significa necessariamente mais satisfação, e consequentemente, mais valor 

para o cliente. A satisfação pode ser estável após um certo nível de customização do produto, 

mas depois diminuir por causa dos níveis de frustração que um cliente sente devido à 

variedade de escolha. Deste modo, ajustar o nível correcto de customização é crucial para o 

sucesso da customização em massa. Por fim, a customização em massa necessita de fortes 

capacidades de gestão de mudança. Uma vez que o elemento característico da customização 

em massa é o processo de co-design, os clientes efectuam o processo de co-criação com a 

empresa. As empresas têm, portanto, o desafio de mudar as antigas e contraditórias 

percepções dos clientes e desenvolver uma atitude de os ouvir. A introdução da customização 

em massa tem de ser sempre precedida de uma bem concebida e deliberada mudança no 

processo de gestão71. 

Apesar dos desafios, a customização em massa, quando correctamente implementada, 

acarreta melhorias em todas as dimensões - customização, resposta, preço, qualidade, e 

serviço – e melhora a eficácia operacional de uma empresa72.  

 

                                                           
69 Cf. YEH, Joseph, CHU, Michael, 1991; DURAY, Rebecca et al., 2000, HAYES, Robert H., WHEELWRIGHT, Steven 

C., 1979, em SIEVÄNEN, Matti, op.cit., p.2. 
70 Cf. BARDAKCI, Ahmet, WHITELOCK, Jeryl, 2003, em SIEVÄNEN, Matti, op.cit., p.2. 
71 Cf. DELLAERT, Benedict, STREMERSCH, Stefan 2005; Evans, 2005, em PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op.cit., 

p.130-131. 
72 PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, op.cit., p. 131. 
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2.5 O ‘User Design’ 

A customização de produtos usa um sistema de produção flexível para oferecer um produto 

que corresponda às necessidades de um cliente individual. O ‘User Design’ é uma forma 

particular de customização de produtos que permite ao utilizador especificar as propriedades 

do produto. Emergiu como um mecanismo de construção de fidelidade às marcas, que faz 

corresponder produtos às necessidades do mercado (heterogéneo) e diferenciar as ofertas de 

um produtor73. O ‘User Design’ oferece a possibilidade de explorar as capacidades da Internet 

para oferecer um produto altamente diferenciado em vez de intensificar a competição de 

preços74. Vários consumidores enfrentam desafios intimidantes no design de um produto que 

responda às suas necessidades pessoais; vejamos o caso da customização de um computador 

portátil: escolher a sua “memória” pode tornar-se uma tarefa difícil quando não se sabe o 

significado de ‘MB’ ou ‘MHz’. A diferença entre aquilo que os consumidores sabem e as 

decisões para as quais são chamados a tomar revela uma das falhas do ‘User Design’. Um dos 

principais problemas da customização poderá ser a pesquisa dos valores dos parâmetros de 

design que maximizam a satisfação dos clientes. Os parâmetros de design conduzirão às 

especificações da performance do produto que por sua vez se irão relacionar com as 

necessidades do cliente75. Com os sistemas de ‘User Design’ o designer profissional é 

substituído pelo utilizador76. O utilizador tem de encontrar relação entre os parâmetros de 

design expostos nos sítios de internet das empresas e as suas necessidades. Posto isto, o 

utilizador enquanto consumidor não tem, na maior parte dos casos, conhecimento técnico 

suficiente e incorre num ‘design defect’ – escolha de parâmetros de design que não maximizam 

a sua satisfação. Um ‘design defect’ reflecte a incongruência entre o produto desenhado e o 

produto que deveria ter sido desenhado, apesar do facto de ter sido o utilizador a controlar 

todas as decisões de design. Estes ‘design defects’ podem ser atenuados com a adopção de 

cinco princípios de design77 (veja-se o Anexo 1). Desta forma produtores e distribuidores 

possibilitam que os seus clientes identifiquem os produtos que melhor se enquadram às suas 

necessidades individuais com maior naturalidade e, por fim, que aumentem a satisfação (dos 

consumidores) e a rentabilidade (das empresas).78 

 

 

 

                                                           
73 Cf. DAHAN, Ely, HAUSER, John, 2002; WIND, Jerry, RANGASWAMY, Arvind, 2001, em RANDALL, Taylor et al., 

op.cit., p. 2. 
74 Cf. LYNCH, John G. , ARIELY, Dan, 2000, em RANDALL, Taylor et al., op.cit., p. 2. 
75 Cf. ULRICH, Karl T., EPPINGER, Steven D., 2004, em RANDALL, Taylor et al., op.cit., p. 3. 
76 Cf. VON HIPPEL, Eric, KATZ, Ralph, 2002, em RANDALL, Taylor et al., op.cit., p. 4. 
77 RANDALL, Taylor et al., op.cit. p. 4-18. 
78 Idem 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 
 

O objectivo principal da presente dissertação é compreender se a customização – enquanto 

estratégia que usa um sistema de produção flexível para corresponder às necessidades de um 

cliente individual79 – é sinónimo de satisfação (para os consumidores) e sucesso (para as 

empresas). O uso da informação disponivel, qualquer que seja o seu carácter documental é 

praticamente indispensável em investigação social80. Como tal, numa primeira fase, por forma a 

realizar o enquadramento teórico do tema, recorremos à pesquisa documental. Não foram 

encontrados quaisquer obstáculos na obtenção de fontes documentais, uma vez que o tema 

mostrou ser amplamente debatido no meio académico internacional.  

Na segunda parte da dissertação, foram seleccionadas duas empresas da área do calçado, 

porque, além de ser uma área do nosso agrado, na maior parte da revisão bibliográfica 

efectuada a indústria do calçado é uma das principais áreas alvo de customização. Tomados 

pela curiosidade, escolhemos duas empresas: uma portuguesa (Atelier Fátima Alves) e uma 

australiana (Shoes of Prey). O critério de escolha foi o da comparação entre a customização 

praticada por duas empresas de nacionalidades diferentes. O Atelier Fátima Alves foi pioneiro 

em Portugal, na arte de conceber/produzir calçado de senhora. O ateliê iniciou a sua actividade 

em 1999, em Lisboa; o sapato é concebido na sua função estética de acordo com o gosto e 

escolha da cliente (forma, cor, pele e salto, tornando cada par um exclusivo)81. A Shoes of 

Prey é uma empresa australiana online de calçado customizado fundada em 2010 por três 

amigos. As clientes customizam modelos pré-concebidos pelos artesãos da empresa através 

de um software de design82. 

Numa segunda fase, considerámos pertinente realizar um estudo simultaneamente qualitativo e 

quantitativo. Dada a natureza dos primeiros – os métodos qualitativos visam o estudo dos 

significados intersubjectivos, situados, construídos e usados (repetidos)83 – optámos por 

realizar entrevistas qualitativas aos responsáveis das empresas objecto de estudo de forma a 

aferir a existência de customização nas empresas alvo de estudo, em que grau é praticada e se 

é uma estratégia eficaz e rentável. A entrevista qualitativa pode ser definida como uma 

conversa provocada explicitamente pelo investigador, dirigida a pessoas seleccionadas com 

base num plano de investigação, isto é, com determinadas características, como pertença a um 

dado grupo, com uma finalidade de tipo cognoscitivo, guiada pelo entrevistador e assente num 

esquema flexível de interrogação84. O tipo de entrevista escolhido foi, então, a entrevista semi-

                                                           
79 Ibidem. 
80 MOREIRA, Carlos Diogo, Teorias e Práticas de Investigação, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – 

Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, p. 153, 2007. 
81 Atelier Fátima Alves, (http://www.fatimaalves.pt.vu/). 
82 Shoes of Prey, (http://www.shoesofprey.com/). 
83 MOREIRA, Carlos Diogo, op. cit. p.50 
84 Idem, p. 204. 
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estruturada caracterizada pelo emprego de uma lista de perguntas ordenadas (para conseguir 

um contexto equivalente) e redigidas (para terem o mesmo significado) por igual para todos os 

entrevistados, mas de resposta livre ou aberta85 (veja-se o guião de entrevista no Anexo 2). 

Entrevistou-se também clientes de ambas as empresas para aferir o grau de satisfação e aquilo 

que as levou a customizar os sapatos (veja-se os guiões de entrevista 2 e 3 no Anexo 3 e 4). 

Por outro lado, sentiu-se necessidade de averiguar o ponto de vista do consumidor, 

complementando a análise das empresas e da sua atitude face á customização. Nesta 

colaboração entre empresas e consumidores proporcionada pela customização, torna-se 

necessário averiguar as preferências e o grau de satisfação do consumidor relativamente ao 

empowerment do consumidor e à customização. Esta parte do estudo é, por isso, quantitativa, 

uma vez que se optou por aplicar inquéritos por questionário aos consumidores. O universo 

deste estudo é constituído por indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou inferior a 17 

anos, residentes em Portugal. A amostra é de julgamento - um tipo de amostra em que as 

unidades de amostragem são seleccionadas por razões de facilidade, e é desconhecido o 

universo a que pertence a amostra. Esta amostra é seleccionada inteiramente com base na 

conveniência do investigador86. Um questionário pode ser definido como um conjunto de 

perguntas estandardizadas (de formulação idêntica, lidos literalmente e seguindo-se sempre a 

mesma ordem ao entrevistar-se cada inquirido). No que concerne ao tipo de perguntas estas 

serão não só fechadas uma vez que é o investigador que determina, previamente, quais as 

diversas opções de resposta possíveis87 como também abertas, permitindo um maior grau de 

liberdade de resposta ao consumidor (veja-se questionário no Anexo 5). Esta amostra é 

composta por 103 indivíduos, que responderam ao questionário online através da colocação do 

mesmo no questionpro.com. O questionário esteve activo desde o dia 24 de Março de 2010 até 

ao dia 17 de Maio de 2010. Foi visualizado 270 vezes, iniciado 157 e completado 103. 

24-03-2010 20 

25-03-2010 27 

26-03-2010 8 

27-03-2010 4 

28-03-2010 16 

29-03-2010 3 

30-03-2010 2 

31-03-2010 1 

01-04-2010 2 

03-04-2010 1 

05-04-2010 2 

                                                           
85Ibidem p. 206. 
86 Ibidem, p. 129 
87 Ibidem, p.234. 
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06-04-2010 2 

07-04-2010 2 

10-04-2010 2 

13-04-2010 1 

18-04-2010 2 

19-04-2010 1 

25-04-2010 1 

28-04-2010 1 

09-05-2010 6 

Tabela 1 – Evolução das respostas válidas/dia 

A distribuição geográfica (por distritos) dos inquiridos foi a seguinte:  

Distrito 

 N % 
Lisboa 85 82,5 
Beja 1 1,0 
Funchal 1 1,0 
Leiria 2 1,9 
Santarém 4 3,9 
Setúbal 9 8,7 
Viana do Castelo 1 1,0 

Tabela 2 - Distribuição Geográfica dos inquiridos 

Quanto às variáveis sexo e idade, a amostra apresenta-se distribuída da seguinte forma:  

 Categorias N % 

Sexo Masculino 36 35% 

Feminino 67 65% 

Idade Até aos 17 anos 3 2,9% 

18/24 63 61,2% 

25/34 13 12,6% 

35/44 8 7,8% 

45/54 14 13,6% 

55/64 2 1,9% 
Tabela 3 - Composição da amostra (Sexo e Idade) 

Relativamente às habilitações literárias, aproximadamente 74% da amostra tem o ensino 

superior, sendo que o segundo valor que mais destaca é o 12º ano ou equivalente (16,5%). 

61,4% dos inquiridos são estudantes, sendo os trabalhadores por conta de outrem o segundo 

valor mais representativo (15,8%). Destaca-se o terceiro maior valor, o dos desempregados 

(aproximadamente 8% da amostra). 
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CAPÍTULO III – EXEMPLOS DA INDÚSTRIA DO CALÇADO  
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Na segunda parte da dissertação seleccionámos duas empresas da área do calçado feminino 

customizado – o Atelier Fátima Alves (empresa portuguesa) e a Shoes of Prey (empresa 

australiana). Os principais objectivos foram referidos no capítulo anterior e englobavam a 

percepção da existência de customização nas empresas alvo de estudo, em que grau é 

praticada e se é uma estratégia eficaz e rentável. Para além disso pretendemos avaliar a 

customização sob a perspectiva do consumidor: será a customização sinónimo de satisfação? 

Efectuámos esta análise com os resultados de um estudo em mente. Em 2007, a revista de 

compras norte-americana ShopSmart, composta por mais de 1000 mulheres e efectuada pelo 

Consumer Reports National Research Center, descobriu que grande parte das americanas têm, 

em média, dezanove pares de sapatos, embora utilizem apenas quatro pares regularmente88. 

Estarão elas satisfeitas com a sua compra? Fará sentido a única envolvência das clientes com 

as empresas ser feita ao nível da compra? Analisaremos as dinâmicas entre cada uma das 

empresas e as clientes no acto da customização, e também os processos pelos quais é 

necessário passar para que se customize um sapato. Através das entrevistas realizadas a 

responsáveis e clientes de ambas as empresas, podemos retirar algumas conclusões 

importantes, a serem desenvolvidas após a apresentação das empresas. 

 

2. ANÁLISE DAS EMPRESAS DE CALÇADO CUSTOMIZADO 

2.1. Atelier Fátima Alves 
“Só assim será possível realizar sonhos...” 

Atelier Fátima Alves 
   

“Lisboa não é Manhattan. Ainda não temos uma loja do Manolo Blahnik, do Jimmy Choo, do 

Christian Louboutin, os mais conhecidos (e caros) designers de calçado. Mas, vai-se a ver, e 

nem sequer é preciso. Porque já é possível pegar numa revista, apontar o dedinho para um 

modelo rebuscado, gritar “quero uns iguais” e correr porta fora com o recorte na mão, qual 

Camões a tentar salvar ‘Os Lusíadas’. Para onde? É o que passamos a explicar.” 89 

O Atelier de Calçado Fátima Alves está em funcionamento desde 1999, em Lisboa, “para 

satisfazer as necessidades de todas as suas clientes”90. A sua principal actividade é a 

produção de sapatos, botas e malas totalmente customizados pelas clientes, e foi “pioneiro 

                                                           
88 GOLDSMITH, Belinda, Most women own 19 pairs of shoes -- some secretly, 2007, 

(http://www.reuters.com/article/idUSN0632859720070910). 
89MARTINS, Ana Garcia, Sapatinhos ‘a la carte’, 2009,( http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=126). 
90 Atelier Fátima Alves, (http://www.fatimaalves.pt.vu/). 
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em Portugal, na arte de conceber/produzir calçado de senhora”91. Este é um negócio apenas 

dirigido às mulheres. Fátima Alves explica que “os homens protestam, dizem que é a 

discriminação total, mas foi uma opção. Os homens não sabem gastar dinheiro como as 

mulheres, para além de que morreria de tédio a desenhar sapatos para eles. Usam sempre os 

mesmos dois ou três modelos e não vão além do preto, castanho ou camel”92. Adicionalmente 

o calçado de homem é mais complicado de executar, exigindo mais tempo e dedicação. 

De acordo com a descrição da empresa no seu website são as clientes que contribuem 

activamente para o processo de criação de cada peça que o Atelier fabrica. De facto, o Atelier 

Fátima Alves é um exemplo perfeito do conceito de customização defendido por nós. A cliente 

do Atelier expressa as suas preferências exactas no que diz respeito ao design do produto em 

questão (como a cor, o material e o salto) e elas são executadas por outros agentes que não 

os próprios consumidores. A consumidora do 

Atelier Fátima Alves é participante activa em 

cada estágio de desenvolvimento dos sapatos 

(desenvolvimento do produto, processo de 

compra, co-produtora do produto oferecido) 

excepto na fase da sua elaboração efectiva.  

As clientes vêm um pouco de todo o País para 

terem direito a um par de sapatos totalmente 

customizado. No Atelier “o sapato não é tratado 

como objecto, mas sim concebido na sua função 

estética de acordo com o gosto e escolha da cliente”93.  

O Atelier Fátima Alves diferencia-se das sapatarias e restantes lojas que comercializam 

calçado “pronto-a-vestir” por duas razões essenciais:  

� As suas clientes têm a oportunidade de escolher a forma, cor, pele e salto do sapato, 

tornando cada par exclusivo; 

� A equipa designada para conceber o sapato é composta por artesãos altamente 

qualificados especializados na arte de criar sapatos, botas e malas. 

São inegáveis as grandes transformações que o ‘pronto-a-vestir’ veio trazer ao mercado do 

calçado através da criação de sapatos em grandes escalas, melhorias na qualidade e maior 

variedade (em estilo e preço). No entanto, a cliente do Atelier Fátima Alves que customiza o 

seu sapato não está interessada em integrar-se, mas sim distinguir-se das restantes mulheres 

pela sua criação. A empresa assume-se como realizadora de sonhos uma vez que o sapato 

ideal, considerado pela cliente como irrealizável, pode afinal de contas ser concebido neste 

                                                           
91 Idem 
92 MARTINS, Ana Garcia, Sapatinhos ‘a la carte’, 2009,( http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=126). 
93 Atelier Fátima Alves, (http://www.fatimaalves.pt.vu/). 

Ilustração 1 - Sapato Colecção Fátima 
Alves 



29 
 

Atelier. A missão assumida pelo Atelier Fátima Alves é a de “satisfazer e fidelizar as clientes 

com produtos únicos e de grande qualidade”94. 

Para além destas duas características diferenciadoras das sapatarias tradicionais, há que 

destacar o atendimento “totalmente pessoal e exclusivo o que contribui decisivamente para a 

satisfação e fidelização das clientes”95.  

Conforme foi explicado no capítulo da metodologia, foram realizadas duas entrevistas de 

modo a compreender melhor a adequação do conceito ‘customização’ à indústria do calçado 

sob o ponto de vista da empresa e da cliente: uma a Vanda Alves, irmã da proprietária do 

Atelier Fátima Alves (veja-se anexo 6), e outra a Margarida Pedroso Ferreira, um nome 

conhecido da área do Marketing e Publicidade em Portugal e também cliente do Atelier (veja-se 

anexo 7).  

Questionada sobre o conceito de customização da 

sua empresa, Vanda Alves explicou que para 

customizar um sapato a cliente tem de escolher uma 

base pré-existente (“modelo de sapato”) e a partir daí 

pode criar o seu sapato (veja-se anexo 6). Mas isto 

não invalida que as clientes possam escolher adquirir 

o sapato exactamente como está nos pré-modelos. No 

entanto, a entrevistada afirma que “geralmente as 

pessoas gostam sempre de inventar um pouco” (veja-

se anexo 6). Ou seja, “a pessoa escolhe a cor, o salto que quer aplicar, se o sapato estiver 

fechado pode optar por fazer aberto…há uma série de aplicações que podem ser feitas através 

de uma base do sapato que leva as clientes a criar o seu próprio sapato” (veja-se anexo 6). Isto 

significa que aqui não é possivel desenhar o sapato de origem e pedir para o Atelier o criar. “A 

cliente tem de se limitar aos modelos da loja (que são centenas), mas pode sempre alterar a 

cor, o material e o salto” (veja-se anexo 6). Por aqui se vê a existência da modularidade, 

característica essencial da customização, dado que diferentes saltos, padrões, tecidos, cores, 

combinadas de formas distintas, dão origem a produtos diferentes entre si.  

A ideia de comercializar produtos customizados surgiu porque “era uma falha que havia no 

mercado” (veja-se anexo 6). “Pessoalmente estava farta de ir a uma loja e de ver uma camisola 

que achava gira e perguntar se havia em amarelo ou verde e só havia em preto e branco”96. 

Tendo crescido numa família com trabalhadores de fábricas de sapatos (“em grandes 

quantidades, tudo standard”), e posteriormente expandindo o negócio para clientes individuais, 

Fátima Alves decidiu inovar e criar uma empresa que desse a oportunidade de criar. “Como isto 

                                                           
94 Idem. 
95 Idem. 
96 Vanda Alves, declarações off  the record 

Ilustração 2 - Sapato Colecção 
Noivas Fátima Alves 
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é tudo trabalho artesanal, há a possibilidade de ser feito para uma pessoa especifica” (veja-se 

anexo 6). 

A estratégia da customização tem sido eficaz, uma vez que cada vez mais pessoas 

procuram produtos diferentes: “as pessoas não gostam de ver toda a gente com a mesma 

coisa” (veja-se anexo 6). Por outro lado acontece muitas vezes as clientes gostarem do sapato 

de uma sapataria mas o salto ou a cor não serem os mais adequados para si, e recorrerem ao 

Atelier. No entanto, tal como já foi referido, no Atelier não há a possiblidade das clientes 

desenharem o seu sapato para os artesãos fazerem igual. Questionada sobre o que sente por 

poder customizar os seus próprios sapatos, Margarida Ferreira respondeu numa única palavra 

que no fundo sintetiza a finalidade da customização: “criativa”(veja-se anexo 7). 

O Atelier Fátima Alves vende “à volta de uns 20 pares [de sapatos] por dia” (veja-se anexo 6). 

Contudo, há que ter em conta a sazonalidade do negócio: “no pico do Inverno temos uma 

grande afluência, no pico do Verão temos uma grande afluência, mas naquelas partes 

transitórias as pessoas não sabem o que calçar” (veja-se anexo 6). Ou seja, no Inverno as 

clientes calçam botas e no Verão sandálias. Mas a partir do mês de Janeiro/Fevereiro, há uma 

certa incerteza em relação ao calçado a usar uma vez que “o Inverno já foi mas para [usar] 

sandálias também é cedo” (veja-se anexo 6).  

A caracteristica mais alterada pelos consumidores nas criações do Atelier é o salto (veja-se 

anexo 6). Margarida Ferreira refere que as características que mais gosta de customizar num 

sapato são as cores, materiais e salto. No fundo “detalhes que façam a diferença” (veja-se 

anexo 7). 

Na opinião de Vanda Alves, aquilo que leva as consumidoras a optarem pelo calçado 

customizado em detrimento do calçado “pronto-a-vestir” é  “a possibilidade de fazer [o sapato] 

“naquela” cor, “naquele” modelo específico” (veja-se anexo 6). Por sua vez, Margarida Ferreira 

afirma que aquilo que a faz comprar sapatos customizados é a possibilidade de “ter sapatos 

únicos; responder às necessidades de conjugação com malas, roupas...” (veja-se anexo 7). 

Numa sapataria isto não seria possível: ou as clientes compram os sapatos tal como estão 

mesmo não gostando de determinado pormenor ou então deixam-nos na loja porque “há a 

falha de não haver a cor que a pessoa quer ou o salto que não está adequado ao que a pessoa 

pretende” (veja-se anexo 6).  

Questionada sobre o perfil das suas clientes, a proprietária não consegue precisar uma faixa 

etária especifica. No entanto considera que cada cliente é diferente e que as preferências 

consoante idades são subjectivas: “temos clientes com 80 anos a calçar sapatos nossos com 

saltos. Por outro lado aparecem raparigas mais novas que querem saltos mais baixos” (veja-se 

anexo 6). Vanda Alves destaca também que no Atelier são confeccionados sapatos 

essencialmente para toilette. Ou seja, sapatos práticos com solas de cortiça ou saltos de 

borracha não fazem parte da sua àrea.  
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Acerca de possiveis campanhas de comunicação já efectuadas, a entrevistada refere que 

nunca realizou nenhuma, mas que patrocinou um costureiro da Moda Lisboa durante alguns 

anos (veja-se anexo 6). Essa foi a única divulgação mais pública que o Atelier já fez. Para que 

o Atelier seja divulgado, conta com o “boca-a-orelha” das suas clientes fieis. Margarida Ferreira 

refere que tomou conhecimento da existência do Atelier Fátima Alves através de amigas que já 

eram clientes(veja-se anexo 7). Através da recente criação do novo website, há também uma 

maior divulgação. O website está dividido em quatro áreas: ‘Home’, ‘Atelier’ (onde ficamos a 

conhecer melhor a empresa), ‘Colecções’ (Outono/Inverno e Primavera/Verão de sapatos, 

botas, malas e noivas), e ‘Contactos’. 

 

Ilustração 3 - Home Website Atelier Fátima Alves 

Outro agente importante neste processo de divulgação são as noivas: ““há websites de noivas 

que são também um grande ‘motor de busca’ para nós. Fazemos muitos sapatos para noivas e 

são elas que geralmente mais procuram (…). Como já houve uma ou outra que fez, depois nos 

blogues põem a indicação do nosso website e as outras através disso conseguem chegar a 

nós” (veja-se anexo 6). 

No que diz respeito aos preços praticados por Fátima Alves, oscilam entre os 40 e os 150 

euros dependendo dos materiais escolhidos pelas clientes. Comparativamente às sapatarias, 

estão abaixo da média, “e para aquilo que é, sapatos todos em pele e uma personalização 

dos modelos base que temos, é muito barato” (veja-se anexo 6). 

Relativamente a lacunas detectadas no Atelier Fátima Alves, estas prendem-se com o facto de 

a loja não estar preparada para receber clientes desconhecidas diariamente. O leque de 

clientes já é vasto e é por isso que quem visita o Atelier Fátima Alves se depara com uma 

porta fechada, estores corridos e ausência de placa identificativa: “a clientela já é tanta que não 

é possível abrir o espaço a todos os curiosos”97. Fátima Alves dá prioridade a pessoas 

indicadas por outros clientes, mas quando está mais desafogada também aceita 

                                                           
97 MARTINS, Ana Garcia, Sapatinhos ‘a la carte’, 2009,( http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=126). 
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‘desconhecidos’98. Na nossa opinião, o negócio de Fátima Alves tenta ‘passar despercebido’, 

mas tal estratégia nos dias actuais pode não ser a mais indicada. Depender da clientela fixa 

pode não ser a melhor das ideias, uma vez que os gostos mudam e a concorrência por parte 

do pronto-a-vestir é forte e apelativa (nomeadamente em relação a preços). Há que ter em 

conta também o facto de o trabalho ser artesanal e de existirem grandes dificuldades em 

arranjar mão-de-obra qualificada para o executar. “ (…) o trabalho é artesanal e muito poucos 

sabem fazê-lo. O trabalho em si tem poucos passos mas é complexo e trabalhoso”99. Ou seja, 

consideramos que deveriam ser feitos todos os esforços no sentido de aumentar a mão-de-

obra para que os ‘curiosos’ tivessem também oportunidade de customizar os seus sapatos. O 

revés da customização (e simultaneamente a sua maior vantagem) é precisamente o facto de 

ser um trabalho minucioso; cada par necessita de uma atenção especial e não pode ser feito 

de forma automatizada, como na produção em massa. No entanto, uma maior quantidade de 

mão-de-obra poderia ser uma forma de resolver este problema. A empresa deveria de tentar 

atrair os clientes e não afastá-los.  

Para além disso, há que apontar a fraca presença e participação em redes sociais como o 

Facebook (a empresa tem página nesta rede social mas quase nunca a utiliza), explicada 

apenas pelo facto de querer manter o negócio pequeno. No entanto, esta poderia ser uma 

excelente forma de contactar com as clientes e potenciais clientes do Atelier, esclarecendo-lhes 

duvidas e criando uma certa interacção que só beneficiaria o negócio. 

Por fim, outra lacuna identificada relaciona-se com a não-utilização de um software de design 

no website da marca ou na própria loja. Uma vez que as clientes gostam de brincar e de 

‘inventar’, esta seria uma boa oportunidade para conhecerem as bases pré-elaboradas pelo 

Atelier e nelas experimentarem todas as hipóteses possíveis de realizar. Seria uma boa forma 

de se sentirem mais envolvidas, criativas e também de pré-visualizarem o resultado final das 

suas experiências. Para além deste software ser uma boa forma de aumentar a satisfação 

final da cliente (por aproximar o modelo desenhado á realidade e ao resultado final) pode ser 

uma característica diferenciadora relativamente a todas as outras sapatarias e pronto-a-vestir, 

atraindo assim um maior número de clientes. 

2.2. Shoes of Prey 

“Shoes of Prey was born out of desire” 
Shoes of Prey 

 
 

A Shoes of Prey é uma empresa online australiana de calçado customizado fundada em 2010 

por três amigos – Jodie, Michael (casados) e Mike100. Tudo começou quando Jodie, o elemento 

feminino do trio, começou a viajar até Hong Kong para que um artesão lhe fizesse sapatos ao 

                                                           
98 Idem 
99 Vanda Alves, Declarações off the record  
100 Shoes of Prey (http://www.shoesofprey.com/). 
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seu gosto. A popularidade do seu calçado entre as amigas começou a aumentar e as suas 

encomendas e visitas ao artesão começaram a ser cada vez mais frequentes (“Jodie’s 

girlfriends loved the shoes as they were hand-made and completely personal to the girl who 

wore them”). Após algum tempo, Michael concluiu que a paixão de Jodie por sapatos 

customizados era uma ideia de negócio com potencial. Mike, amigo de ambos e engenheiro de 

software considerou a ideia tinha “asas” e começou a pensar num programa de computador 

simples de design de sapatos. Após o protótipo e construção do website, os designs e 

materiais foram testados por clientes beta e aperfeiçoados. Quando a marca estava pronta a 

ser lançada oficialmente, Mike e Michael demitiram-se dos seus empregos na Google101.  

No website da marca lemos acerca do reconhecimento da Shoes of Prey da dificuldade das 

mulheres em encontrar o par de sapatos perfeito. “Shoes of Prey was born out of desire”102, 

dizem. Tal como já foi referido, muitas mulheres não ficam plenamente satisfeitas com os 

sapatos que compram nas sapatarias e pronto-a-vestir, seja por causa de um salto, de um 

acessório, ou de qualquer outro detalhe. O calçado ideal pode não ser um sonho impossível. 

No entanto, a marca assume-se como facilitadora dessa tarefa: “being too familiar with the long 

days of shopping that accompany the usually disappointing search for the perfect shoes, we at 

Shoes of Prey sought out a solution to this conundrum - we tracked down a team of highly 

skilled artisans dedicated to crafting shoes just the way we like them, made friends, and now 

bring the solution to you on www.shoesofprey.com”103.  

A customização de sapatos pela Internet não é novidade. Basta olharmos para grande parte 

das marcas de calçado desportivo para nos apercebermos disso (p.ex. a NikeID). No entanto, 

decerto muitas mulheres não acharão muito entusiasmante comprar grandes quantidades de 

ténis customizados. No caso dos sapatos de salto alto, botas, ou sabrinas, é provável que seja 

diferente. A Shoes of Prey distingue-se das restantes marcas de calçado feminino customizado 

(nomeadamente do Atelier Fátima Alves) pela ferramenta de design no seu web-site. Com o 

objectivo de encontrar o par perfeito em mente, através desta ferramenta a tarefa torna-se mais 

fácil e interactiva. Para além de poder ser utilizada pelas mulheres de todo o mundo, dá-lhes a 

possibilidade de se tornarem designers de sapatos. A fórmula da empresa é muito simples: 

Objecto de desejo + customização + política de devolução = satisfação.  

O conceito de customização praticado na Shoes of Prey relaciona-se mais com o de ‘User 

design’ do que no Atelier Fátima Alves mas, ainda assim, não o é totalmente. Se por um lado o 

‘User Design’ oferece a possibilidade de explorar as capacidades da Internet para oferecer um 

produto altamente diferenciado, por outro o designer profissional é substituído pelo utilizador. 

A Shoes of Prey utiliza uma ‘co-design-platform’, um sistema dedicado ao co-design, mas em 

compensação utiliza modelos standards (fazendo aproximar o conceito de customização da 

                                                           
101 Idem 
102 Idem 
103 Idem 



empresa do de customização em massa

utilizadoras mas não especificam os parâmetros de 

definidos pela empresa, para que não incorram num 

resultado final. Uma vez que na 

tecnologia, e-commerce e robótica, podemos relacionar a empresa com este conceito. 

ferramenta de co-design da Shoes of Prey é responsável por guiar o utilizador ao longo do 

processo de configuração ajudando as clientes a perce

através da experiência. O co-design 

clientes. Para além disso a empresa utiliza também a 

Alves) parte essencial em todas a

Na Shoes of Prey a cliente 

Gladiator Heel; Ankle Boots

Ballet Flats104.  

Ilustração 4 - 'Please choose a starting design" 

Após seleccionar o modelo base, vem a 

escolher a cor e o tipo de pele

brilhante, couro envernizado, 

se terá algum acessório (existem vários tipos de 

No fundo, as possibilidades são 

x 10^22 tipos de sapatos (381 seguidos de 20 zeros)

ganhar forma nas mãos dos artesãos

to measure, swaddle them in a soft dust bag 

feet”. Todos os sapatos são feitos à mão

customização: “eles são artesãos reais; é de ficar sem fôlego observá

                                                          
104 Idem 
105 Idem 

customização em massa). Ou seja, as clientes da Shoes of Prey são 

mas não especificam os parâmetros de design; antes utilizam parâmetros pré

definidos pela empresa, para que não incorram num ‘design defect’ e fiquem satisfeitas com o 

resultado final. Uma vez que na customização em massa existe uma combinação de 

e robótica, podemos relacionar a empresa com este conceito. 

da Shoes of Prey é responsável por guiar o utilizador ao longo do 

processo de configuração ajudando as clientes a perceber as suas necessidades e a aprender 

design possibilita que uma empresa aumente a lealdade das suas 

Para além disso a empresa utiliza também a modularidade (tal como o Atelier Fátima 

Alves) parte essencial em todas as estratégias de customização em massa. 

a cliente constrói o seu próprio sapato a partir de sete modelos

Ankle Boots; Round Toe; Round Toe with platform; Wedge

'Please choose a starting design" - Shoes of Prey

Após seleccionar o modelo base, vem a customização propriamente dita. A cliente pode 

pele (seda italiana, pele de peixe, pele de cobra, couro macio, 

, camurça, e pêlo) o salto, o modo como o sapato será fechado, e 

se terá algum acessório (existem vários tipos de laços e fivelas, por exemplo).

No fundo, as possibilidades são muitas e dão para ‘brincar’ infinitamente com os materiais

x 10^22 tipos de sapatos (381 seguidos de 20 zeros)105. Terminada esta etapa, o produto vai 

artesãos da marca: “our expert craftsmen then make your shoes 

to measure, swaddle them in a soft dust bag and crisp new box, and ship them to your waiting 

feitos à mão em Cantão (China) por artesãos especializados na 

“eles são artesãos reais; é de ficar sem fôlego observá-los a trabalhar. 
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es da Shoes of Prey são 

; antes utilizam parâmetros pré-

e fiquem satisfeitas com o 

existe uma combinação de 

e robótica, podemos relacionar a empresa com este conceito. A 

da Shoes of Prey é responsável por guiar o utilizador ao longo do 

ber as suas necessidades e a aprender 

possibilita que uma empresa aumente a lealdade das suas 

(tal como o Atelier Fátima 

sete modelos base: 

Wedge; Pointy Toe; 

 

Shoes of Prey 

propriamente dita. A cliente pode 

ouro macio, couro 

o modo como o sapato será fechado, e 

, por exemplo).  

com os materiais: 3.81 

Terminada esta etapa, o produto vai 

“our expert craftsmen then make your shoes 

and crisp new box, and ship them to your waiting 

por artesãos especializados na 

los a trabalhar. A sua 



atenção ao detalhe é incrível, e é resultado dos

sapatos”106. Os sapatos são entregues no mundo 

após o pedido. Se o calçado não servir ou se a pessoa não gostar do resultado, 

Prey refaz o par ou devolve o dinheiro.

forma de aumentar a satisfação da cliente. 

Ilustração 

Numa entrevista realizada por 360Tech, 

questionado se pretende que a Shoes of Prey seja 

online). Mike respondeu “sim e não”. ‘Sim’ porque 

oferecer sapatos customizado

we don't want to become a clearinghouse for every style of shoe imaginable”. 

lado, os donos da Shoes of Prey querem 

não massificado como acontece na Zappos

Conforme foi explicado no capítulo da 

da Shoes of Prey do sexo feminino, entre os 25 e 34 anos, 

seu grau de envolvência com a 

optassem por calçado customizado

Shoes of Prey, as clientes referiram três modos diferentes: a primeira leu um artigo na 

Mashable sobre customização; a segunda foi através de

viu os sapatos dispostos numa loja 

compraram já um par de sapatos Shoes of Prey

entrevistadas refere que compra sapatos customizados porque 

encontra melhor ideia do que criar os seus 

refere que os compra porque gosta de ser 

                                                          
106 Idem 
107 360 Tech, Shoes of Prey Interview from the Tech Side, 2010

prey-interview-from-the-tech-side.php

rível, e é resultado dos 4-5 anos de treino para que sejam artesãos se 

Os sapatos são entregues no mundo inteiro num prazo de quatro a cinco semanas 

após o pedido. Se o calçado não servir ou se a pessoa não gostar do resultado, 

o par ou devolve o dinheiro. Esta política de devolução para refazer 

forma de aumentar a satisfação da cliente.  

Ilustração 5 - Customização Shoes of Prey 

realizada por 360Tech, Mike Knapp, um dos fundadores da empresa, 

pretende que a Shoes of Prey seja a próxima Zappos (a maior loja de sapatos 

respondeu “sim e não”. ‘Sim’ porque quer que o negócio se expanda para poder 

oferecer sapatos customizados e bonitos para o maior número de pessoas possível. 

we don't want to become a clearinghouse for every style of shoe imaginable”. Ou seja, por outro 

lado, os donos da Shoes of Prey querem que o produto permaneça relevante, único e 

massificado como acontece na Zappos107. 

Conforme foi explicado no capítulo da metodologia, foram realizadas entrevistas a três clientes 

do sexo feminino, entre os 25 e 34 anos, de modo a compreender melhor o 

ia com a empresa, e as circunstâncias que contribuíram para que 

optassem por calçado customizado (veja-se anexo 8). Questionadas sobre como conheceram a 

Shoes of Prey, as clientes referiram três modos diferentes: a primeira leu um artigo na 

ção; a segunda foi através de recomendação de amigas; e a terceira 

viu os sapatos dispostos numa loja pop-up (veja-se anexo 8). Todas as entrevistadas 

compraram já um par de sapatos Shoes of Prey (veja-se anexo 8). Uma das clientes 

entrevistadas refere que compra sapatos customizados porque é viciada em sapatos, 

encontra melhor ideia do que criar os seus sapatos de sonho (veja-se anexo 8)

refere que os compra porque gosta de ser original e a terceira responde: “Para ser diferente. 

                   

360 Tech, Shoes of Prey Interview from the Tech Side, 2010 (http://www.360fashion.net/360tech/2010/01/shoes

side.php). 
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As roupas e sapatos na Austrália, parecem iguais”. Sobre as características que mais gostam 

de customizar ao seu gosto, recebemos novamente três respostas diferentes: “I realy love the 

colors and materials witch are proposed. They are like nude, and lusty at same time”, responde 

a primeira. “A abertura no dedo”, responde a segunda. “A pele, o salto e o tamanho” identifica a 

terceira (veja-se anexo 8). Uma das clientes refere que aquilo que sente quando customiza um 

par de sapatos é uma nostalgia dos tempos em que era mais pequena. Isto relaciona-se com o 

facto de a Shoes of Prey realizar sonhos e criar pares de sapatos diferentes dos restantes: “É 

uma ideia fantástica para as pessoas que querem algo diferente”. Gail, cliente da Shoes of 

Prey, comenta no website: “Os sapatos condizem com o meu vestido na perfeição e estive com 

eles calçada durante 12 horas. São muito confortáveis. Todas as pessoas comentavam e senti-

me bastante orgulhosa por poder dizer ‘Mandei-os fazer para mim’” (veja-se anexo 8). 

 

Ilustração 6 - "What our customers are saying" - Shoes of Prey 

O tamanho do sapato é também um factor customizável para a empresa. Para além das 

tradicionais medidas standard Europeias, Australianas, Americanas, Inglesas, e Japonesas, há 

também a possibilidade de criar sapatos com medidas diferentes (com a agravante de terem de 

ser construídos novos moldes, e de isso ficar mais caro que o habitual). Muitas pessoas têm 

características diferentes daquilo que está padronizado e por vezes é complicado para elas 

arranjar sapatos que lhes sirvam e que simultaneamente gostem. Sobre este aspecto, Natalie, 

cliente da Shoes of Prey, deixa o seu testemunho no website: “Estou tao entusiasmada por 

poder comprar sapatos bonitos em tamanhos grandes, após anos desta luta! Mal posso 

esperar por encomendar mais!”108. Rachel B. comenta: “Os sapatos que encomendei estavam-

me ligeiramente pequenos, e, tal como o website prometeu, pude devovê-los para que mos 

refizessem num tamanho maior. Agora, servem-me na perfeição! Já sei qual é o meu tamanho 

exacto, e decerto irei encomendar mais pares no futuro”109. Elisa, cliente com medidas fora do 

standard escreve na página da Shoes of Prey: “Sou um tamanho 11/12 e é praticamente 

                                                           
108 Shoes of Prey Testimonials (http://www.shoesofprey.com/content/testimonials.html). 
109 Idem 
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impossível encontrar sapatos para o meu tamanho, não pelo menos sapatos dos quais me 

sinto orgulhosa de estar a usar. Continem com o bom trabalho!”110. 

Á semelhança do que ocorre no Atelier Fátima Alves, a Shoes of Prey tem alguns pares de 

sapatos já concluídos, (prontos a serem enviados para qualquer parte do mundo) e também 

não copia sapatos de fotografias: “When another shoe designer has come up with something 

we don't like to copy it or even elements of it as it's their design, not ours”111. Comparativamente 

ao Atelier Fátima Alves, os preços da Shoes of Prey, são mais elevados: “our bespoke shoes 

cost €130 for ballet flats; €165 for 1½ to 3½ inch heels, €200 for 4 to 4½ inch heels and €235 

for ankle boots”112. Para quem não pode despender do dinheiro na altura, há a possibilidade 

de guardar a criação na conta pessoal e retomar quando quiser.  

Relativamente à divulgação do produto, a Shoes of Prey tem tido sucesso resultado do 

Word-of-mouth e coberturas editoriais113. O word-of-mouth começou com os Crunchie 

Awards da Techcrunch quando a empresa foi uma das finalistas. Mais recentemente a Marie 

Claire fez uma reportagem na Austrália sobre a empresa, que gerou grande curiosidade e fez 

muitas pessoas visitaram o website. Para além disso o sucesso deve-se também a posts em 

blogs de moda e muitas referências á empresa no Twitter e Facebook114. Utilizam muito o 

AdWords (ou não tivessem eles trabalhado na Google), e já recorreram ao Facebook Ads, que 

segundo palavras de Mike, resultou muito bem. A empresa utiliza o seu próprio Twitter (onde 

faz o acompanhamento da pré-venda e pós-venda) e também o Facebook, onde responde a 

dúvidas de consumidoras, comenta designs partilhados pelas clientes, e informa sobre as 

novidades da empresa. No website da marca as clientes podem escrever os seus testimonials 

mostrando que a sua experiência valeu a pena e que querem repetir o acto de compra115.  

Mais recentemente a empresa pediu a uma jovem vlogger de 16 anos do Tennessee, Blair 

Fowler (ou Juicystar07) que experimentasse um dos seus pares de sapatos e abrisse um 

concurso para que os seus espectadores ganhassem um par116. A jovem criou o vídeo que 

rapidamente se tornou o quinto mais visto do Youtube no mundo inteiro. Apesar de cada par de 

sapatos ter um preço relativamente elevado, e de a rapariga típica de 16 anos não ter dinheiro 

para os comprar, isso não significa que ela não possa promover o website que os faz: “while 

Fowler's audience of 13-17 year old girls may not be in the income bracket that the retailer 

                                                           
110 Ibidem 
111 Shoes of Prey (http://www.shoesofprey.com/). 
112 Idem 

113 360 Tech, Shoes of Prey Interview from the Tech Side, 2010 (http://www.360fashion.net/360tech/2010/01/shoes-of-

prey-interview-from-the-tech-side.php). 
114 Idem 
115 Ibidem 
116 KEANE, Meghan, Teen girls may not buy $200 custom shoes, but they're helping spread the word about Shoes of 

Prey , 2010 (http://econsultancy.com/blog/5674-teen-girls-may-not-be-able-to-buy-200-custom-shoes-but-they-re-

helping-spread-the-word-about-shoes-of-prey). 



38 
 

really wants to target, they hit pay dirt in terms of traffic when they contacted the vlogger”117. 

Espectadores não se traduzem em compradores (muito menos quando se trata de raparigas de 

16 anos), mas o vídeo quebrou o recorde de tráfego num dia (197,104 visitas contra as 

habituais 17,092) e teve mais de 500,000 visitas naquela semana118. De acordo com um dos 

co-fundadores da Shoes of Prey, Michael Fox, todas as revistas de moda e jornalistas que se 

interessaram na empresa e escreveram sobre ela anteriormente ao vídeo, não conseguiram 

gerar o mesmo tipo de interesse, tráfego e buzz que Blair gerou: "Clearly we're big believers in 

online media, but we're still in the process of picking ourselves up off the floor after witnessing 

first hand the fact that a 16 year old YouTuber can deliver us 3 times the traffic in a couple of 

days that some excellent traditional media coverage has over 5 months”119. Esse buzz pode 

não converter-se em vendas mas se o consumidor está informado acerca da existência de um 

website como Shoes of Prey e se gosta do que viu nele, é provável que volte quando tiver 

problemas em encontrar sapatos para alguma ocasião especial.  

A Shoes of Prey correu um risco, aproveitou uma oportunidade, numa altura em que os estudos 

indicam que a opinião dos nossos amigos tem um peso significativo na tomada de decisão. Na 

grande maioria dos testimonials deixados no website da marca, as clientes estão satisfeitas 

com a sua compra e referem bastantes vezes o quão confortáveis são os sapatos.  

Consideramos que a maior lacuna da Shoes of Prey é simultaneamente a sua maior vantagem 

relativamente ao Atelier Fátima Alves. Enquanto o último tem uma localização física mas 

carece de qualquer interactividade via Internet (especificamente através do software de criação 

de sapatos), a Shoes of Prey é uma empresa on-line sem uma localização física. Muitas 

clientes gostam de olhar, manusear, sentir, e até cheirar os sapatos e não se contentam com o 

desenho aproximado da realidade que o software fornece. A cliente Elaine P. revela-nos 

precisamente essa inquietação: “Quando decidi criar um par de sapatos, admito que estava um 

pouco preocupada que não fossem iguais à visualização dos mesmos no website, e que não os 

pudesse experimentar…”120. A Shoes of Prey tenta colmatar esta insegurança com a política de 

devoluções no caso de insatisfação da cliente. Katrina, cliente da Shoes of Prey relata num 

comentário na página de testemunhos precisamente esta incongruência que poderá existir 

entre as expectativas e o resultado final: “Os meus sapatos acabaram de chegar! Admito que a 

esperava que a pele de peixe fosse uma pele brilhante com relevo. Mas parece ser pele de 

peixe verdadeira!”121. Este poderá ser um factor repulsivo para muitas clientes: a incerteza 

relativamente ao resultado final uma vez que tudo é efectuado virtualmente; é um serviço 

personalizado mas impessoal. 

                                                           
117 Idem 
118 Ibidem 
119 Ibidem 
120 Shoes of Prey Testimonials (http://www.shoesofprey.com/content/testimonials.html). 
121 Idem 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Enquanto nas entrevistas realizadas considerou-se imprescindível a existência de uma ligação 

entre responsáveis das empresas e respectivos consumidores, nos questionários colocados 

on-line pretendia-se abranger indivíduos, independentemente das suas opiniões e preferências.  

A análise dos resultados dos inquéritos foi feita com base nas percentagens válidas, excluindo 

as não-respostas e os espaços em branco derivados das questões filtro. Em algumas 

questões, as percentagens totais serão superiores a 100% devido às respostas múltiplas. A 

amostra não é representativa, mas tal não é problemático uma vez que se procura fornecer 

uma análise qualitativa acerca da importância que os inquiridos atribuem ao empowerment e à 

customização.  

Importa nesta fase esclarecer que neste questionário foi utilizado o conceito de 

‘personalização’ enquanto sinónimo de ‘customização’. A principal razão prende-se com o facto 

de, na nossa opinião, a primeira expressão ser de mais fácil entendimento para os inquiridos. 

Apesar de ambos os termos não significarem exactamente o mesmo (a customização implica 

personalização antes da compra e a personalização implica personalização após a compra), 

são comummente considerados sinónimos; aproveitámo-nos dessa ideia de forma a simplificar 

o entendimento das afirmações e questões colocadas adiante.  

* 

A primeira questão tinha como principal objectivo perceber, em traços gerais, as preferências 

dos inquiridos relativamente aos principais temas do questionário: a delegação de poderes 

(empowerment) e a customização.  

Confrontados com a afirmação "A delegação de poder das empresas nos seus 

consumidores deveria ser uma prática corrente", grande parte dos inquiridos dizem 

concordar com a mesma (67,3%). Das mulheres, 66% concordam com a afirmação e nos 

homens o valor é superior (69,%) (veja-se anexo 10, tabela 7),. Das 67,3% pessoas que 

concordaram com a afirmação, mais de metade têm entre 18 e 24 anos (veja-se anexo 10, 

tabela 9) e o curso superior incompleto (veja-se anexo 10, tabela 11); dos que discordam, o 

valor é superior dentro das mulheres do que nos homens.  

“Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das empresas das quais sou 

consumidor" gerou maior consenso que a anterior, sendo que 71,1% dos inquiridos 

concordou com a afirmação. Das mulheres, 71% concordaram (sendo que as restantes 29% 

discordaram) e dos homens 71,4% concordaram (e os restantes 28,6% discordaram) (veja-se 

anexo 10, tabela 13). Dos que discordam, o valor é superior nas mulheres do que nos homens. 

Em ambos os casos, os respectivos inquiridos têm entre 18 e 24 anos (veja-se anexo 10, 

tabela 15), e curso superior incompleto na sua maioria. (veja-se anexo 10, tabela 17)   



A afirmação que fez com que 

das quais sou consumidor me oferecessem a possibilidade de 

serviços”. Das mulheres, 95,4% con

de 80%. Dos que discordam, o valor é superior dentro dos homens 

mulheres, o valor é pequeno –

os casos, prevalecem indivíduos dos 18 aos 24 anos

curso superior incompleto (veja

A segunda questão tinha como principal objectivo avaliar as formas como os inqu

tinham sido chamados a participar nas tomadas de 

consumidor). Foram apresentadas algumas opções

identificar com nenhuma delas, escrever a própria. Nesta questão, é notóri

envolvimento com as empresas. Aproximadamente 85% dos inquiridos 

nas tomadas de decisões das empresas.

seleccionaram a opção “a) Já participei numa votação/concurso para mudar o logótipo de uma 

empresa”. Dos aproximadamente 2% que escolheram a opção “outro”, metade responderam 

terem participado num inquérito

dos inquiridos não se recorda do produto/serviço/empresa

Inquiridos sobre a alteração dos hábitos de consumo derivada dessa envolvência nas 

empresas, 72% dos indivíduos responderam que as votações n

impacto. Apenas 11% passaram a consumir os produtos. As justificações principais para estas 

decisões prendem-se com o facto de os inquiridos já consumirem o produto aquando do 

empowerment das empresas. A justificação mais dada pelos

consumir o produto é o facto de passarem a estar mais informados sobre o mesmo (5,6%).

Gráfico 1- “Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação”

fez com que 90% da amostra concordasse foi “Eu gostaria que as empresas 

das quais sou consumidor me oferecessem a possibilidade de personalizar produtos ou 

Das mulheres, 95,4% concordam com a personalização e nos homens esse valor é 

Dos que discordam, o valor é superior dentro dos homens – 20%.

– aproximadamente 5% (veja-se anexo 10, tabela 19

os casos, prevalecem indivíduos dos 18 aos 24 anos (veja-se anexo 10, tabela 21

(veja-se anexo 10, tabela 23). 

A segunda questão tinha como principal objectivo avaliar as formas como os inqu

sido chamados a participar nas tomadas de decisões das empresas (

Foram apresentadas algumas opções e dada hipótese de, caso o inquirido não se 

identificar com nenhuma delas, escrever a própria. Nesta questão, é notóri

com as empresas. Aproximadamente 85% dos inquiridos nunca se envolveram 

nas tomadas de decisões das empresas. Nos restantes 25% há que destacar os 11

a) Já participei numa votação/concurso para mudar o logótipo de uma 

. Dos aproximadamente 2% que escolheram a opção “outro”, metade responderam 

participado num inquérito e a outra metade numa prova de produto

não se recorda do produto/serviço/empresa.  

Inquiridos sobre a alteração dos hábitos de consumo derivada dessa envolvência nas 

72% dos indivíduos responderam que as votações não tinham tido qualquer 

11% passaram a consumir os produtos. As justificações principais para estas 

se com o facto de os inquiridos já consumirem o produto aquando do 

das empresas. A justificação mais dada pelos inquiridos para passarem a 

consumir o produto é o facto de passarem a estar mais informados sobre o mesmo (5,6%).

“Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação”
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anexo 10, tabela 19). Em ambos 

se anexo 10, tabela 21) e com o 

A segunda questão tinha como principal objectivo avaliar as formas como os inquiridos já 

(empowerment do 
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stantes 25% há que destacar os 11% que 
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. Dos aproximadamente 2% que escolheram a opção “outro”, metade responderam já 

prova de produto. A grande parte 

Inquiridos sobre a alteração dos hábitos de consumo derivada dessa envolvência nas 

ão tinham tido qualquer 

11% passaram a consumir os produtos. As justificações principais para estas 

se com o facto de os inquiridos já consumirem o produto aquando do 

inquiridos para passarem a 

consumir o produto é o facto de passarem a estar mais informados sobre o mesmo (5,6%). 

“Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação” 



Gráfico 2 – “Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? (diga apenas três 

Em relação à imagem com que ficaram das empresas

elementos da amostra foram “

encontramos um empate entre 

“Preocupada/Interessada” (8,1%)

que puseram em prática esta estratégia 

adjectivos referidos são lisonje

Gráfico 3 – “Como é que se sentiu

Relativamente à eficácia do 

despertou nos consumidores que dela usufruíram

positivos, sendo os mais importantes “

Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? (diga apenas três 
adjectivos)” 

imagem com que ficaram das empresas, os adjectivos mais referidos 

foram “Inovadora” (24,3%) e “Dinâmica” (13,5%). No terceiro adjectivo 

encontramos um empate entre “Flexível” (8,1%), “Interactiva

(8,1%). No fundo, todos estes atributos revelam que as empresas 

que puseram em prática esta estratégia ficaram com uma imagem positiva, uma vez que todos 

lisonjeiros.  

Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações (diga apenas 
três adjectivos)” 

eficácia do empowerment, ou seja, o sentimento que 

despertou nos consumidores que dela usufruíram, uma vez mais encontramos adjectivos 

mais importantes “Útil” (21,9%), “Envolvido/Integrado
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Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? (diga apenas três 
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. No terceiro adjectivo 
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revelam que as empresas 

, uma vez que todos 

 

por estar a participar nessas votações (diga apenas 

o sentimento que o empowerment 

uma vez mais encontramos adjectivos 

Envolvido/Integrado” (18,8%), 



“Importante” (18,8%). Não foram registados quaisquer 

menos referidos foram “Entusiasmado

A segunda parte do questionário referia

personalizou um produto antes de o comprar?”

ao meio: 50,5% dos inquiridos 

Gráfico 4 – “Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?

 

Quis-se filtrar a amostra, porque não 

responder às questões colocadas. 

O valor assume proporções maiores quando analisamos a percentagem de homens que já 

personalizou um produto antes de o comprar 

se anexo 10, tabela 41). Dos indivíduos que concordam (independentemente do sexo), 

maioritariamente idades compreendidas 

tabela 43), e Curso Superior Incompleto (61,5%)

ainda que, dentro da faixa etária dos 55/64 anos, todos os inquiridos afirmaram já ter 

customizado. Constatamos também que dentro da faixa etária dos 35/44 anos 75% destes 

indivíduos nunca customizaram

76,5% afirmam já ter customizado um produto

indivíduos com Curso Superior Completo customizam mais)

da amostra que têm Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente, nunca o fizeram

anexo 10, tabela 45). 

Apenas os inquiridos que responderam afirmativamente 

à questão “Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua situação”. 

Aproximadamente 82% das respostas recaíram sobre 

antes de a comprar”, seguida de “Já personalizei um café antes de o comprar”. A opção menos 

escolhida foi “Já personalizei uns 

Não foram registados quaisquer adjectivos negativos

Entusiasmado” (3,1%) e “Responsável” (3,1%). 

A segunda parte do questionário referia-se à estratégia da customização. 

personalizou um produto antes de o comprar?”, foi uma questão cuja resposta dividiu a amostra 

dos inquiridos responderam que sim, e os restantes 49,5% que 

Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?

porque não tendo os últimos customizado, não iriam ser úteis para 

responder às questões colocadas. Dentro das mulheres, 43,3% afirmaram já ter customizado. 

O valor assume proporções maiores quando analisamos a percentagem de homens que já 

personalizou um produto antes de o comprar – aproximadamente 64% responderam ‘sim’

. Dos indivíduos que concordam (independentemente do sexo), 

maioritariamente idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos (61,5%) (veja

, e Curso Superior Incompleto (61,5%) (veja-se anexo 10, tabela 45

entro da faixa etária dos 55/64 anos, todos os inquiridos afirmaram já ter 

Constatamos também que dentro da faixa etária dos 35/44 anos 75% destes 

indivíduos nunca customizaram um produto. Dos inquiridos com o Curso Superior Completo, 

irmam já ter customizado um produto (de acordo com o Adjusted Residual os 

indivíduos com Curso Superior Completo customizam mais), enquanto que 80% dos elementos 

da amostra que têm Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente, nunca o fizeram

os inquiridos que responderam afirmativamente à questão anterior puderam responder 

questão “Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua situação”. 

Aproximadamente 82% das respostas recaíram sobre a opção “Já personalizei uma pizza 

antes de a comprar”, seguida de “Já personalizei um café antes de o comprar”. A opção menos 

escolhida foi “Já personalizei uns jeans antes de os comprar” (10,2%). 
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. Dos indivíduos que concordam (independentemente do sexo), têm 

(veja-se anexo 10, 

se anexo 10, tabela 45). Destacamos 

entro da faixa etária dos 55/64 anos, todos os inquiridos afirmaram já ter 

Constatamos também que dentro da faixa etária dos 35/44 anos 75% destes 

Dos inquiridos com o Curso Superior Completo, 

(de acordo com o Adjusted Residual os 

, enquanto que 80% dos elementos 

da amostra que têm Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente, nunca o fizeram (veja-se 

puderam responder 

questão “Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua situação”. 

a opção “Já personalizei uma pizza 

antes de a comprar”, seguida de “Já personalizei um café antes de o comprar”. A opção menos 
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49). Dos que responderam a opção “Outro”, 
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Gráfico 
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meticuloso” e “Há que aproveitar”. 

Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua 
situação” 

Os cruzamentos mais significativos são: os que responderam já terem personalizado uma 

pizza, uns ténis e um café antes de os comprar pertencem maioritariamente 

se anexo 10, tabela 48). Os jeans são maioritariamente customizados pela 

faixa etária dos 18/24 anos e também dos 25/34 anos. O computador, para além das duas 

igualmente customizado pelos indivíduos da faixa etária dos 45/5

O carro é customizado principalmente por inquiridos da faixa etária dos 18/24 e também 

Os ténis, o carro e o computador são maioritariamente personalizados antes do acto 

de compra pelos homens; a pizza, o café e os jeans pelas mulheres (veja-se anexo 10, tabela 

Dos que responderam a opção “Outro”, o produto mais customizado são as camisolas 

Gráfico 6 – “Porque é que personalizou?” 

mais escolhidas para o facto de optarem pela customização,

meticuloso” e “Há que aproveitar”. A primeira opção foi escolhida de igual forma por homens e 

43 
 

 

opções, indique quais as que melhor se adequam à sua 

são: os que responderam já terem personalizado uma 

á faixa etária dos 

são maioritariamente customizados pela 

faixa etária dos 18/24 anos e também dos 25/34 anos. O computador, para além das duas 

pelos indivíduos da faixa etária dos 45/54 

O carro é customizado principalmente por inquiridos da faixa etária dos 18/24 e também 

Os ténis, o carro e o computador são maioritariamente personalizados antes do acto 

se anexo 10, tabela 

são as camisolas 

 

customização, são “Sou muito 

A primeira opção foi escolhida de igual forma por homens e 



mulheres (50%/50%) (veja-se anexo 10, tabela 51

reclamam mais pelo seu individualismo, 

maioritariamente pelas mulheres.

todas as opções, sendo mais significativa na opção “Há que aproveitar” (72%)

10, tabela 53). 

Questionados sobre o grau de personalização de algumas categorias de produtos, 

mais referenciado como sendo 

Os mais ‘Personalizável’ são os 

telecomunicações (32,2%). Por fim, na opção “Nada Personalizável”, de todas as categorias 

de produtos, são os alimentos

opinião dos inquiridos, é algo “personalizável” (41,2%).

A décima questão refere-se precisamente

presente dissertação. As respostas apontam

customizaram um par de sapatos

se anexo 10, tabela 62). De entre os que customizaram

alteração da cor dos atacadores

(7,9%) e da cor do tecido (5,9%)

Gráfico 7 – “Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes 

O calçado alterado ao gosto dos inquiridos é fundamentalmente de três marcas: Nike, All Star e 

Rockport. No entanto, o “não me recordo” é a resposta mais dada

foram alterados principalmente no local de venda (52,4%), colocando em segundo plano o 

web-site da marca de calçado.

se anexo 10, tabela 51). Curiosamente, são os homens que

seu individualismo, mas as restantes opções foram escolhidas 

maioritariamente pelas mulheres. É a faixa etária dos 18/24 anos que mais se destaca 

, sendo mais significativa na opção “Há que aproveitar” (72%)

Questionados sobre o grau de personalização de algumas categorias de produtos, 

mais referenciado como sendo “Muito personalizável”, é o mobiliário (aproximadamente 40%).

são os automóveis (47,5%), os “Pouco personalizável

32,2%). Por fim, na opção “Nada Personalizável”, de todas as categorias 

alimentos que têm maior percentagem. Relativamente ao 

opinião dos inquiridos, é algo “personalizável” (41,2%). 

precisamente à customização de calçado, parte importante 

As respostas apontam-nos uma tendência: 80,2% dos inquiridos

customizaram um par de sapatos (sendo que metade desses são do sexo feminino)

entre os que customizaram, 14,9% das respostas recaíram sobre a 

alteração da cor dos atacadores, como parâmetro mais alterado, seguidos do ajuste ao pé 

(5,9%). 

“Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes 
de comprar calçado?” 

dos inquiridos é fundamentalmente de três marcas: Nike, All Star e 

Rockport. No entanto, o “não me recordo” é a resposta mais dada, com 21%.

foram alterados principalmente no local de venda (52,4%), colocando em segundo plano o 

da marca de calçado. Quem respondeu “outro”, deu algumas respostas que 
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demonstram uma notória falta de atenção na leitura das questões: 60% dos inquiridos 

afirmaram alterar os parâmetros no sapateiro e os restantes 40% em casa e num graffiter. 

Confrontados com a afirmação “Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou 

consumidor me oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que 

isso ficasse mais caro do que os produtos 'normais'", grande parte dos inquiridos dizem 

concordar com a mesma (72,3%). Dentro das mulheres, 73,8% concordam com a afirmação; 

dentro dos homens o valor é inferior – 69,4% (veja-se anexo 10, tabela 71). Das 72,3% 

pessoas que concordaram com a afirmação, grande parte têm entre 18 e 24 anos (veja-se 

anexo 10, tabela 73) e o curso superior incompleto (veja-se anexo 10, tabela 75); das 27,7% 

pessoas que discordaram da afirmação, têm as mesmas características que na opção anterior. 

Em “Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do que vejo 

os outros usarem”, 86% diz discordar. Desses, 64% são do sexo feminino e 36% do sexo 

masculino (veja-se anexo 10, tabela 77). Dentro das mulheres, 15,4% concordam e 84,6% 

discordam; dentro dos homens, 11,4% concordam e 88,6% discordam. Os respectivos 

inquiridos têm entre 18 e 24 anos (veja-se anexo 10, tabela 79), e curso superior incompleto 

na sua maioria (veja-se anexo 10, tabela 81). 

A afirmação “Se pudesse optar por calçado personalizado, fazia-o!” deu origem a 82,2% 

respostas positivas. Dentro das mulheres, 86,2% concordam, e 13,8% discordam. Já nos 

homens, 75% concordam, e 25% discordam (veja-se anexo 10, tabela 83). Dos que 

concordam, a maioria tem entre 18 e 24 anos (veja-se anexo 10, tabela 85) e o curso superior 

incompleto (veja-se anexo 10, tabela 87).  

“Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão resistente ou 

tão confortável como o calçado feito em série”, fez com que 81,4% dos elementos da 

amostra discordassem e quase 20% concordassem. Dentro das mulheres, 19,7% concordam 

com a afirmação, e têm de facto medo que o calçado customizado não seja tão confortável ou 

resistente como o calçado feito em série. No entanto, dentro das mulheres a grande maioria 

(80,3%) discorda da afirmação. Dentro dos homens, 16,7% concordam com a afirmação e 

83,3% discordam (veja-se anexo 10, tabela 89). Tanto os que concordam ou discordam têm 

maioritariamente entre 18 e 24 anos (veja-se anexo 10, tabela 91) e o curso superior 

incompleto (veja-se anexo 10, tabela 93). 

* 

Através dos inquéritos aplicados, percebemos que em todas as questões em que os inquiridos 

foram confrontados com afirmações relativas a delegação de poder das empresas nos seus 

consumidores, as respostas foram maioritariamente positivas. Ou seja, mais do que existir essa 

delegação de poderes, os resultados dos inquéritos demonstram-nos a vontade dos 

consumidores em envolverem-se nas tomadas de decisão das empresas. É também de notar a 

maior predisposição dos elementos do sexo feminino para participarem activamente. Por outro 
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lado, a análise dos questionários confirmou aquilo que a autora da dissertação já esperava: 

grande parte dos inquiridos nunca se envolveu nas tomadas de decisão das empresas. A 

imagem associada a essas empresas é positiva, uma vez que são apelidadas de inovadoras, 

dinâmicas, flexíveis, interactivas, e preocupadas com os consumidores e as suas opiniões. O 

sentimento que o empowerment despertou nos consumidores que dela usufruíram foi também 

positivo; os consumidores sentiram-se úteis, envolvidos, integrados, importantes – no fundo, 

parte do processo. Perante este cenário, seria de esperar que a grande maioria se recordasse 

da empresa que adoptou a estratégia do empowerment e que os inquiridos respondessem que 

o empowerment fez aumentar/incitar o consumo do produto. Tal não aconteceu. Os indivíduos 

que já consumiam continuaram a consumir o mesmo, e os que não consumiam não viram 

naquela estratégia uma oportunidade de passar a consumir. Esse sentimento de integração 

(“eu ajudei a escolher, eu fiz parte da decisão”) deveria ser um incentivo ao consumo dos 

produtos. Este facto leva-nos a concluir que algo está a falhar, e que as estratégias das 

empresas poderão não estar a ser realizadas de forma apropriada. Para que os indivíduos 

queiram envolver-se na escolha da nova cara do produto ou na escolha da nova embalagem, é 

necessário criar uma campanha apelativa à volta desta estratégia, publicitar o 

concurso/votação, torná-lo “apetecível”, fazer com que o indivíduo se sinta útil e ouvido e 

compelido a participar. Só assim se acabará com esta incongruência entre aquilo que os 

indivíduos dizem das empresas que os tentam integrar, e as suas acções relativamente a elas. 

A partir da análise empírica percebemos que 90% da amostra gostaria que as empresas das 

quais é consumidor lhe oferecessem a possibilidade de personalizar produtos ou serviços. 

Desses 90%, mais de metade são do sexo feminino. A tendência registada pelos questionários 

foi a de que metade da amostra já customizou um produto, sendo que a outra metade não. 

Através das questões colocadas pudemos confirmar uma tendência: os ténis, os carros e os 

computadores são maioritariamente personalizados antes do acto de compra pelos homens; as 

pizzas, os cafés e os jeans pelas mulheres. Isto leva-nos a reforçar a ideia de que as mulheres 

não acham tão apelativo quanto os homens customizar ténis, mas no que toca a sapatos o 

panorama altera-se. 80% dos inquiridos nunca customizaram um par de sapatos mas há que 

notar que são as mulheres quem, uma vez mais, apresenta maior predisposição para comprar 

sapatos customizados.  
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CONCLUSÃO 
 

Nesta fase de considerações finais importa relembrar que a presente dissertação teve como 

base o fenómeno da customização de produtos e assentou na seguinte questão: porque 

surge, como é usada e que resultados traz a estratégia do empowerment do consumidor 

(especificamente a customização)? 

Após a revisão de literatura inicial que nos “desbravou” o caminho para uma melhor 

compreensão da customização e da customização em massa, escolhemos analisar a 

abordagem de duas empresas de calçado que praticam a customização de modo a sustentar a 

análise empírica – a portuguesa Atelier Fátima Alves e a australiana Shoes of Prey.  

Os principais objectivos englobavam a percepção da existência de customização nas 

empresas alvo de estudo, a razão de o terem implementado, em que grau é praticada e se é 

uma estratégia eficaz e rentável. Para além disso pretendemos avaliar a customização e o 

empowerment sob a perspectiva do consumidor. Foram aplicados questionários a uma amostra 

de julgamento procurando desta maneira analisar o ponto de vista do consumidor, 

complementando a análise das empresas e da sua atitude face á customização. No fundo, o 

grande objectivo da dissertação foi o de compreender se a customização é sinónimo de 

satisfação (para os consumidores) e de sucesso (para as empresas).  

O empowerment do consumidor foi tratado sob a perspectiva de um processo que requer a 

concessão de poder ou autoridade para se tomar decisões. Ou seja, uma parte delega 

autoridade na outra, implicando capacitação e aceitação da responsabilidade pessoal122, o que 

envolve ajudar os consumidores a escolher o que eles querem, quando eles querem, nos seus 

próprios termos 123.Através da revisão bibliográfica percebemos que o processo interactivo em 

que os compradores e vendedores se apoiam uns nos outros para co-criar mutuamente mais 

valor, pode englobar a co-criação, uma vez que o objectivo desta última é corresponder às 

necessidades do consumidor. As três principais forças que incentivam esta tendência são a 

rebelião do consumidor, a tecnologia e a acessibilidade124. Todos estes aspectos 

possibilitaram a customização em massa. A era digital tem um papel importante uma vez que 

os consumidores se aproveitam das tecnologias modernas para comprar itens que reflictam a 

sua individualidade e personalidade, criando uma maior envolvência no processo de design de 

produtos. A customização em massa emergiu como uma estratégia que usa um sistema de 

produção flexível para corresponder às necessidades de um cliente individual125. Um produto 

customizado pode ser visto como um produto genérico que é modificado consoante as 

necessidades do cliente. Pode também ser visto como um produto especial que é feito a partir 

                                                           
122 Cf. MACCOBY, Michael, 1999, em RITA, Paulo, op.cit.,  p. 938. 
123 Cf. PIRES, Guilherme, STANTON, John, em RITA, Paulo, op.cit., p. 938-939. 
124 Cf. TRENDWATCHING, 2007, em FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, op.cit., p. 8. 
125 RANDALL, Taylor, TERWIESCH, Christian, ULRICH, Karl T., op. cit., p.1. 
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de módulos standard combinados da forma que o cliente quiser. A modularidade é parte 

importante deste processo pois utiliza-se vários componentes que podem resultar em produtos 

finais totalmente diferentes. 

Após aprofundada análise, pretendemos reflectir sobre algumas questões. Em primeiro lugar, a 

customização pode ser uma estratégia mais interessante nuns produtos do que noutros. 

Consideramos que as empresas têm que ter noção dos produtos que oferecem aos 

consumidores e do seu grau de customização. No fundo, têm que conhecer os seus limites e 

os limites da própria customização. Sob o nosso ponto de vista, independentemente do quão 

avançada a tecnologia estiver e da grande variedade disponível de um produto, irá sempre 

existir uma grande quantidade de bens iguais para todos os clientes: em alguns casos porque 

simplesmente as empresas não estão interessadas na estratégia (mesmo reunindo todas as 

condições para a aplicar); noutros porque a customização seria tão complexa que o resultado 

final poderia não corresponder às expectativas apesar de ter sido o consumidor a especificar 

todos os parâmetros do produto (ex: customização de um computador); noutros porque são 

efectivamente inconfiguráveis consoante as vontades dos consumidores (a maior parte dos 

produtos não-diferenciados como gás e electricidade). 

Em segundo lugar, há que recordar que haverá sempre pessoas que gostam mais de comprar 

os produtos nas lojas do que através de uma ferramenta de design na Internet. Por muito real 

que a imagem pré-visualizada seja, haverá sempre quem goste mais de manusear o produto, 

de tocar nele efectivamente. O estudo das duas empresas de calçado feminino customizado foi 

parte importante da presente dissertação. A grande diferença entre ambas as empresas 

relaciona-se com o facto de a Shoes of Prey (empresa australiana) se apoiar na tecnologia, no 

e-commerce e na robótica e proporcionar a oportunidade única às suas clientes de serem elas 

mesmas a “juntar as peças” através de um software CAD (computer-aided design). Esta é uma 

vantagem competitiva em relação ao Atelier Fátima Alves (a 2ª empresa) e simultaneamente 

uma lacuna uma vez que a Shoes of Prey não tem uma localização física onde as clientes 

possam manusear os sapatos. Apesar disso, em ambas as empresas as clientes estão 

satisfeitas e a customização é uma estratégia eficaz. Adicionalmente, não nos podemos 

esquecer que alguns produtos são de tal forma customizáveis que não é possível oferecê-los 

nas lojas. A compra não seria imediata, funcionaria por encomenda, e a satisfação dos desejos 

dos consumidores seria adiada até à chegada do produto. Este é o preço da customização: o 

tempo de espera. 

Por fim, há que relembrar que algumas pessoas não gostam de ter escolha. Preferem que a 

escolha de parâmetros de design seja feita pelos designers do produto, não querem perder 

tempo a fazê-lo, preferem ter os produtos na hora e não se importam de ter produtos iguais aos 

das outras pessoas. Para essas a customização em massa poderá ser um factor repulsivo. Os 

próprios designers poderão encontrar inconvenientes no facto de as pessoas alterarem á sua 

maneira os produtos que eles desenham, e quererem que estes se encontrem disponíveis no 

mercado intocáveis.  
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Apesar dos obstáculos, é certo que a customização em massa parece ser o próximo passo nos 

processos de produção: oferece maior escolha, uma compra mais interactiva, e produtos mais 

individualizados. A customização em massa surgiu da necessidade actual dos indivíduos se 

diferenciarem em relação aos seus pares. As escolhas individuais de cada um conseguem ser 

bastante diferentes umas das outras, mas a customização em massa permite que se possam 

diferenciar os produtos consoante as escolhas (também elas diferenciadas). Os preços baixos 

na customização em massa são também um factor de diferenciação em relação a outras 

empresas e fornecem uma vantagem competitiva à empresa. Para além do imprescindível 

diálogo entre as empresas e o cliente, é necessário também que a empresa controle a cadeia 

de distribuição, investindo dinheiro na sua integração na cadeia de valor. Por fim a 

modularidade é um dos factores principais da customização em massa, algo que exige 

flexibilidade aos processos de produção da empresa.  

Em conclusão, e ainda na senda dos consumidores que gostam de tocar efectivamente nos 

produtos e que não confiam no grau de fidelidade da imagem virtual relativamente à realidade, 

sugerimos como solução ideal um sistema híbrido: uma empresa que combinasse 

simultaneamente um software de design (onde os clientes possam montar as peças e 

“aprender-fazendo” no website da marca) e uma localização física da empresa (onde poderia 

existir também esse software). Deste modo as clientes poderiam ter acesso a uma pré-

visualização das suas criações e experimentar pelo menos os modelos base (no caso dos 

sapatos). Assim a satisfação dos clientes aumentaria e a incerteza relativamente ao resultado 

final poderia diminuir. Dentro do mercado dos sapatos, fica também a sugestão de uma maior 

aposta das marcas de calçado masculino (não-desportivo) na customização. Esta é uma 

área não explorada que poderia suscitar alguma curiosidade por parte dos homens mais 

arrojados e com interesse em obter sapatos diferentes dos outros.  
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ANEXOS 
 

1. ANEXO 1 – OS 5 PRINCÍPIOS DE TAYLOR RANDALL ET AL. 

Princípio 1 – Customizar o Processo de Customização 

Diferentes tipos de cliente são melhor servidos por diferentes técnicas de venda. Alguns 

clientes sabem exactamente aquilo que procuram, e outros procuram conselhos e orientação. 

Enquanto uns estão dispostos a passar horas a definir cada detalhe do produto que querem 

comprar enquanto, outros preferem dar por terminado o processo de compra o mais 

rapidamente possível. 

Ironicamente muitos websites que estão na fila da frente da Customização oferecem apenas 

um interface standard para a Customização de produtos. Existem dois interfaces fundamentais 

que ajudam o processo do ‘User Design’. 

  - Interfaces baseados em parâmetros: permitem que o utilizador faça, 

directamente, escolhas definindo os parâmetros de design do produto. O site da Dell funciona 

desta forma: os clientes escolhem os parâmetros de design e as implicações dessas escolhas 

são reflectidas nos atributos dos produtos (que surgem automaticamente). 

  - Interfaces baseados em necessidades: não permitem acesso directo aos 

parâmetros de design mas permitem que o utilizador expresse as suas necessidades em 

termos de valores. Neste caso o sistema configura automaticamente o produto que é mais 

provável de corresponder às suas necessidades. Isto é conseguido perguntando aos 

utilizadores questões acerca da relativa importância de vários atributos dos produtos e tendo 

rankings de diferentes produtos de acordo com a sua desejabilidade. O utilizador pode criar 

diferentes designs modificando a importância dos atributos dos produtos. Tendo em conta este 

interface, consideremos um consumidor que customiza o seu próprio perfume. Estará ele 

preparado para especificar a percentagem em peso de cloreto de diestearildimónio? É evidente 

que o consumidor típico não poderá fazer uma escolha informada quando criar um perfume 

usando o Interface baseado em parâmetros. É mais fácil perguntar ao consumidor se ele 

prefere um aroma mais doce ou mais florado – Interface baseado nas necessidades. 

Segundo uma experiência feita por Taylor Randall et al., no caso da Dell, o sistema baseado 

em parâmetros frustrava os consumidores inexperientes e fazia-os sentir – uma vez que 

percebessem as consequências das suas escolhas de design – que o computador portátil que 

eles criaram não era o mais certo para eles. Por outro lado, para os utilizadores com maior 

conhecimento dos parâmetros, era frustrante a utilização de um interface baseado nas 

necessidades. O ideal para as empresas seria fazer com que o interface baseado em 

necessidades conviva com o interface baseado em parâmetros. 
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Princípio 2 – Fornecer Pontos de Partida 

Os consumidores diferem grandemente na medida em que desejam afectar o design de um 

produto. Por exemplo no design de uns sapatos um cliente pode querer influenciar o estilo 

fundamental do sapato, enquanto outro pode querer apenas mudar-lhe a cor. Para além disso, 

normalmente os consumidores fazem um trabalho relativamente pobre ao gerar alternativas 

conceptuais que correspondam às suas necessidades e sentido de estilo. Por isso é necessário 

que as empresas utilizem starting points – um design inicial a partir do qual o cliente pode 

realizar a adicional customização. No site da Cmax.com, é possível ler “Starting from the 

scratch isn’t for everyone, that’s why we’ve pre-made some color combinations for you to use as 

a starting point for your shoe design”.  

Principio 3 – Suportar o Refinamento Incremental 

Os consumidores querem comparar diferentes soluções de design. Por exemplo: um 

consumidor pode querer perceber as modificações no peso do computador portátil se diminuir o 

tamanho do ecrã. A exploração do trade-off entre várias variáveis chama-se ‘Análise de 

Sensibilidade’. Nos ambientes online o cliente não tem um vendedor para lhe mostrar os 

computadores e comentar “Este computador portátil é um pouco pesado. Quer que lhe mostre 

um mais leve?”. Os consumidores querem saber qual a degradação de desempenho que irão 

sofrer com a escolha de um atributo de modo a escolherem outro que lhes dê melhores 

resultados. Por isso é necessário que os websites estejam preparados com um comparações 

‘lado-a-lado’ para que os consumidores percebam quais as modificações efectuadas e não 

tenham que repetir o processo (dessa vez com novos atributos). 

Principio 4 – Explorar Protótipos para Evitar Surpresas 

Pela sua própria natureza os produtos customizados são susceptíveis de ser únicos. Isto 

dificulta que os consumidores possam antecipar a experiência pós-compra. Infelizmente, a 

mesma singularidade do produto que torna a customização tão apelativa, pode levar a 

desagradáveis surpresas e a arrependimentos da parte do comprador, quando o produto 

finalmente chega. Isto acontece devido a duas razões: primeiro é porque muitos atributos dos 

produtos são intangíveis – é difícil comunicar atributos via ecrã do computador: o cheiro de um 

perfume customizado, a textura de uns jeans customizados, ou o ajuste de uns ténis ao pé. Em 

segundo lugar, uma má surpresa pode ser resultado de um erro feito pelo consumidor ao 

perceber como é que um produto se relaciona com a sua satisfação. Taylor Randall et al.  

descobriram que muitos consumidores ficaram surpreendidos com o peso do computador 

portátil que eles próprios configuraram on-line. Isto é notável, uma vez que tinham sido 

previamente informados do peso exacto do produto. 
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Isto pode ser evitado se o processo de User-Design se socorrer de protótipos126. Os protótipos 

são muito importantes para os designers profissionais e têm um papel ainda mais importante 

no ‘User Design’. Tanto o produtor como o utilizador têm interesse em interacções rápidas e 

económicas. É importante que existam protótipos no mundo digital. Ilustrações ricas do produto 

são como que ‘protótipos digitais’ e podem incluir fotografias, animações, desenhos ou outras 

informações acerca do produto127. No caso da Dell, para ilustrar o peso de um computador 

portátil utiliza fotografias de recipientes com leite no seu site: um computador portátil de sete 

libras corresponde a um recipiente de leite do tamanho de um galão. 

Principio 5 – Ensinar os Consumidores 

A maior parte dos consumidores com educação ao nível do ensino superior não sabem se os 

processadores operam à velocidade de ‘Kilohertz’ ou de ‘Gigahertz’, ou se 200 ficheiros de 

música em formato MP3 requerem um ‘Megabyte’ ou um ‘Gigabyte’ de armazenamento na 

unidade de disco. Esta falta de conhecimento torna-se uma ameaça para o ‘User Design’. 

Como é possível um consumidor decidir se irá gastar $300 extra para obter um Pentium 4 com 

2.0 Ghz em vez de 1.6 Ghz sem ter as noções básicas sobre tecnologia? É necessário que os 

consumidores percebam os parâmetros de design bem como os atributos do produto. Os 

consumidores sabem que mais desempenho gera uma melhor satisfação, mas é frequente não 

saberem determinar a quantidade de desempenho mais certa para eles. Deste modo, os 

consumidores têm que perceber a forma como determinados níveis de desempenho se 

relacionam com a sua própria satisfação. As empresas têm que apresentar botões de ajuda 

(‘Help me decide’), explicar os atributos do produto e fornecer informações acerca das escolhas 

dos outros consumidores que se depararam com as mesmas dúvidas. 

Ao aderir aos cinco princípios enunciados acima, produtores e distribuidores possibilitam que 

os seus clientes identifiquem os produtos que melhor se enquadram às suas necessidades 

individuais com maior naturalidade e, por fim, que aumentem a satisfação (dos consumidores) 

e a rentabilidade (das empresas).128 

2. ANEXO 2 - GUIÃO DE ENTREVISTAS 

 

1- Existe o conceito de customização na sua empresa? 

2- Quando surgiu a ideia de comercializar produtos customizados e porquê? 

3- É uma estratégia eficaz? Tem tido adesão por parte dos consumidores? 

                                                           
126 Cf. TERWIESCH, Christian, LOCH, Christoph H., 2003, em RANDALL, Taylor et al., Principles for User Design of 

Customized Products, Setembro, 2003, p. 13. 
127 Cf. DAHAN, Ely, SRINIVASAN, V. Seenu, 2000, em RANDALL, Taylor et al., Principles for User Design of 

Customized Products, Setembro, 2003, p. 14. 
128 RANDALL, Taylor et al., Principles for User Design of Customized Products, Setembro, 2003, p. 4-18. 
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4- O que acha que leva os consumidores a optarem pelo calçado customizado em 

detrimento do calçado “pronto-a-vestir”?  

5- Já realizou alguma campanha de comunicação? Porquê?  

6- Qual é o perfil do seu consumidor? 

7- Qual é o numero de vendas de calçado customizado por ano? E o nº de clientes 

médio por mês/ano? 

8- (Especificamente para a Nike) Qual o peso da customização no total das vendas 

 

3. ANEXO 3 – GUIÃO DE ENTREVISTA 2 : CLIENTES ATELIER FÁTIMA ALVES 

1- Como é que tomou conhecimento da existência do Atelier Fátima Alves? 

2- Compra regularmente calçado customizado no Atelier Fátima Alves? Consegue quantificar 

(nº de pares/semana/mês)? 

3- O que é que a leva a comprar sapatos customizados? 

4- Quais são as características que mais gosta de customizar num sapato? 

5- Como é que se sente por poder customizar os seus próprios sapatos?  

4. ANEXO 4 -  GUIÃO DE ENTREVISTA 3 : CLIENTES SHOES OF PREY 

1- Como é que tomou conhecimento da existência da Shoes of Prey? 

2- Compra regularmente calçado customizado na Shoes of Prey? Consegue quantificar (nº de 

pares/semana/mês)? 

3- O que é que a leva a comprar sapatos customizados? 

4- Quais são as características que mais gosta de customizar num sapato? 

5- Como é que se sente por poder customizar os seus próprios sapatos?  

 

5. ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO ONLINE 

1- Por favor diga se concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

a. “A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser uma 

prática corrente.” 

b. “Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das empresas das quais sou 

consumidor.” 

c. “Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 

possibilidade de personalizar produtos ou serviços”. 
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2- Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação: 

a. Já participei numa votação/concurso para mudar o logótipo de uma empresa. 

b. Já participei numa votação/concurso para escolher a nova embalagem de um 

produto. 

c. Já participei numa votação/concurso para escolher o nome de uma nova gama 

de produtos. 

d. Já participei numa votação/concurso para mudar o spot publicitário de uma 

empresa. 

e. Já participei numa votação/concurso para definir a imagem ou “cara” de um 

produto ou serviço. 

f. Outro. Qual? (passe á pergunta 3) 

g. Nunca me envolvi nas tomadas de decisões das empresas (passe à pergunta 

7). 

 

2.1- Recorda-se de quais foram os produtos, serviços ou empresas para as quais foi 

chamado a tomar decisões?  

 

 

3- Participar nessas votações alterou os seus hábitos de consumo relativamente ao(s) 

referido(s) produtos ou serviços? 

1) Não alterou - já consumia. 

2) Não alterou - não passei a consumir. Porquê? 

3) Sim, passei a consumir. Porquê? 

4) Sim, passei a consumir mais do que já consumia. Porquê? 

 

 

4- Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? (diga apenas três adjectivos)  

 

5- Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? (diga apenas três adjectivos) 

 

6- Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?  

1) Sim 

2) Não (passe à pergunta 9) 

 

7- Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua situação: 

1) Já personalizei uma pizza antes de a comprar 

2) Já personalizei uns ténis antes de os comprar 

3) Já personalizei um café antes de o comprar 

4) Já personalizei uns jeans antes de os comprar 
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5) Já personalizei um carro antes de o comprar 

6) Já personalizei um computador antes de o comprar 

7) Outro. Qual? 

 

8-  Porquê que personalizou? (escolha apenas uma opção) 

1- Porque tenho um gosto pessoal por definir pormenorizadamente as características dos 

produtos que compro. Sou muito meticuloso(a)! 

2- Porque acho um privilégio as empresas darem-nos a oportunidade de combinar certas 

características de modo a obter um produto final único. Há que aproveitar! 

3- Porque tenho certas características diferentes do comum cidadão e sou ‘obrigado’ a 

fazer produtos “à minha medida”. Não tenho outra hipótese! 

4- Porque estou farto de ver que os produtos que compro são iguais aos das outras 

pessoas. Quero o meu individualismo! 

5- Outra razão. 

 

9 – Utilizando a escala seguinte, indique que tipos de bens de consumo são, na sua opinião, 

mais facilmente “personalizáveis”. (Resposta Única) 

Bem de Consumo 
Nada 

Personalizável 

Pouco 

Personalizável 
Personalizável 

Muito 

Personalizável 

Roupa     

Calçado     

Alimentos     

Mobiliário     

Aparelhos  

de Telecomunicações 

    

Automóveis     

Computadores     

 

10 - Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes de comprar 

CALÇADO? 

 

1) Textura do tecido  

2) Padrão do tecido 

3) Cor do tecido 

4) Cor dos atacadores 

5) Padrão dos atacadores 

6) Textura dos atacadores 

7) Cor da sola 

8) Material da sola 
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9) Cor do salto 

10) Material do salto 

11) Tamanho do salto 

12) Conforto 

13) Leveza 

14) Ajuste ao pé 

15) Flexibilidade 

16) Aderência ao solo 

17) Outro. Qual? 

18) Nunca (passe à pergunta 10) 

 

9.1-  De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto?  

9.2 – Alterou-o…  

A) No local de venda; 

B) No Web-site da marca de calçado; 

C) Outro. Qual? 

 

11- Por favor diga se concorda ou discorda das seguintes afirmações. (Resposta única: 

concordo/Discordo) 

1. “Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me oferecessem 

a possibilidade de personalizar os produtos, mesmo que isso ficasse mais caro do 

que os produtos “normais”. 

2. “Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do que 

vejo os outros usarem”. 

3. “Se pudesse optar por calçado personalizado, fazia-o!” 

4. “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 

resistente ou tão confortável como o calçado feito em série”. 

 

12- Sexo: 

a) Feminino  

b)Masculino 

 

13- Idade: 

a) Até aos 17 anos 

b) 18/24 

c) 25/34 

d) 35/44 

e) 45/54 

f) 55/64 
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g) 65 e mais anos 

 

14- Habilitações Literárias: 

1) Não sabe ler/escrever 

2) 1º ciclo ou equivalente 

3) 2º ciclo ou equivalente 

4) 3º ciclo ou equivalente 

5) Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente 

6) Ensino secundário: 12º ano ou equivalente 

7) Curso médio (antigos cursos industrial, comercial…) 

8) Curso superior incompleto 

9) Curso superior completo 

 

15- Ocupação (principal): 

1) Trabalha por conta própria 

2) Trabalha por conta de outrem 

3) Trabalha por conta própria e por conta de outrem 

4) Desempregado 

5) Procura o primeiro emprego 

6) Estudante 

7) Trabalhador-estudante 

8) Doméstica (Dona de casa)  

9) Reformado/aposentado 

10) Outro 

 

16- Distrito onde vive 

6. ANEXO 6 – ENTREVISTA A VANDA ALVES (PROPRIETÁRIA ATELIER FÁTIMA ALVES) 

P: Existe o conceito de customização na sua empresa? 

R: Aqui o conceito para se fazer sapatos é…temos uma base, modelos de sapatos que nós 

temos e a partir daí pode criar o seu sapato. Ou seja, a pessoa escolhe a cor, o salto que quer 

aplicar, se o sapato estiver fechado pode optar por fazer aberto. Há uma série de aplicações 

que se pode fazer através de uma base do sapato que leva as clientes a criar o seu próprio 

sapato. 

P: Quando surgiu a ideia de comercializar produtos customizados e porquê? 

R: Porque era uma falha que havia no mercado. A minha familia já toda ela trabalhava com 

sapatos, mas sempre para fábricas, ou seja, em grandes quantidades, tudo standard, mas 

começou a “puxar” porque começámos a trabalhar com clientes individualmente e não com 
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sapatarias, e começou a possibilidade de criar. Como isto é tudo trabalho artesanal, há a 

possibilidade de ser feito para uma pessoa especifica.  

P: É uma estratégia eficaz? Tem tido adesão por parte dos consumidores? 

R: Temos tido cada vez mais. Cada vez mais as pessoas procuram coisas diferentes. As 

pessoas não gostam de ver toda a gente com a mesma coisa. Por outro lado acontece 

gostarem do sapato de uma sapataria mas o salto não ser o mais adequado para si, ou a cor 

não era a que pretendia. E recorrem a nós por isso mesmo. 

P: E elas desenham o sapato que viram nas sapatarias e pedem para fazer igual? 

R: Nós evitamos sempre fazer isso. Nós fazemos a criaçao dos nossos modelos e a pessoa 

partindo da base do nosso modelo pode fazer pequenas alterações. Como eu estava a dizer: 

ou fechar, ou abrir, colocar um pormenor aqui ou ali…copiar exactamente um sapato isso não 

fazemos. 

P: No calçado que aqui comercializa qual é a caracteristica mais alterada pelos 

consumidores? 

R: O salto. Nota-se muito este ano, porque há uma grande tendencia para colocar saltos muito 

baixos (rasos) e os saltos muito altos. É as modas mas as pessoas não podem estar sempre 

pela moda, então nota-se muito as clientes a olharem para o sapato de salto alto e dizerem “Eu 

queria mesmo era mais baixo!” . É a primeira coisa que dizem.  

P: O que acha que leva os consumidores a optarem pelo calçado customizado em 

detrimento do calçado “pronto-a-vestir”?  

R: No calçado de sapataria, no calçado já pronto, há a falha de não haver a cor que a pessoa 

quer ou o salto que não está adequado ao que a pessoa pretende. É a possibilidade de fazer 

“naquela” cor, “naquele” modelo específico. Enquanto que numa sapataria não conseguem: ou 

levam aquilo tal e qual como lá está ou então não há nada a fazer. 

P: Já realizou alguma campanha de comunicação? Porquê?  

R: De comunicaçao não. Nós fizemos apenas patrocínio a um costureiro da Moda Lisboa 

durante alguns anos. Foi a única divulgação pública que fizemos, foi assim.  

P: Então o vosso atelier é mais divulgado pelo “boca-a-orelha” das clientes? 

R: Exactamente. Há sempre a indicação  de outras clientes. Ou entao pela Internet. Criámos há 

pouco tempo um website acaba por ajudar. Há sites de noivas que são também um grande 

“motor de busca” para nós. Fazemos muito sapato para noivas e são elas que geralmente mais 

procuram. Tentam procurar sapatos confortáveis. Como já houve uma ou outra que fez, depois 
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nos blogues põe a indicação do nosso website e as outras através disso conseguem chegar a 

nós.  

P: Qual é o perfil das vossas consumidoras? 

R: Nós fazemos essencialmente sapatos para toillete. Ou seja, não é aquele sapato prático por 

isso a cliente tem alguma ocasião especial.  

P: Consegue precisar uma faixa etária? 

R: Nós abrangemos um pouco de tudo. Não conseguimos precisar, mas vamos à vontade até 

aos 65 anos. Tudo depende da pessoa que é. Temos clientes com 80 anos a calçar sapatos 

nossos com saltos. Por outro lado aparecem raparigas mais novas que querem saltos mais 

baixos ou com cunhas de borracha aquele sapato mais confortável que já não é a nossa área. 

P: Aqui no atelier vocês não comercializam apenas calçado customizado, ou seja, têm 

criações vossas que depois não são alteradas? 

R: A pessoa pode chegar e escolher o sapato exactamente como está. Pode mudar por 

exemplo só a cor e aí fica mais parecido com o sapato base. Mas geralmente a pessoa gosta 

sempre de inventar um pouco. 

P: Qual é o numero de vendas de calçado customizado por ano? E o nº de clientes médio 

por mês/ano? 

R: De cabeça não consigo mas deve ser à volta de uns 20 pares por dia. Á volta disso, tendo 

em conta que isto é muito sazonal. No pico do Inverno temos uma grande afluencia, no pico do 

Verão temos uma grande afluência, mas naquelas partes transitórias as pessoas não sabem o 

que calçar. No Inverno é as botas e no Verão é as sandálias. Mas nesta fase, a partir do mês 

de Janeiro/Fevereiro, as pessoas já não querem comprar as botas porque o Inverno já foi mas 

sandálias também é cedo. Entao há sempre quebras nessas alturas. 

 

7. ANEXO 7 – ENTREVISTA A MARGARIDA FERREIRA (CLIENTE FÁTIMA ALVES) 

P: Como é que tomou conhecimento da existência do Atelier Fátima Alves? 

R: Através de amigas que eram clientes. 

P: Compra regularmente calçado customizado no Atelier Fátima Alves? Consegue 

quantificar (nº de pares/semana/mês)? 

R: 4 pares/ano 

P: O que é que a leva a comprar sapatos customizados? 
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R: Ter sapatos únicos. Responder às minhas necessidades de conjugação com malas, roupas, 

etc… 

P: Quais são as características que mais gosta de customizar num sapato? 

R: Cores, materiais, saltos, detalhes que façam a diferença… 

P: Como é que se sente por poder customizar os seus próprios sapatos?  

R: Criativa ☺ 

 

8. ANEXO 8 – ENTREVISTA A CLIENTES (SHOES OF PREY) 

Cliente 

1- How did 

you get to 

know the 

brand 

“Shoes of 

Prey”? 

2- Do you usually 

buy customized 

shoes at Shoes of 

Prey? How many 

(per 

week/month/year)? 

3- Why do 

you 

customize 

your shoes? 

4- What are 

the 

characteristics 

that you most 

like to 

customize in 

shoes? 

5- How do 

feel about 

having 

the option 

to 

customize 

your 

shoes at 

Shoes of 

Prey? 

Idade 

Cliente 

1 

I read the 

article in 

Mashable 

Have purchased 

once 

I am addicted 

to shoes! So 

what better 

way for me to 

create the 

ones I dream 

about? 

I really love the 

colors and 

materials witch 

are proposed. 

They are like 

nude, and lusty 

at same time. 

It brings 

me 

memories 

of when I 

was a 

small girl. 

That's just 

wonderful! 

25/34 

Cliente 

2 

Through a 

friend 

One pair To be original. The toe. I love it! 25/34 

Cliente 

3 

The shoes 

were 

displayed 

in a pop up 

store 

Only once To look 

different. 

Clothes/shoes 

in Australia 

looks the 

same. 

The leather, the 

heel and the 

size 

It’s a 

fantastic 

idea for 

people 

who want 

something 

different 

25/34 

 



9. ANEXO 9 – GRÁFICOS D

 

Gráfico 8 – “A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser 

 

Gráfico 9- “Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisão das empresas das quais 

 

 

 

DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

“A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser 
uma prática corrente” 

“Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisão das empresas das quais 
sou consumidor” 
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“A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser 

 
“Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisão das empresas das quais 



Gráfico 10 - "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 
possibilidade de personalizar produtos ou serviços"

 

 

 

Gráfico 12 – “Recorda

"Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 
possibilidade de personalizar produtos ou serviços" 

Gráfico 11 – “Outro. Qual?” 

Recorda-se quais foram os produtos, serviços e/ou 
empresas?” 
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"Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 

 

produtos, serviços e/ou 



 

Gráfico 

 

Gráfico 13 – “Porquê?” 

Gráfico 14 – “Grau de Personalização: Roupa” 

66 
 

 

 



Gráfico 

 

Gráfico 16

 

Gráfico 15 –“Grau de Personalização: Calçado” 

16 – “Grau de Personalização: Alimentos” 
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Gráfico 

  

 

Gráfico 18 – “Grau de Personalização: Aparelhos de Telecomunicações

Gráfico 17 – “Grau de Personalização: Mobiliário” 

Grau de Personalização: Aparelhos de Telecomunicações
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Grau de Personalização: Aparelhos de Telecomunicações” 



Gráfico 19

 

Gráfico 20 

 

19 – “Grau de Personalização: Automóveis” 

 – “Grau de Personalização: Computadores” 
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Gráfico 21 – “De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto?

 

 

 

De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto?

Gráfico 22 – “Alterou-o...” 
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De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto?” 

 



 

 

Gráfico 24 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 'normais'"

 

Gráfico 23 – “Outro. Qual?” 

"Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 'normais'" 
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"Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 



Gráfico 25 – “Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente 
daquilo que vejo os outros usarem”

 

Gráfico 26 - "Se pudesse optar por calçado personalizado, fazia

 

me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente 
daquilo que vejo os outros usarem” 

"Se pudesse optar por calçado personalizado, fazia
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me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente 

 

"Se pudesse optar por calçado personalizado, fazia-o!" 



Gráfico 27 - "Tenho medo que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série"

 

 

"Tenho medo que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série"

Gráfico 28 – “Sexo” 
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"Tenho medo que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série" 

 



 

Gráfico 

 

Gráfico 29 – “Idade” 

 

Gráfico 30 – “Habilitações Literárias” 
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Gráfico 

 

 

 

Gráfico 31 – “Ocupação Principal” 

Gráfico 32 – “Distrito” 
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10. ANEXO 10 – TABELAS RESPOSTAS 

Questão 1 - Por favor diga se concorda ou discorda das seguintes afirmações. 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 66 64,1 67,3 67,3 

Discordo 32 31,1 32,7 100,0 

Total 98 95,1 100,0  

Missing Não responde 5 4,9   

Total 103 100,0   
Tabela 4- "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser uma 

prática corrente" 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 69 67,0 71,1 71,1 

Discordo 28 27,2 28,9 100,0 

Total 97 94,2 100,0  

Missing Não responde 6 5,8   

Total 103 100,0   
Tabela 5 - "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisão das empresas das quais 

sou consumidor" 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 90 87,4 90,0 90,0 

Discordo 10 9,7 10,0 100,0 

Total 100 97,1 100,0  

Missing Não responde 3 2,9   

Total 103 100,0   
Tabela 6 - "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 

possibilidade de personalizar produtos ou serviços" 
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• Cruzamentos Questão 1:  

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

a) A delegação de poder das 

empresas nos seus 

consumidores deveria ser 

uma prática corrente. 

Concordo Count 41 25 66 

% within a) A delegação de 

poder das empresas nos 

seus consumidores deveria 

ser uma prática corrente. 

62,1% 37,9% 100,0% 

% within 12-Sexo 66,1% 69,4% 67,3% 

% of Total 41,8% 25,5% 67,3% 

Adjusted Residual -,3 ,3  

Discordo Count 21 11 32 

% within a) A delegação de 

poder das empresas nos 

seus consumidores deveria 

ser uma prática corrente. 

65,6% 34,4% 100,0% 

% within 12-Sexo 33,9% 30,6% 32,7% 

% of Total 21,4% 11,2% 32,7% 

Adjusted Residual ,3 -,3  

Total Count 62 36 98 

% within a) A delegação de 

poder das empresas nos 

seus consumidores deveria 

ser uma prática corrente. 

63,3% 36,7% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,3% 36,7% 100,0% 

Tabela 7 - "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser uma 
prática corrente" * Sexo 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,114a 1 ,736   

Continuity Correctionb ,013 1 ,909   

Likelihood Ratio ,114 1 ,735   

Fisher's Exact Test    ,825 ,457 

Linear-by-Linear Association ,113 1 ,737   

N of Valid Cases 98     
Tabela 8 – Qui - quadrado "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores 

deveria ser uma prática corrente" * Sexo 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

a) A delegação de 

poder das empresas 

nos seus 

consumidores 

deveria ser uma 

prática corrente. 

Concordo Count 2 38 10 4 10 2 66 

% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser 

uma prática 

corrente. 

3,0% 57,6

% 

15,2% 6,1% 15,2

% 

3,0% 100,0% 

% within 13-

Idade 

66,7% 62,3

% 

76,9% 57,1% 83,3

% 

100,0

% 

67,3% 

% of Total 2,0% 38,8

% 

10,2% 4,1% 10,2

% 

2,0% 67,3% 

Adjusted 

Residual 

,0 -1,4 ,8 -,6 1,3 1,0  

Discordo Count 1 23 3 3 2 0 32 
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% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser 

uma prática 

corrente. 

3,1% 71,9

% 

9,4% 9,4% 6,3% ,0% 100,0% 

% within 13-

Idade 

33,3% 37,7

% 

23,1% 42,9% 16,7

% 

,0% 32,7% 

% of Total 1,0% 23,5

% 

3,1% 3,1% 2,0% ,0% 32,7% 

Adjusted 

Residual 

,0 1,4 -,8 ,6 -1,3 -1,0  

Total Count 3 61 13 7 12 2 98 

% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser 

uma prática 

corrente. 

3,1% 62,2

% 

13,3% 7,1% 12,2

% 

2,0% 100,0% 

% within 13-

Idade 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

% of Total 3,1% 62,2

% 

13,3% 7,1% 12,2

% 

2,0% 100,0% 

Tabela 9 - "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser uma 
prática corrente" *Idade 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,946a 5 ,557 

Likelihood Ratio 4,736 5 ,449 

Linear-by-Linear Association 2,214 1 ,137 

N of Valid Cases 98   
Tabela 10 - Qui-quadrado "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores 

deveria ser uma prática corrente" *Idade 
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   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º ano 

ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial…) 

Curso 

superior 

incompleto 

Curso 

superior 

completo 

a) A delegação de 

poder das empresas 

nos seus 

consumidores 

deveria ser uma 

prática corrente. 

Concordo Count 2 3 11 2 35 13 66 

% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser uma 

prática corrente. 

3,0% 4,5% 16,7% 3,0% 53,0% 19,7% 100,0% 

% within 14-

Habilitações 

Literárias 

66,7% 75,0% 68,8% 100,0% 62,5% 76,5% 67,3% 

% of Total 2,0% 3,1% 11,2% 2,0% 35,7% 13,3% 67,3% 

Adjusted 

Residual 

,0 ,3 ,1 1,0 -1,2 ,9  

Discordo Count 1 1 5 0 21 4 32 

% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser uma 

prática corrente. 

3,1% 3,1% 15,6% ,0% 65,6% 12,5% 100,0% 

% within 14-

Habilitações 

Literárias 

33,3% 25,0% 31,3% ,0% 37,5% 23,5% 32,7% 

% of Total 1,0% 1,0% 5,1% ,0% 21,4% 4,1% 32,7% 

Adjusted 

Residual 

,0 -,3 -,1 -1,0 1,2 -,9  

Total Count 3 4 16 2 56 17 98 
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% within a) A 

delegação de 

poder das 

empresas nos 

seus 

consumidores 

deveria ser uma 

prática corrente. 

3,1% 4,1% 16,3% 2,0% 57,1% 17,3% 100,0% 

% within 14-

Habilitações 

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,1% 4,1% 16,3% 2,0% 57,1% 17,3% 100,0% 

Tabela 11 - "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores deveria ser 
uma prática corrente" *Habilitações Literárias 

 
 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,333a 5 ,801 

Likelihood Ratio 2,974 5 ,704 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,946 

N of Valid Cases 98   

Tabela 12 - Qui - quadrado "A delegação de poder das empresas nos seus consumidores 
deveria ser uma prática corrente" *Habilitações Literárias 

 

   
12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

b) Eu gostaria de me 

envolver nas tomadas de 

decisões das empresas das 

quais sou consumidor. 

Concordo Count 44 25 69 

% within b) Eu gostaria de 

me envolver nas tomadas de 

decisões das empresas das 

quais sou consumidor. 

63,8% 36,2% 100,0% 

% within 12-Sexo 71,0% 71,4% 71,1% 

% of Total 45,4% 25,8% 71,1% 

Adjusted Residual ,0 ,0  

Discordo Count 18 10 28 
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% within b) Eu gostaria de 

me envolver nas tomadas de 

decisões das empresas das 

quais sou consumidor. 

64,3% 35,7% 100,0% 

% within 12-Sexo 29,0% 28,6% 28,9% 

% of Total 18,6% 10,3% 28,9% 

Adjusted Residual ,0 ,0  

Total Count 62 35 97 

% within b) Eu gostaria de 

me envolver nas tomadas de 

decisões das empresas das 

quais sou consumidor. 

63,9% 36,1% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,9% 36,1% 100,0% 

Tabela 13 - "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das empresas das 
quais sou consumidor" * Sexo 

 
 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,002a 1 ,962   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,002 1 ,962   

Fisher's Exact Test    1,000 ,577 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,962   

N of Valid Cases 97     
Tabela 14 - Qui- quadrado "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das 

empresas das quais sou consumidor" * Sexo 
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   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

b) Eu gostaria de me 

envolver nas tomadas 

de decisões das 

empresas das quais 

sou consumidor. 

Concordo Count 3 40 10 5 9 2 69 

% within b) Eu 

gostaria de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas das 

quais sou 

consumidor. 

4,3% 58,0% 14,5% 7,2% 13,0% 2,9% 100,0% 

% within 13-

Idade 

100,0% 65,6% 76,9% 71,4% 81,8% 100,0% 71,1% 

% of Total 3,1% 41,2% 10,3% 5,2% 9,3% 2,1% 71,1% 

Adjusted 

Residual 

1,1 -1,6 ,5 ,0 ,8 ,9  

Discordo Count 0 21 3 2 2 0 28 

% within b) Eu 

gostaria de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas das 

quais sou 

consumidor. 

,0% 75,0% 10,7% 7,1% 7,1% ,0% 100,0% 

% within 13-

Idade 

,0% 34,4% 23,1% 28,6% 18,2% ,0% 28,9% 

% of Total ,0% 21,6% 3,1% 2,1% 2,1% ,0% 28,9% 

Adjusted 

Residual 

-1,1 1,6 -,5 ,0 -,8 -,9  

Total Count 3 61 13 7 11 2 97 



84 
 

% within b) Eu 

gostaria de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas das 

quais sou 

consumidor. 

3,1% 62,9% 13,4% 7,2% 11,3% 2,1% 100,0% 

% within 13-

Idade 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,1% 62,9% 13,4% 7,2% 11,3% 2,1% 100,0% 

Tabela 15 - "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das empresas das 
quais sou consumidor" * Idade 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,771a 5 ,583 

Likelihood Ratio 5,185 5 ,394 

Linear-by-Linear Association 1,218 1 ,270 

N of Valid Cases 97   
Tabela 16 - Qui-quadrado "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das 

empresas das quais sou consumidor" * Idade 

 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º 

ano ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial…) 

Curso 

superior 

incompleto 

Curso 

superior 

completo 

b) Eu gostaria de me 

envolver nas tomadas 

de decisões das 

empresas das quais 

sou consumidor. 

Concordo Count 3 4 11 2 36 13 69 

% within b) 

Eu gostaria 

de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas 

das quais 

sou 

consumidor. 

4,3% 5,8% 15,9% 2,9% 52,2% 18,8% 100,0% 
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% within 14-

Habilitações 

Literárias 

100,0% 100,0% 68,8% 100,0% 64,3% 81,3% 71,1% 

% of Total 3,1% 4,1% 11,3% 2,1% 37,1% 13,4% 71,1% 

Adjusted 

Residual 

1,1 1,3 -,2 ,9 -1,7 1,0  

Discordo Count 0 0 5 0 20 3 28 

% within b) 

Eu gostaria 

de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas 

das quais 

sou 

consumidor. 

,0% ,0% 17,9% ,0% 71,4% 10,7% 100,0% 

% within 14-

Habilitações 

Literárias 

,0% ,0% 31,3% ,0% 35,7% 18,8% 28,9% 

% of Total ,0% ,0% 5,2% ,0% 20,6% 3,1% 28,9% 

Adjusted 

Residual 

-1,1 -1,3 ,2 -,9 1,7 -1,0  

Total Count 3 4 16 2 56 16 97 

% within b) 

Eu gostaria 

de me 

envolver nas 

tomadas de 

decisões das 

empresas 

das quais 

sou 

consumidor. 

3,1% 4,1% 16,5% 2,1% 57,7% 16,5% 100,0% 

% within 14-

Habilitações 

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,1% 4,1% 16,5% 2,1% 57,7% 16,5% 100,0% 

Tabela 17 - "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das empresas das 
quais sou consumidor" * Habilitações Literárias 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,773a 5 ,329 

Likelihood Ratio 8,270 5 ,142 

Linear-by-Linear Association ,856 1 ,355 

N of Valid Cases 97   
Tabela 18 - Qui-quadrado "Eu gostaria de me envolver nas tomadas de decisões das 

empresas das quais sou consumidor" * Habilitações Literárias 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

c) Eu gostaria que as 

empresas das quais sou 

consumidor me oferecessem 

a possibilidade de 

personalizar produtos ou 

serviços. 

Concordo Count 62 28 90 

% within c) Eu gostaria que 

as empresas das quais sou 

consumidor me oferecessem 

a possibilidade de 

personalizar produtos ou 

serviços. 

68,9% 31,1% 100,0% 

% within 12-Sexo 95,4% 80,0% 90,0% 

% of Total 62,0% 28,0% 90,0% 

Adjusted Residual 2,4 -2,4  

Discordo Count 3 7 10 

% within c) Eu gostaria que 

as empresas das quais sou 

consumidor me oferecessem 

a possibilidade de 

personalizar produtos ou 

serviços. 

30,0% 70,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 4,6% 20,0% 10,0% 

% of Total 3,0% 7,0% 10,0% 

Adjusted Residual -2,4 2,4  

Total Count 65 35 100 
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% within c) Eu gostaria que 

as empresas das quais sou 

consumidor me oferecessem 

a possibilidade de 

personalizar produtos ou 

serviços. 

65,0% 35,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,0% 35,0% 100,0% 

Tabela 19 - "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 
possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Sexo 

 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,983a 1 ,014   

Continuity Correctionb 4,396 1 ,036   

Likelihood Ratio 5,674 1 ,017   

Fisher's Exact Test    ,030 ,020 

Linear-by-Linear Association 5,923 1 ,015   

N of Valid Cases 100     
Tabela 20 -  Qui-quadrado "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Sexo 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

c) Eu gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

Concordo Count 3 57 9 8 11 2 90 

% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

3,3% 63,3% 10,0% 8,9% 12,2% 2,2% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 91,9% 69,2% 100,0% 91,7% 100,0% 90,0% 

% of Total 3,0% 57,0% 9,0% 8,0% 11,0% 2,0% 90,0% 

Adjusted Residual ,6 ,8 -2,7 1,0 ,2 ,5  
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Discordo Count 0 5 4 0 1 0 10 

% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

,0% 50,0% 40,0% ,0% 10,0% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade ,0% 8,1% 30,8% ,0% 8,3% ,0% 10,0% 

% of Total ,0% 5,0% 4,0% ,0% 1,0% ,0% 10,0% 

Adjusted Residual -,6 -,8 2,7 -1,0 -,2 -,5  

Total Count 3 62 13 8 12 2 100 

% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

3,0% 62,0% 13,0% 8,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 62,0% 13,0% 8,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Tabela 21 - "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 
possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Idade 

 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,970a 5 ,158 

Likelihood Ratio 7,322 5 ,198 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 100   

Tabela 22 - Qui-quadrado "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Idade 
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14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º 

ano ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial

…) 

Curso 

superior 

incomplet

o 

Curso 

superior 

completo 

c) Eu gostaria 

que as 

empresas das 

quais sou 

consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar 

produtos ou 

serviços. 

Concordo Count 2 5 14 2 54 13 90 

% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

2,2% 5,6% 15,6% 2,2% 60,0% 14,4% 100,0% 

% within 14-

Habilitações Literárias 

66,7% 100,0% 87,5% 100,0% 93,1% 81,3% 90,0% 

% of Total 2,0% 5,0% 14,0% 2,0% 54,0% 13,0% 90,0% 

Adjusted Residual -1,4 ,8 -,4 ,5 1,2 -1,3  

Discordo Count 1 0 2 0 4 3 10 

% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

10,0% ,0% 20,0% ,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

% within 14-

Habilitações Literárias 

33,3% ,0% 12,5% ,0% 6,9% 18,8% 10,0% 

% of Total 1,0% ,0% 2,0% ,0% 4,0% 3,0% 10,0% 

Adjusted Residual 1,4 -,8 ,4 -,5 -1,2 1,3  

Total Count 3 5 16 2 58 16 100 
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% within c) Eu 

gostaria que as 

empresas das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar produtos 

ou serviços. 

3,0% 5,0% 16,0% 2,0% 58,0% 16,0% 100,0% 

% within 14-

Habilitações Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 5,0% 16,0% 2,0% 58,0% 16,0% 100,0% 

Tabela 23 - "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me oferecessem a 
possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Habilitações Literárias 

 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,686a 5 ,455 

Likelihood Ratio 4,588 5 ,468 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,894 

N of Valid Cases 100   
Tabela 24 – Qui - quadrado "Eu gostaria que as empresas das quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade de personalizar produtos ou serviços" *Habilitações 
Literárias 

 

Questão 2 - Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação. 

 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

 a) Já participei numa 

votação/concurso para 

mudar o logótipo de uma 

empresa. 

11 9,6% 11,1% 

b) Já participei numa 

votação/concurso para 

escolher a nova embalagem 

de um produto. 

5 4,3% 5,1% 
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c) Já participei numa 

votação/concurso para 

escolher o nome de uma 

nova gama de produtos. 

4 3,5% 4,0% 

d) Já participei numa 

votação/concurso para 

mudar o spot publicitário de 

uma empresa. 

4 3,5% 4,0% 

e) Já participei numa 

votação/concurso para definir 

a imagem ou “cara” de um 

produto ou serviço. 

7 6,1% 7,1% 

f) Nunca me envolvi nas 

tomadas de decisões das 

empresas. (passe à pergunta 

6) 

84 73,0% 84,8% 

Total 115 100,0% 116,2% 

 

Tabela 25 - Das seguintes frases escolha as que melhor se adequam à sua situação. 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Já participei num inquérito 1 1,0 50,0 50,0 

Já participei numa prova de 

produto 

1 1,0 50,0 100,0 

Total 2 1,9 100,0  

Missing Não aplicável 101 98,1   

Total 103 100,0   
Tabela 26 - Das seguintes frases, escolha as que melhor se adequam à sua situação: 

Outro. Qual? 
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Questão 2.1 - Recorda-se de quais foram os produtos, serviços ou empresas para as quais foi 

chamado a tomar decisões? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 8 7,8 42,1 42,1 

Não 11 10,7 57,9 100,0 

Total 19 18,4 100,0  

Missing Não aplicável 84 81,6   

Total 103 100,0   
Tabela 27 - Recorda-se de quais foram os produtos serviços ou empresas para as quais 

foi chamado a tomar decisões? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  95 92,2 92,2 92,2 

Apresentadora do Rock in 

Rio 

1 1,0 1,0 93,2 

Cadeias de restaurantes 

'WOK' 

1 1,0 1,0 94,2 

Danone 1 1,0 1,0 95,1 

Gillete 1 1,0 1,0 96,1 

Nestlé 1 1,0 1,0 97,1 

Pacotes de leite 1 1,0 1,0 98,1 

Santal 1 1,0 1,0 99,0 

Seguros 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
Tabela 28 - Recorda-se de quais foram os produtos serviços ou empresas para as quais 

foi chamado a tomar decisões? - Marca 1 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  101 98,1 98,1 98,1 

Carros 1 1,0 1,0 99,0 

Pantene 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  



93 
 

Tabela 29 - Recorda-se de quais foram os produtos serviços ou empresas para as quais 
foi chamado a tomar decisões? - Marca 2 

 
Questão 3 - Participar nessas votações alterou os seus hábitos de consumo relativamente 
ao(s) referido(s) produtos ou serviços? 
 
 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não alterou - já consumia. 13 12,6 72,2 72,2 

Não alterou - não passei a 

consumir. 

3 2,9 16,7 88,9 

Sim, passei a consumir 2 1,9 11,1 100,0 

Total 18 17,5 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Não aplicável 83 80,6   

Total 85 82,5   

Total 103 100,0   
Tabela 30 - Participar nessas votações alterou os seus hábitos de consumo 

relativamente ao(s) referido(s) produto(s) ou serviço(s)? 

Questão 3.1 – Porquê?  
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid C- Mais informação 1 1,0 5,6 5,6 

A - Já consumia 13 12,6 72,2 77,8 

B- Não teve impacto 1 1,0 5,6 83,3 

Não faz parte da minha 

preferência 

2 1,9 11,1 94,4 

Produto inovador 1 1,0 5,6 100,0 

Total 18 17,5 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Não aplicável 83 80,6   

Total 85 82,5   

Total 103 100,0   
Tabela 31 - Participar nessas votações alterou os seus hábitos de consumo 

relativamente ao(s) referido(s) produto(s) ou serviço(s)? Porquê? 
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Questão 4 - Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? (diga apenas três 
adjectivos) 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arrojada 1 1,0 6,3 6,3 

Dinâmica/Criativa 3 2,9 18,8 25,0 

Inovadora 5 4,9 31,3 56,3 

Preocupada/Interessada 1 1,0 6,3 62,5 

Alternativa 1 1,0 6,3 68,8 

Flexível 1 1,0 6,3 75,0 

Integradora 1 1,0 6,3 81,3 

Preocupada/Interessada 1 1,0 6,3 87,5 

Qualidade 2 1,9 12,5 100,0 

Total 16 15,5 100,0  

Missing Não responde 4 3,9   

Não aplicável 83 80,6   

Total 87 84,5   

Total 103 100,0   

Tabela 32 - Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)? Imagem 1 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inovadora 3 2,9 23,1 23,1 

Preocupada/Interessada 1 1,0 7,7 30,8 

Eficaz 2 1,9 15,4 46,2 

Flexível 1 1,0 7,7 53,8 

Inovadora 1 1,0 7,7 61,5 

Integradora 1 1,0 7,7 69,2 

Interactiva 2 1,9 15,4 84,6 

Pró-activa/Empreendedora 1 1,0 7,7 92,3 

Qualidade 1 1,0 7,7 100,0 

Total 13 12,6 100,0  

Missing Não responde 7 6,8   
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Não aplicável 83 80,6   

Total 90 87,4   

Total 103 100,0   
Tabela 33 - Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)?  Imagem2 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arrojada 1 1,0 12,5 12,5 

Apelativa 1 1,0 12,5 25,0 

Dinâmica/Criativa 2 1,9 25,0 50,0 

Divertida 1 1,0 12,5 62,5 

Flexível 1 1,0 12,5 75,0 

Interactiva 1 1,0 12,5 87,5 

Pró-activa/Empreendedora 1 1,0 12,5 100,0 

Total 8 7,8 100,0  

Missing Não responde 12 11,7   

Não aplicável 83 80,6   

Total 95 92,2   

Total 103 100,0   

Tabela 34 - Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa(s)?  Imagem 3 

 

Qual foi a imagem 
com que ficou dessa 
(s) empresa (s)? (diga 

apenas três 
adjectivos) 

Frequência Percentagem 

Inovadora 9 24,3% 

Dinâmica 5 13,5% 
Flexível 3 8,1% 

Interactiva 3 8,1% 

Preocupada/Interessada 3 8,1% 

Qualidade 3 8,1% 

Arrojada 2 5,4% 

Eficaz 2 5,4% 

Integradora 2 5,4% 

Pró-
activa/Empreendedora 

2 5,4% 

Alternativa 1 2,7% 

Apelativa 1 2,7% 
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Divertida 1 2,7% 

Total 37 100% 

Tabela 35 - Qual foi a imagem com que ficou dessa (s) empresa (s)? (diga apenas três 
adjectivos) 

 

Questão 5 - Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? (diga apenas três 
adjectivos) 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Importante 1 1,0 6,7 6,7 

Contente/Satisfeito 2 1,9 13,3 20,0 

Curioso 1 1,0 6,7 26,7 

Entusiasmado 1 1,0 6,7 33,3 

Envolvido/Integrado 3 2,9 20,0 53,3 

Importante 3 2,9 20,0 73,3 

Participativo 2 1,9 13,3 86,7 

Útil 2 1,9 13,3 100,0 

Total 15 14,6 100,0  

Missing Não responde 5 4,9   

Não aplicável 83 80,6   

Total 88 85,4   

Total 103 100,0   

Tabela 36 - Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? Adjectivo 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Contente/Satisfeito 2 1,9 20,0 20,0 

Envolvido/Integrado 1 1,0 10,0 30,0 

Participativo 2 1,9 20,0 50,0 

Útil 5 4,9 50,0 100,0 

Total 10 9,7 100,0  

Missing Não responde 10 9,7   

Não aplicável 83 80,6   

Total 93 90,3   

Total 103 100,0   
Tabela 37 - Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? Adjectivo2 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Contente/Satisfeito 1 1,0 14,3 14,3 

Curioso 1 1,0 14,3 28,6 

Envolvido/Integrado 2 1,9 28,6 57,1 

Importante 2 1,9 28,6 85,7 

Responsável 1 1,0 14,3 100,0 

Total 7 6,8 100,0  

Missing Não responde 13 12,6   

Não aplicável 83 80,6   

Total 96 93,2   

Total 103 100,0   

Tabela 38 - Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? Adjectivo 3 

 

 

Como é que se 
sentiu por estar a 
participar nessas 
votações?  
(diga apenas três 
adjectivos) 

Frequências Percentagem 

Útil 7 21,9% 

Envolvido/Integrado 6 18,8% 

Importante 6 18,8% 

Contente/Satisfeito 5 15,6% 

Participativo 4 12,5% 

Curioso 2 6,3% 

Entusiasmado 1 3,1% 

Responsável 1 3,1% 

Total 32 100% 

Tabela 39 - Como é que se sentiu por estar a participar nessas votações? (diga apenas 
três adjectivos) 
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Questão 6 - Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 52 50,5 50,5 50,5 

Não 51 49,5 49,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

Tabela 40 - Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar? 

 
• Cruzamentos Questão 6 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

6-Já alguma vez 

personalizou um produto 

antes de o comprar?  

Sim Count 29 23 52 

% within 6-Já alguma vez 

personalizou um produto 

antes de o comprar?  

55,8% 44,2% 100,0% 

% within 12-Sexo 43,3% 63,9% 50,5% 

% of Total 28,2% 22,3% 50,5% 

Adjusted Residual -2,0 2,0  

Não Count 38 13 51 

% within 6-Já alguma vez 

personalizou um produto 

antes de o comprar?  

74,5% 25,5% 100,0% 

% within 12-Sexo 56,7% 36,1% 49,5% 

% of Total 36,9% 12,6% 49,5% 

Adjusted Residual 2,0 -2,0  

Total Count 67 36 103 

% within 6-Já alguma vez 

personalizou um produto 

antes de o comprar?  

65,0% 35,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,0% 35,0% 100,0% 

Tabela 41 - Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar? * Sexo 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,977a 1 ,046   

Continuity Correctionb 3,196 1 ,074   

Likelihood Ratio 4,018 1 ,045   

Fisher's Exact Test    ,063 ,037 

Linear-by-Linear Association 3,939 1 ,047   

N of Valid Cases 103     
Tabela 42 - Qui-quadrado "Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?" 

* Sexo 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 17 

anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

6-Já alguma vez 

personalizou um 

produto antes de 

o comprar?  

Sim Count 1 32 9 2 6 2 52 

% within 6-Já alguma 

vez personalizou um 

produto antes de o 

comprar?  

1,9% 61,5% 17,3% 3,8% 11,5% 3,8% 100,0% 

% within 13-Idade 33,3% 50,8% 69,2% 25,0% 42,9% 100,0% 50,5% 

% of Total 1,0% 31,1% 8,7% 1,9% 5,8% 1,9% 50,5% 

Adjusted Residual -,6 ,1 1,4 -1,5 -,6 1,4  

Não Count 2 31 4 6 8 0 51 

% within 6-Já alguma 

vez personalizou um 

produto antes de o 

comprar?  

3,9% 60,8% 7,8% 11,8% 15,7% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade 66,7% 49,2% 30,8% 75,0% 57,1% ,0% 49,5% 

% of Total 1,9% 30,1% 3,9% 5,8% 7,8% ,0% 49,5% 

Adjusted Residual ,6 ,0 -1,4 1,5 ,6 -1,4  

Total Count 3 63 13 8 14 2 103 

% within 6-Já alguma 

vez personalizou um 

produto antes de o 

comprar?  

2,9% 61,2% 12,6% 7,8% 13,6% 1,9% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,9% 61,2% 12,6% 7,8% 13,6% 1,9% 100,0% 

Tabela 43 - "Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?" * Idade 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,549a 5 ,256 

Likelihood Ratio 7,472 5 ,188 

Linear-by-Linear Association ,004 1 ,952 

N of Valid Cases 103   
Tabela 44 - Qui-quadrado "Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?" 

* Idade 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º 

ano ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial…) 

Curso 

superior 

incompleto 

Curso 

superior 

completo 

6-Já alguma vez 

personalizou um 

produto antes de 

o comprar?  

Sim Count 1 1 4 1 32 13 52 

% within 6-Já 

alguma vez 

personalizou 

um produto 

antes de o 

comprar?  

1,9% 1,9% 7,7% 1,9% 61,5% 25,0% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

33,3% 20,0% 23,5% 50,0% 54,2% 76,5% 50,5% 

% of Total 1,0% 1,0% 3,9% 1,0% 31,1% 12,6% 50,5% 

Adjusted 

Residual 

-,6 -1,4 -2,4 ,0 ,9 2,3  

Não Count 2 4 13 1 27 4 51 

% within 6-Já 

alguma vez 

personalizou 

um produto 

antes de o 

comprar?  

3,9% 7,8% 25,5% 2,0% 52,9% 7,8% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

66,7% 80,0% 76,5% 50,0% 45,8% 23,5% 49,5% 

% of Total 1,9% 3,9% 12,6% 1,0% 26,2% 3,9% 49,5% 



101 
 

Adjusted 

Residual 

,6 1,4 2,4 ,0 -,9 -2,3  

Total Count 3 5 17 2 59 17 103 

% within 6-Já 

alguma vez 

personalizou 

um produto 

antes de o 

comprar?  

2,9% 4,9% 16,5% 1,9% 57,3% 16,5% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,9% 4,9% 16,5% 1,9% 57,3% 16,5% 100,0% 

Tabela 45 - "Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?" * Habilitações 
Literárias 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,078a 5 ,034 

Likelihood Ratio 12,715 5 ,026 

Linear-by-Linear Association 10,161 1 ,001 

N of Valid Cases 103   
Tabela 46 - Qui-quadrado"Já alguma vez personalizou um produto antes de o comprar?" 

* Habilitações Literárias 

 

Questão 7 - Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua situação. 

  
Responses 

Percent of Cases   N Percent 

P7a a) Já personalizei uma pizza 

antes de a comprar 

40 41,2% 81,6% 

b) Já personalizei uns ténis 

antes de os comprar 

7 7,2% 14,3% 

c) Já personalizei um café 

antes de o comprar 

17 17,5% 34,7% 

d) Já personalizei uns jeans 

antes de os comprar 

5 5,2% 10,2% 
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e) Já personalizei um carro 

antes de o comprar 

11 11,3% 22,4% 

f) Já personalizei um 

computador antes de o 

comprar 

17 17,5% 34,7% 

Total 97 100,0% 198,0% 

Tabela 47 - Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua 
situação. 

 

• Cruzamentos Questão 7 
 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

P7a a) Já personalizei 

uma pizza antes de a 

comprar 

Count 1 28 6 1 4 0 40 

% within 

$Personalização 

2,5% 70,0% 15,0% 2,5% 10,0% ,0%  

% within @13Idade 100,0% 90,3% 75,0% 50,0% 66,7% ,0%  

% of Total 2,0% 57,1% 12,2% 2,0% 8,2% ,0% 81,6% 

b) Já personalizei uns 

ténis antes de os 

comprar 

Count 1 4 1 0 1 0 7 

% within 

$Personalização 

14,3% 57,1% 14,3% ,0% 14,3% ,0%  

% within @13Idade 100,0% 12,9% 12,5% ,0% 16,7% ,0%  

% of Total 2,0% 8,2% 2,0% ,0% 2,0% ,0% 14,3% 

c) Já personalizei um 

café antes de o 

comprar 

Count 0 14 1 1 1 0 17 

% within 

$Personalização 

,0% 82,4% 5,9% 5,9% 5,9% ,0%  

% within @13Idade ,0% 45,2% 12,5% 50,0% 16,7% ,0%  

% of Total ,0% 28,6% 2,0% 2,0% 2,0% ,0% 34,7% 

d) Já personalizei uns 

jeans antes de os 

comprar 

Count 0 2 2 0 1 0 5 

% within 

$Personalização 

,0% 40,0% 40,0% ,0% 20,0% ,0%  

% within @13Idade ,0% 6,5% 25,0% ,0% 16,7% ,0%  

% of Total ,0% 4,1% 4,1% ,0% 2,0% ,0% 10,2% 

e) Já personalizei um Count 0 4 3 0 4 0 11 
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carro antes de o 

comprar 

% within 

$Personalização 

,0% 36,4% 27,3% ,0% 36,4% ,0%  

% within @13Idade ,0% 12,9% 37,5% ,0% 66,7% ,0%  

% of Total ,0% 8,2% 6,1% ,0% 8,2% ,0% 22,4% 

f) Já personalizei um 

computador antes de 

o comprar 

Count 0 5 5 1 5 1 17 

% within 

$Personalização 

,0% 29,4% 29,4% 5,9% 29,4% 5,9%  

% within @13Idade ,0% 16,1% 62,5% 50,0% 83,3% 100,0%  

% of Total ,0% 10,2% 10,2% 2,0% 10,2% 2,0% 34,7% 

Total Count 1 31 8 2 6 1 49 

% of Total 2,0% 63,3% 16,3% 4,1% 12,2% 2,0% 100,0% 

Tabela 48 - "Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua 
situação." * Idade 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

P7a a) Já personalizei uma pizza 

antes de a comprar 

Count 24 16 40 

% within $Personalização 60,0% 40,0%  

% within @12Sexo 88,9% 72,7%  

% of Total 49,0% 32,7% 81,6% 

b) Já personalizei uns ténis 

antes de os comprar 

Count 2 5 7 

% within $Personalização 28,6% 71,4%  

% within @12Sexo 7,4% 22,7%  

% of Total 4,1% 10,2% 14,3% 

c) Já personalizei um café 

antes de o comprar 

Count 12 5 17 

% within $Personalização 70,6% 29,4%  

% within @12Sexo 44,4% 22,7%  

% of Total 24,5% 10,2% 34,7% 

d) Já personalizei uns jeans 

antes de os comprar 

Count 3 2 5 

% within $Personalização 60,0% 40,0%  

% within @12Sexo 11,1% 9,1%  

% of Total 6,1% 4,1% 10,2% 

e) Já personalizei um carro 

antes de o comprar 

Count 5 6 11 

% within $Personalização 45,5% 54,5%  
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% within @12Sexo 18,5% 27,3%  

% of Total 10,2% 12,2% 22,4% 

f) Já personalizei um 

computador antes de o 

comprar 

Count 5 12 17 

% within $Personalização 29,4% 70,6%  

% within @12Sexo 18,5% 54,5%  

% of Total 10,2% 24,5% 34,7% 

Total Count 27 22 49 

% of Total 55,1% 44,9% 100,0% 

Tabela 49 - "Das seguintes opções, indique quais as que melhor se adequam à sua 
situação." * Sexo 

 

Questão 8 - Porquê que personalizou? 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sou muito meticuloso(a)! 18 17,5 35,3 35,3 

Há que aproveitar! 18 17,5 35,3 70,6 

Não tenho outra hipótese! 8 7,8 15,7 86,3 

Quero o meu individualismo! 7 6,8 13,7 100,0 

Total 51 49,5 100,0  

Missing Não aplicável 52 50,5   

Total 103 100,0   
Tabela 50 - Porquê que personalizou? 

 

• Cruzamentos Questão 8 
 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

8- Porquê que personalizou? 

(escolha apenas uma opção) 

Sou muito meticuloso(a)! Count 9 9 18 

% within 8- Porquê que 

personalizou? (escolha 

apenas uma opção) 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 31,0% 40,9% 35,3% 

% of Total 17,6% 17,6% 35,3% 

Adjusted Residual -,7 ,7  
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Há que aproveitar! Count 13 5 18 

% within 8- Porquê que 

personalizou? (escolha 

apenas uma opção) 

72,2% 27,8% 100,0% 

% within 12-Sexo 44,8% 22,7% 35,3% 

% of Total 25,5% 9,8% 35,3% 

Adjusted Residual 1,6 -1,6  

Não tenho outra hipótese! Count 5 3 8 

% within 8- Porquê que 

personalizou? (escolha 

apenas uma opção) 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within 12-Sexo 17,2% 13,6% 15,7% 

% of Total 9,8% 5,9% 15,7% 

Adjusted Residual ,4 -,4  

Quero o meu individualismo! Count 2 5 7 

% within 8- Porquê que 

personalizou? (escolha 

apenas uma opção) 

28,6% 71,4% 100,0% 

% within 12-Sexo 6,9% 22,7% 13,7% 

% of Total 3,9% 9,8% 13,7% 

Adjusted Residual -1,6 1,6  

Total Count 29 22 51 

% within 8- Porquê que 

personalizou? (escolha 

apenas uma opção) 

56,9% 43,1% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,9% 43,1% 100,0% 

Tabela 51 - "Porquê que personalizou?"* Sexo 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,465a 3 ,215 

Likelihood Ratio 4,553 3 ,208 

Linear-by-Linear Association ,385 1 ,535 

N of Valid Cases 51   

Tabela 52 - Qui-quadrado"Porquê que personalizou?"* Sexo 
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   13-Idade 

Total 

   Até aos 17 

anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

8- Porquê que 

personalizou? 

(escolha apenas 

uma opção) 

Sou muito 

meticuloso(a)! 

Count 0 10 4 0 3 1 18 

% within 8- Porquê 

que personalizou? 

(escolha apenas uma 

opção) 

,0% 55,6% 22,2% ,0% 16,7% 5,6% 100,0

% 

% within 13-Idade ,0% 31,3% 50,0% ,0% 50,0% 50,0% 35,3% 

% of Total ,0% 19,6% 7,8% ,0% 5,9% 2,0% 35,3% 

Adjusted Residual -,7 -,8 ,9 -1,1 ,8 ,4  

Há que aproveitar! Count 0 13 2 1 2 0 18 

% within 8- Por que 

que personalizou? 

(escolha apenas uma 

opção) 

,0% 72,2% 11,1% 5,6% 11,1% ,0% 100,0

% 

% within 13-Idade ,0% 40,6% 25,0% 50,0% 33,3% ,0% 35,3% 

% of Total ,0% 25,5% 3,9% 2,0% 3,9% ,0% 35,3% 

Adjusted Residual -,7 1,0 -,7 ,4 -,1 -1,1  

Não tenho outra 

hipótese! 

Count 0 4 2 1 0 1 8 

% within 8- Porquê 

que personalizou? 

(escolha apenas uma 

opção) 

,0% 50,0% 25,0% 12,5% ,0% 12,5% 100,0

% 

% within 13-Idade ,0% 12,5% 25,0% 50,0% ,0% 50,0% 15,7% 

% of Total ,0% 7,8% 3,9% 2,0% ,0% 2,0% 15,7% 

Adjusted Residual -,4 -,8 ,8 1,4 -1,1 1,4  

Quero o meu 

individualismo! 

Count 1 5 0 0 1 0 7 

% within 8- Porquê 

que personalizou? 

(escolha apenas uma 

opção) 

14,3% 71,4% ,0% ,0% 14,3% ,0% 100,0

% 

% within 13-Idade 100,0% 15,6% ,0% ,0% 16,7% ,0% 13,7% 

% of Total 2,0% 9,8% ,0% ,0% 2,0% ,0% 13,7% 

Adjusted Residual 2,5 ,5 -1,2 -,6 ,2 -,6  

Total Count 1 32 8 2 6 2 51 
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% within 8- Porquê 

que personalizou? 

(escolha apenas uma 

opção) 

2,0% 62,7% 15,7% 3,9% 11,8% 3,9% 100,0

% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 2,0% 62,7% 15,7% 3,9% 11,8% 3,9% 100,0

% 

Tabela 53 - "Porquê que personalizou?"* Idade 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,815a 15 ,394 

Likelihood Ratio 16,226 15 ,367 

Linear-by-Linear Association ,764 1 ,382 

N of Valid Cases 51   
Tabela 54 - Qui-quadrado "Porquê que personalizou?"* Idade 

 

Questão 9 - Utilizando a escala seguinte, indique que tipos de bens de consumo são, na sua 

opinião, mais facilmente “personalizáveis”. 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 5 4,9 4,9 4,9 

Pouco Personalizável 12 11,7 11,7 16,5 

Personalizável 47 45,6 45,6 62,1 

Muito personalizável 39 37,9 37,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
Tabela 55 - Grau de Personalização: Roupa 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 6 5,8 5,9 5,9 

Pouco Personalizável 22 21,4 21,6 27,5 

Personalizável 42 40,8 41,2 68,6 
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Muito personalizável 32 31,1 31,4 100,0 

Total 102 99,0 100,0  

Missing Não responde 1 1,0   

Total 103 100,0   

Tabela 56 - Grau de Personalização: Calçado 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 24 23,3 24,0 24,0 

Pouco Personalizável 28 27,2 28,0 52,0 

Personalizável 29 28,2 29,0 81,0 

Muito personalizável 19 18,4 19,0 100,0 

Total 100 97,1 100,0  

Missing Não responde 3 2,9   

Total 103 100,0   
Tabela 57 - Grau de Personalização: Alimentos 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 2 1,9 2,0 2,0 

Pouco Personalizável 16 15,5 15,8 17,8 

Personalizável 43 41,7 42,6 60,4 

Muito personalizável 40 38,8 39,6 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   

Tabela 58 - Grau de Personalização: Mobiliário 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 9 8,7 9,1 9,1 

Pouco Personalizável 32 31,1 32,3 41,4 

Personalizável 45 43,7 45,5 86,9 

Muito personalizável 13 12,6 13,1 100,0 
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Total 99 96,1 100,0  

Missing Não responde 4 3,9   

Total 103 100,0   

Tabela 59 - Grau de Personalização: Aparelhos de Telecomunicações 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 2 1,9 2,0 2,0 

Pouco Personalizável 14 13,6 13,9 15,8 

Personalizável 48 46,6 47,5 63,4 

Muito personalizável 37 35,9 36,6 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   
Tabela 60 - Grau de Personalização: Automóveis 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nada Personalizável 5 4,9 5,0 5,0 

Pouco Personalizável 19 18,4 18,8 23,8 

Personalizável 43 41,7 42,6 66,3 

Muito personalizável 34 33,0 33,7 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   

Tabela 61 - Grau de Personalização: Computadores 

 

Questão 10 - Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes de 

comprar calçado?   

 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

 a) Textura do tecido 3 2,0% 3,0% 



110 
 

b) Padrão do tecido 4 2,6% 4,0% 

c) Cor do tecido 6 3,9% 5,9% 

d) Cor dos atacadores 15 9,9% 14,9% 

e) Padrão dos atacadores 6 3,9% 5,9% 

f) Textura dos atacadores 6 3,9% 5,9% 

g) Cor da sola 6 3,9% 5,9% 

h) Material da sola 2 1,3% 2,0% 

i) Cor do salto 1 ,7% 1,0% 

j) Material do salto 1 ,7% 1,0% 

k) Tamanho do salto 5 3,3% 5,0% 

l) Conforto 3 2,0% 3,0% 

m) Leveza 1 ,7% 1,0% 

n) Ajuste ao pé 8 5,3% 7,9% 

o) Flexibilidade 1 ,7% 1,0% 

p) Aderência ao solo 3 2,0% 3,0% 

q) Nunca (passe à pergunta 

11) 

81 53,3% 80,2% 

Total 152 100,0% 150,5% 

Tabela 62 - Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes 
de comprar calçado? 

• Cruzamentos Questão 10 
 
 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

 a) Textura do tecido Count 2 1 3 

% within 

$ParametrosCalçado 

66,7% 33,3%  

% within @12Sexo 3,0% 2,9%  

% of Total 2,0% 1,0% 3,0% 

b) Padrão do tecido Count 2 2 4 

% within 

$ParametrosCalçado 

50,0% 50,0%  

% within @12Sexo 3,0% 5,7%  

% of Total 2,0% 2,0% 4,0% 
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c) Cor do tecido Count 2 4 6 

% within 

$ParametrosCalçado 

33,3% 66,7%  

% within @12Sexo 3,0% 11,4%  

% of Total 2,0% 4,0% 5,9% 

d) Cor dos atacadores Count 8 7 15 

% within 

$ParametrosCalçado 

53,3% 46,7%  

% within @12Sexo 12,1% 20,0%  

% of Total 7,9% 6,9% 14,9% 

e) Padrão dos atacadores Count 4 2 6 

% within 

$ParametrosCalçado 

66,7% 33,3%  

% within @12Sexo 6,1% 5,7%  

% of Total 4,0% 2,0% 5,9% 

f) Textura dos atacadores Count 5 1 6 

% within 

$ParametrosCalçado 

83,3% 16,7%  

% within @12Sexo 7,6% 2,9%  

% of Total 5,0% 1,0% 5,9% 

g) Cor da sola Count 3 3 6 

% within 

$ParametrosCalçado 

50,0% 50,0%  

% within @12Sexo 4,5% 8,6%  

% of Total 3,0% 3,0% 5,9% 

h) Material da sola Count 1 1 2 

% within 

$ParametrosCalçado 

50,0% 50,0%  

% within @12Sexo 1,5% 2,9%  

% of Total 1,0% 1,0% 2,0% 

i) Cor do salto Count 1 0 1 

% within 

$ParametrosCalçado 

100,0% ,0%  

% within @12Sexo 1,5% ,0%  
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% of Total 1,0% ,0% 1,0% 

j) Material do salto Count 1 0 1 

% within 

$ParametrosCalçado 

100,0% ,0%  

% within @12Sexo 1,5% ,0%  

% of Total 1,0% ,0% 1,0% 

k) Tamanho do salto Count 5 0 5 

% within 

$ParametrosCalçado 

100,0% ,0%  

% within @12Sexo 7,6% ,0%  

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 

l) Conforto Count 3 0 3 

% within 

$ParametrosCalçado 

100,0% ,0%  

% within @12Sexo 4,5% ,0%  

% of Total 3,0% ,0% 3,0% 

m) Leveza Count 1 0 1 

% within 

$ParametrosCalçado 

100,0% ,0%  

% within @12Sexo 1,5% ,0%  

% of Total 1,0% ,0% 1,0% 

n) Ajuste ao pé Count 5 3 8 

% within 

$ParametrosCalçado 

62,5% 37,5%  

% within @12Sexo 7,6% 8,6%  

% of Total 5,0% 3,0% 7,9% 

o) Flexibilidade Count 0 1 1 

% within 

$ParametrosCalçado 

,0% 100,0%  

% within @12Sexo ,0% 2,9%  

% of Total ,0% 1,0% 1,0% 

p) Aderência ao solo Count 1 2 3 

% within 

$ParametrosCalçado 

33,3% 66,7%  
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% within @12Sexo 1,5% 5,7%  

% of Total 1,0% 2,0% 3,0% 

q) Nunca (passe à pergunta 

11;) 

Count 56 25 81 

% within 

$ParametrosCalçado 

69,1% 30,9%  

% within @12Sexo 84,8% 71,4%  

% of Total 55,4% 24,8% 80,2% 

Total Count 66 35 101 

% of Total 65,3% 34,7% 100,0% 

Tabela 63 - "Já alguma vez alterou ao seu gosto algum dos seguintes parâmetros antes 
de comprar calçado?" * Sexo 

 

Questão 10.1 - De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto? 

Marca Frequência Percentagem 

Não me 
recordo 5 21% 

Nike 4,0 17% 

All Star 3,0 13% 

Rockport 2,0 8% 

Seaside 2,0 8% 

DC 1 4% 

Charles 1,0 4% 

Doc-Martens 1,0 4% 

Proof 1,0 4% 

Puma 1,0 4% 

Sketchers 1,0 4% 

Kappa 1,0 4% 

Adidas 1,0 4% 

Total 24 100% 
Tabela 64 - De que marca era o calçado que alterou ao seu gosto? 

 
Questão 10.2 – Alterou-o… 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No local de venda 11 10,7 52,4 52,4 

No Website da marca de 

calçado 

5 4,9 23,8 76,2 
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Outro 5 4,9 23,8 100,0 

Total 21 20,4 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Não aplicável 80 77,7   

Total 82 79,6   

Total 103 100,0   
Tabela 65 - Alterou-o… 

 

Outro. 
Qual? 

Frequência Percentagem 

Graffiter 1 20% 

Casa 1 20% 

Sapateiro 3 60% 

Total 5 1,0 

Tabela 66 - Tabela 62 - Alterou-o...Outro.Qual? 

 

Questão 11- Por favor diga se concorda ou discorda das seguintes afirmações 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 73 70,9 72,3 72,3 

Discordo 28 27,2 27,7 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   
Tabela 67 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 
caro do que os produtos normais." 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 14 13,6 14,0 14,0 

Discordo 86 83,5 86,0 100,0 

Total 100 97,1 100,0  
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Missing Não responde 3 2,9   

Total 103 100,0   
Tabela 68 - "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do 

que vejo os outros usarem." 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 83 80,6 82,2 82,2 

Discordo 18 17,5 17,8 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   
Tabela 69 - "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concordo 19 18,4 18,6 18,6 

Discordo 83 80,6 81,4 100,0 

Total 102 99,0 100,0  

Missing Não responde 1 1,0   

Total 103 100,0   
Tabela 70 - "Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 

resistente ou tão confortável como o calçado feito em série." 

 

• Cruzamentos Questão 11 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

a) Eu gostaria que as marcas Concordo Count 48 25 73 
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de calçado das quais sou 

consumidor me oferecessem 

a possibilidade de 

personalizar os produtos 

mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 

normais. 

% within a) Eu gostaria que 

as marcas de calçado das 

quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade 

de personalizar os produtos 

mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 

normais. 

65,8% 34,2% 100,0% 

% within 12-Sexo 73,8% 69,4% 72,3% 

% of Total 47,5% 24,8% 72,3% 

Adjusted Residual ,5 -,5  

Discordo Count 17 11 28 

% within a) Eu gostaria que 

as marcas de calçado das 

quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade 

de personalizar os produtos 

mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 

normais. 

60,7% 39,3% 100,0% 

% within 12-Sexo 26,2% 30,6% 27,7% 

% of Total 16,8% 10,9% 27,7% 

Adjusted Residual -,5 ,5  

Total Count 65 36 101 

% within a) Eu gostaria que 

as marcas de calçado das 

quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade 

de personalizar os produtos 

mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos 

normais. 

64,4% 35,6% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,4% 35,6% 100,0% 

Tabela 71 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos normais." * Sexo 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,224a 1 ,636   

Continuity Correctionb ,058 1 ,809   

Likelihood Ratio ,222 1 ,637   

Fisher's Exact Test    ,649 ,401 

Linear-by-Linear Association ,222 1 ,638   

N of Valid Cases 101     
Tabela 72 - Qui-quadrado "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou 

consumidor me oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que 
isso ficasse mais caro do que os produtos normais." * Sexo 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

a) Eu gostaria que 

as marcas de 

calçado das quais 

sou consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar os 

produtos mesmo 

que isso ficasse 

mais caro do que os 

produtos normais. 

Concordo Count 2 45 9 6 11 0 73 

% within a) Eu 

gostaria que as 

marcas de calçado 

das quais sou 

consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar os 

produtos mesmo 

que isso ficasse 

mais caro do que os 

produtos normais. 

2,7% 61,6% 12,3% 8,2% 15,1% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade 66,7% 72,6% 69,2% 75,0

% 

84,6% ,0% 72,3% 

% of Total 2,0% 44,6% 8,9% 5,9% 10,9% ,0% 72,3% 

Adjusted Residual -,2 ,1 -,3 ,2 1,1 -2,3  

Discordo Count 1 17 4 2 2 2 28 
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% within a) Eu 

gostaria que as 

marcas de calçado 

das quais sou 

consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar os 

produtos mesmo 

que isso ficasse 

mais caro do que os 

produtos normais. 

3,6% 60,7% 14,3% 7,1% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within 13-Idade 33,3% 27,4% 30,8% 25,0

% 

15,4% 100,0% 27,7% 

% of Total 1,0% 16,8% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 27,7% 

Adjusted Residual ,2 ,0 ,3 -,2 -1,1 2,3  

Total Count 3 62 13 8 13 2 101 

% within a) Eu 

gostaria que as 

marcas de calçado 

das quais sou 

consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar os 

produtos mesmo 

que isso ficasse 

mais caro do que os 

produtos normais. 

3,0% 61,4% 12,9% 7,9% 12,9% 2,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 61,4% 12,9% 7,9% 12,9% 2,0% 100,0% 

Tabela 73 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos normais." * Idade 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,342a 5 ,274 

Likelihood Ratio 6,381 5 ,271 

Linear-by-Linear Association ,020 1 ,888 

N of Valid Cases 101   
Tabela 74 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 

oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 
caro do que os produtos normais." *Idade 

 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º ano 

ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial…) 

Curso 

superior 

incompleto 

Curso 

superior 

completo 

a) Eu gostaria 

que as marcas 

de calçado das 

quais sou 

consumidor me 

oferecessem a 

possibilidade de 

personalizar os 

produtos mesmo 

que isso ficasse 

mais caro do 

que os produtos 

normais. 

Concordo Count 2 4 12 1 43 11 73 

% within a) Eu 

gostaria que 

as marcas de 

calçado das 

quais sou 

consumidor 

me 

oferecessem a 

possibilidade 

de 

personalizar 

os produtos 

mesmo que 

isso ficasse 

mais caro do 

que os 

produtos 

normais. 

2,7% 5,5% 16,4% 1,4% 58,9% 15,1% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

66,7% 80,0% 70,6% 50,0% 75,4% 64,7% 72,3% 

% of Total 2,0% 4,0% 11,9% 1,0% 42,6% 10,9% 72,3% 
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Adjusted 

Residual 

-,2 ,4 -,2 -,7 ,8 -,8  

Discordo Count 1 1 5 1 14 6 28 

% within a) Eu 

gostaria que 

as marcas de 

calçado das 

quais sou 

consumidor 

me 

oferecessem a 

possibilidade 

de 

personalizar 

os produtos 

mesmo que 

isso ficasse 

mais caro do 

que os 

produtos 

normais. 

3,6% 3,6% 17,9% 3,6% 50,0% 21,4% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

33,3% 20,0% 29,4% 50,0% 24,6% 35,3% 27,7% 

% of Total 1,0% 1,0% 5,0% 1,0% 13,9% 5,9% 27,7% 

Adjusted 

Residual 

,2 -,4 ,2 ,7 -,8 ,8  

Total Count 3 5 17 2 57 17 101 
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% within a) Eu 

gostaria que 

as marcas de 

calçado das 

quais sou 

consumidor 

me 

oferecessem a 

possibilidade 

de 

personalizar 

os produtos 

mesmo que 

isso ficasse 

mais caro do 

que os 

produtos 

normais. 

3,0% 5,0% 16,8% 2,0% 56,4% 16,8% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 5,0% 16,8% 2,0% 56,4% 16,8% 100,0% 

Tabela 75 - "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou consumidor me 
oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que isso ficasse mais 

caro do que os produtos normais." *Habilitações Literárias 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,486a 5 ,915 

Likelihood Ratio 1,426 5 ,922 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,894 

N of Valid Cases 101   
Tabela 76 - Qui-quadrado "Eu gostaria que as marcas de calçado das quais sou 

consumidor me oferecessem a possibilidade de personalizar os produtos mesmo que 
isso ficasse mais caro do que os produtos normais." *Habilitações Literárias 
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   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

b) Sinto-me desconfortável e 

inseguro se usar um calçado 

muito diferente do que vejo 

os outros usarem. 

Concordo Count 10 4 14 

% within b) Sinto-me 

desconfortável  e 

inseguro se usar um 

calçado muito diferente 

do que vejo os outros 

usarem. 

71,4% 28,6% 100,0% 

% within 12-Sexo 15,4% 11,4% 14,0% 

% of Total 10,0% 4,0% 14,0% 

Adjusted Residual ,5 -,5  

Discordo Count 55 31 86 

% within b) Sinto-me 

desconfortável  e 

inseguro se usar um 

calçado muito diferente 

do que vejo os outros 

usarem. 

64,0% 36,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 84,6% 88,6% 86,0% 

% of Total 55,0% 31,0% 86,0% 

Adjusted Residual -,5 ,5  

Total Count 65 35 100 

% within b) Sinto-me 

desconfortável  e 

inseguro se usar um 

calçado muito diferente 

do que vejo os outros 

usarem. 

65,0% 35,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,0% 35,0% 100,0% 

Tabela 77 - "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do 
que vejo os outros usarem." *Sexo 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,296a 1 ,587   

Continuity Correctionb ,058 1 ,809   

Likelihood Ratio ,304 1 ,581   

Fisher's Exact Test    ,765 ,413 

Linear-by-Linear Association ,293 1 ,588   

N of Valid Cases 100     
Tabela 78 - Qui-quadrado "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito 

diferente do que vejo os outros usarem." *Sexo 

 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 17 

anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

b) Sinto-me desconfortável  

e inseguro se usar um 

calçado muito diferente do 

que vejo os outros usarem. 

Concordo Count 0 9 1 4 0 0 14 

% within b) Sinto-

me desconfortável 

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

,0% 64,3% 7,1% 28,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade ,0% 14,5% 7,7% 50,0% ,0% ,0% 14,0% 

% of Total ,0% 9,0% 1,0% 4,0% ,0% ,0% 14,0% 

Adjusted Residual -,7 ,2 -,7 3,1 -1,5 -,6  

Discordo Count 3 53 12 4 12 2 86 

% within b) Sinto-

me desconfortável 

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

3,5% 61,6% 14,0% 4,7% 14,0% 2,3% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 85,5% 92,3% 50,0% 100,0% 100,0% 86,0% 

% of Total 3,0% 53,0% 12,0% 4,0% 12,0% 2,0% 86,0% 

Adjusted Residual ,7 -,2 ,7 -3,1 1,5 ,6  
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Total Count 3 62 13 8 12 2 100 

% within b) Sinto-

me desconfortável 

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

3,0% 62,0% 13,0% 8,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 62,0% 13,0% 8,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Tabela 79 - "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do 
que vejo os outros usarem." *Idade 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,822a 5 ,037 

Likelihood Ratio 11,488 5 ,043 

Linear-by-Linear Association ,038 1 ,846 

N of Valid Cases 100   
Tabela 80 - Qui-quadrado "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito 

diferente do que vejo os outros usarem." *Idade 

 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º 

ano ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

12º ano ou 

equivalente 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial

…) 

Curso 

superior 

incompleto 

Curso 

superior 

completo 

b) Sinto-me 

desconfortável  e 

inseguro se usar um 

calçado muito 

diferente do que vejo 

os outros usarem. 

Concordo Count 0 1 2 1 8 2 14 

% within b) Sinto-

me desconfortável  

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

,0% 7,1% 14,3% 7,1% 57,1% 14,3% 100,0% 
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% within 14-

Habilitações  

Literárias 

,0% 20,0% 11,8% 50,0% 14,0% 12,5% 14,0% 

% of Total ,0% 1,0% 2,0% 1,0% 8,0% 2,0% 14,0% 

Adjusted Residual -,7 ,4 -,3 1,5 ,0 -,2  

Discordo Count 3 4 15 1 49 14 86 

% within b) Sinto-

me desconfortável  

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

3,5% 4,7% 17,4% 1,2% 57,0% 16,3% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

100,0% 80,0% 88,2% 50,0% 86,0% 87,5% 86,0% 

% of Total 3,0% 4,0% 15,0% 1,0% 49,0% 14,0% 86,0% 

Adjusted Residual ,7 -,4 ,3 -1,5 ,0 ,2  

Total Count 3 5 17 2 57 16 100 

% within b) Sinto-

me desconfortável  

e inseguro se usar 

um calçado muito 

diferente do que 

vejo os outros 

usarem. 

3,0% 5,0% 17,0% 2,0% 57,0% 16,0% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 5,0% 17,0% 2,0% 57,0% 16,0% 100,0% 

Tabela 81 - "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito diferente do 
que vejo os outros usarem." *Habilitações Literárias 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,891a 5 ,717 

Likelihood Ratio 2,606 5 ,760 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,894 

N of Valid Cases 100   
Tabela 82 - Qui-quadrado "Sinto-me desconfortável e inseguro se usar um calçado muito 

diferente do que vejo os outros usarem." *Habilitações Literárias 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

c) Se pudesse optar por 

calçado personalizado 

fazia-o! 

Concordo Count 56 27 83 

% within c) Se pudesse optar por 

calçado personalizado fazia-o! 

67,5% 32,5% 100,0% 

% within 12-Sexo 86,2% 75,0% 82,2% 

% of Total 55,4% 26,7% 82,2% 

Adjusted Residual 1,4 -1,4  

Discordo Count 9 9 18 

% within c) Se pudesse optar por 

calçado personalizado fazia-o! 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within 12-Sexo 13,8% 25,0% 17,8% 

% of Total 8,9% 8,9% 17,8% 

Adjusted Residual -1,4 1,4  

Total Count 65 36 101 

% within c) Se pudesse optar por 

calçado personalizado fazia-o! 

64,4% 35,6% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,4% 35,6% 100,0% 

Tabela 83 - "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" *Sexo 

 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,968a 1 ,161   

Continuity Correctionb 1,280 1 ,258   
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Likelihood Ratio 1,904 1 ,168   

Fisher's Exact Test    ,182 ,130 

Linear-by-Linear Association 1,949 1 ,163   

N of Valid Cases 101     
Tabela 84 - Qui-quadrado "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" *Sexo 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

c) Se pudesse optar por 

calçado personalizado 

fazia-o! 

Concordo Count 3 50 10 8 12 0 83 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado fazia-o! 

3,6% 60,2% 12,0% 9,6% 14,5% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 80,6% 76,9% 100,0% 92,3% ,0% 82,2% 

% of Total 3,0% 49,5% 9,9% 7,9% 11,9% ,0% 82,2% 

Adjusted Residual ,8 -,5 -,5 1,4 1,0 -3,1  

Discordo Count 0 12 3 0 1 2 18 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado fazia-o! 

,0% 66,7% 16,7% ,0% 5,6% 11,1% 100,0% 

% within 13-Idade ,0% 19,4% 23,1% ,0% 7,7% 100,0% 17,8% 

% of Total ,0% 11,9% 3,0% ,0% 1,0% 2,0% 17,8% 

Adjusted Residual -,8 ,5 ,5 -1,4 -1,0 3,1  

Total Count 3 62 13 8 13 2 101 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado fazia-o! 

3,0% 61,4% 12,9% 7,9% 12,9% 2,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 61,4% 12,9% 7,9% 12,9% 2,0% 100,0% 

Tabela 85 - "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" *Idade 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,863a 5 ,025 

Likelihood Ratio 12,653 5 ,027 

Linear-by-Linear Association ,046 1 ,830 

N of Valid Cases 101   
Tabela 86 - Qui-quadrado "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" *Idade 

 
 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundári

o: 10º/11º 

ano ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundári

o: 12º 

ano ou 

equivalen

te 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial

…) 

Curso 

superior 

incomplet

o 

Curso 

superior 

completo 

c) Se pudesse optar 

por calçado 

personalizado fazia-

o! 

Concordo Count 2 5 14 1 46 15 83 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado 

fazia-o! 

2,4% 6,0% 16,9% 1,2% 55,4% 18,1% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

66,7% 100,0% 82,4% 50,0% 80,7% 88,2% 82,2% 

% of Total 2,0% 5,0% 13,9% 1,0% 45,5% 14,9% 82,2% 

Adjusted Residual -,7 1,1 ,0 -1,2 -,4 ,7  

Discordo Count 1 0 3 1 11 2 18 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado 

fazia-o! 

5,6% ,0% 16,7% 5,6% 61,1% 11,1% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

33,3% ,0% 17,6% 50,0% 19,3% 11,8% 17,8% 

% of Total 1,0% ,0% 3,0% 1,0% 10,9% 2,0% 17,8% 
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Adjusted Residual ,7 -1,1 ,0 1,2 ,4 -,7  

Total Count 3 5 17 2 57 17 101 

% within c) Se 

pudesse optar por 

calçado 

personalizado 

fazia-o! 

3,0% 5,0% 16,8% 2,0% 56,4% 16,8% 100,0% 

% within 14-

Habilitações  

Literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 5,0% 16,8% 2,0% 56,4% 16,8% 100,0% 

Tabela 87 - "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" *Habilitações 
Literárias 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,502a 5 ,623 

Likelihood Ratio 4,003 5 ,549 

Linear-by-Linear Association ,027 1 ,869 

N of Valid Cases 101   

Tabela 88 - Qui-quadrado "Se pudesse optar por calçado personalizado fazia-o!" 
*Habilitações Literárias 

 

 

   12-Sexo 

Total    Feminino Masculino 

d) Tenho medo de 

que o calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em 

série. 

Concordo Count 13 6 19 

% within d) Tenho medo de que 

o calçado feito especialmente 

para mim não seja tão resistente 

ou tão confortável como o 

calçado feito em série. 

68,4% 31,6% 100,0% 

% within 12-Sexo 19,7% 16,7% 18,6% 

% of Total 12,7% 5,9% 18,6% 

Adjusted Residual ,4 -,4  

Discordo Count 53 30 83 
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% within d) Tenho medo de que 

o calçado feito especialmente 

para mim não seja tão resistente 

ou tão confortável como o 

calçado feito em série. 

63,9% 36,1% 100,0% 

% within 12-Sexo 80,3% 83,3% 81,4% 

% of Total 52,0% 29,4% 81,4% 

Adjusted Residual -,4 ,4  

Total Count 66 36 102 

% within d) Tenho medo de que 

o calçado feito especialmente 

para mim não seja tão resistente 

ou tão confortável como o 

calçado feito em série. 

64,7% 35,3% 100,0% 

% within 12-Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,7% 35,3% 100,0% 

Tabela 89 – “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Sexo 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,141a 1 ,707   

Continuity Correctionb ,012 1 ,913   

Likelihood Ratio ,143 1 ,705   

Fisher's Exact Test    ,795 ,463 

Linear-by-Linear Association ,140 1 ,709   

N of Valid Cases 102     

Tabela 90 - Qui-quadrado “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim 
não seja tão resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Sexo 

 

   13-Idade 

Total 

   Até aos 

17 anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

d) Tenho medo de Concordo Count 1 13 3 0 2 0 19 
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que o calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em 

série. 

% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente 

para mim não seja 

tão resistente ou 

tão confortável 

como o calçado 

feito em série. 

5,3% 68,4% 15,8% ,0% 10,5% ,0% 100,0% 

% within 13-Idade 33,3% 21,0% 23,1% ,0% 14,3% ,0% 18,6% 

% of Total 1,0% 12,7% 2,9% ,0% 2,0% ,0% 18,6% 

Adjusted Residual ,7 ,8 ,4 -1,4 -,4 -,7  

Discordo Count 2 49 10 8 12 2 83 

% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente 

para mim não seja 

tão resistente ou 

tão confortável 

como o calçado 

feito em série. 

2,4% 59,0% 12,0% 9,6% 14,5% 2,4% 100,0% 

% within 13-Idade 66,7% 79,0% 76,9% 100,0% 85,7% 100,0

% 

81,4% 

% of Total 2,0% 48,0% 9,8% 7,8% 11,8% 2,0% 81,4% 

Adjusted Residual -,7 -,8 -,4 1,4 ,4 ,7  

Total Count 3 62 13 8 14 2 102 

% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente 

para mim não seja 

tão resistente ou 

tão confortável 

como o calçado 

feito em série. 

2,9% 60,8% 12,7% 7,8% 13,7% 2,0% 100,0% 

% within 13-Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 

% of Total 2,9% 60,8% 12,7% 7,8% 13,7% 2,0% 100,0% 
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Tabela 91 - “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Idade 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,285a 5 ,656 

Likelihood Ratio 5,053 5 ,409 

Linear-by-Linear Association 1,658 1 ,198 

N of Valid Cases 102   

Tabela 92 - Qui-quadrado “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim 
não seja tão resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Idade 

 

 

   14-Habilitações Literárias 

Total 

   

3º ciclo ou 

equivalente 

Ensino 

secundário: 

10º/11º ano 

ou 

equivalente 

Ensino 

secundári

o: 12º 

ano ou 

equivalen

te 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial

…) 

Curso 

superior 

incomplet

o 

Curso 

superior 

completo 

d) Tenho medo de que 

o calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em série. 

Concordo Count 0 1 5 0 12 1 19 

% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em 

série. 

,0% 5,3% 26,3% ,0% 63,2% 5,3% 100,0% 

% within 14-

HabilitaçõesLiterária

s 

,0% 20,0% 29,4% ,0% 20,7% 5,9% 18,6% 

% of Total ,0% 1,0% 4,9% ,0% 11,8% 1,0% 18,6% 

Adjusted Residual -,8 ,1 1,3 -,7 ,6 -1,5  

Discordo Count 3 4 12 2 46 16 83 
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% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em 

série. 

3,6% 4,8% 14,5% 2,4% 55,4% 19,3% 100,0% 

% within 14-

HabilitaçõesLiterária

s 

100,0% 80,0% 70,6% 100,0% 79,3% 94,1% 81,4% 

% of Total 2,9% 3,9% 11,8% 2,0% 45,1% 15,7% 81,4% 

Adjusted Residual ,8 ,0 -1,3 ,7 -,6 1,5  

Total Count 3 5 17 2 58 17 102 

% within d) Tenho 

medo de que o 

calçado feito 

especialmente para 

mim não seja tão 

resistente ou tão 

confortável como o 

calçado feito em 

série. 

2,9% 4,9% 16,7% 2,0% 56,9% 16,7% 100,0% 

% within 14-

HabilitaçõesLiterária

s 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,9% 4,9% 16,7% 2,0% 56,9% 16,7% 100,0% 

Tabela 93 - “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim não seja tão 
resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Habilitações Literárias 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,440a 5 ,488 

Likelihood Ratio 5,732 5 ,333 

Linear-by-Linear Association ,483 1 ,487 

N of Valid Cases 102   

Tabela 94 - Qui-quadrado “Tenho medo de que o calçado feito especialmente para mim 
não seja tão resistente ou tão confortável como o calçado feito em série.” *Habilitações 

Literárias 
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Questão 12 – Sexo  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Feminino 67 65,0 65,0 65,0 

Masculino 36 35,0 35,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
Tabela 95 – Sexo 

 

 

 

Questão 13 – Idade  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Até aos 17 anos 3 2,9 2,9 2,9 

18/24 63 61,2 61,2 64,1 

25/34 13 12,6 12,6 76,7 

35/44 8 7,8 7,8 84,5 

45/54 14 13,6 13,6 98,1 

55/64 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
Tabela 96 - Idade 

Questão 14 – Habilitações Literárias 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3º ciclo ou equivalente 3 2,9 2,9 2,9 

Ensino secundário: 10º/11º 

ano ou equivalente 

5 4,9 4,9 7,8 

Ensino secundário: 12º ano 

ou equivalente 

17 16,5 16,5 24,3 

Curso médio (antigos cursos 

industrial, comercial…) 

2 1,9 1,9 26,2 
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Curso superior incompleto 59 57,3 57,3 83,5 

Curso superior completo 17 16,5 16,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
Tabela 97 - Habilitações Literárias 

 

Questão 15 – Ocupação Principal 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Trabalha por conta própria 6 5,8 5,9 5,9 

Trabalha por conta de 

outrem 

16 15,5 15,8 21,8 

Trabalha por conta própria e 

por conta de outrem 

2 1,9 2,0 23,8 

Desempregado 8 7,8 7,9 31,7 

Estudante 62 60,2 61,4 93,1 

Trabalhador-estudante 7 6,8 6,9 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Missing Não responde 2 1,9   

Total 103 100,0   

Tabela 98 - Ocupação Principal 

 
Questão 16 – Distrito onde vive 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lisboa 85 82,5 82,5 82,5 

Beja 1 1,0 1,0 83,5 

Funchal 1 1,0 1,0 84,5 

Leiria 2 1,9 1,9 86,4 

Santarém 4 3,9 3,9 90,3 

Setúbal 9 8,7 8,7 99,0 

Viana do Castelo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

Tabela 99 - Distrito onde vive 
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11. ANEXO 11 – FICHAS DE LEITURA 

BROWN, Jim, Mas Customization of Highly Configurable Products: Designing, Selling 

and Producing “Simple” Products”, Industry White Paper, Tech Clarity. 2003 

Este paper explora oportunidades dos produtores melhorarem a sua competitividade e 

rentabilidade baseando-se na sua habilidade para fornecer eficazmente produtos customizados 

– produtos que podem ser distribuídos num amplo número de variações e configurações – a 

custos comparáveis à produção em massa.  

Jim Brown tenta responder às seguintes questões: Que desafios têm os produtores de vencer 

de modo a ter uma boa performance mundial na venda e entrega de produtos customizados? 

Como é que os produtores respondem aos clientes com uma aparente flexibilidade na escolha 

de produtos? Como é que os produtores podem converter essas capacidades em mais 

negócios, e negócios com melhores margens? Como é que os produtores podem desenhar e 

gerir produtos de uma forma que racionaliza e automatiza o esforço de customização estando o 

produto encomendado?  

De modo a responder às questões, Jim Brown analisa o ciclo de vida de dois produtos 

diferentes. O primeiro é um carro novo, sem duvida um produto com uma engenharia complexa 

e com diferentes opções e características. O segundo é uma janela panorâmica nova para uma 

sala de estar. Os resultados são surpreendentes uma vez que o autor descobre que enquanto 

o design de um automóvel é complexo, existem outras tantas complexidades para os 

produtores que produzem produtos (como janelas) que definem a sua aparência simples. 

Desenhar produtos complicados como carros acarretam um certo grau de dificuldade. 

Desenhar produtos ‘simples’ como janelas, portas, armários para a cozinha e casa-de-banho, 

entre outros, acarretam algumas complexidades e desafios. Os produtores que fornecem 

produtos customizados não podem trabalhar mais com processos manuais e desconectados na 

engenharia, vendas e fabrico se quiserem ser responsáveis para com os clientes, fornecendo-

lhes opções quase que infinitas sem que os sujeitem às complexidades. Melhores processos 

de negócio e automatização poderá fornecer melhorias significativas ao negócio uma vez que 

eliminam o desperdício, melhoram a eficiência, e permitem maior tempo para inovação do 

produto. Em particular, a integração de processos de configuração de vendas e ferramentas 

com processos de engenharia e design, são necessários de modo a alcançar-se o impacto 

significativo que a vantagem competitiva requer. Os produtores que fornecem produtos 

customizados em massa que não racionalizam os processos e ferramentas irão sofrer de 

custos aumentados, maiores tempos de espera do produto e vendas perdidas. 

PILLER, Frank, MOSLEIN, Kathrin, From Economies of Scale towards Economies of 

Customer Interaction: Value Creation in Mass Customization based electronic 
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Commerce, 15th Bled Electronic Commerce Conference eReality: Constructing the 

eEconomy, Bled, Eslovénia, 17-19 Junho, 2002 

Para os autores a customização em massa é cada vez mais vista como uma aplicação do 

comércio electrónico do que uma abordagem de produção. O paper estabelece um modelo 

para a criação de valor na customização em massa. Tradicionalmente considera-se que a 

customização em massa é possível devido às capacidades das modernas máquinas de 

manufactura. Os autores consideram que estas capacidades são suplementadas por causa de 

um novo lote de economias emergentes e não por causa das novas capacidades no sistema de 

“fulfillment”; de um melhor conhecimento e custos de troca resultantes da interacção directa 

com cada cliente (providenciada pelas aplicações do comércio electrónico). 

Ao examinar e estruturar os princípios económicos básicos da customizaçao em massa, não 

apenas os limites e constrangimentos, também os benefícios desta abordagem competitiva 

serão melhor compreendidos. Para os autores existem três factores que mais influenciam a 

habilidade de uma empresa lucrar com as economias da interacção e relação: o grau de 

interacção entre a empresa e o cliente; a extensão da relação entre a empresa e o cliente e o 

ponto de “postponement”.  

PIRES, Guilherme, STANTON, John, RITA, Paulo, The internet, consumer empowerment 

and marketing strategies, Journal of Marketing Vol. Nº9/10, 2006, 

Ao discutir que o aumento do uso das TIC é tirar o poder de mercado dos produtores para os 

consumidores apresentamos o empowerment do consumidor como uma consequência 

acidental do marketing. As implicações do marketing provenientes deste empowerment do 

consumidor são examinadas como um processo em que o controlo e a gestão dos 

fornecedores estão a ser dificultados pelo acesso e poder dos consumidores. Neste paper os 

autores examinam o empowerment do consumidor historicamente usando a análise dos fossos 

de qualidade para perceber a luta constante de poder entre consumidores e fornecedores. O 

papel das estratégias de marketing na prossecução de um empowerment do consumidor 

controlado reflecte-se no desenvolvimento de estratégias de mercado “information-based 

consumer centric” que pretendem possibilitar e controlar a delegação de poderes.  

 

PILLER, Frank, KUMAR, Ashok, Mass customization: providing custom products and 

services with mass production efficiency, Journal of Financial Transformation, Special 

Issue on "The Finance Factory",18 (2006) November: 125-131., 

A customização em massa é desenhada para entregar produtos altamente customizados com 

uma eficiência de produção em massa. Os autores utilizam diversos exemplos da indústria 

automóvel, equipamento desportivo e indústria dos cartões de crédito de modo a perceber-se 
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como é que a customização em massa apoia e incentiva a eficácia operacional e de mercado. 

Quando implementada correctamente a customização em massa trás óptimas melhorias a 

todos os níveis da estratégia operativa – customização, resposta, preço, qualidade e serviço – 

e aumenta a eficácia operacional de uma empresa. Quais os mecanismos? Customer Co-

design e o acesso ao conhecimento acerca do cliente. “Custos” da Customização em Massa: 

Um aumento do nível de customização de produto requer uma maior variedade de produto que 

por sua vez requer maior numero de peças, processos, fornecedores, retalhistas e canais de 

distribuição. Isto leva a uma maior complexidade. A isto juntamos o maior tempo de espera do 

produto, maiores custos ao suportar o interface do website o da loja física que esteja de acordo 

com a estratégia da customização. As infra-estruturas de tecnologias de informação da 

empresa têm que ser altamente flexíveis. Para além disso a customização em massa não é 

sinónimo de satisfação.  

 

FLETCHER, Elizabeth, HEDLEY, Jane, Consumer Behaviour under the microscope, 

Consumer Trends, p. 1-11, 

Segundo as autoras, este trabalho de investigação ilustra a importância de antecipar as 

tendências do comportamento do consumidor – vantagens estratégicas sobre os concorrentes. 

A tendência que as autoras abordam é o ‘Customer co-creation’ – uma das mais valiosas 

tendências do consumidor. O ‘Customer co-creation’ envolve a Customização em Massa e o 

Customer-Made. As autoras discutem o facto de a ‘co-creation’ ter sido atribuída às máquinas 

flexíveis e à revolução da informação. Para elas é uma tendência que se baseia também no 

crescente desejo do publico pela personalização como reacção à homogeneidade da era 

digital. As pessoas desejam expressar-se como indivíduos únicos. A customização em Massa 

está a emergir porque combina o ‘Custom-Made’ e a ‘Produção em Massa’. A Customização 

em Massa é o processo através do qual bens e serviços de massa são individualizados para 

satisfazer uma necessidade específica do cliente, a preços acessíveis. Esta capacidade de 

satisfazer as necessidades do consumidor cria valor e providencia vantagens competitivas para 

os negócios e o marketing.  

SIEVÄNEN, Matti, What is customization?, 9th International Annual Conference of 

European Operations Management Association, Copenhaga, Dinamarca, Junho 2002,  

 

O autor reflecte o facto de na indústria dos bens capitais a customização ser o paradigma 

dominante. Na introdução apresenta algumas diferenças entre Customização em Massa e 

Produção em Massa. Depois, faz uma revisão de Literatura acerca da customização de 

produtos. Refere diferentes definições de customização, estágios de customização, e a 

modularidade. Por fim refere vantagens e desvantagens da customização. 
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Numa segunda parte, o autor faz um estudo onde tenta perceber o mercado dos bens capitais 

para determinar como é implementada a customização e quais as principais diferenças entre 

engenharia, produção e vendas. Através de entrevistas semi-estruturadas, Matti Sievanen 

entrevistou treze pessoas de quatro manufactoras previamente seleccionadas. Queria 

perceber-se as vantagens, desvantagens e dificuldades envolvidas na customização. 

Descobriu-se que a customização tem maior impacto na engenharia. Nas outras funções – 

produção e vendas – os efeitos eram diminutos. 

 

 

MININNI, Ted, Letting Consumers design their own experiences: case for the Mass 

Customization Model, Design Democracy08, p. 2-8 

 

Ted Mininni começa por definir Customização em Massa. Depois de apresentar alguns 

exemplos concretos de empresas que adoptaram esta estratégia, enuncia as principais razoes 

para as empresas considerarem fazer Customização em Massa. Depois, apresenta as 

principais diferenças entre a Produção em Massa e a Customização em Massa. Refere que no 

modelo da customização, todos os fluxos de material e de informação têm de ser flexíveis, e 

organizados em unidades modulares.  

Seguidamente dedica um capitulo às vantagens da customização: margem competitiva e 

diferenciação entre concorrentes, brand loyalty, preços a praticar flexíveis (o consumidor está 

disposto a pagar um preço mais alto pelo produto). Mininni aborda a questão de que a 

customização chega aos mercados de nicho. Aborda também a customização de serviços 

(referindo o caso do Citibank), algo que na sua opinião ainda não é muito debatido. Por fim faz 

um estudo de caso – a Left (custom made shoes). 

 

 

 

 


