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Metodologia

Sample, data collection and fieldwork dates
E-shoppers europeus com mais de 18 anos que tenham
encomendado bens físicos desde Janeiro e recebido uma
encomenda. Identificados numa amostra representativa da
população do país.

Foi aplicado um peso a cada país na consolidação dos resultados a
nível europeu por forma a reflectir a proporção adequada de e-
shoppers entre os países.

Amostra

Recolha de informação

Trabalho de campo

• Recolha de dados online (entrevista cega: entrevistados não
sabiam quem solicitou o estudo)

• 23,255 entrevistados em 21 países europeus

• Número de entrevistas realizadas por país:
□ Alemanha: 1,509
□ Áustria: 1,000
□ Bélgica: 1,000
□ Croácia: 800
□ Espanha: 1,501
□ Eslováquia: 1,001
□ Eslovénia: 801
□ Estónia: 800

□ França: 1,515
□ Holanda:  1,008
□ Hungria: 1,010
□ Irlanda: 1,104
□ Itália: 1,501
□ Letónia: 800
□ Lituânia: 800
□ Polónia: 1,501

□ Portugal: 1,000
□ Roménia: 1,001
□ Reino Unido: 1,502
□ República Checa: 1,101
□ Suiça: 1,000

Conduzido entre 27 de Maio e 10 de Julho de 2019
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Sumário Executivo (1/2)

1. E-commerce – um economizador de tempo, 
energia e dinheiro

• Em Portugal, o e-commerce é, acima de tudo, percebido como
uma forma de poupar dinheiro.

• Comprar online igualmente reduz o stress de comprar em lojas
físicas, e é um economizador de tempo, sendo um canal de
compra muito conveniente.

2. Compradores regulares – a espinha dorsal do 
e-commerce português

• Em Portugal o e-shopping está ligeiramente menos maduro
que em outros países ocidentais da Europa, com apenas 1/3 dos
e-shoppers portugueses a comprarem online mensalmente.
Ainda assim, estes compradores regulares geram 81% do
volume de compras online no país, com 9,8% do seu total de
compras a ser feito online (abaixo da média europeia – 13,5%,
logo com margem para o e-commerce crescer em Portugal).

• Os e-shoppers regulares portugueses têm menor experiência
que os seus pares europeus, tendo 47% deles começado a
comprar online há mais de 5 anos (vs. 62% de média europeia).
Compram muito em sites estrangeiros, muito mais que a média
europeia (82% vs 62%).

• A experiência de comprar online é muito positiva para os e-
shoppers regulares portugueses (85% das suas últimas
experiências de compra foram fáceis, valor mais elevado que a
média europeia, 78%).

3. A entrega– uma experiência positiva

• A entrega é um passo decisivo na experiência de compra online,
momento no qual a experiência digital se torna tangível.

• Na opinião dos e-shoppers portugueses, independentemente do
seu perfil, o processo de entrega é positivo. Assim, para 83% dos
e-shoppers regulares, o processo de entrega foi simples, tanto
quando o processo de compra em si (85%).

• O processo de devolução é sentido como uma dor, com margem
de melhoria – somente 56% dos e-shoppers regulares indicam
que a devolução da sua encomenda foi fácil.

• Apesar da entrega ao domicílio ser o método mais usado (76%), a
maioria dos e-shoppers usa mais de um local de entrega, sendo
o local de trabalho o 2º preferido, com 30%.

• Os e-shoppers regulares portugueses têm as mesmas
expectativas em relação à entrega que os seus pares europeus,
i.e. visibilidade (informação em tempo real, notificações),
flexibilidade (várias opções de entrega, possibilidade de alterar a
entrega) e precisão (conhecer ou seleccionar o dia e horário de
entrega). Portugal tem uma particularidade – a entrega no dia
seguinte é menos importante aos olhos dos e-shoppers
regulares do que a média europeia.
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Sumário Executivo (2/2)

5. A oportunidade de um e-commerce mais verde

• Os compradores regulares portugueses esperam uma
responsabilidade ambiental das marcas e empresas (83%), ainda
mais que os compradores regulares europeus (70%). Apesar
disso, o seu compromisso pessoal é por enquanto menos forte.

• Contudo, os compradores eco-selectivos e os epicuristas são
mais sensíveis a este tópico. Assim, os compradores eco-
selectivos estão dispostos a pagar um valor premium por
produtos e serviços que respeitem o ambiente (57%), enquanto
76% dos epicuristas dizem comprar produtos amigos do
ambiente se possível.

• Ambos os perfis são ainda mais assertivos que os compradores
regulares no facto de que as empresas têm de ser
ambientalmente responsáveis (para 94% dos epicuristas e 92%
dos compradores eco-selectivos).

• No entanto, para estes 2 grupos, o e-commerce é uma
oportunidade de aceder a bons negócios, e mais
especificamente para os epicuristas em que responde à sua
necessidade para facilitadores da vida e economizadores de
tempo.

• Desta forma, há uma oportunidade clara para tranquilizar estes
e-shoppers ao tornar o e-commerce mais verde, para que
possam ter uma vantagem acrescida nos benefícios de que já se
apercebem no que se refere ao e-commerce.

• O comportamento dos e-shoppers, bem como as suas maiores
expectativas em relação ao e-shopping, são específicas dos vários perfis de
compradores.

• Os aficionados portugueses prezam a conveniência do e-shopping e
consideram que poderiam comprar praticamente todos os produtos de que
precisam na internet. De facto, compram várias categorias online, incluindo
frescos um pouco mais que a média europeia. São muito exigentes em toda
a experiência de compra, com uma satisfação ligeiramente mais baixa que a
média geral, no que se refere ao processo de entrega e devolução.

• Os epicuristas são compradores online ligeiramente mais recentes, muito
activos, que procuram formas que facilitem as suas vidas e as compras
online podem ser um meio para o alcançarem. Tendem a preparar mais
cuidadosamente as suas compras quando comparados com os aficionados.
Ainda que comprem menos frequentemente e de forma mais selectiva, são
compradores fervorosos de moda. Estão satisfeitos com a entrega e saber
quem é a empresa que a fará no momento da compra é importante, uma
vez que necessitam de ser reconfortados.

• Os eco-selectivos são compradores mais ocasionais, com um número de
diferentes tipos de produtos comprados online mais limitado relativamente
aos aficionados. Estão dispostos a pagar um valor adicional para ter
produtos e serviços “verdes”, mas permanecem sensíveis a bons negócios.
Estão bastante satisfeitos com o processo de entrega. Informação em
tempo real e flexibilidade (agendar entregas, várias opções de entrega) são
as suas maiores expectativas quanto à entrega.

4. Diferentes perfis de e-shoppers, diferentes
expectativas



E-shoppers regulares – a espinha dorsal do
e-commerce



O e-commerce em Portugal está muito concentrado nos
compradores regulares

de todas as compras online 
portuguesas são feitas por e-

shoppers regulares. 

Número de compras anuais  (mediana) feita por e-shoppers regulares

Os compradores online regulares são e-shoppers :
- entre 18 e 70 anos
- Que compram online pelo menos uma categoria mensalmente

Representam da população portuguesa de e-shoppers

Definição de comprador online regular
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Atitudes dos e-shoppers regulares

83%
dos e-shoppers regulares consideram

que marcas e empresas devem ser 
ambientalmente responsáveis

actualmente

84%

7

dos shoppers regulares
pensam que comprar online 
poupa tempo

72%
dos shoppers regulares
pensam que comprar online 
poupa dinheiro

67%
dos shoppers regulares
pensam que comprar online reduz
fortemente o stress de comprar em lojas

Mas somente… 

53%

49%

Se asseguram que compram produtos
amigos do ambiente sempre que possível

Estão dispostos a pagar mais por 
produtos/serviços que respeitem o 
ambiente

Média europeia 80% 66% 67%

70%

50%

43%

Média europeia Média europeia

Média europeia

Média europeia

Média europeia



55

42

42

Compras online dos e-shoppers regulares

9,8%

Percentagem média de 
compras online (no total 
de compras – média de todas as 
categorias)

Top 3 tipos de bens comprados online desde Janeiro

dos e-shoppers regulares
considera que fazer a sua
última compra online foi fácil

ChinaEuropa

dos e-shoppers regulares
compram online há
mais de 5 anos

8

13,5%

47%

62%

82%

62% 67%

82%

60%

70% 85%
78%

58%

46%

46%

Moda

Livros

Beleza/
saúde

dos e-shoppers 
regulares portugueses já
compraram online em
websites estrangeiros
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Hábitos dos e-shoppers regulares

Média
europeia

72%

64% 31% 60%

70%60%9%

6%

72%

75%56%

11%
subscreveram um programa
de fidelização de um 
retalhista online

escolhem o website 
baseados nas redes 
sociais e influencers

dos e-shoppers 
regulares
usa smartphone

dos e-shoppers regulares
devolveu a sua última

encomenda

Consideram que devolver o(s) 
item(s) que compraram online foi
fácil

Partilharam ou publicaram
feedback após a compra

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |

Média europeia



162 149 146 126 119 111
155 141 127 134 117 120

Informação sobre a 
entrega em tempo 

real

Várias opções de 
entrega

Possibilidade de 
alterar uma entrega

Seleccionar dia e janela de 
1 hora de entrega 
antecipadamente 

Notificações 
avançadas (numa 
janela de 1 hora)

Saber a janela 
exacta de 1 hora de 

entrega

Preferências de entrega dos e-shoppers regulares

Locais habituais de entrega

dos e-shoppers regulares
consideram que a entrega da 
última compra online foi fácil

Elevado interesse por algumas opções – para personalizar a entrega
(Índice de importância – média de interesse =100)

82%

76% 30% 17% 13%
Em casa No trabalho

Em redes de 
proximidade

Na loja do 
retalhista

86% 13% 17% 10%

83%
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Diferentes perfis de e-shoppers, diferentes
expectativas



E-shopper barometer – Country report  | November 2019  | 12

Focus em e-shoppers específicos

N=117 respondentes

Média
europeia

12%

13%

13%
N=134 respondentes

13%
13%

17%
N=170 respondentes

17%

Os compradores

epicuristas
Os compradores

aficionados
Os compradores

eco-selectivos

Peso entre os e-shoppers portugueses:
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2.1.1. Quem são os aficionados?

2.2.2. Quais são os hábitos principais dos aficionados 
quando compram online?

• E-shoppers experientes & ferverosos

• Com um comportamento digital & conectado

• Favorecendo compras cross-border

• Esperam flexibilidade nos serviços de entrega/devolução

2.1. Os aficionados

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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• Os “Aficionados” são compradores online muito frequentes, com 6,7 encomendas recebidas no

último mês. Consideram o e-commerce conveniente, e que poupa dinheiro, tempo e reduz o

stress. Apreciam a facilidade de comprar online e de vários tipos de produtos (mais de 7 categorias

em média). Aqui incluem-se os frescos, os quais os Aficionados portugueses compram um pouco

mais frequentemente que a média europeia.

• Enquanto utilizadores online especialistas, utilizam smartphones para comprar online e estão

envolvidos nas redes sociais: publicam o seu feedback após a compra, com uma forte influência de

maus pareceres, que podem evitar que comprem num determinado website.

• São muito fiéis aos websites em que compram, mas por enquanto as subscrições em programas

de fidelização de retalhistas são menos frequentes que no resto da Europa. Compram muito em

websites estrangeiros, especialmente na China. Uma particularidade dos portugueses – o elevado

número de compras em websites espanhóis e ingleses.

• Entregas em casa continuam a ser a sua escolha preferida, com o local de trabalho e as redes de
proximidade (parcel shops) nos lugares seguintes. As suas expectativas principais quanto a entregas
têm a ver com a flexibilidade (várias opções de entrega, entrega reagendada) e a precisão (dia
escolhido numa janela de entrega de 1 hora).

Os Aficionados

E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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Quem são os aficionados?
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Quem são os Aficionados?

• Uma população mais heterogénea em género que a média europeia

• São jovens activos, que vivem em áreas urbanas

MULHERES

IDADE

RENDIMENTO

Urbana

RESIDÊNCIA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SUPERIOR

CO-HABITAÇÃO

DIVORCIADO

Média
europeia

CASADO

19%
45%
24%
11%

22%

49%

20%

6%
19

32
20

29

18-29 30-3940-49 50 +

46% 47%55% 65%

91% 87%

41,43 40,85
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Quais são as atitudes principais dos Aficionados?

São…

…Experientes
em Tecnologia

…Conectados

…Apaixonados por
e-shopping

…Caçadores de 
pechinchas

“Procuro sempre novidades e 
diversão mesmo nos
produtos do dia-a-dia”

“O meu telemóvel está a
tornar-se rapidamente na

minha ferramenta de 
compra principal”

“Procuro activamente críticas e 
peço recomendações online
antes de fazer uma compra”

“Anseio por eventos com 
grandes descontos , online ou
offline, (Black Friday, saldos
da estação…)”

“A coisa mais importante
numa marca é que seja
dinheiro bem empregue”

“Posso comprar online
praticamente 100% dos produtos/
serviços que necessito”

“As lojas de retalho tradicionais
são menos importantes nas minhas
compras que há alguns anos”

“Comparado com outras pessoas,
tenho mais entusiasmo pelo
e-shopping”

“Os meus amigos e família confiam
no meu conselho sobre novas
formas ou experiências de compra”

54%

47%

61%

54%

54%

62%

62%

55%

59%

67%

55%
62%

63%
58%

34%
33%

38%
33%

Média europeia xx%
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Enquanto e-shoppers regulares, os Aficionados vêem o e-shopping como um meio
de poupar dinheiro, tempo e energia, com um impacto directo na relevância das
lojas de retalho tradicional.

Imagem do e-shopping dos Aficionados

“Comprar online poupa dinheiro”

“Comprar online reduz fortemente o stress
de comprar em lojas”

“Comprar online poupa tempo”

18

“Comprar online é tão conveniente
que  o faço cada vez mais, mesmo que 
tenha de devolver algumas encomendas”

“as lojas de retalho tradicionais são menos
importantes nas minhas compras que há alguns anos”

xx%Média europeia

63%

58%

72%

73%

64%

73%

83%
87%

66%

76%

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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Quais são os hábitos principais dos 
aficionados quando compram online?

• Experientes & fervorosos e-shoppers

• Com um comportamento digital & conectado

• Preferem compras cross-border 

• Esperam flexibilidade nos serviços de 
entrega/devolução
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Apesar de menos experientes que a média dos europeus, os Aficionados são e-
shoppers muito ferverosos, com um número de encomendas superior à 
média.

Começaram a 
comprar online há

mais de 5 anos

encomendas
no último mês

dos e-shoppers com

Média
europeia

46%
34%

de todas as compras online

59%

67%

6,7

8,1

12%
13%

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |



E-shopper barometer – Country report  | November 2019  | 21

Os Aficionados compram todo o tipo de bens online, incluindo frescos (mais do 
que a média europeia). 

% - TOP 10 tipos de bens comprados desde Janeiro

categorias
compradas em

média

Média
europeia

…pelo menos 1 vez/mês

Tipos de frescos e bebidas comprados online… 
%

7,3 8,5

53

53

42

59

53

45

77%

69%

69%

44%

60%

37%

52%

40%

49%

49%

76

70

58

48

46

43

42

36

35

34

 Moda

Calçado

Beleza/Saúde

High-tech/Electrónica

Livros

Frescos/ Bebidas

Lazer

Mercearia

Brinquedos

Acessórios e jóias

Quentes e frios prontos a 
comer

Congelados

Refeições prontas a cozinhar
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Compram sempre em websites diferentes

22

Já compraram algo 
no website

Fiéis a certos websites mas 
gostam de mudar algumas vezes

Subscreveram programa de 
fidelização do retalhista

Nunca compraram nada no website antes 
da útima compra mas já o conheciam

Nunca tinham ouvido falar do website 
antes da última compra

Compram sempre nos mesmos websites

Não, mas pretendem fazê-lo nos próximos meses

Não, e não tencionam fazê-lo nos próximos meses
Não sei/ Não recordo

Familiaridade com o website

Fidelidade aos websites

Subscrição de programas de fidelização

Última compra

Ainda que os Aficionados portugueses sejam fiéis aos websites em que
compram, não subscrevem programas de fidelização na mesma quantidade
como os Aficionados europeus.

E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

16%

63%

6%

12

45

5

18%

5%

11

15

7%

2%

8

388

75

39

15%

77%

91%
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Média
europeia
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27 46 22 3 1

   

Os Aficionados portugueses estão satisfeitos com a sua última experiência e-
shopping, embora ligeiramente menos que a média europeia.

Classificação da última experiência de compra online
% 

Excelente Muito boa Boa Regular Má

Última experiência de compra
online foi excelente ou muito boa 

23

73

84

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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Em média

Média europeia

3,4

3,0

24

Os Aficionados portugueses são utilizadores mais activos das redes sociais que
a média europeia. Publicam o feedback sobre a compra muito
frequentemente.

“Sigo ou gosto de marcas nos sites de interacção social”

“É muito importante gerir activamente a minha identidade
online e informação pessoal”

% - Top 5 redes sociais usadas

Publicam nas redes sociais

Recomendações a 
amigos/familiares/colegas

Comentam/classificam
produtos no website ou
redes sociais

85%
72%

42%

44%

80%

Partilham ou
publicam opinião

após a compra

78

13

50

51

12

44

49

82 72 53 29 17

93 80 69 30 27

Facebook YouTube Instagram Pinterest LinkedIn
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Motores de escolha de um website
%

25

O impacto das redes sociais e WOM na selecção do website é mais elevado em Portugal
que no resto da Europa.

“Procuro activamente críticas e peço recomendações
online antes de efectuar a compra” 

Taxa de redes sociais
e influencers

Número médio
de influencers

% - Top influenciadores Média
europeia

49%

70%

34%

27%

24%

15%

14%

17%

56

56

41

34

32

26

25

16

 

 

 

 

 

 

59%

67%

75% 65%

2,9
2,6

Recomendação de 
familiares/colegas nas redes sociais

É um website de uma marca em que 
confio

Word-of-mouth

Publicidade nas redes sociais

Publicidade online (banners video)

Youtubers/ videos de especialistas

Blogs especializados

Publicidade tradicional (revistas/ TV/ 
MUPIs)
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Má reputação nas redes sociais evita que comprem online num website 
específico.  Taxas de transporte são uma barreira, tanto na entrega quanto nas
devoluções. 

26

Top 10 características que mais evitam comprar online
% - (em 15 critérios)
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40

34

33

28

26

24

22

19

18

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

28

26

27

26

16

22

29

18

18
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Média
europeia

Má opinião de outros e-shoppers nas
redes sociais

Ter de pagar por uma devolução

Ter de pagar portes de entrega

Tempo de entrega demasiado longo

Item proposto já não existe em stock

Não saber quando vou receber a 
minha encomenda

Processo de devolução complicado

Número reduzido de verificações de 
segurança para pagamento

Um método de pagamento único

Problemas técnicos no website
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Média
europeia

Os Aficionados são compradores muito conectados – usam 2 dispositivos para 
e-shopping: portáteis e smartphones. 

Número médio de 
dispositivos usados para 

comprar online

Dispositivos usados para comprar online
%

27

61%

76%

44%

36%

78

75

40

36

 

 

 

2,3
2,2

 

48

34

23

43

 

App

Browser internet

Ambos
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Média
europeia
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Métodos de pagamento preferidos
% - TOP10

Em relação a métodos de pagamento, os e-shoppers portugueses utilizam o
Multibanco, digital wallets, Visa/Mastercards e cartões de crédito/débito nacionais.

Número médio de 
métodos de pagamento
preferidos

-3pts

usam mais de 
um método de 

pagamento
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Média
europeia

76% 70%

2,9 2,6

58

48

42

41

29

23

22

14

7

3

 

 

 

 

 

 

 

1

57

48

30

4

18

17

12

10

6

Multibanco

Digital wallet (Paypal Alipay…)

Visa/ Mastercard

Cartão de crédito/débito de 
banco nacional

App de pagamento mobile

Transferência bancária

Contra-reembolso (COD)

Cartões valor/ Virtuais/ e-
money

Débito directo

Outros cartões (American 
Express…)
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Razões para comprar em websites estrangeiros
%

29

Praticamente todos os Aficionados portugueses compram em websites
estrangeiros, especialmente para encontrarem bons negócios.

dos Aficionados já
compraram online a partir de 

websites estrangeiros

68

53

16

7

3

84

33

19

12

73

91%

Melhores negócios

Produtos/marcas/websites não existentes localmente

Opções de entrega/devolução mais fáceis e transparentes

Falam o idioma

Outro

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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Com a China a ser a primeira origem de compras cross-border, os Aficionados 
portugueses compram mais que a média europeia nos websites europeus, 
especificamente de Espanha e Reino Unido.  

em outras
partes do Mundo

Top 3 países mais comuns para comprar online

na Europa

#1

#2

#3
em países

vizinhos

E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

70%

61%

50%

68

10

32

China

Espanha

Reino Unido

75%

83

88%
70

61%
45
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Aficionados usam especialmente a entrega em casa e no local de trabalho. No
entanto, são mais disponíveis que outros para entregas em lojas de
proximidade. O processo de entrega é fácil, embora ligeiramente menos que a
média europeia.

… consideram que a entrega
foi fácil/sem esforço

Latest delivery

…foram notificados via email ou SMS

Fashion: 46%

Shoes: 37%

Local entrega habitual
Top 3

Para 
dos Aficionados, a última
entrega foi grátisFREE

Locais de 
entrega

Média 

31E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

78%

71

65%
72

79%

37%

20%

88

17

21

1,9

2,0

77%

85

Em casa

No local de 
trabalho

Numa parcel
shop
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10% dos Aficionados devolveram a última compra, mais que a média. Em mais
de metade dos casos, não consideram o processo simples.

… devolveram a 
última compra … consideraram fácil/sem esforço

Top 3 Métodos de devolução Políticas de devolução
E-shoppers que devolveram uma

encomenda nos últimos 12 meses viram
as políticas de devolução…..

Antes de comprar

Durante a compra

No momento da 
troca

32E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

Média
europeia

54

26

20

52%

31%

18%

45%

21%

19%

43% 61

51

13

32

10% 7

Depositar nos correios

Depositar na loja do 
retalhista

Transportadora
recolheu em casa
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34

42

29

35

Tive uma má experiência com uma transportadora específica
e quero evitar utilizá-la

Penso ser tranquilizador saber quem vai entregar a minha encomenda

Tenho preferências no que se refere a transportadoras

Gostaria de escolher uma empresa que garanta um bom serviço 
de entrega

Razões de importância de conhecer a transportadora
%

Metade dos portugueses têm atenção à empresa transportadora.
Quando o fazem, é principalmente devido a uma má experiência passada.

… consideram importante
saber qual a transportadora

33E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

Média
europeia

46

42

35

34

48%

65
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100= importância média

Que opções de entrega são importantes quando escolhe um retalhista online?

34

Os Aficionados gostam de ter diversas opções de entrega e a possibilidade de 
reagendar a entrega. Escolher o intervalo de entrega é também importante. 

E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

145

144

140

139

122

121

91

78

70

67

60

52

32

Várias opções de entrega

Informação em tempo real sobre a entrega

Seleccionar dia e janela de 1-hora de entrega antecipadamente

Entrega no local onde esteja

Possibilidade de reangendar a entrega

Conhecer a janela exacta de 1-hora da entrega

Notificações avançadas (numa janela de 1-hora)
Entrega no dia seguinte

Entrega numa janela de 2-horas seleccionáveis à noite

Entrega no mesmo dia

Entrega à noite

Entrega numa janela de 2-horas seleccionáveis à tarde

Entrega ao sábado

Entrega ao domingo
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2.2 Os epicuristas

E-shopper barometer – European report  |  October  2019  |

2.2.1 Quem são os epicuristas?

2.2.2 Quais são os principais hábitos quando

compram online?

• Uma forma mais selectiva de comprar online

• Abertos aos influencers

• Sensíveis ao preço

• Com grandes expectativas quanto à entrega

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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• Comparados com os Aficionados, os epicuristas compram menos frequentemente online, e são

também mais selectivos das categorias compradas.

• São muito activos e procuram por facilitadores da vida. Assim, estimam a conveniência do e-

shopping, que usam principalmente para comprar moda. São sensíveis a tópicos ambientais.

• Precisam de ser tranquilizados em todas as etapas da experiência de compra. Confiança é o seu

principal motor de escolha dos websites em que compram. É essencial que a experiência seja

positiva, já que dão muitas vezes a sua opinião pós-compra nas redes sociais E, quando

comparados com a média europeia, a experiência é ligeiramente menos positiva.

• O processo de entrega, por outro lado, é muito positivo. Em termos de locais de entrega, o local

de trabalho é uma alternativa à entrega em casa.

• Os epicuristas consideram importante saber o nome da empresa que faz a entrega uma vez que

precisam de ser tranquilizados. Comparados com outros países europeus, as notificações são

menos usadas.

• Tendem a ter devoluções reduzidas, e o processo é simples para 2/3 dos epicuristas.

Os epicuristas

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |
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Quem são os epicuristas?
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Quem são os Epicuristas?
• Predominantemente do perfil feminino

• Um target mais novo que a média, com 18-29 anos

RENDIMENTO

DIMENSÃO CIDADE

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

MAIS BAIXO

Média
europeia

COMEÇARAM A COMPRAR 
ONLINE HÁ MENOS DE 5 

ANOS

ENCOMENDAS no último mês

MULHER

IDADE

28 23 23 26

18-29 30-39 40-49 50 +

65% 56%

39,8 anos 41,3 anos

32% 28%

61% 56%

Urbano

77% 85%

50% 43%

3,1 3,5
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Quais são as principais atitudes dos e-shoppers epicuristas?

São…

…Amigos do 
ambiente

…Conectados…Orientados
por preço

“Anseio por eventos de grandes
descontos, online ou offline, (Black 
Friday, saldos…)”

“A coisa mais importante sobre
uma marca é que seja boa relação
qualidade-preço”

“Sigo ou gosto de marcas nos
sites de network social”

“Marcas e empresas têm de ser 
ambientalmente responsáveis
actualmente”

“Asseguro-me de que compro
produtos amigos do ambiente
sempre que possível”

“Estou sempre à procura de um 
bom negócio”

“Preço é o factor mais importante
nas minhas decisões de compra”

“Procuro activamente por 
críticas e peço recomendações
antes de comprar”

“Procuro activamente produtos e 
serviços que me ajudem a ter um
estilo de vida saudável”

“Prefiro comprar marcas
conhecidas por serem mais
confiáveis”

78%
81%

85%
80%

87%
86%

94%
85%

93%
83%

97%
84%

94%
91%

93%
79%

76%
76%

75%
80%

…Activos e 
procuram

facilitadores

“Estou sempre em movimento e 
raramente em casa”

“Comparado com outros, 
considero-me uma pessoa
ocupada'”

87%

60%

“Estou disponível para pagar um 
preço mais elevado por serviços
que tornem a vida mais fácil”

64%

“É importante desfrutar numa
base regular”

88%

69%

64%

57%

80%
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Quais são os hábitos principais dos 
epicuristas quando compram online?

• Uma forma mais selectiva de comprar online

• Abertos aos influencers

• Sensíveis ao preço

• Com elevadas expectativas quanto à entrega
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62

37

36

34

31

25

16

15

12

9

categorias
compradas em

média

41

Ainda que os epicuristas portugueses comprem menos categorias que a média
europeia, são fervorosos compradores de moda. 

% - TOP 10 tipos de bens comprados online desde Janeiro

Média europeia

Média
europeia

55%

41%

33%

28%

51%

23%

24%

21%

22%

19%

3,9 4,8

Moda

Beleza/ Saúde

Livros

High-tech/Electrónica

Calçado

Acessórios e jóias

Brinquedos

Desporto

Pequenos artigos Lar/ 
Decoração

Linha branca e 
electrodomésticos
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36 37 22 50

Os epicuristas portugueses estão convictos da conveniência do e-shopping. A 
sua experiência de compra online é boa, porém abaixo da média europeia. 

42

Classificação da última experiência de compra online
% 

Excelente Muito boa Boa Regular Má

A última experiência de compra
online foi excelente ou muito boa

Média europeia

“Comprar online é tão conveniente
que eu o faço cada vez mais, ainda que
tenha de devolver as encomendas
algumas vezes”

“Comprar online reduz fortemente o stress 
de comprar nas lojas”

“Comprar online poupa tempo”

73

81

99%

92%

83%

84%

78%
84%
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A confiança é o motor principal de escolha de um website para os epicuristas. 

% - Top 5 redes sociais usadas

Nº médio de 
influencers

% - Top influencers

Publicam ou dão
feedback após a 

compra

Média
europeia

Média europeia

61%

45%

32%

28%

25%

13%

17%

16%

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5
2,4

70

52

34

31

19

17

15

6

85% 72% 51% 20% 17%

96 67 66 27 26

Facebook YouTube Instagram Pinterest LinkedIn

em média

Média
europeia

3,1

2,9

78%

78%

É o website de uma marca em que 
confio

Recomendação de familiares/colegas
nas redes sociais

Word-of-mouth

Publicidade nas redes sociais

Publicidade online (banners vídeo)

Blogs especializados

Youtubers/ vídeos de especialistas

Publicidade tradicional (revistas/TV/ 
MUPIs)
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Altamente conectados, utilizam mais o smartphone do que o laptop, nas suas
compras online.

Nº médio de 
dispositivos usados

para encomendar

Dispositivos usados para comprar online
%

44

Média
europeia

Média europeia

69%

57%

42%

28%

76

68

38

30

2,1

2,0
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Locais de entrega habituais
%

45

Nº médio de locais de 
entrega utilizados:

utilizam mais que 
um local de entrega

Os epicuristas portugueses escolhem especialmente as entregas em casa, com a 
morada do trabalho a vir em segundo lugar.

… consideraram a entrega fácil/sem
esforço

Média
europeia

Média
europeia

Média
europeia

77

27

19

17

11

8

4

42% 48%

1,6 1,9

85%

79%

85%

14%

21%

8%

11%

16%

5%

Em casa

No local de trabalho

Nos correios

Numa morada alternativa

Na loja do retalhista

Numa loja de proximidade

Numa estação de recolha centralizada
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Serviços de entrega já utilizados
%

46

Utilizam menos serviços de entrega num horário específico e notificações de 
entrega que a média europeia,.

… foram notificados via 
email ou SMS sobre a 

última compra

Média
europeia

Média
europeia

77%

64%
40%

21%

34

11

Entrega num dia específico e numa janela
horária de 1h escolhida por si

Entrega em 1 a 2 horas após a encomenda
online
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45

41

38

25

24

22

19

19

16

14

Top 10 características que evitam a compra online
% - (em 15 critérios)

47

Má reputação nas redes sociais é a principal barreira à compra num website
específico, seguido pelos custos de entrega e de devolução.

Média
europeia

34%

29%

29%

31%

24%

18%

19%

24%

25%

16%

Má opinião de amigos e-shoppers nas
redes sociais

Ter de pagar portes de entrega

Ter de pagar por uma devolução

Tempo de entrega demasiado longo

Processo de devolução complicado

Não saber quando vou receber a minha
encomenda

Um único método de pagamento

Item proposto não existir em stock

Não existirem suficientes verificações de 
segurança de pagamento

Navegação complicada no website
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Penso ser reconfortante/tranquilizador
saber quem fará a entrega da encomenda

Gostaria de escolher quem me garante um 
bom serviço de entrega

Tive má experiência com uma empresa de 
entregas específica e quero evitá-la

Tenho preferência quando se trata de 
empresas de entrega

Os epicuristas portugueses consideram importante, mais que a média, saber quem
fará a entrega da encomenda, especialmente por uma questão de confiança.

… consideram importante
conhecer a transportadora

% - Razões principais de importância em conhecer a transportadora

48

Média
europeia

77%

59%
44%

38%

24%

25%

46

37

26

25
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Poucos epicuristas devolveram a sua última compra e consideraram o processo
bastante simples.

… devolveram a 
última compra … não consideraram

fácil/sem esforço

Top 3 Métodos de devolução Políticas de devolução
E-shopper que devolveu uma encomenda nos

últimos 12 meses viu as políticas de devolução…

49

Média
europeia

Antes de comprar

Durante a compra

No momento da 
devolução

57%

24%

20%

57%

26%

18%

38%

21%

20%

42%

25%

13%

5% 11% 37% 45%

Depósito numa estação
dos correios

Depósito numa parcel 
shop

Depósito na loja do 
retalhista
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2.3 E-shoppers eco-selectivos
2.3.1 Quem são os e-shoppers eco-selectivos?

2.3.2 Quais são os principais hábitos quando compram
online?

• Menor frequência de compra online

• Sensíveis aos comentários online

• Procuram bons negócios
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• E-shoppers mais ocasionais, com uma menor frequência de compra, os ‘‘eco-selectivos’’ esperam que

o retalho online seja respeitador do ambiente e estão preocupados pelo impacto do mesmo na

sociedade.

• Dizem existirem produtos que nunca comprariam online e adquirem especialmente moda,

beleza/saúde e livros.

• Preparam a compra de forma muito cuidada, procurando recomendações online, e más opiniões são

uma enorme barreira para eles, assim como o são insuficientes verificações de segurança.

• Procuram bons negócios online o que os impele a comprar cross-border tanto como os outros e-

shoppers. Quando encomendam em websites estrangeiros, escolhem o mercado chinês, mais do que

Espanha ou o Reino Unido.

• Estão muito satisfeitos com o processo de entrega, e utilizam redes de proximidade e local de

trabalho, a seguir à entrega em casa.

• Esperam ter visibilidade na entrega (acompanhamento em tempo real do processo de entrega) e

flexibilidade (várias opções de entrega, alteração da data).

E-shoppers eco-selectivos
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Quem são os e-shoppers eco-
selectivos?
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Quem são os e-shoppers eco-selectivos?

MULHER RENDIMENTO

RESIDÊNCIA

ESTADO CIVIL
CASADO

ELEVADO

• Especialmente mais velhos, com metade deles com mais de 50 anos, com rendimento mais elevado.

• Tendem a ser e-shoppers mais recentes que a média europeia e a quase totalidade refere que há alguns produtos que
nunca comprariam online

Média
europeia

Média
europeia

COMEÇARAM A COMPRAR ONLINE HÁ 
MENOS DE 5 ANOS

ENCOMENDAS no último mês

Média
europeia

“Há produtos que nunca compraria
online”

16 21 13
50

18-29 30-39 40-49 50 +

50% 53%

45,2 anos 46,4 anos

44% 49%

47% 44%

Urbana

85% 88%

41% 31%

1,7 *** 3,0

93%
85%
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Quais são as principais atitudes dos e-shoppers eco-selectivos?

Preocupam-se com…

…Ambiente …Impacto social

…Estilo de vida 
saudável

“Marcas e empresas têm de ser 
ambientalmente responsáveis
actualmente”

“Asseguro-me que compro
produtos amigos do ambiente
sempre que possível”

“Procuro activamente produtos
e serviços que me ajudem a ter
um estilo de vida saudável”

“Estou disposto a pagar mais por 
produtos e serviços que 
respeitem o ambiente”

…Críticas “Procuro activamente críticas e 
peço recomendações online antes
de comprar”

“Estou preocupado com o impacto
do  e-commerce na sociedade”

xx%Média europeia

92%
87%

61%
63%

74%
61%

66%
69%

57%
52%

62%
58%
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Quais são os hábitos principais dos eco-
selectivos quando compram online?

• Menor frequência de compra online

• Sensíveis à opinião online

• Procuram bons negócios
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categorias
compradas
em média

56

Os e-shopper eco-selectivos tendem a comprar menos categorias de bens. 
Moda, beleza/saúde e livros são as compras principais.

% - TOP 10 tipos de bens comprados online desde Janeiro
Média

europeia

Média
europeia

43%

31%

38%

26%

29%

28%

16%

10%

16%

16%

3,1 4,0

Moda

Beleza/Saúde

Livros

High-tech/Electrónica

Calçado

Lazer

Acessórios e jóias

Outros

Brinquedos

DVD/ CD/ Jogos Vídeo

40

36

35

26

18

18

15

13

11

9
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Top 10 características que evitam a compra online
% - (em 15 critérios)

57

Má opinião online é a principal barreira à compra online em websites
específicos. Segurança de pagamento é o segundo constrangimento.

Média
europeia

“Procuro activamente por opiniões e peço recomendações online antes de fazer uma compra”
Média europeia

62

32

32

30

26

20

17

16

16

14

50%

39%

23%

25%

26%

15%

14%

19%

24%

23%

69%

Má opinião de amigos e-shoppers nas redes sociais

Não existirem suficientes verificações de segurança
de pagamento

Ter de pagar portes de entrega

Item proposto não existir em stock

Ter de pagar por uma devolução

Um único método de pagamento

Não saber quando vou receber a minha encomenda

Problemas técnicos no website

Tempo de entrega demasiado longo

Processo de devolução complicado

Barómetro E-shopper Portugal | Janeiro 2020  |



E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

Os eco-selectivos são sensíveis a bons negócios e preços mais baixos. Ainda
assim, estão dispostos a pagar mais por produtos/serviços amigos do
ambiente.

Imagem do e-shopping dos Eco-selectivos

“Procuro sempre por 
bons negócios”

58

“Comprar online poupa dinheiro”

“Sou menos fiel a retalhistas offline ou online,
porque gosto de comprar noutros locais
para encontrar as melhores ofertas”

Estou disposto a pagar mais por produtos e 
serviços que respeitem o ambiente

Média europeia

78%
69%

72%
75%

60%
48%

57%
52%
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Uma vez que procuram bons negócios quando compram online, os e-shoppers 
eco-selectivos realizam compras no estrangeiro, até em locais remotos.

em outros 
locais do mundo

Top 3 países estrangeiros mais comuns para comprar online

na Europa

#1

#2

#3
em países vizinhos

E-shopper barometer – Country report  | November 2019  |

Média
europeia

65%

48%

46%

59

6

29

China

Espanha

Reino Unido

74%

75

83%
63

48%

38

Média
europeia
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Nos correios
Na loja do retalhista

Numa parcel shop
Numa estação central de recolha

Entregas em casa e no local de trabalho são os principais locais utilizados.

Fashion: 46%

Shoes: 37%

Locais de entrega
habituais

Top 3

usam mais de um
local de entrega

… acharam a entrega
simples/sem esforço

60

Locais de entrega
em média

Média europeia
Média europeia

Média europeia

89%

90%

50%

47%
73%

36%

18%

89%

13%

6%

1,6
1,9

13%
10%
9%
4%

Em casa

No local de 
trabalho

Numa morada
alternativa
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100=importância média

61

A principal expectativa quanto à entrega é a visibilidade (tempo real) e a 
flexibilidade (reagendar entrega, várias opções de entrega).

180

156

149

137

127

115

81

80

67

61

47

45

20

Informação em tempo real

Possibilidade de reagendar

Várias opções de entrega

Notificações (numa janela de 1hora)

Seleccionar antes o dia e a janela de 1hora

Conhecer a janela horária de 1 hora da entrega

Entrega numa janela de 2horas à noite

Entrega no dia seguinte

Entrega à noite

Entrega numa janela de 2horas à tarde

Entrega no próprio dia

Entrega ao sábado

Entrega ao domingo
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