
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX I 

- Consumer purchase habits questionnaire - 



Na área científica da Psicologia do Consumidor um dos campos mais investigados tem 
sido o das categorias de produtos que as pessoas compram, centrando-se o presente 
estudo especificamente no consumo de produtos alimentares à venda em Portugal. 
Neste sentido, pedimos-lhe por favor que colabore, respondendo às questões que se 
encontram em baixo. 
Os dados por si fornecidos são confidenciais e o anonimato será respeitado. 
Sendo este estudo realizado no âmbito de um projecto de investigação, os resultados 
poderão apenas ser publicados e apresentados em meios científicos/académicos e não 
serão utilizados para fins comerciais ou por empresas de marketing e publicidade. 
Desde já agradecemos a sua contribuição! 

 

 
1. Pedimos por favor que escreva na tabela em baixo, os 5 produtos alimentares que 
habitualmente mais compra. Nestes não deve considerar aqueles comprados por 
outras pessoas para si (pais; amigos; …) mas os que você próprio compra. 

Escreva por favor um produto em cada linha.  
 

Tipo de produto Ordem 
  
  
  
  
  

 
2. Ordene os produtos que escreveu antes, desde o 1 – aquele que compra mais 
frequentemente até ao 5 – aquele que compra menos frequentemente.  
Escreva por favor os 5 números correspondentes aos 5 produtos, na coluna “Ordem” 
da tabela acima. 
 

3. De seguida iremos apresentar-lhe um conjunto de afirmações, para as quais pedimos 
que escolha a resposta (de entre 7 possíveis) que mais corresponde à sua opinião. Para o 
tornar claro, vamos apresentar-lhe primeiro um exemplo. 

Imagine que lhe era apresentada a frase "No Verão existem muito mais turistas no 
Algarve, do que em qualquer outra região do país" em conjunto com a escala de 
resposta de 1 a 7, em que o 1 corresponde a Discordo Totalmente e o 7 a Concordo 
Totalmente tal como apresentado de seguida. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

 1     2     3     4     5     6     7 



Se concordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a resposta mais próxima do 
Concordo Totalmente (ponto 7), se discordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a 
resposta mais próxima do Discordo Totalmente (ponto 1), se não concordasse nem 
discordasse (50/50) seleccionaria a resposta no meio da escala (ponto 4).  

Se a concordância ou discordância não fosse a 100% escolheria uma das restantes 
respostas consoante se aproximasse mais do lado do concordo (pontos 5 e 6) ou do 
discordo (pontos 2 e 3). 

Para escolher a sua resposta referente às afirmações apresentadas em baixo, por favor 

coloque um círculo na posição correspondente. 

  

Por favor escreva em baixo o produto que escolheu em primeiro lugar

1º Produto: ____________________  

, na primeira 
página do questionário:  

As afirmações seguintes referem-se à compra desse primeiro produt

 

o. 

1       2       3       4       5       6       7 
1. Comprar este produto é algo que 

eu faço frequentemente. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
2. Comprar este produto é algo que 

eu faço automaticamente. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
3. Comprar este produto é algo que 

eu faço sem que tenha de me lembrar 
conscientemente. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

4. Comprar este produto é algo que 
me faz sentir estranho se não o faço. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
5. Comprar este produto é algo que 

eu faço sem pensar. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
6. Comprar este produto é algo que 

requereria esforço não o fazer. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
7. Comprar este produto é algo que 

pertence à minha rotina 
diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

8. Comprar este produto é algo que 
começo a fazer antes de eu me 
aperceber que o estou a fazer. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

9. Comprar este produto é algo que 
eu acharia difícil não fazer. Discordo totalmente    Concordo totalmente 

10. Comprar este produto é algo que 
eu não tenho necessidade de pensar 

em fazer. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

11. Comprar este produto é algo que 
é tipicamente "eu". Discordo totalmente    Concordo totalmente 

12. Comprar este produto é algo que 
eu ando a fazer já há muito tempo. Discordo totalmente    Concordo totalmente 

 



Por favor escreva em baixo o produto que escolheu em segundo lugar

2º Produto: ____________________ 

, na primeira 
página do questionário: 

As afirmações seguintes referem-se à compra desse segundo produto

 

. 

1       2       3       4       5       6       7 
1. Comprar este produto é algo que 

eu faço frequentemente. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
2. Comprar este produto é algo que 

eu faço automaticamente. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
3. Comprar este produto é algo que 

eu faço sem que tenha de me lembrar 
conscientemente. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

4. Comprar este produto é algo que 
me faz sentir estranho se não o faço. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
5. Comprar este produto é algo que 

eu faço sem pensar. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
6. Comprar este produto é algo que 

requereria esforço não o fazer. Discordo totalmente    Concordo totalmente 
7. Comprar este produto é algo que 

pertence à minha rotina 
diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

8. Comprar este produto é algo que 
começo a fazer antes de eu me 
aperceber que o estou a fazer. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

9. Comprar este produto é algo que 
eu acharia difícil não fazer. Discordo totalmente    Concordo totalmente 

10. Comprar este produto é algo que 
eu não tenho necessidade de pensar 

em fazer. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

11. Comprar este produto é algo que 
é tipicamente "eu". Discordo totalmente    Concordo totalmente 

12. Comprar este produto é algo que 
eu ando a fazer já há muito tempo. Discordo totalmente    Concordo totalmente 

 

As afirmações seguintes referem-se à compra do primeiro produto

 

 escolhido, para uma 
situação de compra deste na sua versão de produção/agricultura biológica. 

1       2       3       4       5       6       7 
1. Actualmente tento comprar este 

produto, escolhendo um de produção 
biológica. 

Discordo totalmente    Concordo totalmente 

2. Tenho a intenção de comprar este 
produto, escolhendo um de produção 

biológica, no futuro. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

3. Tenho a intenção de comprar este 
produto, escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

4. Vou tentar comprar este produto, 
escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 



5. Planeio comprar este produto, 
escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

As afirmações seguintes referem-se à compra do segundo produto

 

 escolhido, para uma 
situação de compra deste na sua versão de produção/agricultura biológica. 

1       2       3       4       5       6       7 
1. Tenho a intenção de comprar este 
produto, escolhendo um de produção 

biológica, no futuro. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

2. Tenho a intenção de comprar este 
produto, escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

3. Vou tentar comprar este produto, 
escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

4. Planeio comprar este produto, 
escolhendo um de produção 

biológica, durante o próximo mês. 
Discordo totalmente    Concordo totalmente 

 

As afirmações seguintes referem-se à compra de produtos em geral:  

1. Em média, quantas vezes por semana compra produtos alimentares no hipermercado, 

supermercado ou comércio local? (0, 1, 2, ...)  Nº:  
2. Em geral, do total dos produtos alimentares que compra, qual é a percentagem de produtos de 

agricultura biológica? (0-100%).     % 
3. Em média, quantas vezes por mês compra produtos de agricultura biológica? (0, 1, 2, ...)   Nº: 

 

  

4. Dados biográficos 
 
 
Para fins de codificação dos questionários, pedimos-lhe que indique a sua data de 
nascimento e primeira inicial do seu nome

 

 como no exemplo que se segue: 
30/09/1980 R 

Data + inicial  
 
 

Sexo (M/F)  
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX II 

- Familiar brands questionnaire - milk (web based) - 



 A agricultura biológica em Portugal 

  

O que é "biológico"? 

Biológico refere-se à forma como os produtos agrícolas, alimentos e fibras téxteis são 

cultivados e processados. A produção de produtos biológicos é baseada num sistema de 

agricultura que mantém e repõe a fertilidade dos solos sem recorrer ao uso de 

pesticidas e fertilizantes tóxicos e persistentes. Os alimentos biológicos são processados 

de forma a não conterem ou apresentarem quantidades mínimas de ingredientes 

artificiais, conservantes ou irradiação de forma a manter a integridade da comida. 

 Tendo em conta este tema, gostariamos que respondesse às perguntas que se encontram 

abaixo, cujo seu preenchimento demora em média 10-15min. 

Agradecemos desde já a sua participação! 

 
 

1. Em média, quantas vezes por semana compra produtos alimentares no hipermercado, 

supermercado ou loja local? (0, 1, 2, ...)  
 

2. Em geral, do total dos produtos alimentares que compra, qual é a percentagem de 

produtos de agricultura biológica? (0-100%).  % 
 

3. Em média, quantas vezes por mês compra produtos de agricultura biológica? (0, 1, 2, 

...)  
 
 

Pedimos-lhe neste momento que avalie as afirmações seguintes e escolha a resposta (de 
entre 7 possíveis) que mais corresponde à sua opinião. 

Por exemplo, numa escala de 1 a 7 em que 1 corresponde a Concordo Totalmente e 7 a 
Discordo Totalmente, se eu lhe dissesse a frase "No Verão existem muito mais turistas 
no Algarve, do que em qualquer outra região do país."... Poderia responder: 



Se concordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a resposta mais próxima do 
Concordo Totalmente (ponto 1), se discordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a 
resposta mais próxima do Discordo Totalmente (ponto 7), se não concordasse nem 
discordasse (50/50) seleccionaria a resposta no meio da escala (ponto 4).  

Se a concordância ou discordância não for a 100% deverá escolher uma das restantes 
respostas (pontos 2,3,5,6) consoante se aproxime mais do lado da concordância ou da 
discordância. 

 4. Tenho a intenção de comprar produtos de agricultura biológica no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 
 
 

5. Tenho a intenção de comprar produtos de agricultura biológica durante o 
próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 
 
 

6. Vou tentar comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 
 
 

7. Planeio comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 
 
 

8. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Prejudicial Benéfico 
 
 

9. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Agradável Desagradável 
 
 



10. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Bom Mau 
 
 

11. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Sem valor Válido 
 
 

12. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Um prazer Um desprazer 
 
 

13. A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu...  

    Deveria Não deveria 
 
(continuação)... comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 
 
 

14. É esperado de mim que compre produtos de agricultura biológica durante o 
próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 
 
 

15. As pessoas na minha vida cuja opinião eu valorizo...  

    Aprovariam Desaprovariam 

(continuação)... a minha compra de produtos de agricultura biológica durante o próximo 
mês. 
 
 

16. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês 
seria... 

Impossível Possível 



 
 

17. Se eu quisesse, poderia comprar produtos de agricultura biológica durante o 
próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 
 
 

18. Quanto controlo você considera ter sobre a compra de produtos de agricultura 
biológica durante o próximo mês. 

Nenhum controlo Controlo completo 
 
 

19. Diz principalmente respeito a mim, se eu compro ou não produtos de agricultura 
biológica durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 
 
 

20. Indique 3 razões que a/o impedem de comprar produtos de agricultura biológica, 
ordenando da mais importante (primeira) à menos importante (terceira). 

 

 

21. Uma das categorias de produtos em Portugal que apresenta opções de agricultura 
biológica disponíveis em supermercados/hipermercados e outras lojas da especialidade 
é a de LEITE UHT MEIO GORDO.  

Por favor indique nos 3 espaços seguintes, 3 marcas de LEITE UHT MEIO GORDO 
que lhe venham à memória. 

1. 2. 3.  

 

22. Indique agora nos 3 espaços seguintes, 3 marcas de LEITE UHT MEIO GORDO 
que lhe venham à memória mas que NAO SEJAM de agricultura biológica. 

1. 2. 3.  



  

23. Das marcas que se encontram abaixo, qual é aquela que até agora comprou mais 
vezes?  

Seleccione uma marca nesta lista  

 

23. Sexo   

Feminino 

Masculino  

  

24. Idade? anos. 

25. Localidade onde vive:  

26. Qual o nível de educação mais alto que completou?  
Escolha nesta lista  

  

Por favor confirme que respondeu a todas as perguntas. É para nós muito importante 
que o questionário seja completamente preenchido. 
 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra abaixo.  

A página que aparecer após pressionar o botão já não fará parte do estudo, pelo que 
pode fechá-la. 

Terminado!
 

  

Muito obrigado pela sua participação! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX III 

- Organic products questionnaire (web based) - 



A agricultura biológica em Portugal 

  

O que é "biológico"? 

Biológico refere-se à forma como os produtos agrícolas, alimentos e fibras téxteis são 
cultivados e processados. A produção de produtos biológicos é baseada num sistema de 
agricultura que mantém e repõe a fertilidade dos solos sem recorrer ao uso de pesticidas 
e fertilizantes tóxicos e persistentes. Os alimentos biológicos são processados de forma 

a não conterem ou apresentarem quantidades mínimas de ingredientes artificiais, 
conservantes ou irradiação de forma a manter a integridade da comida. 

 Tendo em conta este tema, gostaríamos que respondesse às perguntas que se encontram 
abaixo, cujo seu preenchimento demora em média 10-15min. 

Agradecemos desde já a sua participação! 

 
 

De seguida iremos apresentar-lhe um conjunto de afirmações, para as quais pedimos 
que escolha a resposta (de entre 7 possíveis) que mais corresponde à sua opinião. Para o 
tornar claro, vamos apresentar-lhe primeiro um exemplo. 

Imagine que lhe era apresentada a frase "No Verão existem muito mais turistas no 
Algarve, do que em qualquer outra região do país." em conjunto com a escala de 
resposta de 1 a 7, em que o 1 corresponde a Discordo Totalmente e o 7 a Concordo 
Totalmente tal como apresentado de seguida. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

1     2     3     4     5     6     7 

Se concordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a resposta mais próxima do 
Concordo Totalmente (ponto 7), se discordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a 
resposta mais próxima do Discordo Totalmente (ponto 1), se não concordasse nem 
discordasse (50/50) seleccionaria a resposta no meio da escala (ponto 4).  

Se a concordância ou discordância não fosse a 100% escolheria uma das restantes 
respostas,  consoante se aproximasse mais do lado do concordo (pontos 5 e 6) ou do 
discordo (pontos 2 e 3).  

Para escolher a sua resposta referente às afirmações apresentadas em baixo, por favor 

seleccione o círculo na posição correspondente. 



 As afirmações seguintes referem-se à compra de produtos de agricultura tradicional 
(não biológica): 

 1. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu faço frequentemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

2. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu faço automaticamente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

3. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu faço sem que tenha de me lembrar 
conscientemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

4. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que me faz sentir estranho se não o faço. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

5. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu faço sem pensar. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

6. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que requereria esforço não o fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

7. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que pertence à minha rotina 
diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

8. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que começo a fazer antes de eu me 
aperceber que o estou a fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

9. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu acharia difícil não fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

10. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu não tenho necessidade de pensar 
em fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

11. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que é tipicamente "eu". 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

12. Comprar produtos de agricultura tradicional é algo que eu ando a fazer já há muito tempo. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 



 As afirmações seguintes referem-se à compra de produtos de agricultura biológica:  

 a. Tenho a intenção de comprar produtos de agricultura biológica no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Tenho a intenção de comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

c. Vou tentar comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

d. Planeio comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

e. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é algo... 

Prejudicial Benéfico 

f. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é algo... 

Agradável Desagradável 

g. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é algo... 

Bom Mau 

h. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é algo... 

Sem valor Com valor 

i. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês é... 

Um prazer Um desprazer 

j. A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu...  

    Deveria Não deveria 
 

(continuação)... comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

k. É esperado de mim que compre produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

l. As pessoas na minha vida cuja opinião eu valorizo...  

    Aprovariam Desaprovariam 

(continuação)... a minha compra de produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 



m. Para mim comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês seria... 

Impossível Possível 

n. Se eu quisesse, poderia comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

o. Quanto controlo você considera ter sobre a compra de produtos de agricultura biológica 
durante o próximo mês? 

Nenhum controlo Controlo completo 

p. Diz principalmente respeito a mim, se eu compro ou não produtos de agricultura biológica 
durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

As afirmações seguintes referem-se à compra de produtos em geral:  

 1. Em média, quantas vezes por semana compra produtos alimentares no hipermercado, 

supermercado ou comércio local? (0, 1, 2, ...)  
2. Em geral, do total dos produtos alimentares que compra, qual é a percentagem de produtos de 

agricultura biológica? (0-100%).  % 

3. Em média, quantas vezes por mês compra produtos de agricultura biológica? (0, 1, 2, ...)  

  
Dados biográficos 

1. Sexo: Feminino  Masculino  

2. Idade? anos.  

3. Localidade onde vive:  

4. Qual o nível de educação mais alto que completou? Escolha nesta lista  

Por favor confirme que respondeu a todas as perguntas. É para nós muito importante 
que o questionário seja completamente preenchido! 

 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra abaixo. 

Terminado!
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX IV 

- Unfamiliar brands questionnaire (milk) - 



Por favor leia o seguinte com atenção: 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente 

solicite o contrário. 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e 

solicitar que os meus dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação e 

que podem ser apresentados em congressos científicos e/ou publicados em publicações 

técnico-científicas, mantendo o anonimato dos participantes. 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

 

 

 

Em primeiro lugar, gostaríamos que respondesse às 3 perguntas seguintes: 

 

1. Diga por favor qual ou quais as marcas de leite UHT que mais compra, sendo a 

primeira a de compra mais frequente, seguido da segunda e da terceira: 

1) 2) 3) 

 

  
2. De todo o leite que compra, que percentagem corresponde a cada tipo? (se compra 

sempre só de um tipo, deverá colocar 100% nesse e 0% nos outros) 

Gordo % Meio-gordo % Magro % 

 

  
3. De todo o leite que compra, que percentagem corresponde a cada processo de 

produçao do leite? (se compra sempre só de um tipo, deverá colocar 100% nesse) 

UHT % 
UHT 

seleccionado 
ou especial 

% Fresco % 

 

 
De seguida serão apresentadas um conjunto de marcas estrangeiras de leite UHT, as 
quais pedimos que avalie nas 5 questões do lado direito. Pedimos que faça isto para 
cada uma delas. 



 

 Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Piim 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável 
nem agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

 Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Sainsbury's 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

 Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Heritage 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

 Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Organic 
Valley 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 
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 Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Rachel's 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Sainsbury's 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Ultra 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Tiffany 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 
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  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Candia 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Asda 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Moo 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Waitrose 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 
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  Leite 
UHT Meio 
Gordo Yeo 
Valley 
Biológico 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Devondale 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Drinks 
brokers 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
First 
choice 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 
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  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Harvey 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 

  Leite 
UHT Meio 
Gordo 
Nature's 
way 

Diga por favor a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça quando olha para 

esta marca: 
_______________________________ 

Por favor faça uma cruz em cima da opçao que escolher. 
Esta marca soa-lhe a algo... 

Muito positivo Positivo Nem positivo nem 
negativo Negativo Muito negativo 

Muito desagradável Desagradável Nem desagradável nem 
agradável Agradável Muito agradável 

Muito bom Bom Nem bom nem mau Mau Muito mau 

Muito prejudicial Prejudicial Nem prejudicial nem 
benéfico Benéfico Muito benéfico 

 
 
 
Se tivesse de ir às compras e encontrasse à venda os leites que acabou de ver, qual 
escolheria? 
 
Por favor escreva o nome do 
leite no espaço ao lado:  

 
 
 
 

Muito obrigado por participar! 
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APPENDIX V 

- Study 1 material - Part 1: Questionnaire and implementation intentions - 



Saúde e consumo em Portugal 

  

Uma das áreas de investigação mais recentes no âmbito do tipo de produtos que as 
pessoas compram para consumo próprio nos países desenvolvidos relaciona-se com o 
consumo de produtos ecológicos e de produtos saudáveis, sendo esse o objectivo da 
investigação para a qual pedimos a sua colaboração. 

Neste âmbito, pedimos que participe em dois estudos sobre este tema, coordenados por 
duas equipas de investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa. 

1 - O primeiro consistirá num estudo realizado pelo grupo de investigação em 
Psicologia Social e do Ambiente acerca das atitudes e crenças associados à compra de 
produtos dietéticos e produtos biológicos e de outros factores que influenciem essa 
decisão. Neste ser-lhe-á pedido para responder a algumas perguntas e fazer um plano de 
compras para a semana seguinte. Tempo estimado de participação: 10min. 

Como recompensa pela participação neste primeiro estudo, ser-lhe-á atribuído um 
número que entrará num sorteio a realizar no final do estudo. Ao número vencedor do 
sorteio serão oferecidos DVDs e CDs à escolha do participante, no valor total máximo 
de 50 euros. 

2 - As instruções para o segundo estudo serão enviadas 48h depois do final do primeiro. 
Este segundo estudo será realizado pelo grupo de investigação em Psicologia do 
Consumidor e refere-se à utilização de páginas de compra online para certos produtos, 
no sentido de avaliar as decisões que as pessoas tomam em ambiente informático. Neste 
ser-lhe-á pedido para escolher alguns produtos numa loja virtual e para responder a um 
questionário. Tempo estimado de participação: 15min. 

Como recompensa pela participação neste segundo estudo, ser-lhe-á oferecido o produto 
que escolher. 

  

Avisos

- De forma a não prejudicar um estudo em detrimento do outro, a entrada no sorteio no 
1º estudo e a oferta do produto no 2º só ocorrerão se forem completados os estudos de 
ambas as equipas. 

: 

- É muito importante que responda ao segundo estudo no próprio dia em que receber as 
instruções (2 dias depois do primeiro), pois o estudo está automaticamente programado 
para ser realizado nesse intervalo de tempo. Se por alguma razão achar que não estará 
disponível daqui a 2 dias, por favor inicie este primeiro estudo numa outra altura em 
que possa fazer ambos com estes 2 dias de intervalo, voltando então a abrir esta página. 



  

Antes de iniciar a sua participação, pedimos-lhe por favor que leia com atenção o texto 
abaixo. 

Muito obrigado por participar! 

  

 Consentimento para participação nos 2 estudos 

  

Por favor leia o seguinte com atenção: 

- Fui informado acerca dos objectivos desta investigação e eles são claros para mim. 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente 
solicite o contrário. 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e 
solicitar que os meus dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação e 
que podem ser apresentados em congressos científicos e/ou publicados em publicações 
técnico-científicas, mantendo o anonimato dos participantes. 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

  

Por favor clique no botão em baixo para iniciar a sua participação neste estudo. 

  

 



Saúde e consumo em Portugal 

  

Com base em investigação, sabemos que é mais provável que compre certo tipo de 
produtos se desenvolver um plano em que especifique onde, quando e como o vai fazer. 
Nesse sentido, vamos pedir-lhe que construa esse plano com base na consulta de uma 
página de compra online que contenha esses produtos e possa servir como exemplo. 

  

Para isso pedimos-lhe que siga os seguintes passos: 

1) Sem fechar esta página, clique no link que se encontra a seguir e que o/a irá 
direccionar para a página do El Corte Inglés.  

Não lhe será pedido para comprar nada. Apenas para visualizar alguns produtos que se 
encontram nesta página! 

  

Depois de abrir, volte a esta página para continuar a ler as instruções! >>>  

 
  

Após alguns testes foi verificado que algumas pessoas não conseguiram abrir a página. 
Se isto lhe ocorrer, pedimos por favor que tente algumas vezes (fazendo 
refresh/actualizar página) até que esta abra. Se mesmo assim não resultar, pedimos que 
volte a tentar noutro dia, copiando o link desta página e voltando a abri-la nessa 
altura. 
  

2) Na página que lhe aparecer, de forma a poder continuar a navegar sem ter de 
comprar nada ou registar-se
Por favor insira o código 1649-013  (código da Universidade de Lisboa) no local 
representado pela figura abaixo e siga as instruções respectivas. 

, deverá inserir um código postal da área de Lisboa.  

  

   

3) Na página que lhe aparecer, escolha na secção 1 a opção "Alimentos dietéticos" (ver 
em baixo) e nas outras secções faça tal como está explicado nas figuras respectivas mais 
adiante. 



 

 
  

 Na secção 2 escolha a opção "Dietéticos diversos
  

". 

 
  

Na secção 3 mantenha a opção  

 

"Muesli e cereais". 

 
 



 4) Na lista que aparecer, escolha os 4 produtos que mais provavelmente compraria, 
escrevendo o nome de cada um deles e a quantidade que compraria (Kg ou unidades) no 
espaço indicado na tabela em baixo para o "tipo de produto

Não se esqueça que deverá manter a página do El Corte Inglés aberta enquanto faz este 
exercício, pois terá de escrever na tabela que se encontra em baixo os 4 produtos que lá 
vir, podendo ser necessário um "ir e voltar" várias vezes para o fazer. 

" (células A, B, C e D). 

  

 5) Após ter escrito os 4 produtos, pense nos seus planos para ir às compras de produtos 
alimentares DIETÉTICOS durante a próxima semana e faça um plano específico

  

 para 
onde e quando vai fazer compras, onde possa comprar esses 4 produtos. 

Se não encontrar uma marca de que goste pode optar por uma marca equivalente, visto 
que esta página contém alguns dos tipos de produtos que podem ser encontrados em 
todos os hipermercados e em alguns supermercados e lojas da especialidade. 

Nesse sentido, se o assim entender, pode indicar um local para compra desse tipo de 
produtos que não o El Corte Inglés. 

Com base no que foi dito, escreva por favor no espaço por baixo

 

 de cada um dos 4 
tipos de produto que escreveu antes (células A, B, C e D) o local, dia e hora ou altura do 
dia em que poderá comprá-los durante a próxima semana. 

TIPO DE PRODUTO 
BIOLÓGICO 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

1. Quantidade/peso do 
produto 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 
2. Local de compra 

(hipermercado, 
supermercado ou loja) 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

3. Dia da semana para 
a compra 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 
4. Hora aproximada de 

compra ou altura do 
dia 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

  

Por favor confirme que preencheu todos os espaços em branco na tabela acima. É para 
nós muito importante que o questionário seja completamente preenchido. 
 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra em baixo.  

Terminado!
 



Saúde e consumo em Portugal 

  

 

  

Muito obrigado pela sua participação!  

  

  

Dentro de 2 dias será contactado para participar na 2ª investigação e receberá as 
instruções respectivas. 

É muito importante que responda no próprio dia em que receber as instruções, pois o 
estudo está automaticamente programado para ser realizado nesse mesmo dia. 

  

Lembramos-lhe que de forma a entrar no sorteio deverá participar nas duas 
investigações 

  

e não apenas nesta. 

  

No caso de ter ocorrido algum problema, por favor contactar: rcarvalho@fpce.ul.pt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX VI 

- Study 1 material - Part 2: Decision making tasks and final questionnaire - 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

   

O presente estudo foi desenvolvido pelo grupo de investigação em Psicologia do 
Consumidor e tem como objectivo avaliar a utilização de páginas de compra online para 
produtos alimentares, no sentido de avaliar as decisões que as pessoas tomam neste tipo 
de ambiente informático. No seu total em média demora cerca de 15min. 

  

Em primeiro lugar gostaríamos de avaliar o tipo de decisões que as pessoas tomam nos 
supermercados/lojas. Neste âmbito, vamos apresentar-lhe uma situação em que lhe 
pedimos para imaginar o que faria se estivesse nela. 

Para dar um exemplo, apresentamos-lhe de seguida uma resposta obtida num outro 
estudo em relação a outro tema. 

Às pessoas foi-lhes pedido: “Imagine que tem de ir para o trabalho. Por favor descreva 
o que faria e os meios de transporte que utilizaria desde o momento em que deixa a sua 
casa até ao momento em que chega ao trabalho.” 

Uma resposta possível neste caso seria: “ Depois de sair de casa, dirigia-me à garagem 
e levava o carro. Primeiro iria levar o meu filho ao infantário e a minha filha à escola. 
Os dois sítios ficam a 2km de minha casa. Para isso eu apanhava a segunda circular 
entrando na (...)” 

  

De forma similar ao exemplo, gostaríamos que fizesse o seguinte: 

- Imagine que necessita de fazer compras para os pequenos-almoços da semana em sua 

casa e para isso vai comprar comida ao supermercado ou loja mais próxima.  

- Na altura em que chega a esse espaço, decide comprar pão, fruta e bolachas.  

- Por favor descreva por escrito o que faria desde o momento em que chega à secção 

correspondente a cada um dos produtos, até à altura em que escolhe o que quer levar, 

descrevendo as opções disponíveis e a forma como faz a escolha para cada um dos 

três produtos. 



Ainda que não seja pretendida uma descrição exaustiva de tudo aquilo que faria, é para 

nós importante que descreva como se fosse uma pequena história pelo menos os 

aspectos que se encontram assinalados acima a negrito/bold e não apenas alguns tópicos 

ou uma lista. 

  

1. Escreva por favor no espaço em branco que se encontra a seguir.  

O preenchimento deste espaço é essencial para poder passar à fase seguinte! 

 

  

  

2. Após ter realizado a descrição, gostaríamos agora de avaliar a sua escolha numa 
página de compra online com uma lista de produtos alimentares. 

 

Visto estarmos interessados em avaliar produtos diferentes, para simplificar, cada 
pessoa efectuará a escolha apenas para uma categoria de produto de entre 4 disponíveis. 

 

Tendo em conta isto, pedimos que pressione um dos botões em baixo de forma a que lhe 
seja atribuído aleatoriamente o produto relativo ao qual tomará decisões. 

 



Note que após carregar no botão, mesmo que volte atrás na página e carregue num botão 
diferente, o produto que lhe apareceu primeiro continuará a aparecer, visto que o 
sistema já lho atribuiu automaticamente e não será atribuída outra categoria. 

 

 

Para prosseguir com o estudo, por favor escolha uma das opções em baixo.  

Produto 1
 

Produto 2
 

Produto 3
 

Produto 4
 

 

Nota: Após carregar no botão, mesmo que volte atrás na página e carregue num botão 
diferente, o produto que lhe apareceu primeiro continuará a aparecer, visto que o 

sistema já lho atribuiu automaticamente e não será atribuída outra categoria. 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

 
 

 Produto que lhe foi atribuído: 

 

  

  

A página que verá a seguir terá uma lista de produtos e algumas das suas características, 
correspondentes a esta categoria. 

Nesta vamos pedir-lhe que seleccione o produto que com maior probabilidade 
compraria

Não lhe será pedido que efectue qualquer pagamento. 

, o qual lhe será oferecido mais tarde após completar o estudo. 

Depois de realizar esta escolha, pediremos que escolha mais 2 opções, para o caso de o 
produto que escolheu em primeiro lugar não existir no nosso stock. 

  

De forma a ver todas as embalagens na página apresentada, deverá visualizar toda a 
página, do topo para o fundo

A sua resposta deve ser seleccionada a partir da lista de produtos que aparecer, 
pressionando o botão correspondente ao produto que escolher. 

. 

  

Por favor pressione o botão em baixo

  

 para iniciar a escolha. 

 

 
 
 



 
- Familiar context condition - 



 

 
- New context condition - 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

   
 

Obrigado pelas suas respostas nas página de compra online. 

De forma a completar o estudo, pedimos-lhe apenas que preencha um pequeno 
questionário final. 

Agradecemos desde já a sua participação! 

 

 Para escolher a sua resposta referente às afirmações apresentadas em baixo, por 

favor seleccione o círculo na posição correspondente. 

 Que tipo de influência tiveram os 
seguintes aspectos na sua escolha 
de leite nas páginas anteriores? 

Não teve 
influência 

Influência 
fraca 

Influência 
média 

Influência 
forte 

Influência muito 
forte 

1. Cor da página de compra 
dos produtos.      

2. Ambiente sonoro do local 
onde se encontra.      

3. Organização dos produtos 
na página de compra.      

4. Tarefa em que lhe foi 
pedido para imaginar que tinha de 
comprar produtos para o pequeno 
almoço. 

     

5. Distância a que se 
encontra do seu computador.      

6. O seu comportamento de 
compra habitual.      

7. O preço dos produtos na 
página de compra.      

8. Outros factores.       



  

  
Nunca 1 vez por mês 2 vezes por mês 3 vezes por mês 4 ou mais vezes 

por mês 

Com que 
frequência compra o 
primeiro tipo de leite 

que escolheu 
anteriormente? 

     

Com que 
frequência compra o 
segundo tipo de leite 

que escolheu 
anteriormente? 

     

Com que 
frequência compra o 
terceiro tipo de leite 

que escolheu 
anteriormente? 

     

   

1. Até que ponto considera que a descrição do seu comportamento na tarefa em que lhe foi 
pedido para imaginar que tinha de comprar produtos para o pequeno-almoço, é representativa 

(típica) do seu comportamento de compra habitual nas últimas 3 semanas? 

Nada representativa Muito representativa 

1    2    3   4    5    6    7 

2. Que tipo de influência teve o seu comportamento de compra habitual ao nível dos 
produtos que escolheu na compra online? 

Muito fraca Muito forte 

1    2    3   4    5    6    7 

   

 

 

 



 

a. Tenho a intenção de comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo 
mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Vou tentar comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

c. Planeio comprar produtos de agricultura biológica durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  
Dados biográficos 

  

1. Sexo: Feminino  Masculino  

2. Idade? anos.  

3. Localidade onde vive:  

4. Qual o nível de educação mais alto que completou? Escolha nesta lista  

  

Indique por favor na caixa seguinte, o nome do estudante que lhe pediu para participar 
no estudo (se for esse o caso). 

 
 Por favor indique na caixa seguinte, a sua data de nascimento, seguida da primeira 

inicial do seu nome (ex. 03-12-1958-F). 

 

  

Confirme por favor que respondeu a todas as perguntas. É para nós muito importante 
que o tenha feito! 

Quando terminar, por favor pressione o botão que se encontra em baixo.  

Terminar
 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do Consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

  

  

 

 

 

Muito obrigado pela sua participação em ambos os estudos! 

Poderá neste momento fechar esta página e terminar o seu contributo. 

  

 

 

No caso de ter alguma dúvida ou quiser esclarecimentos adicionais sobre os 
objectivos dos estudos e resultados esperados, por favor contactar: 

rcarvalho@fpce.ul.pt 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX VII 

- Choice probability calculations - 



 - Study 1 - 
 

 Choice probability (dependent events) 

 Organic-
Organic 

Non-organic- 
Non-organic 

Organic-Non-
organic 

Non-organic- 
Organic 

1st decision vs. 2nd decision .09 .42 .24 .24 

2nd decision vs. 3rd decision .10 .46 .26 .26 

1st decision vs. 3rd decision .10 .46 .26 .26 

 
 
 
- Probability of obtaining non-organic
- Probability of obtaining 

 in the first choice = P(NO)=(8/12)=.66 
organic

 
 in the first choice = P(O)=(4/12)=.33 

 
- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
second choice = P(NO1, then NO2)=P(NO)*P(NO2/ NO1)=(8/12)*(7/11)=.66x.64=.42 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then organic

 

 in the second 
choice = P(O1, then O2)=P(O)*P(O2/ O1)=(4/12)*(3/11)=.33x.27=.09 

- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then organic

 

 in the 
second choice = P(NO1, then O2)=P(NO)*P(O2/ NO1)=(8/12)*(4/11)=.66x.36=.24 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
second choice = P(O1, then NO2)=P(O)*P(NO2/ O1)=(4/12)*(8/11)=.33x.73=.24 

 
- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(NO1, then NO3)=P(NO)*P(NO3/ NO1)= (8/12)*(7/10)=.66x.70=.46 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then organic

 

 in the third 
choice = P(O1, then O3)=P(O)*P(O3/ O1)= (4/12)*(3/10)=.33x.30=.10 

- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then organic

 

 in the 
third choice = P(NO1, then O3)=P(NO)*P(O3/ NO1)= (8/12)*(4/10)=.66x.40=.26 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(O1, then NO3)=P(O)*P(NO3/ O1)= (4/12)*(8/10)=.33x.80=.26 

 
- Probability of obtaining non-organic in the second choice and then non-organic

 

 in 
the third choice = P(NO2, then NO3)=P(NO)*P(NO3/ NO2)=(8/12)*(7/10)=.66x.70=.46 



- Probability of obtaining organic in the second choice and then organic

- Probability of obtaining 

 in the third 
choice = P(O2, then O3)=P(O)*P(O3/ O2)= (4/12)*(3/10)=.33x.30=.10 

non-organic in the second choice and then organic

 

 in the 
third choice = P(NO2, then O3)=P(NO)*P(O3/ NO2)=(8/12)*(4/10)=.66x.40=.26 

- Probability of obtaining organic in the second choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(O2, then NO3)=P(O)*P(NO3/ O2)= (4/12)*(8/10)=.33x.80=.26 

 
- Probability of obtaining non-organic

 

 in the three choices = P(NO1, then NO2, then 
NO3)=P(NO)*P(NO2/ NO1) *P(NO3/ NO2)=(8/12)*(7/11)*(6/10)=.66x.64x.60=.25 

- Probability of obtaining organic

 

 in the three choices = P(O1, then O2, then 
O3)=P(O)*P(O2/ O1) *P(O3/ O2)= (4/12)*(3/11)*(2/10)=.33x.27x.20=.02 

 
 
 

Chi-square = (Observed  - Expected)2/Expected 
Expected = Chance Probability x N 

Degrees of freedom = N cells - 1 
 
  
 



- Study 2 - 
 

 Choice probability (independent events) 

 Habitual-
Habitual 

Non-habitual-
Non-habitual 

Habitual - Non-
habitual 

Non-habitual - 
Habitual 

Familiar context 
vs. new context .25 .25 .25 .25 

 
 
- Probability of obtaining habitual
- Probability of obtaining 

 in each context = P(H)=(6/12)=.50 
non-habitual

 
 in each context = P(NH)=(6/12)=.50 

- Probability of obtaining habitual in one context and then non-habitual

 

 in the other 
context = P(H1, then NH2)=P(H1)*P(NH2)=(6/12)*(6/12)=.50x.50=.25 

- Probability of obtaining habitual in one context and then habitual

 

 in the other 
context = P(H1, then H2)= P(H1)*P(H2)=(6/12)*(6/12)=.25 

- Probability of obtaining non-habitual in one context and then non-habitual

 

 in the 
other context = P(NH1, then NH2)= P(NH1)*P(NH2)=(6/12)*(6/12)=.25 

- Probability of obtaining non-habitual in one context and then habitual

 

 in the other 
context = P(NH1, then H2)= P(NH1)*P(H2)= (6/12)*(6/12)=.25 

 
 
 

Chi-square = (Observed  - Expected)2/Expected 
Expected = Chance Probability x N 

Degrees of freedom = N cells - 1 
 
 



- Study 4 - 
 

 Choice probability (dependent events) 

 Organic-
Organic 

Non-organic- 
Non-organic 

Organic-Non-
organic 

Non-organic- 
Organic 

1st decision vs. 2nd decision .09 .42 .24 .24 

2nd decision vs. 3rd decision .10 .46 .26 .26 

1st decision vs. 3rd decision .10 .46 .26 .26 

 
 
 
- Probability of obtaining non-organic
- Probability of obtaining 

 in the first choice = P(NO)=(8/12)=.66 
organic

 
 in the first choice = P(O)=(4/12)=.33 

 
- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
second choice = P(NO1, then NO2)=P(NO)*P(NO2/ NO1)=(8/12)*(7/11)=.66x.64=.42 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then organic

 

 in the second 
choice = P(O1, then O2)=P(O)*P(O2/ O1)=(4/12)*(3/11)=.33x.27=.09 

- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then organic

 

 in the 
second choice = P(NO1, then O2)=P(NO)*P(O2/ NO1)=(8/12)*(4/11)=.66x.36=.24 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
second choice = P(O1, then NO2)=P(O)*P(NO2/ O1)=(4/12)*(8/11)=.33x.73=.24 

 
- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(NO1, then NO3)=P(NO)*P(NO3/ NO1)= (8/12)*(7/10)=.66x.70=.46 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then organic

 

 in the third 
choice = P(O1, then O3)=P(O)*P(O3/ O1)= (4/12)*(3/10)=.33x.30=.10 

- Probability of obtaining non-organic in the first choice and then organic

 

 in the 
third choice = P(NO1, then O3)=P(NO)*P(O3/ NO1)= (8/12)*(4/10)=.66x.40=.26 

- Probability of obtaining organic in the first choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(O1, then NO3)=P(O)*P(NO3/ O1)= (4/12)*(8/10)=.33x.80=.26 

 
- Probability of obtaining non-organic in the second choice and then non-organic

 

 in 
the third choice = P(NO2, then NO3)=P(NO)*P(NO3/ NO2)=(8/12)*(7/10)=.66x.70=.46 



- Probability of obtaining organic in the second choice and then organic

- Probability of obtaining 

 in the third 
choice = P(O2, then O3)=P(O)*P(O3/ O2)= (4/12)*(3/10)=.33x.30=.10 

non-organic in the second choice and then organic

 

 in the 
third choice = P(NO2, then O3)=P(NO)*P(O3/ NO2)=(8/12)*(4/10)=.66x.40=.26 

- Probability of obtaining organic in the second choice and then non-organic

 

 in the 
third choice = P(O2, then NO3)=P(O)*P(NO3/ O2)= (4/12)*(8/10)=.33x.80=.26 

 
- Probability of obtaining non-organic

 

 in the three choices = P(NO1, then NO2, then 
NO3)=P(NO)*P(NO2/ NO1) *P(NO3/ NO2)=(8/12)*(7/11)*(6/10)=.66x.64x.60=.25 

- Probability of obtaining organic

 

 in the three choices = P(O1, then O2, then 
O3)=P(O)*P(O2/ O1) *P(O3/ O2)= (4/12)*(3/11)*(2/10)=.33x.27x.20=.02 

 
 
 

Chi-square = (Observed  - Expected)2/Expected 
Expected = Chance Probability x N 

Degrees of freedom = N cells - 1 
 



- Study 5a - 
 

 Choice probability (independent events) 

 Organic-
Organic 

Non-organic- 
Non-organic 

Organic (low)-Non-
organic (equal) 

Non-organic (low)- 
Organic (equal) 

High salience 
context vs. equal 
salience context 

.17 .33 .17 .33 

 
- Probability of obtaining non-organic
- Probability of obtaining 

 in the low salience context = P(H)=(4/6)=.66 
non-organic

 

 in the equal salience context 
=P(NH)=(3/6)=.50 

- Probability of obtaining non-organic in the low salience context and then organic

 

 
in the equal salience context = P(NO1, then O2)=P(NO1)*P(O2)=(4/6)*(3/6)= 
.66x.50=.33  

- Probability of obtaining non-organic in the equal salience context and then organic

 

 
in the low salience context = P(NO1, then O2)=P(NO1)*P(O2)= (3/6)*(2/6)= 
.50x.33=.17 

- Probability of obtaining organic in one context and then organic

 

 in the other 
context = P(O1, then O2)= P(O1)*P(O2)=(3/6)*(2/6)=.17 

- Probability of obtaining non-organic in one context and then non-organic

 

 in the 
other context = P(O1, then NO 2)= P(O1)*P(NO 2)=(4/6)*(3/6)=.33 

 
 

- Study 5b - 
 

 Choice probability (independent events) 

 Organic-
Organic 

Non-organic- 
Non-organic 

Organic (low)-Non-
organic (equal) 

Non-organic (low)- 
Organic (equal) 

High salience 
context vs. equal 
salience context 

.17 .33 .17 .33 

 
- Probability of obtaining non-organic
- Probability of obtaining 

 in the low salience context = P(H)=(4/6)=.66 
non-organic

 

 in the equal salience context 
=P(NH)=(3/6)=.50 

- Probability of obtaining non-organic in the low salience context and then organic

 

 
in the equal salience context = P(NO1, then O2)=P(NO1)*P(O2)=(4/6)*(3/6)= 
.66x.50=.33  

- Probability of obtaining non-organic in the equal salience context and then organic 
in the low salience context = P(NO1, then O2)=P(NO1)*P(O2)= (3/6)*(2/6)= 
.50x.33=.17 



 
- Probability of obtaining organic in one context and then organic

 

 in the other 
context = P(O1, then O2)= P(O1)*P(O2)=(3/6)*(2/6)=.17 

- Probability of obtaining non-organic in one context and then non-organic

 

 in the 
other context = P(O1, then NO 2)= P(O1)*P(NO 2)=(4/6)*(3/6)=.33 

 
 

 
 

Chi-square = (Observed  - Expected)2/Expected 
Expected = Chance Probability x N 

Degrees of freedom = N cells - 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX VIII 

- Familiar brands questionnaire – orange juice (email questionnaire) - 



No área científica da Psicologia do Consumidor um dos campos mais investigados tem 
sido o da influência das marcas dos produtos ao nível dos comportamentos de compra, 
centrando-se o presente estudo especificamente no consumo de sumos de laranja à 
venda em Portugal. 
Os dados por si fornecidos são confidenciais e o anonimato será respeitado. 
Sendo este estudo realizado no âmbito de um projecto de doutoramento, os resultados 
poderão apenas ser publicados e apresentados em meios científicos/académicos e não 
serão utilizados para fins comerciais ou por empresas de marketing e publicidade. 
Desde já agradecemos a sua contribuição! 
 
1. Nos espaços em branco que se encontram abaixo, pedimos que escreva por favor o 
maior número que conseguir de marcas de sumo de laranja.  

Escreva uma marca em cada linha. Não é necessário escrever em todas linhas. Use as 
necessárias para escrever o maior número que conseguir de marcas. 

 
Marca de sumo de laranja  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2. Após terminar, volte a ler as marcas que escreveu e na coluna ao lado destas, ordene-
as da mais importante para si (número 1) até à menos importante. 



Antes de responder às próximas perguntas, certifique-se por favor que respondeu 
às duas tarefas da página anterior. 
 

3. De seguida serão fornecidas listas de marcas de sumos disponíveis no mercado, as 
quais pedimos que avalie segundo as escalas apresentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale para cada marca de sumo de laranja o número correspondente à sua resposta: 
 

Marca Resposta Marca Resposta 
Sumo 100% Ceres  Sumo 100% Sumol  

Sumo 100% Compal  Sunny delight  
Sumo 100% Continente  Sumo original Tropicana  

Sumo minute maid Danone  Sumo Compal fresh  
Fanta  LIDL  

Sumo 100% Fresky  Um Bongo  
Frisumo  Capri-sonne  

Pingo Doce  Sumo 100% Frutis natura  
Sumo 100% Santàl  Sumo laranja fresh Compal  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale para cada marca de sumo de laranja o número correspondente à sua resposta: 
 

Marca Resposta Marca Resposta 
Sumo 100% Ceres  Sumo 100% Sumol  

Sumo 100% Compal  Sunny delight  
Sumo 100% Continente  Sumo original Tropicana  

Sumo minute maid Danone  Sumo Compal fresh  
Fanta  LIDL  

Sumo 100% Fresky  Um Bongo  
Frisumo  Capri-sonne  

Pingo Doce  Sumo 100% Frutis natura  
Sumo 100% Santàl  Sumo laranja fresh Compal  

    

Quando faz compras, em que medida a marca de sumo de laranja indicada na lista é 
importante para si? 

Nada 
Importante 

Pouco 
Importante 

Importante Muito 
Importante 

Nem muito 
nem pouco 
importante 

1 2 3 4 5 

Em que grau lhe é familiar a marca de sumo de laranja indicada na lista? 

Conheço 
muito pouco 

Conheço pouco  Conheço bem Conheço 
muito bem 

 

Conheço 
razoavelmente 

1 2 3 4 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale para cada marca de sumo de laranja o número correspondente à sua resposta: 
 

Marca Resposta Marca Resposta 
Sumo 100% Ceres  Sumo 100% Sumol  

Sumo 100% Compal  Sunny delight  
Sumo 100% Continente  Sumo original Tropicana  

Sumo minute maid Danone  Sumo Compal fresh  
Fanta  LIDL  

Sumo 100% Fresky  Um Bongo  
Frisumo  Capri-sonne  

Pingo Doce  Sumo 100% Frutis natura  
Sumo 100% Santàl  Sumo laranja fresh Compal  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale para cada marca de sumo de laranja o número correspondente à sua resposta: 
 

Marca Resposta Marca Resposta 
Sumo 100% Ceres  Sumo 100% Sumol  

Sumo 100% Compal  Sunny delight  
Sumo 100% Continente  Sumo original Tropicana  

Sumo minute maid Danone  Sumo Compal fresh  
Fanta  LIDL  

Sumo 100% Fresky  Um Bongo  
Frisumo  Capri-sonne  

Pingo Doce  Sumo 100% Frutis natura  
Sumo 100% Santàl  Sumo laranja fresh Compal  

    
 

Com que frequência consome a marca de sumo de laranja indicada na lista? 

Nunca Poucas vezes Muitas vezes Sempre 
 

Umas vezes 
sim outras não 

1 2 3 4 5 

Em que grau considera lhe agrada a marca de sumo de laranja indicada na lista? 

Não gosto  
nada 

Não gosto Gosto Gosto muito 
 

Nem gosto 
nem desgosto 

1 2 3 4 5 



 
 
 

4. Dados biográficos 
 
 
Para fins de codificação dos questionários, pedimos-lhe que indique a sua data de 
nascimento e primeira inicial do seu nome

 

 como no exemplo que se segue: 
30/09/1980 R 

Data + inicial  
 
 

Sexo  
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX IX 

- Unfamiliar brands questionnaire (orange juice) - 



 

Por favor leia o seguinte com atenção: 

 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente 

solicite o contrário. 

 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e 

solicitar que os meus dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação e 

que podem ser apresentados em congressos científicos e/ou publicados em publicações 

técnico-científicas, mantendo o anonimato dos participantes. 

 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

 

 

1. Diga por favor qual ou quais as marcas de sumo de laranja

 

 que mais compra, sendo a 

primeira a de compra mais frequente, seguido da segunda e da terceira: 

1) 2) 3) 

 

 

  
2. De todo o sumo de laranja

 

 que compra, que percentagem corresponde a cada tipo? 

(se compra sempre só de um tipo, deverá escrever apenas nesse) 

Sumo 100% % 
Sumo de laranja 

néctar 
% 

Sumo de laranja 

refrigerado 
% 

 
 
 
 



3. De seguida serão apresentadas um conjunto de marcas estrangeiras de sumo de 
laranja, as quais pedimos que avalie nas 5 questões do lado direito. Pedimos por favor 
que faça isto para 
 

cada uma delas. 

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Costa 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Del Monte 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Don Simon 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 
 
 



 
 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Grove 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 
 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Innocent 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Libby’s 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 
 
 
 
 
 



 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Sainsbury’s 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Morrisons  

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 

 

Diga por favor a primeira coisa 
que lhe vem à cabeça quando olha 

para esta marca. Escrever no 
espaço ao lado → 

Waitrose 

 

Por favor faça uma cruz ao lado da opção que escolher, em cada uma das linhas
Esta marca soa-lhe a algo... 

. 

Muito positivo  Positivo  Nem positivo 
nem negativo  Negativo  Muito negativo  

Muito 
desagradável  Desagradável  

Nem 
desagradável 

nem agradável 
 Agradável  Muito agradável  

Muito bom  Bom  Nem bom nem 
mau  Mau  Muito mau  

Muito 
prejudicial  Prejudicial  Nem prejudicial 

nem benéfico  Benéfico  Muito benéfico  

 
Se tivesse de ir às compras e encontrasse à venda os sumos de laranja que acabou 
de ver, qual escolheria? 
Por favor escreva o nome do 
sumo no espaço ao lado:  

 
 

Muito obrigado por participar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

APPENDIX X 

- Study 2 material - Part 1: Goal priming task - 



- Ambientes reais e virtuais de compra - 

Uma das áreas de investigação mais recentes no âmbito do tipo de produtos que as 
pessoas compram para consumo próprio nos países desenvolvidos, relaciona-se com a 
compra de produtos através da internet, sendo esse o tema da investigação para a qual 
pedimos a sua colaboração. 

Este estudo é coordenado por uma equipa de investigação da Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

Ser-lhe-á pedido para descrever como faz as suas compras no dia-a-dia, escolher alguns 
produtos numa loja "virtual" e finalmente responder a um questionário.  

Tempo estimado de participação: 15min. 

Como recompensa pela participação neste estudo, ser-lhe-á mais tarde oferecido o 
produto que escolher, sendo contactado(a) posteriormente para esse efeito. 

 
 

Consentimento de Participação 

Por favor leia o seguinte com atenção: 

- Fui informado acerca dos objectivos desta investigação e eles são claros para mim. 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente 
solicite o contrário. 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e 
solicitar que os meus dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação 
e que podem ser apresentados em congressos científicos e/ou publicados em 
publicações técnico-científicas, mantendo o anonimato dos participantes. 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

 

Por favor, clique em "Iniciar" em baixo, para que a sua participação neste estudo 
possa começar. 

INICIAR 



 

Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

  

Em primeiro lugar gostaríamos de avaliar o tipo de decisões que as pessoas tomam nos 
supermercados/lojas. Neste âmbito, vamos apresentar-lhe uma situação em que lhe 
pedimos para imaginar o que faria se estivesse nela. 

Para dar um exemplo, apresentamos-lhe de seguida uma resposta obtida num outro 
estudo em relação a outro tema. 

Às pessoas foi-lhes pedido: “Imagine que tem de ir para o trabalho. Por favor descreva 
o que faria e os meios de transporte que utilizaria desde o momento em que deixa a sua 
casa até ao momento em que chega ao trabalho.” 

Uma resposta possível neste caso seria: “Depois de sair de casa, dirigia-me à garagem 
para levar o carro. Primeiro iria levar o meu filho ao infantário e a minha filha à 
escola. Os dois sítios ficam a 2km de minha casa. Para isso eu apanhava a segunda 
circular entrando na (...)” 

  

De forma similar ao exemplo, gostaríamos que fizesse o seguinte: 

- Imagine que necessita de fazer compras para os pequenos-almoços ou lanches da 

semana em sua casa e para isso vai comprar comida ao supermercado ou loja mais 

próxima.  

- Na altura em que chega a esse espaço, decide comprar 

- Por favor descreva o que faria desde o momento em que chega à secção do 

supermercado ou loja onde se encontra cada um dos produtos, até à altura em que 

escolhe o que quer levar, escrevendo nos espaços em baixo as opções disponíveis nesse 

local e a forma como faz a escolha para cada um dos dois produtos. 

pão e leite.  

Ainda que não seja pretendida uma descrição exaustiva de tudo aquilo que faria, é para 

nós importante que descreva como se fosse uma pequena história pelo menos os 



aspectos que se encontram assinalados acima a negrito/bold e não apenas alguns tópicos 

ou uma lista. 

  

1. Escreva por favor no espaço em branco que se encontra a seguir, o que lhe foi 

pedido relativo à compra de 

O preenchimento deste espaço é essencial para poder passar à fase seguinte! 

pão. 

 

2. Escreva por favor no espaço em branco que se encontra a seguir, o que lhe foi 

pedido relativo à compra de 

O preenchimento deste espaço é essencial para poder passar à fase seguinte! 

leite. 

 

  



2. Após ter realizado a descrição, gostaríamos agora de avaliar a sua escolha numa 
página de compra online com uma lista de produtos alimentares. 

Visto estarmos interessados em avaliar produtos diferentes, para simplificar cada pessoa 
efectuará a escolha apenas para uma categoria de produto de entre 4 disponíveis. 

Tendo em conta isto, pedimos que pressione um dos botões em baixo de forma a que lhe 
seja atribuído aleatoriamente a categoria relativa à qual tomará decisões. 

Note que após carregar no botão, mesmo que volte atrás na página e carregue num botão 
diferente, a categoria que lhe apareceu primeiro continuará a aparecer, visto que o 
sistema já lho atribuiu automaticamente e não será atribuída outra categoria. 

 

 

  

Para prosseguir com o estudo, por favor escolha uma das opções em baixo.  

Categoria 1
 

Categoria 2
 

Categoria 3
 

Categoria 4
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XI 

- Study 2 - Part 2: Decision making tasks and final questionnaire - 

 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

 
 

 
 

Categoria que lhe foi atribuída: 

 

  

De seguida vão ser-lhe apresentadas duas situações

O produto ser-lhe-á oferecido mais tarde após completar o estudo e será contactado para 
esse efeito. 

 para as quais lhe vamos pedir para 
escolher um produto desta categoria em cada uma delas, a partir de uma lista de 
produtos e suas características. 

Não lhe será pedido que efectue qualquer pagamento! 

  

De forma a ver todas as embalagens na página apresentada, deverá percorrer toda a 
página, do topo para o fundo

Deve seleccionar a sua resposta na lista de produtos que aparecer, pressionando o botão 
com a palavra "

. 

comprar

  

" ao lado do produto escolhido. 

Por favor clique em "iniciar" em baixo

 

 para realizar a sua escolha. 

INICIAR 



 

 



 
- Familiar context condition -



 
 

 



 

- New context condition - 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do Consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

  
 

Obrigado pelas suas respostas nas páginas de compra online. 

De forma a completar o estudo, pedimos-lhe apenas que preencha um questionário final. 

Agradecemos desde já a sua participação! 

 

De seguida iremos apresentar-lhe um conjunto de afirmações, para as quais pedimos 
que escolha a resposta (de entre 7 possíveis) que mais corresponde à sua opinião. Para o 
tornar claro, vamos apresentar-lhe primeiro um exemplo. 

Imagine que lhe era apresentada a frase "No Verão existem muito mais turistas no 
Algarve, do que em qualquer outra região do país." em conjunto com a escala de 
resposta de 1 a 7, em que o 1 corresponde a Discordo Totalmente e o 7 a Concordo 
Totalmente tal como apresentado de seguida. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

1    2    3   4    5    6    7 

Se concordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a resposta mais próxima do 
Concordo Totalmente (ponto 7), se discordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a 
resposta mais próxima do Discordo Totalmente (ponto 1), se não concordasse nem 
discordasse (50/50) seleccionaria a resposta no meio da escala (ponto 4).  

Se a concordância ou discordância não fosse a 100% escolheria uma das restantes 
respostas,  consoante se aproximasse mais do lado do concordo (pontos 5 e 6) ou do 
discordo (pontos 2 e 3). 

Para escolher a sua resposta referente às afirmações apresentadas em baixo, por favor 

seleccione o círculo na posição correspondente. 

  

Por cada bloco de perguntas que aparecer, por favor confirme que respondeu a 
todas. Obrigado! 



  

As afirmações seguintes referem-se à compra de leite

  

: 

1. Comprar leite é algo que eu faço frequentemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

2. Comprar leite é algo que eu faço automaticamente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

3. Comprar leite é algo que eu faço sem que tenha de me lembrar conscientemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

4. Comprar leite é algo que me faz sentir estranho se não o faço. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

5. Comprar leite é algo que eu faço sem pensar. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

6. Comprar leite é algo que requereria esforço não o fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

7. Comprar leite é algo que pertence à minha rotina diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

8. Comprar leite é algo que começo a fazer antes de eu me aperceber que o estou a 
fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

9. Comprar leite é algo que eu acharia difícil não fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

10. Comprar leite é algo que eu não tenho necessidade de pensar em fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

11. Comprar leite é algo que é tipicamente "eu". 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

12. Comprar leite é algo que eu ando a fazer já há muito tempo. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 



  

As afirmações seguintes referem-se à compra de leite

  

: 

a. Tenho a intenção de comprar leite no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Tenho a intenção de comprar leite durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

c. Vou tentar comprar leite durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

d. Planeio comprar leite durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

 As afirmações seguintes referem-se à compra de sumo de laranja

  

: 

1. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço frequentemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

2. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço automaticamente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

3. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço sem que tenha de me lembrar 
conscientemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

4. Comprar sumo de laranja é algo que me faz sentir estranho se não o faço. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

5. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço sem pensar. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

6. Comprar sumo de laranja é algo que requereria esforço não o fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 



7. Comprar sumo de laranja é algo que pertence à minha rotina 
diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

8. Comprar sumo de laranja é algo que começo a fazer antes de eu me aperceber 
que o estou a fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

9. Comprar sumo de laranja é algo que eu acharia difícil não fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

10. Comprar sumo de laranja é algo que eu não tenho necessidade de pensar em 
fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

11. Comprar sumo de laranja é algo que é tipicamente "eu". 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

12. Comprar sumo de laranja é algo que eu ando a fazer já há muito tempo. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

As afirmações seguintes referem-se à compra de sumo de laranja

  

:  

a. Tenho a intenção de comprar sumo de laranja no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Tenho a intenção de comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

c. Vou tentar comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

d. Planeio comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

 



 

 
Dados biográficos 

  

1. Sexo: Feminino  Masculino  

2. Idade? anos.  

3. Localidade onde vive:  
4. Qual o nível de educação mais alto que completou? 

Escolha nesta lista  

  

No caso de ser estudante e receber créditos pela participação no estudo, indique por 
favor o seu número de estudante

 Nº  

 em baixo.  

 
Por favor indique na caixa em baixo a sua data de nascimento seguida da primeira 

inicial do seu nome (por exemplo: 03-12-1988-R):  

 

  

Por favor confirme que respondeu a todas as perguntas. É para nós muito importante 
que o questionário seja completamente preenchido! 

 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra abaixo. Muito obrigado! 

Terminado!
 



Ambientes reais e virtuais de compra 

- Grupo de Investigação em Psicologia do Consumidor - 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

  

 

 

  

Muito obrigado pela sua participação! 

Depois de ler esta página, poderá fechá-la e terminar o seu contributo. 

  

Nota: O produto que escolheu em cada situação ser-lhe-á oferecido mais tarde, após se 
ter atingido o número mínimo necessário de participantes. Para poder receber esse 

produto, por favor envie-nos um email para: rcarvalho@fpce.ul.pt com o código que 
escreveu na página anterior (data de aniversário + primeira inicial do nome) de forma a 

confirmarmos a sua participação. 

  

No caso de ter alguma dúvida ou quiser esclarecimentos adicionais sobre os 
objectivos dos estudos e resultados esperados, por favor contacte: 

rcarvalho@fpce.ul.pt 

mailto:rcarvalho@fpce.ul.pt�
mailto:rcarvalho@fpce.ul.pt�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XII 

- Study 3 material - Part 1: Goal priming task - 



- Ambientes reais e virtuais de compra - 

Uma área de investigação recente no âmbito do tipo de produtos que as pessoas compram para consumo próprio 
relaciona-se com o efeito que os componentes físicos do espaço (cores, música, espaço, etc.) têm sobre os 
comportamentos de consumo, sendo esse o objectivo da investigação para a qual pedimos a sua colaboração. 

Para tal, o presente estudo terá 2 partes distintas: 

1) Análise da importância da disposição dos produtos em prateleiras e características físicas associadas, para os 
consumidores. 

2) Análise da utilização de páginas de compra online, no sentido de avaliar as decisões que as pessoas tomam em 
ambiente virtual.  

De forma a que a sua participação seja registada como válida, deverá completar as duas partes do estudo. 

Importante: O único critério para participar neste estudo é que faça compras de produtos alimentares no 
mínimo uma vez em cada 15 dias num hipermercado, supermercado, mercearia, mini-mercado ou loja similar. 
Pedimos que no caso de não cumprir este critério, peça a alguém seu conhecido que o cumpra, para participar 
(pais, irmãos, amigos, etc.). 

 Coordenação do estudo: Equipa de Investigação e Aplicação Integrada da Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade de Lisboa. 

Tempo estimado de participação: 15min. 
 

Consentimento de Participação 

Por favor leia o seguinte com atenção: 

- Fui informado acerca dos objectivos desta investigação, sendo estes claros para mim. 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente solicite o contrário. 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e solicitar que os meus 

dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação e que podem ser 

apresentados em congressos científicos e/ou publicados em publicações técnico-científicas, mantendo o 

anonimato dos participantes. 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

Por favor, clique em "Iniciar" em baixo, para que a sua participação 

INICIAR  



Disposição dos produtos em prateleiras  

  

De seguida iremos apresentar-lhe algumas fotografias de estabelecimentos comerciais e 
pedir-lhe que as avalie com base num conjunto de afirmações.  

Para isso vamos solicitar-lhe a instalação de um programa no seu computador, que lhe 
permita ver essas fotos. 

 

Importante: 

- Para poder correr o programa necessita de ter o Windows XP ou inferior. Este não 
funciona no Windows Vista ou Mac. Se não tiver o Windows XP ou inferior, pedimos 
que pare neste momento e inicie o estudo mais tarde, num computador com estas 
características. 

- Alguns computadores podem não permitir o download do ficheiro do programa. Se 
isso ocorrer, tente desligar o anti-vírus durante o decorrer do estudo ou realizar o estudo 
noutro computador. 

  

Para iniciar esta tarefa no computador, por favor leia primeiro as instruções 
seguintes:  

  

1) Carregue no botão que se encontra a seguir e guarde no seu computador o ficheiro 
correspondente ao programa que vai utilizar. Asseguramos que o ficheiro não tem 
qualquer tipo de vírus informático e poderá apagá-lo no final do estudo. 

  

 

2) Ao carregar no botão irá aparecer-lhe uma janela (em baixo encontra 2 possibilidades 
consoante o programa de navegação na net que esteja a utilizar). Ao aparecer essa 
janela, carregue em "Save" ou "Guardar" e guarde o ficheiro no seu desktop/ambiente 
de trabalho. 

 

 



 

Internet Explorer 

 

   

Mozilla Firefox 

 

  

3) Abra o ficheiro clicando 2 vezes sobre ele com o rato. O ficheiro poderá ter o aspecto 
apresentado de seguida 

 

  

 



4) No caso de lhe aparecer uma janela de segurança, por favor clique na opção "Run" ou 
"Executar". O ficheiro não causará dano ao seu computador. 

 

  

5) Na janela que aparecer escolha o local onde guardar a pasta que vai agora 
descomprimir para o computador. É recomendável que a guarde no seu ambiente de 
trabalho/desktop, clicando na opção "Browse" (ou equivalente em português) e depois 
seleccionando a opção ambiente de trabalho/desktop. Carregue em ok quando 
seleccionar onde colocar a pasta. 

        

 

 

 



6) Após estes passos, clique na opção "unzip" (ou equivalente em português) e feche 
esta janela após o ficheiro ser descomprimido. 

 

  

7) Abra a pasta que foi descarregada no seu computador com o nome de "expergenctr" e 
clique 2 vezes no ícone apresentado a seguir. Isto fará com que o programa que contém 
as fotos tenha início. 

 

4) Quando o programa tiver início, carregue em "Set up", tal como indica a imagem 
seguinte. 

 

 

5)  No menu que aparecer, escreva um número à sua escolha na linha à esquerda da 
palavra "Participant", tal como indica a imagem seguinte. (no caso de existirem várias 
pessoas a responder ao estudo no mesmo computador, deverão escolher números 
diferentes entre si) 



 

6)  Depois de escrever o número, carregue em "Go to Start", tal como indica a imagem 
seguinte. 

 

7)  De seguida, carregue em "Start", tal como indica a imagem seguinte. 

 

 

  



8)  Se o programa tiver início, deverá aparecer um ecrã negro com um texto escrito a 
branco, tal como indica a imagem seguinte.  

 

  

Por favor siga as instruções dadas anteriormente e inicie o programa.  

  

Após terminar de ver as fotos, volte a esta página e continue a ler as instruções. 

  

 

De forma a confirmar que a tarefa de visualização das fotos foi completada, por favor 
insira em baixo a palavra que lhe foi pedida para escrever aqui no final dessa tarefa.  

 

Palavra pedida:  

Após escrever a palavra, carregue no botão em baixo: 

 



Disposição dos produtos em prateleiras - questionário 

Pedimos-lhe agora que responda a algumas perguntas rápidas associadas ao tema deste 
estudo, assinalando o círculo por baixo da opção que escolher. 

  

Indique por favor de seguida nos espaços respectivos, os 5 produtos mais comprados 
por si no supermercado (e não pela sua família ou outras pessoas) por ordem de 
frequência de compra, sendo o 1º o mais comprado, o 2º o mais comprado a seguir ao 
primeiro, etc. 

Produto 1:  

Produto 2:  

Produto 3:  

Produto 4:  

Produto 5:  

   

Quando tenciona comprar os seguintes 
produtos? 

Daqui a 
menos 

de 7 dias 

Daqui a 
7-15 
dias 

Daqui a 
15-22 
dias 

Daqui a 
22-30 
dias 

Daqui a 
mais de 
30 dias 

Nunca 

1. Pão       

2. Sumo de laranja       

3. Produtos de jardinagem       

4. Bolachas       

5. Produtos de limpeza       

6. Leite       

7. Chocolates       

8. Cereais       

9. Produtos de higiene pessoal       

10. Carne/peixe/ovos       

11. Produtos para o automóvel       

12. Roupa       



  

1. Em média, quantas vezes por mês compra produtos alimentares no hipermercado, 

supermercado ou comércio local? (0, 1, 2, ...)  

   

1. Sexo: Feminino  Masculino  

2. Idade? anos.  

3. Localidade onde vive:  
4. Qual o nível de educação mais alto que completou? 

Escolha nesta lista  

  

Por favor confirme que respondeu a todas as perguntas. 
 

Quando terminar, pressione o botão que se encontra abaixo, de forma a que possa 
iniciar a 2ª parte da investigação.  

 

Continuar
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XIII 

- Study 3 - Examples of images and scales presented with the Experiment Generator 
software - 

 



 
- Irrelevant goal condition (control) - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



- Target goal condition - 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XIV 

- Study 3 - Part 2: Decision making tasks and final questionnaire - 



Ambientes reais e virtuais de compra 
      

A 2ª parte da investigação é distinta da primeira no sentido em que queremos analisar a 
utilização de páginas de compra online em termos das decisões que as pessoas tomam 
em ambiente virtual.  

 

Para isso gostaríamos de avaliar a sua escolha numa página de compra online com uma 
lista de produtos alimentares. Visto estarmos interessados em avaliar produtos 
diferentes, para simplificar cada pessoa efectuará a escolha apenas para uma categoria 
de produto de entre 4 disponíveis. 

 

Tendo em conta isto, pedimos que pressione um dos botões em baixo de forma a que lhe 
seja atribuído aleatoriamente a categoria relativa à qual tomará decisões. 

 

Note que após carregar no botão, mesmo que volte atrás na página e carregue num botão 
diferente, a categoria que lhe apareceu primeiro continuará a aparecer, visto que o 
sistema já lho atribuiu automaticamente e não será atribuída outra categoria. 

  

Para prosseguir com o estudo, por favor escolha uma das opções em baixo. 

  

 

 

 



Ambientes reais e virtuais de compra 
 

 

Categoria que lhe foi atribuída: 

 

  

De seguida irá ser-lhe apresentada uma situação para a qual lhe vamos pedir para 
escolher um produto desta categoria, a partir de uma lista de produtos e suas 
características. 

O produto ser-lhe-á oferecido mais tarde após completar o estudo e será contactado 
para esse efeito (mais instruções serão dadas no fim do estudo). 

Não lhe será pedido que efectue qualquer pagamento! 

  

De forma a ver todas as embalagens na página apresentada, deverá percorrer toda a 
página, do topo para o fundo. 

Deve seleccionar a sua resposta na lista de produtos que aparecer, pressionando o botão 
com a palavra "comprar" ao lado do produto escolhido. 

  

Por favor clique em "iniciar" em baixo para realizar a sua escolha. 

 

INICIAR 



Ambientes reais e virtuais de compra 
  

 

Obrigado pelas suas respostas na páginas de compra online. 

De forma a completar a 2ª parte do estudo, pedimos-lhe apenas que preencha um 
questionário final. 

Agradecemos desde já a sua participação! 

 

De seguida iremos apresentar-lhe um conjunto de afirmações, para as quais pedimos 
que escolha a resposta (de entre 7 possíveis) que mais corresponde à sua opinião. Para o 
tornar claro, vamos apresentar-lhe primeiro um exemplo. 

Imagine que lhe era apresentada a frase "No Verão existem muito mais turistas no 
Algarve, do que em qualquer outra região do país." em conjunto com a escala de 
resposta de 1 a 7, em que o 1 corresponde a Discordo Totalmente e o 7 a Concordo 
Totalmente tal como apresentado de seguida. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

1    2    3   4    5    6    7 

Se concordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a resposta mais próxima do 
Concordo Totalmente (ponto 7), se discordasse a 100% com a afirmação seleccionaria a 
resposta mais próxima do Discordo Totalmente (ponto 1), se não concordasse nem 
discordasse (50/50) seleccionaria a resposta no meio da escala (ponto 4).  

Se a concordância ou discordância não fosse a 100% escolheria uma das restantes 
respostas,  consoante se aproximasse mais do lado do concordo (pontos 5 e 6) ou do 
discordo (pontos 2 e 3). 

  

Para escolher a sua resposta referente às afirmações apresentadas em baixo, por favor 

seleccione o círculo na posição correspondente. 

  

Por cada bloco de perguntas que aparecer, por favor confirme que respondeu a 
todas. Obrigado! 

  



 

As afirmações seguintes referem-se à compra de leite: 

  

1. Comprar leite é algo que eu faço frequentemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

2. Comprar leite é algo que eu faço automaticamente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

3. Comprar leite é algo que eu faço sem que tenha de me lembrar conscientemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

4. Comprar leite é algo que me faz sentir estranho se não o faço. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

5. Comprar leite é algo que eu faço sem pensar. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

6. Comprar leite é algo que requereria esforço não o fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

7. Comprar leite é algo que pertence à minha rotina diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

8. Comprar leite é algo que começo a fazer antes de eu me aperceber que o estou a 
fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

9. Comprar leite é algo que eu acharia difícil não fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

10. Comprar leite é algo que eu não tenho necessidade de pensar em fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

11. Comprar leite é algo que é tipicamente "eu". 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

12. Comprar leite é algo que eu ando a fazer já há muito tempo. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 



  

As afirmações seguintes referem-se à compra de leite: 

  

a. Tenho a intenção de comprar leite no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Tenho a intenção de comprar leite durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

c. Vou tentar comprar leite durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

d. Planeio comprar leite durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

 As afirmações seguintes referem-se à compra de sumo de laranja: 

  

1. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço frequentemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

2. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço automaticamente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

3. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço sem que tenha de me lembrar 
conscientemente. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

4. Comprar sumo de laranja é algo que me faz sentir estranho se não o faço. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

5. Comprar sumo de laranja é algo que eu faço sem pensar. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

6. Comprar sumo de laranja é algo que requereria esforço não o fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 



7. Comprar sumo de laranja é algo que pertence à minha rotina 
diária/semanal/mensal. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

8. Comprar sumo de laranja é algo que começo a fazer antes de eu me aperceber 
que o estou a fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

9. Comprar sumo de laranja é algo que eu acharia difícil não fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

10. Comprar sumo de laranja é algo que eu não tenho necessidade de pensar em 
fazer. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

11. Comprar sumo de laranja é algo que é tipicamente "eu". 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

12. Comprar sumo de laranja é algo que eu ando a fazer já há muito tempo. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

As afirmações seguintes referem-se à compra de sumo de laranja:  

  

a. Tenho a intenção de comprar sumo de laranja no futuro. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

b. Tenho a intenção de comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Extremamente improvável Extremamente provável 

c. Vou tentar comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Completamente falso Completamente verdadeiro 

d. Planeio comprar sumo de laranja durante o próximo mês. 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

  

As perguntas seguintes referem-se à escolha do produto que efectuou antes deste 
questionário. 



   
Nunca 1 vez por mês 2 vezes por 

mês 
3 vezes por 

mês 
4 ou mais vezes 

por mês 

Com que frequência 
compra o produto que 

escolheu na lista de produtos 
da tarefa anterior? 

     

Com que frequência 
compra a marca que escolheu 
na lista de produtos da tarefa 

anterior? 
     

  

  Nada 
satisfeito 

Um pouco 
satisfeito 

Medianamente 
satisfeito Satisfeito Extremamente 

satisfeito 

Quão satisfeito está com a 
escolha que efectuou na lista de 

produtos da tarefa anterior? 
     

  

  Nada 
provável 

Um pouco 
provável 

Medianamente 
provável 

Muito 
provável 

Extremamente 
provável 

Quão provável é que volte 
a escolher o produto que 

escolheu na lista de produtos 
da tarefa anterior, da próxima 

vez que for às compras? 

     

  

  
Muito mal Mal Nem mal 

nem bem Bem Muito bem 

Como se sente em relação à 
escolha que efectuou na lista de 

produtos da tarefa anterior? 
     

            



  Que tipo de influência tiveram os 
seguintes aspectos na escolha que 
efectuou na lista de produtos da 
tarefa anterior? 

Não teve 
influência 

Influência 
fraca 

Influência 
média 

Influência 
forte 

Influência 
muito forte 

1. Cor do site de compra dos 
produtos.      

2. Ambiente sonoro do local 
onde se encontra.      

3. Organização dos produtos no 
site.      

4. Fotos de prateleiras que viu 
anteriormente.      

5. Distância a que se encontra do 
seu computador.      

6. O seu comportamento de 
compra habitual.      

7. O preço dos produtos no site.      

8. Outros factores.       

   

No caso de ser estudante e receber créditos pela participação no estudo, indique por favor o seu 
número de estudante em baixo.  

Se tiver sido convidado a participar por um estudante, indique por favor o número ou nome 
(primeiro nome e apelido) desse estudante em baixo.  

 Nº   
Por favor indique na caixa em baixo a sua data de nascimento seguida da primeira inicial do seu 

nome (por exemplo: 03-12-1988-R):  

 

 Por favor confirme que respondeu a todas as perguntas. É para nós muito importante 
que o questionário seja completamente preenchido! 

 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra abaixo. Muito obrigado! 

Terminado!
 



Ambientes reais e virtuais de compra 

  

 

 

  

Muito obrigado pela sua participação! 

Depois de ler esta página, poderá fechá-la e terminar o seu contributo. 

  

Nota: O produto que escolheu ser-lhe-á oferecido mais tarde, após se ter atingido o 
número mínimo necessário de participantes. Para poder receber esse produto, por favor 
envie-nos um email para: rcarvalho@fpce.ul.pt com o código que escreveu na página 

anterior (data de aniversário + primeira inicial do nome) de forma a confirmarmos a sua 
participação. 

  

No caso de ter alguma dúvida ou quiser esclarecimentos adicionais sobre os 
objectivos dos estudos e resultados esperados, por favor contacte: 

rcarvalho@fpce.ul.pt 

  

Muito obrigado! 
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APPENDIX XV 

- Study 4 material - Part 1: Questionnaire and implementation intentions - 



Saúde e consumo em Portugal 

  

Uma das áreas de investigação mais recentes no âmbito do tipo de produtos que as 
pessoas compram para consumo próprio nos países desenvolvidos relaciona-se com o 
consumo de produtos ecológicos e de produtos saudáveis, sendo esse o objectivo da 
investigação para a qual pedimos a sua colaboração. 

Neste âmbito, pedimos que participe em dois estudos sobre este tema, coordenados por 
duas equipas de investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa. 

1 - O primeiro consistirá num estudo realizado pelo grupo de investigação em 
Psicologia Social e do Ambiente acerca das atitudes e crenças associados à compra de 
produtos dietéticos e produtos biológicos e de outros factores que influenciem essa 
decisão. Neste ser-lhe-á pedido para responder a algumas perguntas e fazer um plano de 
compras para a semana seguinte. Tempo estimado de participação: 10min. 

Como recompensa pela participação neste primeiro estudo, ser-lhe-á atribuído um 
número que entrará num sorteio a realizar no final do estudo. Ao número vencedor do 
sorteio serão oferecidos DVDs e CDs à escolha do participante, no valor total máximo 
de 50 euros. 

2 - As instruções para o segundo estudo serão enviadas 48h depois do final do primeiro. 
Este segundo estudo será realizado pelo grupo de investigação em Psicologia do 
Consumidor e refere-se à utilização de páginas de compra online para certos produtos, 
no sentido de avaliar as decisões que as pessoas tomam em ambiente informático. Neste 
ser-lhe-á pedido para escolher alguns produtos numa loja virtual e para responder a um 
questionário. Tempo estimado de participação: 15min. 

Como recompensa pela participação neste segundo estudo, ser-lhe-á oferecido o produto 
que escolher. 

  

Avisos: 

- De forma a não prejudicar um estudo em detrimento do outro, a entrada no sorteio no 
1º estudo e a oferta do produto no 2º só ocorrerão se forem completados os estudos de 
ambas as equipas. 

- É muito importante que responda ao segundo estudo no próprio dia em que receber as 
instruções (2 dias depois do primeiro), pois o estudo está automaticamente programado 
para ser realizado nesse intervalo de tempo. Se por alguma razão achar que não estará 
disponível daqui a 2 dias, por favor inicie este primeiro estudo numa outra altura em 
que possa fazer ambos com estes 2 dias de intervalo, voltando então a abrir esta página. 



  

Antes de iniciar a sua participação, pedimos-lhe por favor que leia com atenção o texto 
abaixo. 

Muito obrigado por participar! 

  

 Consentimento para participação nos 2 estudos 

  

Por favor leia o seguinte com atenção: 

- Fui informado acerca dos objectivos desta investigação e eles são claros para mim. 

- Compreendo que o meu anonimato será garantido, a não ser que eu expressamente 
solicite o contrário. 

- Compreendo que tenho liberdade para abandonar o estudo em qualquer altura e 
solicitar que os meus dados sejam destruídos se eu assim o desejar. 

- Compreendo que os dados recolhidos serão usados apenas para fins de investigação e 
que podem ser apresentados em congressos científicos e/ou publicados em publicações 
técnico-científicas, mantendo o anonimato dos participantes. 

Tendo em conta estes aspectos, concordo em participar no estudo. 

  

Por favor clique no botão em baixo para iniciar a sua participação neste estudo. 

  

 



Saúde e consumo em Portugal 

  

Com base em investigação, sabemos que é mais provável que compre certo tipo de 
produtos se desenvolver um plano em que especifique onde, quando e como o vai fazer. 
Nesse sentido, vamos pedir-lhe que construa esse plano com base na consulta de uma 
página de compra online que contenha esses produtos e possa servir como exemplo. 

  

Para isso pedimos-lhe que siga os seguintes passos: 

1) Sem fechar esta página, clique no link que se encontra a seguir e que o/a irá 
direccionar para a página do El Corte Inglés.  

Não lhe será pedido para comprar nada. Apenas para visualizar alguns produtos que se 
encontram nesta página! 

  

Depois de abrir, volte a esta página para continuar a ler as instruções! >>>  

 
  

Após alguns testes foi verificado que algumas pessoas não conseguiram abrir a página. 
Se isto lhe ocorrer, pedimos por favor que tente algumas vezes (fazendo 
refresh/actualizar página) até que esta abra. Se mesmo assim não resultar, pedimos que 
volte a tentar noutro dia, copiando o link desta página e voltando a abri-la nessa 
altura. 
  

2) Na página que lhe aparecer, de forma a poder continuar a navegar sem ter de 
comprar nada ou registar-se, deverá inserir um código postal da área de Lisboa.  

Por favor insira o código 1649-013  (código da Universidade de Lisboa) no local 
representado pela figura abaixo e siga as instruções respectivas. 

  

   

3) Na página que lhe aparecer, escolha na secção 1 a opção "Alimentos dietéticos" (ver 
em baixo) e nas outras secções faça tal como está explicado nas figuras respectivas mais 
adiante. 



 

 
  

 Na secção 2 escolha a opção "Produtos biológicos". 

  

 
  

Na secção 3 mantenha a opção  "Produtos biológicos". 

  

 



 4) Na lista que aparecer, escolha os 4 produtos que mais provavelmente compraria, 
escrevendo o nome de cada um deles e a quantidade que compraria (Kg ou unidades) no 
espaço indicado na tabela em baixo para o "tipo de produto" (células A, B, C e D). 

Não se esqueça que deverá manter a página do El Corte Inglés aberta enquanto faz este 
exercício, pois terá de escrever na tabela que se encontra em baixo os 4 produtos que lá 
vir, podendo ser necessário um "ir e voltar" várias vezes para o fazer. 

  

 5) Após ter escrito os 4 produtos, pense nos seus planos para ir às compras de produtos 
alimentares BIOLÓGICOS durante a próxima semana e faça um plano específico para 
onde e quando vai fazer compras, onde possa comprar esses 4 produtos. 

  

Se não encontrar uma marca de que goste pode optar por uma marca equivalente, visto 
que esta página contém alguns dos tipos de produtos que podem ser encontrados em 
todos os hipermercados e em alguns supermercados e lojas da especialidade. 

Nesse sentido, se o assim entender, pode indicar um local para compra desse tipo de 
produtos que não o El Corte Inglés. 

Com base no que foi dito, escreva por favor no espaço por baixo de cada um dos 4 
tipos de produto que escreveu antes (células A, B, C e D) o local, dia e hora ou altura do 
dia em que poderá comprá-los durante a próxima semana. 

TIPO DE PRODUTO 
BIOLÓGICO 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

1. Quantidade/peso do 
produto 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 
2. Local de compra 

(hipermercado, 
supermercado ou loja) 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

3. Dia da semana para 
a compra 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 
4. Hora aproximada de 

compra ou altura do 
dia 

Produto A 

 

Produto B 

 

Produto C 

 

Produto D 

 

 Por favor confirme que preencheu todos os espaços em branco na tabela acima. É para 
nós muito importante que o questionário seja completamente preenchido. 
 
Quando terminar, pressione o botão que se encontra em baixo.  

Terminado!
 



Saúde e consumo em Portugal 

  

 

  

Muito obrigado pela sua participação!  

  

  

Dentro de 2 dias será contactado para participar na 2ª investigação e receberá as 
instruções respectivas. 

É muito importante que responda no próprio dia em que receber as instruções, pois o 
estudo está automaticamente programado para ser realizado nesse mesmo dia. 

  

Lembramos-lhe que de forma a entrar no sorteio deverá participar nas duas 
investigações e não apenas nesta. 

  

  

No caso de ter ocorrido algum problema, por favor contactar: rcarvalho@fpce.ul.pt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XVI 

Study 5a – Parte 1: Implementation intentions questionnaire - 



Food production and consumer behaviour in the UK 

 

Within the field of consumer research, a great deal of interest has recently focused on 
the kind of products people buy for their own consumption. 

One of the most recent areas of interest is consumer behaviour related to non-organic 
and organic food, which is the main subject of this study. 

 

To start, we will give you some information about organic food, provided by the 
Organic Trade Association and the Soil Association, UK. 

 
Some questions and answers about organic products 

  

What is organic? 
Organic refers to the way agricultural products —food and fibre— are grown and 
processed. Organic food production is based on a system of farming that maintains and 
replenishes soil fertility without the use of toxic and persistent pesticides and fertilizers. 
Organic foods are minimally processed without artificial ingredients, preservatives, or 
irradiation to maintain the integrity of the food. 

 
Is there an official definition of "organic"? 
The following excerpt is from the definition of "organic" that the USA National Organic 
Standards Board adopted in April 1995: "Organic agriculture is an ecological production 
management system that promotes and enhances biodiversity, biological cycles and soil 
biological activity. It is based on minimal use of off-farm inputs and on management 
practices that restore, maintain and enhance ecological harmony." 

 
How do I know it is organic? 
Any organic product sold in the UK must by law display a certification symbol or 
number. 

When you see an organic symbol, you can be sure that the product complies with 
minimum government standards. These standards are set by the UK government and meet 
European and international standards. Each certification body has its own symbol and EU 
code number. 
 

 

 

 



Food production and consumer behavior in the UK  

– Home questionnaire - 

Now that you have some information about organic products, we would like to ask you 
a few questions: 

 

How many times per week do you shop 
for food? 

Please place an X below your chosen answer. 

Never 1 2 3 More 
than 4 

     

 
What quantity of organic and non-organic food do you buy in general?  

Please write an estimation in percent (0-100): 

Organic (%)   Non-organic (%)  

 

How strong or weak is your intention 
to buy organic food in the next 7 

days? 

Please place an X below your chosen answer. 

Extremely 
Weak Weak Medium Strong Extremely 

Strong 
     

 

From experience we know that you are more likely to buy organic food if you develop a 
specific plan regarding where, when and how you will do so.  

First think carefully about your plans for the upcoming week, and make a specific plan for 
where and when you will shop for food.   

Second, indicate your plans for buying organic fruit when you shop for food in the next week - 
write down what type of fruit you will buy and how much. 

Please take around 5 minutes to think about it and write in the appropriate spaces. 

Where Day Time of day Type of fruit Quantity of fruit 
     
     
     
     
     
     
     

 
Thank you very much! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XVII 

Study 5a – Parte 2: Decision making tasks and final questionnaire - 



Shopping behavior 

 

Within the field of consumer research, a great deal of interest has recently focused on 
how people make decisions regarding which products to buy. 

To study this, we will present you with a situation and ask you to imagine what you 
would do if you were in that situation. 

 

To give you an example, the following is a response obtained in another study.  

People were asked: “Imagine that you have to go to work. Please describe what you 
would do and the means of transport you would use from the time you leave your house 
until you the time you arrive at work.”  

A possible answer might be: “After leaving the house, I would go to my garage and take 
the car. I would first take my son to the kindergarten and my daughter to school, which 
are both 2 miles away from my home. Then I would take the M62 and turn in (…)” 

 

 

Please proceed to the next page when you finish reading. 



In a similar way to the example, we would like you to do the following: 

Imagine that you are going to buy food for yourself in the supermarket/local store 
and take it home. 

Once you get there, you start shopping and then you realize that you want to buy 
candy. 

Please describe what you would do from the time you arrive at the candy section until 
the time you choose the candy, describing the options available and the way you make 
your choice. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Please proceed to the next page when you finish. 



 

Buying fruit 

Now, we would like you to buy fruit in the simulation web page shown on the 
computer. 

First we will ask you to buy one type of oranges and next to buy one type of apples. 

For each of these two types of fruit, certain products are shown and also the 
corresponding features, price and quantity. 

While you are deciding, you should think-aloud and say everything that you are 
thinking while choosing the fruit. 

When you have made your decision about what product to buy, add that product to the 
cart (click the “add to cart” option). 

After you have selected the type of oranges you would like to buy, return to the 
products page and follow the same procedure (again while thinking aloud), and select 
the apples that you would like to buy. 

 

To understand the think-aloud procedure, we will ask you to do first a simple practice 
task with the researcher. 

Imagine that you are going to see a film tonight with a friend. When you get there you 
have many options to choose and your friend says that you should choose this time.  

Please turn to the researcher and pretend that he is your friend by thinking-aloud and 
saying what you are thinking while choosing the film that you want to see. Base your 
decision on the film list provided to you. 

 
 
Please continue reading after the practice exercise. 

Regarding the next task, remember to think-aloud and say everything that you are 
thinking while choosing the fruit. 

Please consider various options and talk about your thoughts of each option that you 
look. 

Although it is a simulation, please think of it as if you were actually buying. 

Please click on the products option at the top of the webpage and choose one type of 
oranges. 

Thank you very much. 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 



To finalize, we would like you to answer the questions bellow by placing a cross below 
your choice, unless stated otherwise. 

 
To what extent do you think 
that the shopping behaviour 
description that you wrote 

before the online shopping is 
representative (i.e., typical) of 

your habitual shopping 
behaviour in the last 3 weeks? 

Extremely 
representative Representative 

Neither 
Representative 

nor 
Unrepresentative 

Unrepresentative Extremely 
Unrepresentative 

     

 
What kind of influence did 
your habitual food shopping 

behaviour have on the 
decisions you made in the 

online shopping? 

Extremely Weak 
Influence 

Weak 
Influence Medium Influence Strong Influence Extremely 

Strong Influence 

     

 
What quantity of organic and non-organic food 

have you bought in the last week?  
Please give the estimation in percent (0-100): 

 
Organic:  ____% 

 

 
Non-organic:  ____% 

 

 
How strong or 
weak is your 

intention to buy 
organic food in 

the next 7 days? 

Extremely Weak Weak Medium Strong Extremely Strong 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX XVIII 

Study 5b - Implementation intentions questionnaire - 



Food production and consumer behaviour in the UK 

 

Within the field of consumer research, a great deal of interest has recently focused on 
the kind of products people buy for their own consumption. 

One of the most recent areas of interest is consumer behaviour related to non-organic 
and organic food, which is the main subject of this study. 

 

To start, we will give you some information about organic food, provided by the 
Organic Trade Association and the Soil Association, UK. 

 
Some questions and answers about organic products 

  

What is organic? 
Organic refers to the way agricultural products —food and fibre— are grown and 
processed. Organic food production is based on a system of farming that maintains and 
replenishes soil fertility without the use of toxic and persistent pesticides and fertilizers. 
Organic foods are minimally processed without artificial ingredients, preservatives, or 
irradiation to maintain the integrity of the food. 

 
Is there an official definition of "organic"? 
The following excerpt is from the definition of "organic" that the USA National Organic 
Standards Board adopted in April 1995: "Organic agriculture is an ecological production 
management system that promotes and enhances biodiversity, biological cycles and soil 
biological activity. It is based on minimal use of off-farm inputs and on management 
practices that restore, maintain and enhance ecological harmony." 

 
How do I know it is organic? 
Any organic product sold in the UK must by law display a certification symbol or 
number. 

When you see an organic symbol, you can be sure that the product complies with 
minimum government standards. These standards are set by the UK government and meet 
European and international standards. Each certification body has its own symbol and EU 
code number. 
 

 

 

 



– Questionnaire - 

Now that you have some information about organic products, we would like to ask you 
a few questions: 

 

On average how many times per week 
do you shop for food? 

Please place an X below your chosen answer. 
Less 

than 1 1 2 3 More 
than 4 

     

 

On average how many times per week 
do you shop for fruit? 

Please place an X below your chosen answer. 
Less 

than 1 1 2 3 More 
than 4 

     

 

On average how many times per week 
do you shop for candy? 

Please place an X below your chosen answer. 
Less 

than 1 1 2 3 More 
than 4 

     

 
What quantity of organic and non-organic food do you buy in general?  

Please write an estimation in percent (0-100): 

Organic (%)  Non-organic (%)  

 

How often do you buy organic food 
in general? 

Please place an X below your chosen answer. 
Never Rarely Sometimes Frequently Always 

     

 

How strong or weak is your intention 
to buy organic food in the next 7 

days? 

Please place an X below your chosen answer. 
Extremely 

Weak Weak Medium Strong Extremely 
Strong 

     

 

How probable or 
improbable is for you to buy 
organic food in the next 7 

days? 

Please place an X below your chosen answer. 

Extremely 
improbable Improbable 

Neither 
improbable 

nor 
probable 

Probable Extremely 
probable 

     



 

 

How easy or difficult is to buy 
organic food in general? 

Please place an X below your chosen answer. 

Extremely 
easy Easy 

Neither 
easy 
nor 

difficult 

Difficult Extremely 
Difficult 

     
 
 

 
 

From experience we know that you are more likely to buy organic products if you develop a 
specific plan regarding where, when and how you will do so.  

First think carefully about your plans for the upcoming week, and make a specific plan for 
where and when you will shop for food.   

Second, indicate your plans for buying organic products when you shop for food in the next 
week - write down what type of product you will buy and how much. 

Please take around 5 minutes to think about it and write in the appropriate spaces. 

Where Day Time of day Type of product Quantity 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Thank you very much! 
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