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Introdução  

 

 

Este trabalho realiza uma análise à marca Zara, a partir do estudo do mercado de comércio 

electrónico de vestuário, da plataforma de venda e comunicação online da marca e dos hábitos dos seus 

consumidores. Através deste estudo, pretende-se entender se o surgimento da loja online da Zara 

alterou os hábitos de consumo dos consumidores da marca e se cativou novos consumidores. A 

pergunta de partida deste estudo é, por isso: “qual a estratégia de marketing e de comunicação da 

Zara online?”. Para tal, foram utilizadas duas abordagens de estudo complementares, quantitativa e 

qualitativa, a partir de questionários e de reuniões de grupo, respectivamente. A recência desta 

plataforma leva a que ainda não tenha sido alvo de nenhum estudo académico por nós conhecido, daí 

que este trabalho se revele pertinente.  

Dados da Mediascope Europa (2010 in ACEPI, 2010) apontam para que em Portugal 4,6 milhões 

de pessoas utilizem a Internet de forma regular, no computador ou no telemóvel. Adicionando a este 

facto a proximidade entre a Zara e Portugal, já que a cidade do Porto foi a primeira cidade não 

espanhola onde a Zara se instalou, e ainda hoje, Portugal é um país onde ficam grande parte dos seus 

produtos (Badía, 2009), certamente terá pesado na escolha da marca escolher Portugal para incorporar 

o primeiro grupo de implantação da sua loja online, em Setembro de 2010. 

Muito tem sido escrito sobre as especificidades da marca Zara (Blanco, 2006; Martinez, 2008; 

Badía, 2009), como quais as inspirações do seu design, o seu sistema de distribuição que lhe permite ter 

artigos na loja em tempo recorde e o desafio que a manutenção deste ritmo de produção e distribuição 

rápida representam para a marca, ao mesmo tempo que a sua expansão física e online aumenta.   

Paralelamente, os estudos sobre os traços de personalidade e as motivações dos indivíduos que 

compram bens online têm proliferado, sugerindo que, à semelhança do processo de compra numa loja 

física, também na Internet o comportamento de compra é altamente influenciado por características 

culturais, sociais, pessoais e psicológicas (Armstrong et. al. 1999), visando assim satisfazer finalidades 

específicas do sujeito. Tendo em conta a compra de artigos de moda, estas características ganham 

ainda mais peso, uma vez que falamos de produtos simbólicos. A moda não confere valor adicional ao 

vestuário, pois estes elementos adicionais existem apenas na mente e crenças dos indivíduos. Ela não 

diz respeito aos aspectos visíveis da roupa, mas sim aos elementos invisíveis nela incluídos (Kawamura, 

2005).    

Quando falamos da venda destes artigos no contexto online, é ainda preciso compreender as 

especificidades a que este canal obriga. O facto de não se poder tocar nas peças ou sentir o seu 

material implica que estes aspectos sejam compensados, através da exibição de mais detalhes, como a 

composição dos tecidos, as cores disponíveis, tamanhos e preço, e da utilização de fotografias do 

produto, “uma fotografia que exprima a produção de moda, não apenas transmita a mensagem – este é 

o artigo que está a venda.” (Viana, 2008: 59). É, por isso, importante apresentar o uso dos artigos com 

recurso a modelos e não manequins, uma forma mais fria de exposição. É ainda necessário retirar 

partido das ferramentas interactivas que estas plataformas permitem, como os vários ângulos de 

visualização das peças e a ferramenta de zoom, para ampliar e observar detalhes como a textura e o 

tipo de tecido (idem).  
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Assim, para o estudo desta temática, foram traçados como principais objectivos de estudo 

compreender mudanças na estratégia e na oferta da Zara e compreender o impacto da abertura 

da plataforma de venda online nos consumidores.  

A análise realizada permitiu apurar que a necessidade de experimentar, na loja física, o artigo 

desejado, é extremamente valorizada, representando por isso um dos maiores obstáculos à realização 

de compras através do canal online da Zara. Regista-se uma preferência do consumidor por visitar as 

lojas físicas para comprar artigos e até mesmo para os recolher, no caso daqueles que efectuam 

compras através do canal online. Por outro lado, a plataforma online revelou ser uma ferramenta muito 

utilizada para fins relacionados com a pesquisa de artigos e conhecimento das novas colecções, 

evidenciando a grande complementaridade que existe entre os dois canais de venda. Estes aspectos 

permitiram concluir que, mesmo que a venda de artigos não seja a acção mais realizada na loja online 

da Zara, tal não significa que este canal possa ser desvalorizado. Pelo contrário, a não compra online 

poderá, em muitos casos, representar a compra na loja física.  

Este estudo encontra-se divide-se em três capítulos que apresentam, respectivamente, um 

enquadramento teórico do e-commerce, do consumo de moda, da história da Zara e do funcionamento 

da sua loja online; os procedimentos metodológicos utilizados na condução desta análise; e a exposição, 

análise e discussão dos resultados obtidos. No final poderão ser lidas as principais conclusões retiradas. 
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Capítulo 1. Enquadramento teórico 

 

 

1.1. E-Commerce 

 

Para Nakumura (2003), o e-commerce é toda a actividade de compra e venda realizada com o 

recurso de meios electrónicos. No entanto, e como o próprio autor refere, por meios electrónicos 

podemos compreender vendas realizadas “por fax ou negociadas por E-mail, ou mesmo por uma ligação 

a uma Central de Telemarketing” (2003:31), o que significa uma definição muito vasta deste conceito. 

Também a concepção de Armstrong et. al. (1999) vai ao encontro à de Namukura, referindo mais uma 

vez a vasta noção de meios electrónicos como os instrumentos do e-commerce: um processo de compra 

e venda suportado por meios electrónicos (Armstrong et. al. 1999). Já o Dictionary of Finance and 

Investment Terms (2003) distingue o meio electrónico onde o e-commerce ocorre, referindo que 

comércio electrónico diz respeito a compras e vendas efectuadas na Internet. Esta será por isso a 

definição utilizada ao longo deste trabalho.    

De acordo com os seus intervenientes, o e-commerce pode dividir-se em várias áreas, sendo as 

principais: Business to Consumer (B2C) – Relações entre a Empresa e os Clientes; Business to 

Business (B2B) – Relações entre Empresas; Government to Business (G2B) – Relações entre os Órgãos 

de Estado e as Empresas; Government to Consumer (G2C) Relações entre os Órgãos de Estados e os 

Cidadãos; Consumer to Government (C2G) – Relações entre os Cidadãos e os Órgãos de Estado e 

Consumer to Consumer (C2C) Relações entre utilizadores (Ferreira, 2009). Para o estudo da plataforma 

de venda online da Zara, a forma de comércio electrónico que interessa analisar em detalhe é o B2C.  

No entanto, o leque de bens e serviços que a Internet tem para oferecer é demasiado extenso. À 

luz da teoria dos usos e gratificações, segundo a qual a escolha dos media e dos conteúdos é racional e 

visa satisfazer finalidades específicas (McQuail, 2003), importa compreender porque é que o utilizador 

escolhe determinada plataforma de venda online e, ainda mais importante, perceber que tipo de 

utilização é feita. Como Armstrong et. al. (1999) afirmam, o processo de decisão do consumidor é 

compreendido por cinco estágios: o primeiro, necessidade de reconhecimento, diz respeito à 

identificação de um problema ou necessidade pelo consumidor. É percebida uma diferença entre o 

actual estado e o estado desejado, sendo que esta necessidade pode ser desencadeada por um 

estímulo; o segundo, procura de informação, em que o consumidor é levado a procurar mais informação. 

No entanto, se o seu desejo for suficientemente forte e o bem pretendido estiver à disposição, então é 

provável que a compra ocorra; o terceiro, a avaliação de alternativas, em que o consumidor utiliza a 

informação de que dispõe para avaliar outras marcas; o quarto, decisão de compra, em que o 

consumidor efectua de facto a compra; e o quinto, comportamento pós-compra, as acções que o 

consumidor toma após a compra em função do seu grau de satisfação (Armstrong et. al., 1999).  

Porém, quando falamos do comportamento online do consumidor, é necessário ter em conta que 

este pode adoptar múltiplos comportamentos em função do seu objectivo e motivação, devendo por isso 

ser tratado de forma diferente por quem com ele comunica (Dionísio et. al. 2009). Assim, é interessante 

ver aqueles que são os estímulos oferecidos pelas lojas online e os seus objectivos, segundo Ferreira 

(2009): atrair utilizadores ao site, reter o utilizador no site, efectuar transacções, trazer o utilizador de 
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volta, levar à recomendação aos seus pares e vender outros produtos, sendo que, “quanto melhor a 

experiência de compra/utilização online, maior a probabilidade de o utilizador voltar a utilizar o site e de o 

recomendar aos conhecidos” (Ferreira, 2009: 20). A estes aspectos deve ainda somar-se uma nova 

capacidade trazida pelo online – a presença da Internet ao longo de todo o processo de compra, 

“funcionando simultaneamente como meio de comunicação e canal de venda” (Dionísio et. al. 2009: 

133). 

É, no entanto, necessário que, à semelhança de uma loja física, também estas lojas virtuais 

disponham de um espaço suficientemente apelativo para atrair o utilizador, para o satisfazer e para o 

trazer de volta. Se numa loja física o que é alvo de maior atenção, aparte do produto, são as luzes, a 

música, a disposição dos artigos, isto é, o seu ambiente, então numa loja online, um dos aspectos que 

mais interessa é a sua navegabilidade. Para Krug (2001), e lei de ouro numa página da Web é “Não me 

faça pensar!”, ou seja, “dentro do humanamente possível (…) ela deve ser evidente por si mesma. 

Óbvia. Auto-explicativa.” (Krug, 2001: 11) Isto porque todas as dúvidas, ainda que pequenas e 

insignificantes, acumulam-se, “desviando a atenção do que estamos a fazer (…) e, às vezes, não é 

necessário muito para nos desanimar” (idem:15), acabando por influenciar a confiança do utilizador no 

site em questão. Assim, é preciso ter em conta a atitude com que a maioria de nós lê uma página da 

Internet, ou antes, a explora e folheia, nas palavras de Krug: normalmente estamos com pressa, 

sabemos que não precisamos de ler tudo e, além disso, somos bons nisso, já que folheamos livros e 

jornais durante toda a nossa vida (ibidem).  

No que diz respeito às finalidades satisfeitas pelo utilizador numa plataforma de venda online, 

Armstrong et. al. (1999) afirmam que as suas escolhas são altamente influenciadas pelas características 

sociais, pessoais e psicológicas como a motivação – um impulso com intensidade suficiente para levar 

uma pessoa a procurar a sua satisfação (Armstrong et. al. 1999). Os próprios traços de personalidade de 

cada consumidor permitem prever as suas motivações no acto de compra online (Huang e Yang, 2010). 

Especificamente, os indivíduos com grandes traços de uma personalidade aberta tendem a utilizar as 

compras online numa procura de aventura e novas ideias; indivíduos conscienciosos fazem-no por 

questões de conveniência; indivíduos extrovertidos compram online em resposta a uma motivação social 

e os indivíduos com traços de personalidade neuróticos, fazem-no porque o processo não implica 

socialização (ibidem). Contudo, não é necessário concretizar o acto de compra para, ainda assim, 

partilhar de todas estas motivações.     

É, por isso, necessário distinguir os comportamentos dos compradores e dos não compradores 

no contexto online. Se o comportamento do consumidor final diz respeito a indivíduos que compram bens 

e serviços para consumo pessoal (Armstrong et. al. 1999), o comportamento do não comprador é 

perceptível no ambiente online quando muitos compradores colocam itens no seu cesto de compras 

virtual, mas não concluem o processo de compra, abandonando o cesto de compras (Close e Kinney, 

2009). Porém, é necessário ter em conta que o processo de compra pode tomar várias configurações, 

não tendo obrigatoriamente de se desenrolar apenas no offline ou no online, já que o consumidor pode, 

para além restringir este processo somente ao online ou ao offline, pesquisar offline e comprar online ou 

ainda pesquisar online e comprar offline – ROPO (Reaserach Online, Purchase Offline) (Dionísio et. al. 

2009). Esta última é vista como uma tendência, já que grande parte dos consumidores realiza pesquisas 
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na Internet sobre as características, funcionalidades e alternativas de um produto ou serviço, quando 

pondera adquiri-lo, seja ele um produto de baixo ou grande envolvimento (idem). Este cenário cria assim 

um consumidor mais informado e exigente, que sabe o que quer quando entra na loja e que exerce 

pressão sobre a coerência dos vários canais comerciais (ibidem).  

Uma das ferramentas mais importantes neste processo de pesquisa será o cesto de compras 

virtual que, embora com o mesmo significado que um cesto de compras de uma loja física, pode ter 

outras funções, entre elas a organizacional – utilizar o cesto de compras de modo a organizar os artigos 

desejados num só local para um dia mais tarde concretizar a compra; a de entretenimento – colocar 

artigos no cesto de compras pode funcionar enquanto forma de entretenimento, oferecendo a emoção 

que os rituais de consumo permitem sem necessariamente gastar dinheiro; de preocupação com o preço 

total – a concentração de todos os artigos desejados no cesto de compras não só permite conhecer o 

preço total dos bens como também o valor de custos adicionais como portes de envio; e a de intenção 

de espera por um preço mais baixo – o conhecimento do custo total dos artigos colocados no cesto pode 

levar o consumidor a esperar pela redução de preço de alguns artigos, seja nesta ou em outra loja, neste 

ou em outro canal de venda (Close e Kinney, 2009).  

É ainda importante ter em conta que o abandono do cesto de compras não implica 

necessariamente a não compra ou que o site em questão não é consumer friendly (Hoffman and Novak 

in Close e Kinney, 2009), mas sim que a não compra online pode significar a compra do mesmo artigo na 

loja física, uma das vantagens de uma loja click and mortar. Distinguindo-se de uma loja brick and mortar 

– que mantém a maioria das suas actividades fora de Internet – uma loja click and mortar adiciona aos 

seus canais de venda já existentes, um canal complementar dedicado ao comércio electrónico (Amit et. 

al. 2002), como foi o caso da Zara em Setembro de 2010, caracterizando-se por se encontrar aberta 24 

horas por dia e por representar custos bastante inferiores ao de uma loja brick-and-mortar (Domingos, 

2011).  

 

 

1.2. O consumo de moda 

 

 Antes de analisar as características da Zara e da adaptação do seu modelo ao e-commerce, é 

necessário compreender o que influencia e determina o consumo de moda. Segundo Lipovetsky (1996), 

a moda é um sistema de regulação e de pressão social, cujas alterações restringem por natureza e se 

impõe, mais ou menos obrigatoriamente, a determinado meio social. No entanto, para o autor, este 

“despotismo” da moda não deixa de ser muito particular, na medida em que não tem sanções 

significativas, à excepção do riso ou crítica dos outros. Por outro lado, é o desejo dos indivíduos de se 

parecerem e assemelharem àqueles que julgam superiores – pessoas cujas influência é determinada 

pelo seu prestígio e estatuto – que explicam o fenómeno de difusão da moda que contém, na sua 

essência, o mimetismo.   

É verdade que este processo de mimetismo ocorria, nos períodos aristocráticos, essencialmente 

de cima para baixo, do superior para o inferior (idem), mas é na cultura pós-moderna que, ao mesmo 

tempo que o consumo passa a ser conceptualizado como uma forma de desempenho de papéis e o 

consumidor projecta concepções da sua identidade – que está em constante evolução – que os 
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indivíduos deixam de olhar para cima para imitar um grupo de pessoas de prestígio, passando a olhar 

entre si (Kawamura, 2005). A classe social perde assim, mais do que nunca, importância na auto-

imagem e identidade da sociedade contemporânea e as diferenças de estilo deixam de fazer a distinção 

entre classes (idem). Tal deve-se à fragmentação de identidades, característica da sociedade 

contemporânea e descrita por Hall (in Haralambos e Holborn, 2000), segundo o qual os indivíduos 

deixam de possuir apenas uma concepção unificada de quem são, passando a ter várias, muitas vezes 

contraditórias e não resolvidas. Enquanto que, no passado, a classe social era a principal fonte 

provedora da identidade, a pós-modernidade leva a que os sujeitos se organizem em torno de outras 

questões que não a classe (idem). A identidade social, que outrora se baseava na esfera económica e 

política, encontra-se agora assente em algo que é exterior (Kawamura, 2005) e os bens culturais, como 

roupa que está na moda, desempenha um papel importante na construção da identidade pessoal, ao 

mesmo tempo que a emulação de classes superiores é secundária (Crane, 2000). É neste sentido que a 

moda passa a ser apresentada como uma escolha e não como um mandato, sendo que o consumidor 

não é mais visto como uma “vítima da moda”, que imita a moda os líderes da indústria, mas como um 

indivíduo que selecciona estilos baseados na sua percepção da sua identidade e estilo de vida (idem).  

 No entanto, à medida que o consumidor se torna consciente da moda e das suas tendências, 

também ele se torna produtor (Kawamura, 2005). É quando um estilo se torna reconhecido por um largo 

número de pessoas que se torna moda e passa ser de facto comercializado (idem), acabando por 

determinar a perda do estatuto e de vanguarda que caracterizam a alta-costura (Lipovetsky 1996). Esta é 

agora apenas um perpetuar da grande tradição do luxo e da virtuosidade do ofício, deixando de produzir 

a última moda, mas sim reproduzindo a sua própria imagem de marca eterna (idem).  

 

 

1.3. A Zara 

 

Com a abertura da primeira loja a 15 de Maio de 1975 na Coruña, onde ainda se encontra sua 

sede central, o grupo Inditex, composto pelas insígnias Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo 

Dutti, Stradivarius, Uterqüe e Zara Home, vê a sua facturação ser ultrapassada apenas pela Gap (Badía, 

2009). Tendo origem na loja de confecção La Maja, aquela que é considerada a escola da Zara e de 

onde saíram os seus fundadores, distinguiu-se pelos seus preços competitivos (Blanco, 2006). 

Contrariou a ideia de que as confecções vindas da indústria catalã não podiam fabricar-se a um preço 

mais baixo, marcando uma margem de lucro menor face aos seus concorrentes (idem), pondo assim a 

moda ao alcance dos que quase não tinham que chegasse para o fim do mês mas que, ao mesmo 

tempo, começavam a tomar consciência de que era possível alcançar alguma prosperidade. Surgem 

então peças que respeitam as tendências, menos dispendiosas e adaptadas aos caprichos da moda, 

também porque são menos resistentes. Como o seu preço não obriga o seu uso anos após ano, é 

apenas necessário que dure enquanto o período de vigência do estilo (Badía, 2009).   

Este conceito evoluiu e hoje, a Zara distingue-se no mercado pela sua moda rápida – enquanto 

que os seus concorrentes demoram cerca de seis meses a desenhar o produto e outros três meses a 

fabricá-lo e disponibilizá-lo em loja, o grupo Inditex leva entre três a quatro semanas a desenhar e 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/0007245955/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=103612307&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0003275078&pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_r=08QZ7NE932TDXCEWF8DX
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apenas sete dias a fabricar e distribuir – a maior vantagem competitiva da Inditex (Martinez, 2008). Ao 

eliminar os intermediários entre o percurso da fábrica ao cliente, a Zara vê integrada produção e 

distribuição (Badía, 2009). Enquanto que muitas outras marcas optam por deixar a manufacturação a 

cargo de países asiáticos, a Zara não o faz porque isso implicaria mais tempo perdido em distribuição 

(Helft, 2002). Além disso, o seu próprio sistema de produção tem especificidades próprias. Cerca de 60% 

da produção da Zara corresponde a uma colecção fixa composta por básicos e que, por isso, não passa 

de moda. Os restantes 40% são artigos considerados de “oportunidade” ou ainda just in time, 

substituídos a cada duas semanas (Martinez, 2008), um conceito que para Blanco (2006) “nasceu da 

necessidade, porque não podiam permitir-se o luxo de armazenar mercadoria” (Blanco, 2006: 53).  

Esta resposta rápida aos gostos dos consumidores leva a que os mais fiéis voltem 

frequentemente à loja, nem que seja para ver apenas o que há de novo (Helft, 2002). Como afirma 

Santos (2009) “O cliente da Zara sabe que as peças hoje disponíveis no ponto de venda, não serão as 

mesmas nas semanas ou dias seguintes. As peças são únicas, não havendo reposição de stock, o que 

estimula o consumidor a adquiri-las no momento da visita à loja (“If I don't buy it now, I'll lose my 

chance”)” (Santos, 2009:17). No entanto, as peças são desejadas porque o seu design é atractivo. 

Enquanto que a concorrente H&M faz parcerias com conhecidos estilistas do mundo da moda, a Zara 

garante que os seus designs estão de acordo com as tendências e, se parte da inspiração para as suas 

criações vem da cópia de peças que as suas clientes desejam e não podem comprar, a outra parte vem 

dos próprios clientes, afirma a marca (Badía, 2009). Para Kawamura (2005), isto acontece porque o 

público já não é desassociado dos artistas, particularmente no sector da moda. Ao mesmo tempo que os 

consumidores se tornam mais conscientes e atentos à moda, também eles se tornam produtores. O 

consumidor mais inovador pode experimentar várias alternativas, mas, quando descobre uma peça de 

roupa que pode ser descrita como tendência e na moda, então a visibilidade social desta cresce, ao 

ponto se tornar num comportamento colectivo. O papel dos meios de comunicação e do mercado da 

moda é o de homogeneizar e estandardizar estes novos estilos. Quando um estilo é descrito como 

tendência, a indústria do vestuário copia-o, pois a indústria por si só não consegue impor uma mudança 

radical na moda, assim como um designer também não (idem).  

É, então, no espaço da loja física que a Zara mais comunica e se relaciona com o seu 

consumidor. Se a alta rotatividade dos artigos leva pessoas às lojas todas as semanas, estas têm de 

estar localizadas no melhor local possível e com um ambiente interior adaptado ao seu público. Nem a 

disposição dos artigos, nem o volume da música ambiente ou as luzes directas e indirectas são 

dispostos ao acaso (Martinez, 2008).  

Relativamente à sua plataforma online de venda de vestuário, os anos de 2010 e 2011 foram 

ricos neste campo, não só com a abertura da loja da Zara, mas também das restantes marcas dos 

grupos Inditex e Cortefiel, e ainda da Desigual, Blanco, Quebramar, H&M para o Reino Unido, único 

mercado de língua inglesa da marca com loja online e Boutiques.com, da Google. A loja online da Zara, 

inicialmente implantada em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Grã-Bretanha e, mais tarde, 

na Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda e Irlanda, tem ainda expansão prevista para os E.U.A, 

Canadá, Coreia do Sul e Japão (Domingos, 2011).  
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 No entanto, nem sempre o sector da moda tem acompanhado as tendências da Internet e 

podemos até considerar esta adaptação do sector ao e-commerce um pouco tardia, principalmente 

quando comparando com outros serviços cuja possibilidade de compra se encontra disponível há muito 

mais tempo na Internet. No caso concreto da Zara, este atraso não foi excepção, algo que poderá ficar a 

dever-se à complexidade que a gestão e venda da sua moda rápida na Internet implica (Bjork, 2009), ao 

potencial número de devoluções que vêm com a venda online e que podem aumentar os inventários e 

prejudicar o modelo logístico da Inditex ou ainda à preocupação de não conseguir dar resposta a todos 

os pedidos (Bjork, 2010). Além disso, aspectos como a percepção de elevado investimento e dificuldade 

em rentabilizá-lo, a necessidade de alteração dos pressupostos e modelos de negócio que integre o e-

commerce como parte integrante do negócio ou a inexistência de conhecimento técnico por parte da 

empresa para implementar um sistema podem representar barreiras à adopção do comércio electrónico 

(Dionísio, 2009).   

Para Viana (2008), este atraso fica a dever-se, sobretudo, à “falta de uma consciência do 

crescimento tecnológico e suas grandes vantagens” (Viana, 2008:149). Associado a esta questão, é 

necessário ter ainda em conta as especificidades que a venda da moda implica, sobretudo no contexto 

online: “Não basta informar o consumidor do preço, composição e outros parâmetros objectivos. É 

preciso conquistar o consumidor por conceitos que vão para além das especificações do produto em si. 

Deve ser criada uma relação com o consumidor, de forma individual, e construir um elo de comunicação 

com confiança e segurança” (idem:149-150). São por isso importantes ferramentas como o guia de 

tamanhos, disponível na plataforma da Zara, um recurso que, ao corresponder a dimensão em cm de 

peito, cintura, ancas e pés aos tamanhos de vestuário e calçado, pode diminuir dúvidas e inseguranças 

do utilizador sobre o caber ou não na roupa, evitando devoluções (ibidem); informações rápidas e 

sucintas sobre as condições de envio, troca, devolução, composição da peça e cuidados a ter, também 

disponibilizadas pela marca; informações sobre o modo de pagamento, possível no caso da plataforma 

online da Zara através de cartões de débito e PayPal; a existência de um cesto de compras onde os 

produtos desejados são colocados para a finalização do processo de compra ou outros fins, como já foi 

visto; o cruzamento de vendas, através da sugestão de outros artigos que possam ser combinados com 

a peça que está a ser vista, situados num único espaço, o que permite ao utilizador visualizar tudo num 

único olhar (ibidem) – no caso da plataforma de venda online da Zara, esta ferramenta intitula-se 

“Combine-o com…”; a ferramenta de ampliação que, através da elevada qualidade fotográfica, permite 

conhecer detalhes como o fecho, os botões ou a costura e assim reduzir a possibilidade de surpresas 

quanto ao modelo adquirido (ibidem); a disponibilização, na mesma janela, do artigo nas várias cores 

existentes; informações sobre o preço da peça e os tamanhos em que se encontra disponível; 

possibilidade de visualização da peça de vestuário de vários ângulos; ferramentas de partilha online e de 

impressão dos artigos, disponíveis na loja online da Zara, e ainda aquele que poderá ser um dos 

melhores instrumentos do online, no que diz respeito à exposição e demonstração de uma peça – o 

vídeo. Utilizado pela Asos, uma loja de roupa exclusivamente online, o vídeo pode revelar-se decisivo no 

processo de decisão, uma vez que compensa algumas das limitações da fotografia, nomeadamente a 

sua falta de movimento, bem como algum do engenho nelas aplicado, através do jogo de luzes e 

enquadramento que, mais tarde, podem levar determinado artigo aparentar características que não 
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possui. Com o nome de “View Catwalk”, esta ferramenta audiovisual, com cerca de 20 segundos, 

permite-nos visualizar a peça em andamento, numa modelo que desfila numa curta passerelle, 

complementando assim a fotografia.  

Juntamente com todos estes instrumentos e segundo Namukura (2003), no contexto de uma loja 

online colocam-se ainda questões importantes como o catálogo, “um verdadeiro showroom aberto 24 

horas todos os dias, recebendo visitas de quem realmente está interessado em seus produtos e na sua 

empresa” (Nakumura, 2003:31), comunicação direccionada para o cliente, divulgação de informação 

institucional sobre a empresa (embora a Inditex tenha um sítio na Internet onde esta informação é mais 

desenvolvida), serviço pós-venda e divulgação de “publicações online destinadas ao público-alvo. Além 

de incentivar a revisitação ao site, fortalece a imagem institucional da empresa e permite novos enfoques 

e formas criativas de utilização do produto” (idem:65), algo que a loja online da Zara oferece através da 

publicação Magazine.  

Por outro lado, um estudo global da Nielsen Company (2010) sobre as principais tendências nas 

compras online apresentou o vestuário, acessórios e calçado como o segundo produto mais provável de 

ser adquirido online, imediatamente a seguir aos livros, o que coloca a Zara na linha da frente no que diz 

respeito à resposta às novas necessidades dos consumidores deste mercado.  

 

 

1.3.1 - O processo de compra na Zara online 

 

Explorada a importância da facilidade de navegação e confiança numa plataforma online, 

interessa examinar o processo de compra na Zara online e todos os passos que o compõe. A análise 

seguinte foi efectuada tendo por base a leitura e experimentação do sítio de internet pela autora, no 

período 15 a 30 de Julho de 2011. 

 Quando o utilizador da loja online decide efectuar uma compra, a primeira coisa que necessita 

fazer é seleccionar o tamanho e cor dos artigos, caso isso seja aplicável. Para que seja dado seguimento 

à compra, é então necessário adicionar o artigo ou artigos no cesto de compras virtual e tramitar o 

pedido. Agora, é no interior do cesto de compras que o utilizador se encontra. Aqui podem ser 

conhecidas informações como o preço total dos artigos, incluindo as despesas adicionais dos gastos de 

envio estimados, e outras já anteriormente apresentas como a referência da peça, a sua descrição, o 

tamanho escolhido e o seu preço. É ainda possível eliminar artigos do cesto de compras e aumentar ou 

reduzir o número de exemplares dos produtos adquiridos.  

É na fase seguinte, onde é inevitável a identificação do utilizador, através do seu endereço de 

correio electrónico e palavra-chave, que a encomenda é processada. Deve então ser escolhido o método 

de envio da encomenda – recolha numa loja à escolha, gratuita, dentro de 3 a 5 dias; entrega ao 

domicílio standart, em 2 ou 3 dias úteis e com o valor de 3.95€; entrega ao domicílio expresso, em 24 ou 

48 horas, com o custo de 5.95€. Segue-se a escolha do método de pagamento, apenas disponível para 

cartões de crédito, virtuais ou não – VISA, MasterCard, American Express ou Paypal – e a autorização 

do pagamento. De imediato é enviado, via email, uma confirmação do pedido com os detalhes do 

produto adquirido, preço e contactos do atendimento ao cliente da Zara online, em caso de dúvidas ou 
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problemas. Mais tarde será enviado, outra vez via email, uma confirmação do seguimento do pedido, isto 

é, uma confirmação de que o artigo foi expedido e chegará dentro da altura prevista, sendo entretanto 

possível aceder no website à conta pessoal do utilizador. Aqui este poderá consultar informações sobre 

os pedidos realizados e o seu estado – em trâmite, em trânsito ou em transporte – sobre os seus dados 

pessoais, pode descarregar as facturas das compras efectuadas ou ainda solicitar a recolha de artigos, 

no domicílio, em caso de devolução. Uma vez recebida no email a confirmação do seguimento, é então 

possível seguir  o estado da encomenda em qualquer altura e estar informado sobre a sua situação 

exacta, bastando para isso carregar no link indicado. É então que em todo o processo de distribuição da 

Zara, a chegada do produto ao consumidor deixa de depender da marca. O link reencaminha-o agora 

para uma página da Seur, uma companhia de transporte urgente espanhola que garante a chegada da 

moda rápida da Zara ao consumidor online. No entanto, ao delegar esta tarefa de transportação, a Zara 

perde também controlo sobre a mesma, ficando sujeita a que problemas na entrega ou no atendimento 

ao cliente influenciem a opinião do consumidor sobre a marca, ainda que esta não seja necessariamente 

a responsável. No website da Seur, o consumidor da loja online pode saber exactamente em que dia e a 

que horas a sua encomenda partiu, o seu peso e em que estado do processo de transporte se encontra.  

Já na plataforma da Zara e mais concretamente, na página pessoal do utilizador, este é 

convidado a fornecer o seu contacto de telefone para receber avisos sobre o estado das encomendas, 

no entanto, tal apenas acontece quando a recolha do artigo é feita numa loja física. Segundo o blogue da 

agência de publicidade e social media espanhola La Compañia, (s.a., 2010) enquanto que em Espanha, 

nos casos de entrega ao domicílio, a transportadora envia ao consumidor um SMS informando do dia da 

entrega e solicita uma confirmação através de um SMS gratuito, podendo o consumidor agendar a 

entrega para a altura que mais lhe convenha, em Portugal tal não ocorre. Caso não esteja presente em 

casa à hora de entrega, resta-lhe apenas ligar para a transportadora e agendar um novo dia, processo 

este mais demorado e menos conveniente que o praticado em Espanha e que contraria precisamente o 

comodismo que caracteriza o e-commerce. Já quando é solicitada a recolha do artigo numa loja física, 

então o consumidor recebe não só um email confirmando a chegada do produto à loja escolhida, mas 

também um SMS. Estes dois formatos dão ainda instruções ao consumidor sobre como o levantamento 

do artigo é feito: este deverá dirigir-se a qualquer colaborador da loja, sem necessidade de fazer fila, 

devendo indicar-lhe o número da encomenda e apresentando um documento de identificação, de modo a 

tornar todo o processo o mais cómodo possível, apesar da entrega não ser feita ao domicílio.   

Finalmente, quando recebida, a encomenda apresenta-se acomodada numa caixa de cartão 

identificada com logótipo da Zara e, no seu interior, o artigo, envolvido em papel, juntamente com um 

comprovativo de compra e informação sobre como efectuar devoluções. Estas podem ser efectuadas em 

qualquer loja física, ou então, através da transportadora que, sem custos adicionais, recolhe a 

encomenda no domicílio. 
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Capítulo 2. Metodologia    

 

 

 Expostas as principais ideias sobre a temática em análise, importa esclarecer qual a metodologia 

utilizada para explorar o objecto de estudo, a plataforma de venda online de vestuário da Zara, e para 

responder à pergunta de partida: qual a estratégia de marketing e de comunicação da Zara online 

quando comparada com a das lojas físicas?  

 Deste modo, este estudo tem como principais objectivos:   

 

1.    Compreender mudanças na estratégia e na oferta da Zara: 

 Analisar o modelo de funcionalidades da loja online; 

 Avaliar a sua estratégia de comunicação; 

 Apurar o tempo médio de exposição das peças na loja online e o que acontece às 

colecções mais antigas. 

 

2.    Compreender o impacto da abertura da plataforma de venda online nos consumidores: 

 Determinar o grau de notoriedade da loja online entre os consumidores em geral; 

 Nos consumidores actuais da Zara: 

o Descobrir quais as motivações dos consumidores para comprar na loja 

online, comparando-as com as motivações para comprar na loja física; 

o Identificar atitudes, motivações e resistências do consumidor da loja 

online e da loja física; 

o Inventariar os principais usos e gratificações retirados pelos consumidores 

da loja online; 

o Determinar o nível de satisfação do consumidor da loja online. 

 Nos não consumidores da Zara: 

o Aferir se a abertura da loja online cativou consumidores para a marca e, em 

caso afirmativo, porquê. 

 

 Assim, para a investigação da loja online da Zara e dos hábitos de consumo dos seus 

consumidores, foi utilizado um método metodológico misto, articulando duas abordagens de estudo 

complementares – a quantitativa e a qualitativa. Os dados recolhidos são, por isso, numéricos e textuais, 

para que os resultados finais representem informação quantitativa e qualitativa (Creswell, 2003).   

 A primeira etapa metodológica, de recolha de dados secundários, foi assente em pesquisa 

documental através do recurso a revistas científicas, artigos de imprensa especializada, obras 

publicadas sobre o assunto e teses de mestrado. 

Foi também realizada uma análise de conteúdo ao sítio da loja online. Sobre esta, os 

segmentos da página “Última Semana” – Mulher, TRF, Homem, Rapariga, Rapaz, Bebé Rapariga, Bebé 

Rapaz e Mini – que contém as novidades em loja, foram analisados diariamente, durante o período de 
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cerca de um mês – de 26 de Abril a 28 de Maio de 2011 – de modo a registar a periodicidade e o volume 

de alterações nas colecções.  

Na segunda etapa, já de cariz quantitativo e baseada em pesquisa directa, foi feita a recolha de 

dados a partir da utilização de um inquérito por questionário – para medir comportamentos e atitudes 

– cuja informação recolhida foi analisada utilizando procedimentos estatísticos (idem). Esta recolha de 

dados primários representou uma introdução ao estudo, na qual foram testadas algumas teorias ou 

conceitos (ibidem) e descritos os comportamentos que mais vezes se repetem entre os consumidores 

quando utilizam os serviços da marca. As suas perguntas são fechadas para, assim, de acordo com 

Moreira (2007), centrar as respostas dos inquiridos e possibilitar uma melhor comparação das mesmas. 

Algumas das perguntas são ainda de resposta graduada, utilizadas para analisar atitudes e a sua 

intensidade (idem). Este questionário foi partilhado online, durante o período de 5 de Abril a 1 de Julho 

de 2011 e através do software de questionários online QuestionPro. A amostra total foi de 603 indivíduos 

e a sua distribuição, de acordo com a faixa etária e género, foi a apresentada na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Distribuição da amostra por faixa etária e género 

 

Faixa etária Feminino Masculino Total 

16-20 
94 

76,4% 

29 

23,6% 

123 

100% 

21-25 
219 

76,8% 

66 

23,2% 

285 

100% 

26-35 
99 

75% 

33 

25% 

132 

100% 

36-45 
25 

67,6% 

12 

32,4% 

37 

100% 

46 e + 
18 

69,2% 

8 

30,8% 

26 

100% 

Total 
455 

75,5% 

148 

24,5% 

603 

100% 

 
Foram também distribuídos alguns exemplares em formato de papel, durante o período de 25 de 

Abril a 4 de Maio de 2011, de modo a obter impressões de indivíduos mais velhos, utilizadores menos 

frequentes da Internet e por isso pouco abrangidos pelo questionário online. Dada a limitação de 

recursos financeiros e temporais para obter uma amostra aleatória, esta distribuição física foi feita entre 

pais de amigos e conhecidos. Dos 603 elementos constituintes da amostra, 557 responderam online e 46 

em papel. 

 Já a sua distribuição, de acordo com as habilitações literárias e o género, foi a apresentada na 

Tabela 2: 
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Tabela 2 – Distribuição da amostra por habilitações literárias e género 

 

Habilitações literárias Feminino Masculino Total 

1º Ciclo 

1 

0,2% 

0 

0% 

1 

0,2% 

3º Ciclo 

2 

0,4% 

2 

1,4% 

4 

0,7% 

Ensino secundário 

64 

14,1% 

20 

13,5% 

84 

13,9% 

Curso superior incompleto 

205 

45,1% 

93 

62,8% 

298 

49,4% 

Curso superior completo 

137 

30,1% 

27 

18,2% 

164 

27,2% 

Mestrado 

43 

9,5% 

5 

3,4% 

48 

8% 

Doutoramento 

3 

0,7% 

1 

0,7% 

4 

0,7% 

Total 
455 

100% 

148 

100% 

603 

100% 

 

Por fim, após a leitura e análise das variáveis escolhidas, através da sua codificação no software 

informático Statistical Package for Social Sciences (SPSS), uma aplicação de tratamento estatístico de 

dados, procurou-se compreender os comportamentos aferidos e explorá-los detalhadamente (Creswell, 

2003), através de técnicas qualitativas. Para tal, foram utilizadas duas variantes da entrevista baseada 

num guião: a entrevista de grupo e a entrevista individual.  

Na reunião de grupo, realizada no dia 15 de Maio de 2011 num café da cidade de Lisboa, um 

local informal e à partida facilitador de conversa, o investigador deste estudo e também moderador da 

discussão conduziu um grupo de quatro pessoas, todas elas previamente expostas a uma situação 

concreta – visita da loja online da Zara. A distribuição destes elementos, segundo a sua idade, género e 

habilitações literárias, foi a apresentada na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Distribuição dos participantes da reunião de grupo, por idade, género e habilitações literárias 

 

Idade Género Habilitações literárias 

21 Masculino Curso superior incompleto 

21 Feminino Curso superior completo 

21 Feminino Curso superior incompleto 

21 Feminino Curso superior incompleto 
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Estes quatro indivíduos foram convidados a partilhar as suas experiências sobre a utilização 

desta plataforma através de respostas, na sua maioria livres, espontâneas e profundas, sobre um 

assunto concreto perguntado. A entrevista desta reunião foi, por isso, semi-estruturada (veja-se os 

Anexos), já que a organização das perguntas obedeceu a uma ordem mas o seu tipo de resposta foi 

aberta, o que implicou a obtenção de profundidade, especificidade e amplitude nas respostas (Moreira, 

2007). No decorrer desta reunião foi ainda dada, aos participantes, a oportunidade de utilizar o site da 

loja online da Zara e simular a compra de artigos, explorando assim o seu modelo de funcionalidades e 

estimulando o debate sobre o mesmo. Esta técnica de recolha de dados permitiu, deste modo, a 

obtenção de uma grande riqueza informativa, uma vez que foi dada oportunidade ao inquiridor de 

esclarecer os indivíduos e de os acompanhar no seu processo de resposta, de forma mais interactiva, 

personaliza e flexível (ibidem). O áudio desta reunião de grupo foi gravado, com conhecimento e 

permissão de todos os participantes, possibilitando assim uma análise detalhada e exaustiva da mesma.  

A selecção dos sujeitos, feita a partir de um questionário de recrutamento (veja-se os Anexos) 

difundido também online, ao qual responderam 162 indivíduos, permitiu verificar e assegurar se os 

mesmos haviam efectivamente visitado ou efectuado compras na loja online da Zara, habilitando-os 

assim a participar neste estudo.  

Paralelamente foram ainda realizadas, entre os dias 23 de Maio e 18 de Junho de 2011, em 

espaços públicos da cidade de Lisboa, quatro entrevistas individuais (veja-se os Anexos), com 

perguntas de resposta aberta, a indivíduos que já haviam efectuado pelo menos uma compra através da 

loja online da Zara. Estes sujeitos foram contactados a partir do questionário de recrutamento, que 

oferecia aos inquiridos a possibilidade de fornecerem, voluntariamente, o seu contacto para participação 

nas fases posteriores do estudo. Por questões relacionadas com a disponibilidade dos inquiridos, três 

destas entrevistas foram feitas via email e outras duas presencialmente, sendo que neste ultimo caso, 

também o áudio das conversas foi gravado, com conhecimento e permissão dos entrevistados. A sua 

distribuição, segundo a idade, género e habilitações literárias, é a apresentada na Tabela 4:  

 

Tabela 4 – Distribuição dos entrevistados por idade, género e habilitações literárias 

 

Idade Género Habilitações literárias 

19 Masculino Ensino Secundário 

20 Feminino Curso Superior Incompleto 

24 Feminino Mestrado 

32 Feminino Mestrado 

33 Feminino Curso Superior Completo 

 

 Ao utilizar um método metodológico misto, é esperado, como Creswell (2003) refere, que a 

recolha de diversos tipos de informação permitam um melhor entendimento e compreensão dos hábitos 

de consumo dos consumidores da loja online da Zara.  

 Este estudo não é representativo, uma vez que a escolha dos entrevistados não foi aleatória, 

dada a ausência de recursos financeiros e temporais para tal. Assim, a selecção dos inquiridos não foi 

assente em razões probabilísticas mas sim em causas relacionadas com as limitações desta 
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investigação (Moreira, 2007), sendo por isso utilizada uma amostra do tipo não probabilístico. Esta é, no 

entanto, uma técnica amostral com limitações pois, uma vez que é dada liberdade de selecção dos 

sujeitos ao investigador, este tenderá a seguir “critérios utilitaristas de selecção, privilegiando os casos 

de mais fácil localização” (idem:127).  

 Por fim, a triangulação, isto é, a “aplicação de diferentes metodologias de análise de uma mesma 

realidade social” (ibidem:60), permitiu cruzar informação, retirar conclusões e confirmar ou não 

hipóteses. O tipo de triangulação utilizada foi a triangulação de dados, através do uso de várias fontes de 

informação – os diferentes conjuntos de consumidores recolhidos com as variáveis sociodemográficas – 

a fim de contrastar a informação recolhida (ibidem).  

 Foram ainda feitos contactos directos com a Zara, através da sua linha de assistência à venda 

de online, a fim de responder a algumas questões sobre o funcionamento e organização do seu website, 

e através de uma conversa informal com uma colaboradora de uma das lojas.  
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Capítulo 3. Análise e discussão dos dados: a loja Zara Online, a comunicação e o 

consumidor 

 

 

O capítulo seguinte apresenta uma exposição e análise dos dados obtidos a partir do estudo do 

website da Zara, do inquérito quantitativo, da reunião de grupo e das entrevistas individuais. Estes dados 

representam as opiniões de consumidores e não consumidores da Zara sobre a sua plataforma de venda 

online, especificamente sobre a sua oferta, comunicação, vantagens e desvantagens da mesma e as 

principais motivações que levam à sua visita e à compra, ou não, de artigos a partir dela.  

 

 

3.1. Análise do sítio da internet da Zara online: oferta e comunicação 

 

Após a análise ao conteúdo do website da loja online da Zara e concretamente de todas as sub 

páginas do separador “Última Semana”, feita durante o período de 26 de Abril a 28 de Maio de 2011, 

a característica mais evidente e mais notada foi o seu carácter dinâmico. Todos os dias existem 

alterações em pelo menos um dos segmentos desta página – Mulher, TRF, Homem, Rapariga, Rapaz, 

Bebé Rapariga, Bebé Rapaz e Mini – seja com o desaparecimento ou com a renovação de artigos.  

Enquanto isso, segundo uma colaboradora de uma das lojas físicas da Zara, estas recebem 

novidades duas vezes por semana, em todas as secções, roupa e calçado, artigos estes que são 

substituídos a cada duas semanas (Martinez, 2008), como referido no início deste trabalho. No entanto, 

no online este processo tem as suas especificidades e enquanto que umas são notadas pelo 

consumidor, outras nem tanto.  

 

 

 3.1.1. Oferta da loja física e da loja online 

 

O elevado nível de actualizações feitas nesta plataforma online pode facilmente relacionar-se 

com aquela que é uma das maiores exigências da Internet – a actualização frequente de conteúdos – e é 

algo que só consegue ser feito com um dos aspectos referidos por alguns dos participantes da reunião 

de grupo e entrevistas individuais, a dessincronização entre a oferta da loja física e da loja online, em 

Portugal, pelo menos. Este facto fica a dever-se, essencialmente, a questões de logística, uma vez que, 

segundo informações recolhidas junto de uma colaboradora de uma das lojas Zara, os artigos 

comprados na loja online vêm directamente da sede espanhola, algo que pode criar uma diferença 

temporal entre a entrada da peça na loja online e nas lojas físicas portuguesas. É isso que faz com 

que produtos que já não se encontrem na loja online possam ainda ser comprados numa loja física e 

vice-versa.  

Todavia, as diversas situações enumeradas, na reunião de grupo, em que determinada peça 

vista na plataforma de e-commerce não se encontrava na loja física visitada, podem dever-se às 

características deste canal e a uma das suas maiores vantagens – o facto de agregar, num só espaço, 

toda a oferta existente, sem limites de espaço e por vezes de tempo, até à ao último exemplar de cada 
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peça. Enquanto isso, uma loja física tem, por necessidade, de conjugar a oferta com a sua capacidade, 

sobrepondo sempre as novidades face aos artigos mais antigos. Este facto acaba por ser mais notado 

junto dos consumidores devido à grande quantidade de lojas físicas presentes no território português e à 

sua elevada frequência de visita, uma consequência da constante renovação de stocks. É por isso 

interessante que a maioria dos elementos do grupo tenha mencionado, mesmo assim, que ambos os 

canais de venda partilhem da mesma frequência de actualização. Houve no entanto um participante que 

afirmou: “Eu sempre achei que era mais provável (um artigo) estar na loja e não estar no site do que 

estar no site e não estar na loja. Acho que por estigma, porque as lojas online são tão recentes em 

relação às lojas físicas”. Declarações como esta evidenciam a ainda resistência que existe em 

considerar uma plataforma online para a compra de vestuário.  

A apresentação de alguns artigos primeiro online e só depois offline, não só responde à 

necessidade de actualização, uma vez que o sítio de internet é actualizado todos os dias – registando 

um grande volume de novidades durante dois dias e um reduzido volume nos restantes, acabando por 

acompanhar o ritmo já estabelecido pela Zara nas suas lojas físicas – mas também cria a expectativa 

face a alguns produtos, o que poderá estimular, ainda mais, a compra por impulso através do canal de e-

commerce. Nas palavras de um dos entrevistados individualmente, “Para que é que vou estar à espera 

que isto chegue às lojas? Vou encomendar e pronto.” Além disso, esta grande rotatividade de artigos 

acentua ainda mais o carácter de moda rápida – no que diz respeito às novidades, porque a 

movimentação dos artigos restantes não será tão rápida assim – aquele que era um dos grandes 

desafios da Inditex no online.     

 

 

3.1.2. Frequência de actualização do canal online 

 

Sobre a frequência de actualização do canal online, para os participantes da reunião focalizada, 

este é suficientemente actualizado, afirmando um dos elementos: ”Eu vou três vezes por mês ao site da 

Zara e encontro sempre coisas diferentes. Acho que é bastante actualizado” e outro: “Eu diria que ele 

devia ser actualizado pelo menos de 15 em 15 dias”. Não deixa de ser curioso que, para o grupo, uma 

actualização “pelo menos de 15 em 15 dias” seja satisfatória, quando a realidade é muito menos 

espaçada, algo a que o meio online obriga. Por outro lado, mostra ainda a falta de percepção que 

existe da real frequência de actualização até da loja física, que recebe novidades pelo menos duas 

vezes por semana. Para elementos da reunião, esta actualização seria mais notada no sítio de internet, 

porque aí a pesquisa é mais direccionada e, ao não encontrarmos aquilo que procuramos, percebemos 

que houve uma actualização. No entanto, para um dos elementos, que visita as lojas físicas com maior 

frequência, esta actualização é mais percebida neste canal, sendo que, na sua opinião, é mais provável 

que um indivíduo se dirija a uma loja física do que visite a loja online.   

A divergência nas opiniões poderá indicar que esta rotatividade de mercadorias não terá de ser 

necessariamente notada pelo utilizador. Uma vez que cada página de um segmento de oferta obedece a 

uma hierarquia – no topo da página casacos, depois vestidos, saias, calças, calções, casacos, camisas, 

camisolas, malas, sapatos e, no final, acessórios – num dia onde, por exemplo, apenas dêem entrada 
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sapatos, esta actualização poderá passar despercebida, influenciando assim a percepção sobre a 

frequência de actualização da plataforma.  

Quanto ao volume de alterações feitas na plataforma, com entrada e ou saída de artigos, este 

não é sempre igual, nem sequer dentro dos próprios segmentos. A colecção Mulher, a mais dinâmica de 

todas, pode registar tanto num só dia quanto 37 peças novas ou 39 desaparecidas, valores máximos 

observados durante o período de análise. No entanto, o desaparecimento de peças não significa 

necessariamente uma rotura do stock, já que na maioria das vezes estas apenas são deslocadas para a 

página que engloba todos os artigos que são possíveis comprar através da loja online, dentro do 

segmento. Existem, porém, situações em que uma peça que havia sido retirada da página que regista as 

últimas novidades volta a figurar nesta, processo que se pode repetir mais do que uma vez. Algo 

semelhante ocorre quando uma peça é substituída por outra igual, apenas numa cor diferente ou quando 

somente o nome das peças é alterado.  

Não existe um período de exposição dos artigos no site, algo confirmado por um dos 

colaboradores que presta assistência às vendas online, que afirmou que os artigos desaparecem quando 

o seu stock acaba. No entanto, é possível encontrar alguns “artigos esquecidos” nas páginas com 

artigos em saldo ou que aglomeram todas as colecções, artigos cuja exposição continua visível mas que 

não se encontram disponíveis em nenhum tamanho ou cor (Figura 1), o que impossibilita a sua compra. 

Tal poderá sugerir que, invés de renovação ou substituição de stock, o que se assiste no online é uma 

acumulação de todos os artigos disponíveis.  

 

Figura 1 – Exemplo de um “artigo esquecido”, indisponível em qualquer tamanho 
 

 

Fonte: Sítio da internet da Zara online  
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Existe no entanto um padrão na organização das novas colecções e em particular, no que diz 

respeito aos seus dias de actualização. A tabela 5 apresenta, de forma sucinta, o modo como esta 

actualização é estruturada ao longo da semana: 

 

Tabela 5 – Organização da entrada de novos artigos, por dias da semana 
 

Colecção Dias com maior volume de novidades 

Mulher Quintas-feiras e Sábados 

Homem Quintas, Sextas-feiras e Sábados 

TRF Quartas, Quintas-feiras e Sábados 

Rapariga Quintas-feiras e Sábados 

Rapaz Quintas-feiras e Sábados 

Bebé Rapariga Quintas-feiras e Sábados 

Bebé Rapaz Quintas-feiras e Sábados 

Mini Quintas, Sextas e Sábados 

 

Em particular sobre a colecção Mulher, embora a loja online registe entrada de novos artigos 

quase todos os dias, à semelhança do que acontece na loja física também a loja online recebe um maior 

volume de novidades duas vezes por semana, quase sempre às Quintas-feiras e Sábados, ainda 

que numa das semanas analisadas a renovação de stock tenha sido feita num Domingo. No que diz 

respeito ao desaparecimento de artigos, este também acontece quase todos os dias, com maior 

dimensão às Quintas-feiras, Sábados e, apenas uma vez, numa Quarta-feira. 

A colecção Homem regista também um valor considerável de entrada e saída de peças, no 

entanto, menor quando comparado com a colecção Mulher. O segmento masculino registou um número 

máximo de 21 novos artigos e 21 desaparecidos, sendo que é sobretudo às Quintas, Sextas e Sábados 

que estas alterações são feitas em maior quantidade e, num caso, numa Segunda-feira, onde 21 novos 

produtos deram entrada.  

A colecção TRF também regista um menor volume de entrada e saída de artigos, com o valor 

máximo de 12 novas peças e 27 desaparecidas, durante o período de análise. Esta renovação, com 

maior dimensão, é feita sobretudo às Quartas, Quintas e aos Sábados, embora, por vezes, os três dias 

não registem sequer qualquer tipo de movimento.  

A colecção Rapariga, que apresentou um máximo de 17 novas peças e 20 desaparecidas, 

assinala um maior grau de actualização às Quintas e Sábados, bem como a colecção Rapaz, que 

recebeu até 11 peças num dos dias, e viu desaparecer outras 13 noutro. 

Já nas colecções Bebé Rapariga e Rapaz, o valor médio de peças que dão entrada e saída na 

loja online é tão reduzido que nunca poderemos falar em picos de números. No entanto, nos dois casos, 

é também sobretudo às Quintas e Sábados que estas alterações ocorrem.  

Por fim, a colecção Mini não só é a que regista menos peças, mas também uma menor 

actualização da mesma, o que já era de esperar tendo em conta a reduzida dimensão ocupada por esta 
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colecção na loja física. Ainda assim, as poucas renovações de artigos ocorrem às Quintas, Sextas e 

Sábados, sendo que uma das semanas não registou qualquer actualização.  

Conclui-se assim que as colecções renovadas mais vezes na loja online são aquelas que 

apresentam um maior número total de peças, o que poderá indicar que são também as que geram 

mais procura. Assim, quanto maior a colecção, maior entrada e saída de artigos registará na página 

“Última Semana”. Por outro lado, é às Quartas, Quintas, Sextas e Sábados que estas actualizações 

são feitas embora, não necessariamente em todos estes dias, no decorrer de uma semana, e nem 

sequer em todas as colecções. Esta análise responde a um dos objectivos principais deste estudo sobre 

as mudanças na estratégia e na oferta da Zara no seu canal de e-commerce que, mantendo a sua 

característica principal – entrada de novidades todas as semanas – adapta-a ao online, aumentado o 

número de dias de recepção de novos artigos e colocando a loja online na linha da frente, no que diz 

respeito à actualidade das suas colecções.  

 

 

3.1.3. Comunicação da Zara online 

 

O sítio de internet é ainda um espaço que, respeitando os princípios de comunicação da marca – 

feita sobretudo nas suas lojas e com os seus sacos – permite a utilização de novas ferramentas para 

comunicar e chamar a atenção do consumidor, nomeadamente com o projecto People!. Criado em 

Março de 2011, este novo conteúdo, exclusivo da Zara online, tem como objectivo estabelecer uma 

colaboração com todos os interessados em moda, oferecendo 300€ às melhores fotografias que, 

semanalmente, apresentem um look com um mínimo de dois artigos da actual colecção da marca. 

 

Figura 2 – Exemplos de participações no projecto People! 

 

Fonte: Sítio da internet do projecto People!  
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Esta é uma ferramenta que beneficia a Zara e a sua oferta, apresentando os seus artigos mais 

recentes conjugados de diferentes formas e em pessoas anónimas, podendo ainda complementar o 

modo de exposição das peças no catálogo (Figura 2). Nas palavras de um dos entrevistados 

individualmente: “Gostei muito (do People!) e também me chama a atenção para artigos que vi no site e 

não gostei de ver mas nas pessoas fica giro.”  

Contudo, mais nenhum dos entrevistados ou participantes da reunião de grupo referiu este 

projecto, o que, por um lado, poderá indicar a pouca expressão que o mesmo tem na mente dos 

consumidores ou, por outro lado, a especificidade do seu público-alvo, algo que o meio online favorece. 

Esta acção por parte da marca revela também um esforço numa aproximação entra a Zara – que nunca 

faz publicidade e que apenas comunica através do seu relatório anual – com os seus consumidores, que 

têm a oportunidade de ser recompensados com dinheiro e visibilidade no sítio de internet da marca. 

Uma das pessoas entrevistadas individualmente acentuou ainda a importância da informação 

disponibilizada na loja online sobre as políticas de ambiente e de tratamento dos animais nas lojas, 

produtos e transporte da Zara, apresentando-a como uma marca ecologicamente responsável. A 

mesma pessoa afirmou inclusivamente que o conhecimento desta informação havia alterado a sua 

opinião sobre a marca de forma positiva.  

A plataforma de venda online surge assim com uma forma de compensar a reduzida 

comunicação da Zara, oferecendo conteúdos que apresentam uma marca actual, ecologicamente 

responsável e que se relaciona com os seus consumidores.  

 

 

3.2. Conhecimento e notoriedade da Zara online 

 

Os resultados do inquérito quantitativo permitiram aferir que, como é apresentado no Gráfico 1, 

do total de 603 inquiridos, 40,3% conhecem a loja online, enquanto 59,7% não, revelando um nível de 

notoriedade pouco elevado. Estes valores não são uma surpresa, tendo em conta a fraca comunicação 

que a Zara estabelece com o seu consumidor, restringida ao espaço físico das suas lojas, aos seus 

sacos – que, aquando da abertura da loja online, foram utilizados pela marca como meio de divulgação 

da mesma – e ao seu sítio de internet.  

 
            Gráfico 1 – Conhece a loja online da Zara 

 

Base: 603 indivíduos, total da amostra 
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Dos que a conhecem, 93% já a visitaram, sendo que a amostra se divide pelos dois extremos do 

espectro no que diz respeito à sua frequência de visita à plataforma online, apresentando valores muito 

próximos. Como indica o Gráfico 2, 24,3% declarou que a visita menos de uma vez por ano e 23,9% 

disse que a visita mais de uma vez por mês. Estes valores sugerem, por um lado, a resistência que 

ainda existe em utilizar este tipo de plataformas para pesquisar e adquirir vestuário e por outro, a 

grande intensidade de utilização por parte dos que utilizam. 

 

Gráfico 2 – Com que frequência visita a loja online da Zara 

 

Base: 226 indivíduos, visitantes da loja online 

 

Analisando com maior detalhe a variável “Com que frequência visita a loja online da Zara” e a 

sua relação com a variável “Com que frequência faz compras nas lojas físicas da Zara”, é possível 

concluir que há uma relação estatisticamente significativa (p=0.000) entre as duas (veja-se a Tabela 

14, nos Anexos), sendo que a maioria dos indivíduos que visita a loja online menos de uma vez por ano 

faz compras na lojas físicas também menos de uma vez por ano; a maioria dos que visita a loja online 

pelo menos semestralmente faz compras sobretudo menos de uma vez por ano ou pelo menos 

semestralmente; e a maioria dos que visita a loja online pelo menos mensalmente faz compras mais de 

uma vez por mês. Estes dados revelam que os que mais vezes visitam a loja online tendem a fazer 

compras na loja física com maior frequência, suportando a opinião de Hoffman and Novak (in Close e 

Kinney, 2009) de que a não compra online pode significar a compra na loja física.  

  

Gráfico 3 – Com que frequência coloca artigos no cesto de compras e não finaliza o processo de compra 

 

Base: 80 indivíduos, utilizadores do cesto de compras virtual 
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Também os valores correspondentes à frequência com que são colocados artigos no cesto 

de compras virtual (Gráfico 3) vão ao encontro a esta tendência. Da maioria dos inquiridos que já 

visitou a loja online, cerca de 65%, afirmou que nunca o fez.  

 

Gráfico 4 – Motivos que levam a abandonar o cesto de compras virtual 

 

Base: 80 indivíduos, utilizadores do cesto de compras virtual 

 

No entanto, dos 80 indivíduos que já o fizeram, 6,8% afirmou que o fez apenas para ter 

conhecimento do preço total dos artigos, incluindo possíveis despesas de envio (Gráfico 4), enquanto 

6,3% acabaram por comprar os mesmos artigos numa loja física, reforçando a complementaridade entre 

o canal de venda tradicional e o facto de que, mais uma vez, a não compra online pode significar a 

compra offline. Houve ainda 4,6% elementos que afirmaram fazê-lo por distracção, enquanto forma de 

entretenimento, sem terem realmente intenção de comprar alguma coisa. Considerando as ideias de 

Close e Kinney (2009) expostas no início deste trabalho sobre as principais funções do cesto de compras 

virtual, podemos afirmar que, na amostra inquirida, duas das quatro funções apresentadas se 

confirmaram relativamente ao cesto de compras virtual da Zara online: a de entretenimento, simulando a 

emoção que os rituais de consumo permitem sem necessariamente gastar dinheiro e a de preocupação 

com o preço total, uma vez que permite conhecer o preço total dos bens e o valor de custos adicionais 

como portes de envio. Por outro lado, esta última acção pode também estar associada a um tipo de 

consumidor mais atento no online e desperto para a poupança de custos, uma vez que o valor dos 

portes não varia conforme o número de artigos comprados.   

Por outro lado, dos 29 não consumidores da marca Zara apurados, a maioria, 20, não conhece 

a loja online e apenas 9 sim. Destes 9 elementos, 7 já visitaram efectivamente a loja online, mas nenhum 

efectuou compras, concluindo-se, assim, que a abertura deste canal de vendas não cativou novos 

consumidores, pelo menos para o online.  
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3.3. Motivações para visitar e comprar nas lojas físicas da Zara 

 

 A partir da Tabela 6 é possível conhecer as principais respostas dadas pelos entrevistados 

individualmente e pelos participantes da reunião de grupo sobre as suas principais motivações para 

visitar as lojas físicas da Zara e adquirir os seus artigos.  

 

Tabela 6 – Principais motivações dos entrevistados e dos participantes da reunião de grupo para visitar as 

lojas físicas da Zara e comprar os seus artigos 

 

 A análise feita às entrevistas individuais, realizadas junto de consumidores da loja online da 

Zara, permitiu confirmar que as principais motivações para visitar a loja física são assentes no 

carácter de moda rápida que caracteriza a sua oferta – a grande rotativa de produtos, o seu design de 

acordo com as principais tendências e a relação qualidade/preço, embora dois dos entrevistados tenham 

referido o recente aumento dos preços dos artigos Zara.  

Já a análise da reunião de grupo permitiu aferir que os seus participantes visitam as lojas físicas 

da Zara sobretudo para ficar a par das novidades, para comprar artigos e para os experimentar.  

 Para os elementos da reunião de grupo, os principais motivações para comprar 

efectivamente os artigos Zara são o preço, o caso de determinada peça “ficar bem”, a qualidade dos 

materiais – embora, segundo um dos indivíduos participantes, esta tenha diminuído ultimamente – a 

relação qualidade/preço, a actualidade do design das peças e a confiança na Zara, que é vista pelos 

participantes como uma marca reconhecida.   

 As motivações dos sujeitos entrevistados individualmente seguem também estes aspectos, a 

referirem a relação qualidade/preço e o design actual das peças como as principais razões para comprar 

os artigos Zara.   

 

 

3.4. Motivações para visitar e comprar na Zara online 

 
Para os inquiridos do questionário e sobre os seus principais motivos para visitar a loja online 

(Gráfico 5), 33,8% afirmou que o faz para ficar a par das novidades em loja, seguindo-se a oportunidade 

Categorias Respostas 

Motivações para visitar a loja física 

Ver novidades; 

Comprar; 

Experimentar artigos; 

Motivações para comprar artigos 

Preço; 

Peça “ficar bem”; 

Confiança na marca; 

Qualidade; 

Relação qualidade/preço; 

Rapidez de resposta a novas tendências; 

Marca responsável 
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de ver o lookbook do mês, por 12,8% e a possibilidade de saber em que tamanho ou cor determinado 

artigo se encontra disponível, por 10%. Note-se que duas das três razões mais apontadas – conhecer as 

novidades e os tamanhos e cores disponíveis – se prendem com motivos de pesquisa, confirmando a 

tendência referida por Dionísio et. al. (2009) de que, grande parte dos consumidores, quando pondera 

adquirir determinado produto ou serviço, realiza pesquisas na Internet sobre as características do 

mesmo.  

 

Gráfico 5 – Para que fins utiliza a loja online 

 

Base: 226 indivíduos, visitantes da loja online 

 

As opiniões dos participantes da reunião de grupo foram, parcialmente, aos encontro da dos 

inquiridos, afirmando que visitam a plataforma online por esta funcionar como uma forma de ocupação 

de tempos livres, nomeadamente nos tempos menos activos durante o trabalho, e para conhecer as 

novidades das colecções. Este último aspecto foi apresentado como motivação para visitar tanto as lojas 

físicas como online pois, ainda que o online possa parecer mais propício e flexível para se visitar a 

qualquer hora e assim se ficar a par do que existe de novo, a grande quantidade de lojas físicas e a 

regularidade com que muitos consumidores as visitam fazem com que este também seja um canal eleito 

para o fim. Também a facilidade de pesquisa de artigos antes da visita à loja física – de modo a preparar 

a compra e assim reduzir o tempo dispendido na loja física, principalmente para os que menos gostam 

de visitar lojas – e a possibilidade de comparar preços foram razões consideradas relevantes. Os 

indivíduos entrevistados individualmente apontaram também a possibilidade de ter acesso às novidades 

sem sair de casa, algo que se revela bastante mais prático e flexível quando se tem em conta a grande 

frequência de actualização das colecções.   

Do total de indivíduos inquiridos que já visitou a loja online da Zara, apenas 6,6% (15 indivíduos) 

já efectuou pelo menos uma compra através deste canal (Gráfico 6), o que poderá indicar que o 

principal uso retirado da plataforma não está ligado à compra, pelo menos nela.  
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Gráfico 6 – Já comprou algum artigo através da loja online da Zara 

 

Base: 226 indivíduos, visitantes da loja online 

 

 Também os hábitos de visita às lojas Zara – físicas e online – entre os consumidores que já 

efectuaram compras no canal de e-commerce (Gráfico 7) suportam esta ideia, uma vez que a maioria, 

10, afirma comprar principalmente nas lojas físicas da Zara mas também na loja online. Mais uma vez, a 

grande quantidade de lojas físicas existentes e os hábitos de visita regulares às mesmas, entre outros 

factores explorados no desenvolver neste trabalho, tornam a plataforma online num canal de venda 

secundário.  

 

Gráfico 7 – Hábitos de visita às lojas Zara dos consumidores da loja online 

 

Base: 15 indivíduos, compradores na Zara online 

 

Além disso, 6 destes elementos revelaram que efectuam compras na loja online menos de uma 

vez por ano e 5, pelo menos semestralmente (Gráfico 8), o que mostra que, dentro da amostra, esta é 

uma acção esporádica.  
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Gráfico 8 – Com que frequência compra artigos na loja online da Zara 

 
Base: 15 indivíduos, compradores na Zara online 

 

O principal factor que os levam a comprar na loja online são o receio de que o artigo já não 

esteja disponível na loja física, razão referida por 9 inquiridos da amostra e que se relaciona muito com a 

estratégia da Zara de repor os stocks, na maioria dos casos, apenas com artigos novos. Também a 

possibilidade de fazer compras a qualquer hora, de pesquisar artigos e preços e de adquirir produtos 

exclusivos da loja online são aspectos que pesaram para 6 inquiridos, nos três casos. Já os sujeitos 

entrevistados individualmente apontaram como principal razão para comprar através da loja online, o 

facto do artigo adquirido apenas existir na loja online. No caso de um dos entrevistados, este aspecto 

não só aumentou a sua expectativa face à peça como o levou inclusivamente a efectuar a sua compra 

através do canal online, num acto de impulso, tratando-se de um tipo de artigo que, segundo o mesmo, 

em condições normais não compraria sem experimentar antes.  

Também a indisponibilidade do tamanho ou cor pretendidos na loja visitada e a comodidade de 

não ter sair de casa foram factores realçados. Por outro lado, o modo de acondicionamento dos artigos 

adquiridos online que são aconchegados com papel e acomodados numa caixa, um tipo de atenção que 

não é dada ao produto na loja física, não só foram indicados como aspectos positivos da loja online mas 

inclusivamente como factores de preferência da plataforma de e-commerce face ao canal tradicional. 

Segundo um dos consumidores entrevistados: “A partir de agora, sempre que compro sapatos compro 

na loja online porque eles vêm de uma maneira diferente, vêm mais aconchegados, com uma caixa”. 

Todos os inquiridos e elementos entrevistados individualmente afirmaram ter ficado satisfeitos com o 

processo de compra.  

 A possibilidade de comprar artigos em saldo foi uma característica igualmente apontada sendo 

que, apesar da época de saldos decorrer durante o mesmo período nos dois canais de venda, nem todos 

os artigos em saldos na loja física figuram na loja online e não é possível, durante os primeiros dias da 

época – os com maior oferta – a entrega em loja dos artigos comprados online, o que implica o 

pagamento de portes de envio. No entanto, a vantagem de poder adquirir a peça desejada na cor e 

tamanho pretendidos sem ter de percorrer várias lojas físicas, o que na época de saldos pode acontecer 

com frequência – pois falamos de restos de colecção e de mercadoria escolhida, logo, existente em 

menor número – pode pesar a favor do online, que permite tirar partido de uma das suas melhores 
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ferramentas, a facilidade de pesquisa. Além disso, a página que surge na plataforma de venda apenas 

durante esta época, intitulada “Últimos tamanhos”, poderá estimular a compra por impulso, uma vez que 

reúne todas as peças com stock reduzido, representando assim uma última oportunidade de adquirir 

determinados produtos. Nas palavras de um dos participantes da reunião de grupo: “Eu gosto de ver 

essa página pelo sentido de urgência. Ou compras naquela semana ou já não podes comprar.” 

 

Gráfico 9 – Experimentou todos os artigos na loja física antes de os comprar na loja online 

 
Base: 15 indivíduos, compradores na Zara online 

 

Dos 15 inquiridos do questionário que afirmaram já ter efectuado compras através da loja online 

da Zara, 10 fizeram-no sem experimentar (Gráfico 9). Ainda que esta amostra não seja probabilística, é 

interessante o número de indivíduos que não experimentaram o artigo face aos que experimentaram, 

principalmente quando a impossibilidade de experimentar é apontada como uma das maiores 

resistências à compra no canal online.  

 

Gráfico 10 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física 

 
Base: 15 indivíduos, compradores na Zara online 

 

Os artigos mais comprados foram vestidos e sapatos, por 6 inquiridos em ambos os casos, 

seguidos das malas e outros acessórios, por 5 inquiridos também em ambos os casos. Por outro lado, os 

artigos mais comprados sem experimentar foram malas e sapatos (Gráfico 10), por 4 indivíduos 

cada, o que não traz surpresas no caso das malas, visto que é um artigo de tamanho único e, por isso, 

tende a provocar menos dúvidas ao consumidor que não o toca, sobre as suas características. Já quanto 
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aos sapatos, enquanto produto disponível em vários tamanhos e que pressupõe a necessidade de se 

revelar confortável e cómodo, não se esperava que fossem um dos artigos mais comprados sem 

experimentar. Este facto poderá dever-se ao facto dos sapatos, no seu transporte, contarem com uma 

maior atenção no aconchegamento e acondicionamento relativamente ao que é dado nas lojas físicas, 

aspecto já referido anteriormente.  

 

Gráfico 11 – Motivos que levam a não comprar na loja online da Zara 

 
Base: 211 indivíduos, não compradores na Zara online  

 

Sobre os motivos que levam a não efectuar compras através da loja online (Gráfico 11), as 

principais causas indicadas pelos indivíduos da amostra do questionário que nunca efectuaram compras 

nesta plataforma foram a impossibilidade de experimentar o artigo, por 25,2%, o hábito de comprar na 

loja física, por 21,4% e o pagamento de portes de envio e possíveis problemas em caso de troca do 

artigo, ambas indicadas por 8,8%. Estes dados poderão indicar que, ainda que não exista nenhum 

substituto ao toque e ao contacto presencial com a peça e o hábito de apenas comprar numa loja física 

esteja muito instituído, existem ferramentas nas quais a Zara poderá investir para combater estas 

resistências, nomeadamente o vídeo e informações adicionais sobre a largura e comprimento da peça, 

bem como a altura da modelo, para assim reduzir as dúvidas do consumidor sobre o produto. Por outro 

lado, não deixa de ser interessante que 8,8% indivíduos tenham indicado os portes de envio enquanto 

factor desmotivador da compra online, uma vez que o pagamento destes custos adicionais é uma 

escolha do consumidor, principalmente quando é tido em conta o elevado nível de cobertura do território 

nacional com lojas Zara. Além disso, do total de 15 indivíduos da amostra que já efectuou compras na 

loja online, a maioria, 12, optou por recolher o artigo em loja, dispensando assim esta despesa 

complementar. Também a preocupação com possíveis problemas em caso de troca ou devolução do 

artigo se revelam curiosos, tendo em conta a política bastante flexível de trocas e devoluções da Zara 

que permite que estes processos se realizem em qualquer loja física ou no domicílio, sem qualquer custo 

adicional.    
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Já na reunião de grupo, a impossibilidade de experimentar e tocar o artigo também foram 

apontadas como aspecto decisivo para a não compra. Porém, a existência de um elevado número de 

lojas físicas foi também indicada sendo que, para um dos participantes: “Só se não tivesse oportunidade 

de lá ir, agora se tiver é parvo estar a ir ao online”. Por outro lado, o tempo de espera entre a compra do 

artigo e a sua recepção foi mais uma vez mencionado, assim como o modo de pagamento que não 

permite que o mesmo seja feito através de transferência bancária. Para um dos participantes, este é 

inclusivamente um factor impeditivo, sendo que, para si, caso esta possibilidade existisse, a compra de 

artigos através deste canal poderia ser ponderada.  

A cultura e mentalidade dos portugueses foi igualmente referida, uma vez que, para o grupo, só 

agora a nossa população começa a despertar para as compras online. Enquanto isso, a ideia de que 

noutros países, nomeadamente em Espanha, a população estará mais habituada a estas formas de 

pagamento, confere ao grupo a ideia de que as mesmas lhes serão muito mais familiares e por isso mais 

utilizadas. A flexibilização das formas de pagamento da plataforma deverão, por isso, ser algo a 

considerar pela marca.  

Vemos assim respondido o segundo grande objectivo deste trabalho, relacionado com o impacto 

da abertura da plataforma de venda online nos consumidores. Esta é utilizada essencialmente para fins 

de pesquisa, seja de novos artigos ou de peças já vistas anteriormente. Os hábitos de visita às lojas 

físicas e a forte presença que as mesmas têm no território nacional fazem do online um canal de venda 

secundário, algo reforçado pela pouca frequência com que os consumidores participantes neste estudo 

aqui realizam compras. Por outro lado, embora a impossibilidade de experimentar seja o maior 

impeditivo para os que nunca efectuaram compras na loja online, a maioria dos que já o fizeram optaram 

por não experimentar, algo que poderá relacionar-se com a política de troca e devoluções da Zara 

online, bastante flexível. Além disso, a actualidade da oferta nesta plataforma, notada por alguns dos 

entrevistados, e o modo de aconchegamento e transporte das peças podem ser factores de preferência 

deste canal sobre o tradicional.  

 

 

3.4.1. Vantagens e desvantagens de utilizar a loja online 

 

A Tabela 7 apresenta, de modo sucinto, as principais vantagens e desvantagens apontadas 

pelos participantes da reunião de grupo e das entrevistas individuais, reunidas após a análise de 

conteúdo das mesmas.  

 
Tabela 7 – Principais vantagens e desvantagens de utilizar a loja online, referidas na reunião de grupo 

 

Categorias Respostas 

Vantagens da loja online 

Comodidade; 

Possibilidade de levantar o artigo numa loja física; 

Facilidade de pesquisa; 

Poupança de tempo; 

Acesso mais cedo aos artigos; 

Maior disponibilidade de tamanhos; 
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As vantagens da loja online mais referidas pelos participantes da reunião de grupo foram a 

comodidade, a possibilidade de levantar o artigo numa loja física à escolha e a facilidade de pesquisa, 

que permite ir directamente ao artigo pretendido, sem ter de percorrer toda a loja e, consequentemente, 

poupar tempo. Os elementos entrevistados individualmente realçaram também a maior rapidez na 

pesquisa de artigos, principalmente quando pensamos na dimensão média de uma loja Zara e no tempo 

preciso para ver e encontrar todos os artigos e a respectiva comodidade de realizar esta actividade em 

casa. Mais uma vez, a apresentação de determinados produtos primeiro online e a oferta de todas as 

opções de cores e tamanhos disponíveis em stock, mesmo que este diga respeito ao stock da sede e 

não das lojas nacionais, revelaram-se também relevantes para os entrevistados.  

Sobre as desvantagens apresentadas, os participantes da reunião focalizada referiram a 

impossibilidade de experimentar, um factor visto como impeditivo de realizar a compra através do canal 

online. Por outro lado, as diferenças que por vezes se sentem, a nível da cor e da forma das peças, entre 

as fotografias da loja online e a realidade do artigo, também representam uma desvantagem, bem como 

o tempo de espera entre a compra do produto e a sua recepção ou levantamento na loja física. Um dos 

participantes referiu ainda a impossibilidade de contactar com um colaborador pois, mesmo que exista a 

possibilidade de contactar assistência, via telefone ou através do preenchimento de um formulário online, 

este tipo de ajuda restringe-se apenas a questões relacionadas com o serviço de vendas online, não 

permitindo o pedido de recomendação ou de uma opinião mais pessoal, a alguém perito sobre estilos, 

cores e designs que possam ou não favorecer alguém. 

 A análise das entrevistas individuais identificou também a impossibilidade de experimentar os 

artigos, um dos grandes pontos fracos do e-commerce, umas das principais desvantagens de utilizar 

este canal. Mais uma vez, a possibilidade de existência de diferenças entre as características 

apresentadas na fotografia exposta na loja online e as características reais do artigo foram mencionadas. 

   

 

3.5. Avaliação do sítio de internet da Zara online pelos consumidores 

 

A Tabela 8 mostra as principais opiniões recolhidas nas entrevistas individuais e na reunião de 

grupo sobre a funcionalidade do sítio de internet da Zara online e o seu modo de exposição dos artigos. 

 

Tabela 8 – Opiniões sobre o sítio de internet da Zara online 
 

Categorias Expressões Utilizadas 

Aspectos positivos do sítio de internet 
Boa estrutura; 

Consulta fácil; 

Desvantagens da loja online 

Impossibilidade de experimentar; 

Diferenças entre a fotografia e o artigo; 

Tempo de espera entre a compra e a recepção do 

artigo; 

Impossibilidade de contactar com um colaborador;   
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Organizado; 

Boas ferramentas; 

Navegação simples; 

Aspecto clean; 

Funcional; 

Coerente com as lojas físicas; 

Atractivo; 

Aspectos negativos do sítio de internet 

Exposição de vários artigos no mesmo look; 

Impossibilidade de explorar todos os artigos do 

look; 

Modo de exposição dos artigos 

Boa exposição; 

Vários ângulos de visualização; 

Capacidade de zoom; 

Boa ideia do corte; 

Discordância face à ausência do rosto da modelo; 

Boa postura da modelo; 

Perda de detalhe nas peças brancas; 

Ausência de vídeo; 

 

Quando questionados sobre a funcionalidade do sítio de internet e, em concreto, sobre os 

seus aspectos positivos, os participantes na reunião de grupo referiram a sua boa estrutura e 

organização, que divide a oferta por tipo de produto, em diferentes subpáginas. Este é um aspecto que, 

na opinião dos entrevistados, facilita a consulta de artigos, juntamente com determinadas ferramentas 

como a “Ver Todos”, que permite, numa só página, visualizar todos os artigos daquela categoria; a 

“Combine-o Com…”, que sugere outras peças possíveis de combinar com o artigo visualizado; a 

“Últimos Produtos Visualizados”, que aglomera os artigos previamente vistos; e a “Composição e 

Cuidados”, uma descrição das características dos materiais da peça e cuidados a ter, e que, segundo 

um dos participantes da reunião, pode não só justificar o modo como cai na modelo mas também o seu 

preço. O sítio de internet prima ainda pela navegabilidade, revelando-se funcional, com um aspecto 

clean. Podemos assim afirmar que esta é uma página que vai ao encontro à lei de ouro de Krug (2001), 

“Não me faça pensar!”, tratando-se de uma plataforma “Óbvia. Auto-explicativa.” (Krug, 2001: 11) o que, 

tal como o autor refere, acaba por influenciar a confiança do utilizador no site, tendo todos os 

participantes da reunião considerado que a loja online da Zara é confiável, partilhando da qualidade a 

que a marca já os habituou. 

 Quanto aos aspectos negativos do sítio de internet, os elementos do grupo apontaram o facto 

de, por vezes, um só look apresentar várias peças adicionais como casacos, sapatos, malas e outros, o 

que dispersa a atenção da peça que está a ser vendida e, muitas vezes, lhe retira detalhe (Figura 3). 

Além disso, há a impossibilidade de navegar, no look, pelos diferentes artigos expostos, o que obriga ao 

abandono da página, à selecção da categoria do artigo pretendido e à procura do mesmo.    
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Figura 3 – Exemplo de um look com vários artigos  

 

Fonte: Sítio da internet da Zara online  

 

Sobre o modo de exposição das peças, a generalidade dos participantes da reunião focalizada 

mostrou-se satisfeita, realçando a existência de ferramentas como o zoom, que permitem obter vários 

ângulos de visualização, transmitindo uma boa ideia do corte da peça. A postura direita da modelo 

também permite ter a percepção de como o artigo é na realidade e de como assenta, reduzindo assim 

possíveis dúvidas face ao mesmo. Porém, alguns membros do grupo referiram o enquadramento das 

fotografias, que não revela a cara da modelo (Figura 4), como elemento causador de alguma estranheza. 

 

Figura 4 – Enquadramento da fotografia e postura da modelo 

 

Fonte: Sítio da internet da Zara online  

 

 Para um dos participantes, esta opção de enquadramento é feita pela marca pois a cara da 

modelo poderá afectar a percepção do consumidor sobre a peça. Nas suas palavras: “Se a miúda for feia 
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não vou gostar da peça”. Para outros, esta é uma questão sem importância: “Para mim é indiferente. A 

minha única exigência é que a modelo esteja direita, para ver a peça a cair”, referiu outro participante.   

Um dos entrevistados individualmente realçou ainda uma questão bastante particular sobre o 

uso que a Zara faz da cor branca para o fundo das suas fotografias. Para si, a utilização desta cor facilita 

a existência de diferenças entre as fotografias apresentadas na plataforma e as características reais dos 

artigos, concretamente em peças brancas que perdem, assim, detalhe, misturando-se e confundindo-se 

com o seu fundo: “Numa peça branca, não se percebe nada, como é o tecido, qual o tipo de corte… 

Como o fundo das imagens também é branco, numa foto de rua ficava diferente”. Já para um dos 

elementos participantes na reunião de grupo, a utilização de uma “fotografia de rua” não seria favorável 

para o catálogo, que deve ser o mais neutro possível, exibindo a peça da forma simples e pouco ou nada 

produzida: “Eu gosto que haja a diferença que há entre o catálogo e o lookbook. No lookbook vê-se uma 

sessão fotográfica” (Figura 5). 

 

Figura 5 – Modo de exposição do lookbook (à esquerda) e do catálogo (à direita) 

  

Fonte: Sítio da internet da Zara online   

 

Por fim, houve também quem referisse a ausência de vídeos que mostrassem as peças de roupa 

a serem desfiladas, como acontece noutras lojas online, pois assim “ (…) quem não tem real 

disponibilidade de ir a loja, fica a ter uma ideia do “caimento” da roupa quando em movimento”. 
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Conclusão  

 

 

 A adaptação da indústria do vestuário ao e-commerce foi, durante os últimos anos, um processo 

adiado, demorado e que só agora começa a ganhar lugar. A Zara é disso exemplo, tendo à sua frente 

desafios diferentes das outras marcas, ligados à gestão da moda rápida no online e às implicações deste 

processo, o que tornava para si este desafio ainda maior. Contudo, a revelação pelo estudo da Nielsen 

Company (2010) de que o vestuário é o segundo produto com maior probabilidade de ser adquirido 

online apresentou uma mudança de perspectiva no mercado. Esta foi inclusivamente uma das razões 

apontadas pela Inditex para fundamentar o seu atraso no online, justificando-se com a procura, 

insuficiente até há pouco tempo para o grupo (Bjork, 2010).      

 Por outro lado, a criação da loja online obriga a que novos factores, sem lugar numa loja física, 

mereçam atenção. É necessário criar um espaço suficiente apelativo e funcional, que seja capaz de 

atrair o consumidor, satisfazê-lo e, se possível, levá-lo a repetir o processo, sendo que no online é 

necessário muito pouco para afastar o utilizador (Krug, 2001). É por isso que o modelo de 

funcionalidades da loja online da Zara conquista os consumidores, apresentando-se com um site 

funcional e que prima pela navegabilidade. O seu modo de exposição das peças foi elogiado pela 

generalidade dos indivíduos entrevistados neste estudo, apresentando no entanto alguns aspectos 

negativos como as diferenças entre as fotografias e as características reais dos artigos, a insegurança 

do modo de pagamento, a impossibilidade de aceder as várias peças dentro do mesmo look e o pouco 

detalhe dado nas fotografias, por vezes, ao artigo que está a ser vendido. Por outro lado, a maioria 

destes aspectos são comuns a todas as lojas online, não sendo por isso um problema específico da 

Zara. Todavia, alguns destes pontos fracos podem ser compensados com novas ferramentas ou 

melhoramento das já existentes, como seja por exemplo, o vídeo.  

 Este estudo permitiu também concluir que, para a amostra analisada, a necessidade de 

experimentar, na loja física, o artigo desejado, é muito valorizada, o que representa um dos maiores 

entraves à realização de compras através do canal online. Por outro lado, a maioria dos consumidores 

da loja online analisados afirmou não experimentar os artigos comprados, mostrando que para quem 

compra efectivamente neste canal, este problema não é uma realidade. Esta será, provavelmente, uma 

questão relacionada com a cultura, preconceitos e ideias pré-concebidas dos indivíduos sobre a compra 

online e mais especificamente, de roupa, o que apenas poderá ser alterado com o tempo e com a 

evolução de cada um. Ainda assim, esta resistência à compra na loja virtual reflectiu-se bastante no 

número de indivíduos da amostra do questionário quantitativo pois, ainda que esta não fosse do tipo 

probabilístico, em 603 elementos apenas 15 já o fizeram.  

A plataforma online revelou, por outro lado, ser uma ferramenta muito utilizada para ficar a par 

das novidades das colecções e para pesquisar artigos, informando mais o consumidor sem que este 

tenha de sair de casa. No entanto, a percepção que este tem da frequência de actualização do site é 

bem inferior ao que realmente acontece, ainda que esta seja regular, acompanhando e talvez até 

acelerando o já rápido ritmo de recepção de novidades da Zara, levando a que peças que ainda não 

existem na loja física estejam já disponíveis na loja online. Esta diferença na oferta poderá acabar por 

aumentar a expectativa face a determinado artigo e estimular a sua compra por impulso no canal online, 
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contudo, a comodidade, a possibilidade de adquirir tamanhos ou cores indisponíveis em determinada loja 

física e o acondicionamento mais cuidado de algumas peças, como os sapatos, também são factores 

convidativos à realização da compra online. Ainda assim, foi possível perceber que, para a amostra 

deste estudo, a loja online é essencialmente uma ferramenta de pesquisa e entretenimento, tornando a 

sua função comercial secundária.     

É ainda importante mencionar a época de saldos e o modo como esta é gerida no sítio de 

internet da marca, com a adição da nova página “Últimos tamanhos”. Enquanto nas lojas físicas, só 

visitando todo o espaço e todos os artigos disponíveis é possível ter percepção de quais as peças que 

existem em menor número, no online este novo separador cria no consumidor um sentimento de 

urgência, podendo mais uma vez traduzir-se em compras por impulso.  

A loja online surge ainda como uma nova via de comunicação para a marca, compensando a 

reduzida comunicação da Zara com novos conteúdos, mais segmentados, como o People!, que não só 

estimula a participação e relação do consumidor com a Zara, mas oferece ainda um segundo olhar e 

uma nova perspectiva de alguns artigos, cativando os utilizadores mais sensíveis para questões ligadas 

à moda e ao estilo. Este canal oferece ainda informações sobre as políticas da marca, apenas 

disponíveis aqui, sobre as suas acções em favor do ambiente e do tratamento dos animais nas lojas, 

produtos e transporte, apresentando-se como uma marca ecologicamente responsável. Como foi visto 

no decorrer deste estudo, o fornecimento deste tipo de informações pode inclusivamente contribuir para 

a alteração da opinião dos consumidores sobre a marca, de uma forma positiva. 

Seria interessante para futuras investigações que se interessem por este tema de estudo, a 

realização do mesmo junto de uma amostra probabilística, de modo a obter resultados representativos. 

Relembrando a dimensão e distribuição da amostra deste estudo, as conclusões aqui expostas não 

devem ser extrapoladas para o universo de consumidores da Zara e da sua loja online, nem 

generalizadas. Por outro lado, seria também interessante uma análise mais detalhadas a algumas das 

questões exploradas neste estudo, concretamente sobre o real peso da loja online no total de vendas da 

Zara e na decisão das compras feitas no canal tradicional. Além disso, uma vez que esta é uma loja 

online recente e a existência de estudos sobre a mesma é, por nós, desconhecida, este é um tema que 

não se esgota aqui. Pelo contrário, ao mesmo tempo que plataformas semelhantes proliferam na 

indústria do vestuário, esta é uma área ainda com muitas questões por responder. No entanto, por esta 

ser uma tendência ainda tão presente, uma distância temporal maior poderá determinar conclusões mais 

exactas e concretas. Também questões relacionadas com a expansão da loja online para outros 

mercados como os Estados Unidos, África do Sul e Taiwan e das lojas físicas para a China, bem como o 

modo como a Zara vai conseguir, ou não, manter a sua moda rápida ao mesmo tempo que aumenta a 

sua distância de distribuição, deverão ser analisadas de perto. Por fim, será curioso analisar a evolução 

do grupo Inditex após o recente anúncio da sucessão de Amâncio Ortega pelo seu vice-presidente, 

Pablo Isla.  
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1. Questionário Quantitativo  

 

O meu nome é Sofia Victor e sou estudante da licenciatura de Ciências da Comunicação, do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O presente questionário destina-se a recolher dados 

para um trabalho académico sobre a loja online da Zara. Todos os dados recolhidos serão utilizados 

apenas para fins académicos e as suas respostas serão confidenciais e anónimas. A sua participação 

é, por isso, muito importante para o desenvolvimento deste estudo.   

Obrigada pelo seu tempo. 

 

 

1 - Com que frequência faz compras nas lojas físicas da Zara? 

a)    Nunca – passe à pergunta 4 

b)    Menos de uma vez por ano 

c)    Pelo menos semestralmente 

d)    Pelo menos trimestralmente 

e)    Pelo menos mensalmente 

f)     Mais de uma vez por mês 

 

2 - Relativamente à sua preferência pela marca Zara quanto a compras de vestuário e 

acessórios de moda, diria que… 

a)    É a minha marca preferida  

b)    É uma das minhas marcas preferidas 

c)    É uma marca como as outras  

d)    É uma das marcas que menos valorizo 

e)    É a marca que menos valorizo  

 

3 - Por que motivos compra na Zara? (ordene, sem repetir valores, de 1 – menos importante a 5 

– mais importante) 

a)    Preços __ 

b)    Variedade __ 

c)    Design actual, na moda __ 

d)    Peças que me ficam bem __ 

e)    Tecidos e materiais __ 

f)     Outro. Qual? ________ 

 

(passe à pergunta 5) 

 

4 -    Por que motivos não compra na Zara? (ordene, sem repetir valores, de 1 – menos 

importante a 5 – mais importante) 

a)    Todos usam __ 
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b)    Design não agrada __  

c)    Tecidos e materiais não agradam __ 

d)    Preços não agradam __  

e)    Lojas não são apelativas __ 

f)     Outro. Qual? ________ 

 

5 – Conhece a loja online da Zara? 

 a) Sim 

 b) Não – Passe à pergunta 20 

 

6 – Já visitou a loja online da Zara? 

 a) Sim  

 b) Não – Passe à pergunta 20  

 

6.1 –  Com que frequência visita a loja online da Zara? 

a)    Menos de uma vez por ano 

d)    Pelo menos semestralmente 

c)    Pelo menos trimestralmente 

d)    Pelo menos mensalmente 

e)    Mais de uma vez por mês 

  

7 – Para que fins utiliza a loja online da Zara? (escolha até três opções) 

            a) Para comprar artigos 

            b) Para ficar a par das novidades em loja 

            c) Para ver o lookbook do mês 

            d) Para saber que tamanhos/cores de um artigo ainda existem em stock 

            e) Para comparar com produtos semelhantes de outras marcas 

            f) Outro. Qual? _____ 

 

8 – Já comprou algum artigo através da loja online da Zara? 

 a) Sim  

 b) Não (Passe à pergunta 18) 

  

9 – Com que frequência compra artigos na loja online da Zara? 

a)    Menos de uma vez por ano 

b)    Pelo menos semestralmente 

c)    Pelo menos trimestralmente 

d)    Pelo menos mensalmente 

e)    Mais de uma vez por mês 
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10 – Qual o método de envio que prefere? 

 a) Recolha na loja 

 b) Entrega ao domicílio  

 

11 - Diria que, desde que conhece a loja online da Zara… 

a)  Compra apenas nas lojas “físicas” da Zara 

b)  Compra principalmente nas lojas “físicas” da Zara, mas também compra na Zara online 

ocasionalmente 

c)  Compra igualmente nas lojas “físicas” da Zara e na Zara online 

d)  Compra principalmente na Zara online, mas também compra nas lojas “físicas” da Zara 

ocasionalmente 

e)  Compra apenas na Zara online 

f)   Nunca comprou antes nas lojas “físicas” da Zara, mas compra agora na Zara online 

 

12 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara? (escolha até três opções) 

 a) Não é preciso sair de casa 

 b) Possibilidade de fazer compras a qualquer hora do dia 

 c) Facilidade de pesquisa de artigos e preços 

 d) Entrega do/s artigos/s ao domicilio 

 e) Existência de artigos exclusivos na loja online 

 f) Não há contacto com intermediários, como os funcionários da loja 

 g) Receio de que o artigo já não esteja na loja física   

 h) Outro. Qual? _____ 

 

13 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara? (sem limite de 

respostas) 

 a) Casacos 

 b) Vestidos  

 c) Saias 

 e) Calças 

 f) Camisas 

 g) Camisolas 

 h) Sapatos 

 i) Malas 

 j) Outros acessórios 

   

14 – Experimentou todos os artigos na loja física antes de os comprar na loja online? 

 a) Sim (passe à pergunta 15) 

 b) Não 
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14.1 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física? (sem limite 

de respostas) 

a) Casacos 

 b) Vestidos  

 c) Saias 

 e) Calças 

 f) Camisas 

 g) Camisolas 

 h) Sapatos 

 i) Malas 

 j) Outros acessórios 

 

15 – Ficou satisfeito/a com o processo de compra? 

 a) Sim 

 b) Não 

 

16 – Onde encontrou pela primeira vez o/os artigos que comprou? 

 a) Na loja física 

 b) Na loja online   

 

17 - Qual das lojas oferece… 

(coloque uma cruz na resposta pretendida)      

 Loja física Loja online 

Maior variedade de artigos   

Maior comodidade de compra   

Maior facilidade de pesquisa de artigos   

Maior rapidez no processo de compra   

(passe à pergunta 19)   

 

18 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara? (escolha até três opções) 

 a) Insegurança face ao método de pagamento 

 b) Impossibilidade de experimentar o artigo  

 c) Medo de não receber o artigo 

 d) Possíveis problemas em caso de troca do artigo 

 e) Pagamento de portes de envio 

 f) Contacto com intermediários, como os funcionários da loja 

g) Hábito de comprar na loja física  

 h) Outro. Qual? _____ 
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19 – Com que frequência coloca artigos no cesto de compras virtual e não finaliza o processo 

de compra? 

  a) Nunca – Passe à pergunta 20 

b) Menos de 50% das vezes  

c) 50% das vezes 

d) Mais de 50% das vezes 

  

19.1 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual? (sem limite de 

respostas) 

a) Por distracção, não tinha realmente intenções de comprar  

  b) Decidi comprar o/s mesmo/s artigo/s na loja física  

  c) Para conhecer o preço total do/s artigo/s de que gostei  

  d) Porque só queria ter numa única página todos os artigos de que gostei 

  e) Para saber em que loja física existe/m o/s artigo/s de que gostei 

  f) Preocupação com o método de pagamento 

  g) O processo de checkout requer muita informação pessoal 

  h) O website não é confiável  

  i) Senti que ia gastar demasiado dinheiro    

  j) Outro. Qual? ______ 

 

20 - Idade _____ 

 

21 - Sexo 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

22 - Habilitações literárias 

a) 1º Ciclo  

b) 2º Ciclo  

    c) 3º Ciclo  

    d) Ensino secundário 

    e) Curso superior incompleto 

 f) Curso superior completo 

g) Mestrado 

h) Doutoramento  

 

 

Obrigada pela sua colaboração  
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2. Questionário de recrutamento 

 
 

O meu nome é Sofia Victor e sou estudante da licenciatura de Ciências da Comunicação, do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O presente questionário destina-se a recolher dados 

para um trabalho académico sobre os hábitos de consumo de roupa. Todos os dados recolhidos 

serão utilizados apenas para fins académicos e as suas respostas serão confidenciais e anónimas. A 

sua participação é, por isso, muito importante para o desenvolvimento deste estudo.  

Obrigada pelo seu tempo. 

 

  

1 – Primeiro nome __________ 

 
2 - Sexo 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

3 – Idade ___ 

 

4 – Habilitações literárias 

 a) Até ao ensino secundário 

 b) Ensino superior ou mais  

 

5 – E-mail de contacto __________________________ 

 
 
6 – Em que lojas costuma comprar roupa com mais frequência? (assinale com um X a resposta 
pretendida) 
 

 
  

 

 

 

 

Lojas 
Até uma 
vez por 

mês 

Até uma vez 
por trimestre 

Pelo menos 
uma vez 
por ano 

Nunca 

Conhece 
alguma 

loja online 
destas 

marcas? 

Já comprou 
em alguma 
loja online 

destas 
marcas? 

Lanidor       

Stradivarius       

Zara       

H&M       

Mango       
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3. Guião da entrevista para a reunião de grupo 

 

 

1 - O que vos leva a visitar a loja física da Zara? 

 

2 – O que é que vos leva a comprar os artigos Zara? 

 

3 – O que vos leva a visitar a loja online da Zara? 

 

4 – Como descreveriam o site da loja online da Zara? 

 

5 – Há algo no website que deva ser alterado? 

 

6 – Quais são, para vocês, as principais vantagens de utilizar a loja online? 

 

7 – E as principais desvantagens?  

 

8 – Para vocês, a loja online e a loja física estão em concordância?  

 

9 – Como avaliam o modo de exposição das peças? 

 

10 – Consideram o sítio da internet da Zara de confiança? 

 

11 – A loja online alterou a vossa opinião sobre a Zara? 
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4. Guião da entrevista individual 

 

 

1 - O que o/a leva a visitar a loja física da Zara? 

 

2 – O que o/a leva a comprar artigos da Zara? 

 

3 – O que o/a que o leva a visitar a loja online? 

 

4 – Que conteúdos do site costuma visitar? Porquê?  

 

5 – Na sua opinião, há algo no sítio da internet da Zara que deva ser alterado? 

 

6 – Que motivos o/a levam a efectuar compras na loja online? 

 

7 – Ficou satisfeito/a com o processo de compra? 

 

8 – Quais são, para si, as principais vantagens de utilizar a loja online? 

 

9 – Quais são as principais desvantagens?  

 

10 – Já visitava o sítio da internet da Zara antes da criação da sua loja online? Se sim, a sua 

frequência de visitas ao site mudou depois do surgimento da loja online?  

 

11 – Como avalia o modo de exposição dos artigos na loja online? 

 

12 – A loja online alterou a sua opinião sobre a Zara? 
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5. Tabelas SPSS 

 

Tabela 9 – Com que frequência faz compras nas lojas físicas da Zara 
 

 
Frequências Percentagens 

 Nunca 29 4,8 

Menos de uma vez por ano 116 19,2 

Pelo menos semestralmente 187 31,0 

Pelo menos trimestralmente 154 25,5 

Pelo menos mensalmente 84 13,9 

Mais de uma vez por mês 33 5,5 

Total 603 100,0 

 

 

Tabela 10 – Conhece a loja online da Zara 
 

 
Frequências Percentagens 

 Sim 243 40,3 

Não 360 59,7 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 11 – Já visitou a loja online da Zara 
 

 
Frequências Percentagens 

 Sim 226 37,5 

No 17 2,8 

Total 243 40,3 

Missing  360 59,7 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 12 – Com que frequência visita a loja online da Zara 
 

 Frequências Percentagens 

 

Menos de uma vez por ano 55 9,1 

Pelo menos semestralmente 47 7,8 

Pelo menos trimestralmente 30 5,0 

Pelo menos mensalmente 40 6,6 

Mais de uma vez por mês 54 9,0 

Total 226 37,5 

Missing  377 62,5 

Total 603 100,0 
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Tabela 13 – Cruzamento das variáveis “Com que frequência faz compras nas lojas físicas da Zara” e 

“Com que frequência visita a loja online da Zara” 

 

 

Tabela 14 – Teste Qui-Quadrado do cruzamento das variáveis “Com que frequência faz compras nas lojas 

físicas da Zara” e “Com que frequência visita a loja online da Zara” 

 
Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79,694
a
 20 ,000 

a. 12 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

 
 

Tabela 15 – Para que fins utiliza a loja online da Zara (Para comprar artigos) 
 

 
Frequências  Percentagens 

 Para comprar artigos 22 3,6 

Missing  581 96,4 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 16 – Para que fins utiliza a loja online da Zara (Para ficar a par das novidades em loja) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Para ficar a par das novidades em 

loja 

204 33,8 

Missing  399 66,2 

Total 603 100,0 

 

Com que frequência visita a loja online da Zara 

Total 
Menos de 

uma vez 

por ano 

Pelo menos 

semestralmente 

Pelo menos 

trimestralmente 

Pelo menos 

mensalmente 

Mais de 

uma vez 

por mês 

Com que frequência 

faz compras nas lojas 

físicas da Zara 

Nunca 3 4 0 0 0 7 

Menos de uma vez 

por ano 
13 5 1 1 1 21 

Pelo menos 

semestralmente 
20 20 7 8 14 69 

Pelo menos 

trimestralmente 
15 13 16 11 9 64 

Pelo menos 

mensalmente 
3 3 4 10 19 39 

Mais de uma vez 

por mês 
1 2 2 10 11 26 

Total 55 47 30 40 54 226 
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Tabela 17 – Para que fins utiliza a loja online da Zara (Para ver o lookbook do mês) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Para ver o lookbook do mês 77 12,8 

Missing  526 87,2 

Total 603 100,0 

 
Tabela 18 – Para que fins utiliza a loja online da Zara (Para saber que tamanhos/cores de um artigo ainda 
existe) 

 
Frequências Percentagens 

 Para saber que tamanhos/cores de 

um artigo ainda existem em stock 
60 10,0 

Missing  543 90,0 

Total 603 100,0 

 
Tabela 19 – Para que fins utiliza a loja online da Zara (Para comparar com produtos semelhantes de 

outras marca) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Para comparar com produtos semelhantes de outras marcas 44 7,3 

Missing  559 92,7 

Total 603 100,0 

 

Tabela 20 – Já comprou algum artigo através da loja online da Zara 
 

 
Frequências Percentagens 

 Sim 15 2,5 

Não 211 35,0 

Total 226 37,5 

Missing  377 62,5 

Total 603 100,0 

 

Tabela 21 – Com que frequência compra artigos na loja online da Zara 
 

 
Frequências Percentagens 

 Menos de uma vez por ano 6 1,0 

Pelo menos semestralmente 5 ,8 

Pelo menos trimestralmente 2 ,3 

Mais de uma vez por mês 2 ,3 

Total 15 2,5 

Missing  588 97,5 

Total 603 100,0 
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Tabela 22 – Qual o método de envio que prefere 
 

 
Frequências Percentagens 

 Recolha na loja 12 2,0 

Entrega ao domicilio 3 ,5 

Total 15 2,5 

Missing  588 97,5 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 23 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Não é preciso sair de casa) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Não é preciso sair de casa 5 ,8 

Missing  598 99,2 

Total 603 100,0 

 
Tabela 24 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Possibilidade de fazer compras a 

qualquer hora) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Possibilidade de fazer compras a 

qualquer hora do dia 

6 1,0 

Missing  597 99,0 

Total 603 100,0 

 
Tabela 25 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Facilidade de pesquisa de artigos e 

preços) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Facilidade de pesquisa de 

artigos e preços 

6 1,0 

Missing  597 99,0 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 26 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Entrega dos artigos ao domicílio) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Entrega dos artigos ao domicílio 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 
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Tabela 27 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Existência de artigos exclusivos na 
loja online) 

 
Frequências Percentagens 

 Existência de artigos exclusivos 

na loja online 

6 1,0 

Missing  597 99,0 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 28 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Não há contacto com intermediários 

como os funcionários da loja) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Não há contacto com 

intermediários como os 

funcionários da loja 

1 ,2 

Missing  602 99,8 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 29 – Que motivos o/a levam a comprar na loja online da Zara (Receio de que o artigo já ao esteja 
na loja física) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Receio de que o artigo j no 

esteja na loja física 

9 1,5 

Missing  594 98,5 

Total 603 100,0 

 
Tabela 30 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Casacos) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Casacos 1 ,2 

Missing  602 99,8 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 31 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Vestidos) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Vestidos 6 1,0 

Missing  597 99,0 

Total 603 100,0 
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Tabela 32 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Saias) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Saias 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 33 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Calças) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Calas 3 ,5 

Missing  600 99,5 

Total 603 100,0 

 
Tabela 34 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Camisas) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Camisas 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 

 

Tabela 35 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Camisolas) 
 

  
Frequências Percentagens 

 Camisolas 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 

 
Tabela 36 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Sapatos) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Sapatos 6 1,0 

Missing  597 99,0 

Total 603 100,0 

 
Tabela 37 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Malas) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Malas 5 ,8 

Missing  598 99,2 

Total 603 100,0 
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Tabela 38 – Qual ou quais destes artigos já comprou através da loja online da Zara (Outros acessórios) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Outros acessórios 5 ,8 

Missing  598 99,2 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 39 – Experimentou todos os artigos na loja física antes de os comprar na loja online 

 
 

Frequências Percentagens 

 Sim 5 ,8 

Não 10 1,7 

Total 15 2,5 

Missing  588 97,5 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 40 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Casacos) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Casacos 1 ,2 

Missing  602 99,8 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 41 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Vestidos) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Vestidos 3 ,5 

Missing  600 99,5 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 42 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Saias) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Saias 1 ,2 

Missing  602 99,8 

Total 603 100,0 
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Tabela 43 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Calças) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Calas 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 44 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja (Camisas) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Camisas 2 ,3 

Missing  601 99,7 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 45 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Camisolas) 

 

 
Frequências Percentagens 

Missing  603 100,0 

 

 
Tabela 46 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Sapatos) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Sapatos 4 ,7 

Missing  599 99,3 

Total 603 100,0 

 
Tabela 47 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Malas) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Malas 4 ,7 

Missing  599 99,3 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 48 – Que artigos comprou na loja online sem experimentar na loja física (Outros acessórios) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Outros acessórios 3 ,5 

Missing  600 99,5 

Total 603 100,0 
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Tabela 49 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Insegurança face ao método de 
pagamento) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Insegurança face ao método de 

pagamento 

31 5,1 

Missing  572 94,9 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 50 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Impossibilidade de 
experimentar o artigo) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Impossibilidade de experimentar 

o artigo 

152 25,2 

Missing  451 74,8 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 51 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Medo de não receber o artigo) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Medo de não receber o artigo 11 1,8 

Missing  592 98,2 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 52 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online (Possíveis problemas em caso de troca 
do artigo 

 

 
Frequências Percentagens 

 Possíveis problemas em caso de 

troca do artigo 

53 8,8 

Missing  550 91,2 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 53 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Pagamento de portes de envio) 
 

 
Frequências Percentagens 

 Pagamento de portes de envio 53 8,8 

Missing  550 91,2 

Total 603 100,0 
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Tabela 54 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Contacto com intermediários 
como os funcionários da loja) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Contacto com intermediários 

como os funcionários da loja 

7 1,2 

Missing  596 98,8 

Total 603 100,0 

 
 
Tabela 55 – Que motivos o/a levam a não comprar na loja online da Zara (Hábito de comprar na loja física) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Hábito de comprar na loja física 129 21,4 

Missing  474 78,6 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 56 – Com que frequência coloca artigos no cesto de compras virtual e não finaliza o processo de 

compra 

 
 

Frequências Percentagens 

 Nunca 146 24,2 

Menos de 50 das vezes 47 7,8 

50 das vezes 16 2,7 

Mais de 50 das vezes 17 2,8 

Total 226 37,5 

Missing  377 62,5 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 57 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Por distracção, não tinha 
realmente intenções de comprar) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Por distracção, não tinha 

realmente intenções de comprar 

28 4,6 

Missing  575 95,4 

Total 603 100,0 
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Tabela 58 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Decidi comprar os mesmos 
artigos na loja física) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Decidi comprar os mesmos artigos na loja física 38 6,3 

Missing  565 93,7 

Total 603 100,0 

 

 

Tabela 59 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Para conhecer o preço 
total dos artigos de que gostei) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Para conhecer o preço total dos 

artigos de que gostei 

41 6,8 

Missing  562 93,2 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 60 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Porque só queria ter numa 
única página) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Porque só queria ter numa única 

página todos os artigos de que gostei 
18 3,0 

Missing  585 97,0 

Total 603 100,0 

 

Tabela 61 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Para saber em que lojas 
física existem os artigos de que gostei) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Para saber em que lojas físicas 

existem os artigos de que gostei 

10 1,7 

Missing  593 98,3 

Total 603 100,0 

 

 

Tabela 62 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Preocupação com o 
método de pagamento) 

 

 
Frequências Percentagens 

 Preocupação com o método de pagamento 16 2,7 

Missing  587 97,3 

Total 603 100,0 
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Tabela 63 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (O processo de checkout 
requer muita informação pessoal) 

 
 

Frequências Percentagens 

 O processo de checkout requer 

muita informação pessoal 

4 ,7 

Missing  599 99,3 

Total 603 100,0 

 

 
Tabela 64 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (O website não é confiável) 

 
 

Frequências Percentagens 

 O website não é confiável 1 ,2 

Missing  602 99,8 

Total 603 100,0 

 
 

Tabela 65 – Que motivos o/a levaram a abandonar o cesto de compras virtual (Senti que ia gastar 
demasiado dinheiro) 

 
 

Frequências Percentagens 

 Senti que ia gastar demasiado 

dinheiro 

23 3,8 

Missing  580 96,2 

Total 603 100,0 



 

 


