
 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

Graziela Francisca Alves Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL SOBRE ATRIBUTOS DO PRODUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO LEOPOLDO 

2012 



 

Graziela Francisca Alves Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL SOBRE ATRIBUTOS DO PRODUTO  

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 

Profissional em Administração da Fundação 

Cultural Dr. Pedro Leopoldo, como requisito parcial 

à obtenção do título de Mestre em Administração.  

Área de Concentração: Gestão da Inovação e 

Competitividade. 

Linha de pesquisa:Competitividade e Marketing 

Orientador: Prof. Dr. José Edson Lara 

 

 

 

PEDRO LEOPOLDO 

2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos os profissionais que se 

lançam na desafiadora experiência de 

conciliar carreira profissional, trajetória 

acadêmica e vida familiar. Somos 

vencedores. 



 

 

Agradecimentos 

À minha mãe, Dadá, figura rara e preciosa, por apontar desde sempre a educação 

como o maior investimento em nossas vidas e por ser exemplo de persistência e 

responsabilidade. Presença paciente e convivência carinhosa. 

Ao meu querido tio Gui, por ser o meu maior incentivador e apoiador, em todos os 

sentidos, sempre disponível, generoso e didático. Sem dúvidas, um educador 

incansável e desprendido, multiplicador, sensível na percepção das necessidades e 

vivaz na potencialização das competências do ser humano. 

Ao meu amor, Chico, por ter vivido e sentido comigo cada momento da construção 

deste trabalho, me apoiando nos momentos difíceis, me dando energia e 

comemorando comigo cada avanço. Obrigada pela companhia nas noites de estudo, 

por aceitar as privações de tempo e por se interessar tão carinhosamente pelos 

meus feitos. 

Aos meus irmãos, cunhados e cunhada, aos meus sobrinhos, Rafaela, Júlia, 

Estevão, Nilo e Bebeto, pela confiança e convivência. A cada sorriso e conversa, a 

energia se recarregava. 

Ao Rogério Bicalho, profissional que tem o marketing nas veias, figura inspiradora, 

um vencedor. Ao Dr Rubens, pelo exemplo de persistência e de profissionalismo, 

muito obrigada pela parceria, compreensão, apoio e carinho. Ao Isaías, gênio do 

marketing, uma raridade. À Tatiana, pelo sorriso inabalável, por ser um exemplo de 

comprometimento e por ter se envolvido com afinco, determinação e simpatia neste 

trabalho. Ao querido Ronald, pela parceria, amizade e perspicácia nas contribuições. 

Agradeço a cada colega da Companhia de Bebidas Del Rey que vibrou 

orgulhosamente com o propósito deste trabalho. 

À Cristina e ao Geraldo, e a todos os colaboradores do Supermercados BH, pela 

disponibilidade e prontidão. 

Ao estimado professor José Edson Lara, por me apresentar e me fazer apaixonar 

pelo marketing. Obrigada pela generosidade em compartilhar conhecimentos e por 

se envolver com ânimo e positividade neste trabalho. 



 

 

RESUMO 

  

 

Neste trabalho foram analisadas as respostas sensoriais dos consumidores de 
sucos prontos acerca dos atributos deste produto. O objeto de estudo da pesquisa 
foi o suco pronto da marca Disfrut. O referencial teórico desdobrou-se na 
investigação do comportamento do consumidor, tendo como base o modelo do 
processo decisório do consumidor de Engel, Blackwell e Miniard, além da definição 
dos atributos de produtos e análise sensorial. Foi realizada pesquisa descritiva 
conclusiva, via levantamento survey, com base transversal. A estratégia adotada foi 
a de pesquisa quantitativa através da aplicação de um questionário padronizado em 
200 consumidores de sucos prontos num ponto de vendas em Belo Horizonte, Minas 
Gerais. Verificou-se que as variáveis ligadas ao produto, a saber: “Quantidade de 
calorias no suco” e “Presença de vitaminas no suco”, foram descartadas da análise 
em função do elevado número de respostas “não sabe” ou “não respondeu”, o que 
sugere que os consumidores podem não considerar relevante a quantidade de 
calorias e a presença de vitaminas em sucos prontos ou que os consumidores 
podem confiar que sejam adequadas as quantidades de calorias e de vitaminas 
utilizadas pela marca Disfrut e que, em função disso, tais atributos podem não 
despertar a preocupação do consumidor. Para todas as demais variáveis, foram 
observadas médias muito altas, apontando para uma avaliação bastante positiva das 
questões apresentadas. Esse aspecto pode indicar ainda uma valorização 
extremada pelo consumidor, uma vez que o método utilizou degustação prévia e 
respostas na presença do pesquisador. As variáveis com as menores médias foram: 
“Para mim seria melhor ter Disfrut 1,5L do que 1L” e “Formato da embalagem”, 
respectivamente. Não foram observadas variações estatisticamente significativas 
considerando renda, faixa etária, escolaridade, frequência e destino de uso da 
compra, marca consumida e sabor degustado. Foi observada variação relevante 
apenas no que tange ao gênero.  

 
Palavras-chave: comportamento do consumidor, atributos do produto e análise 

sensorial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study aimed at analyzing the sensorial responses of a group of juice-ready 

consumers, more specifically of the products branded Disfrut. In terms of 

methodological approach, a research on the consumers’ behavioral patterns has 

been conducted based on Engel, Blackwell and Miniard´s decision making patterns, 

as well as a sensorial analysis on it and the definition of the target products´ 

attributes. In order to better carry it out, a transverse descriptive conclusive research, 

via survey data model, has been conducted and a standardized questionnaire was 

used with a group of 200 consumers in Belo Horizonte, in the Brazilian state of Minas 

Gerais, following the steps of a quantitative research. When analyzing the 

consumers´ answers, we came to the realization that the items related to “quantity of 

calories in the branded juice” and “presence of vitamins in the branded product” 

displayed too many “unaware of” and “not answered” responses to be taken into 

consideration. This may lead us to think that either the consumers do not think these 

attributes are so relevant as to determine their purchase choices, or that they solely 

rely on Disfrut´s products’ adequacy standards.  In relation to the other variables 

questioned, it has been observed that they received above standard responses in a 

highly positive assessment of the products, even though provided tasting was used 

prior to the questionnaires distribution, which may account for any extreme 

valorization of the before-mentioned products. The variables related to packaging 

shape and whether the net weight should be altered or not (“would you rather have a 

1,5L package instead of a 1L one”) obtained the lower results. Statistically relevant 

variables such as income, age group, literacy rates, purchases habits (frequency and 

goal), preferred brand and flavor tasted did not display meaningful variations for data 

analysis, but for gender, which revealed a slightly noticed variation.  

 

Key words: consumer´s behavioral pattern; products´ attributes; sensorial analyses.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As mudanças velozes em todo o mundo, provocadas pelos avanços 

tecnológicos, pela geração rápida e abundante de informações, evidenciando o valor 

do conhecimento e da necessidade de domínio sobre as diversas áreas de atuação, 

cada vez mais diversificadas e amplas, apontam objetivamente para a condição vital 

das organizações de conhecer profundamente, ou por que não dizer, antever ou 

mesmo provocar o comportamento do seu consumidor-alvo.  

Nesse contexto, ter o foco do cliente consumidor exige dos profissionais 

de marketing nas organizações, lidarem com aspectos objetivos, tangíveis e 

mensuráveis, mas também transitar na busca pelo entendimento de aspectos 

subjetivos e intangíveis, visando gerar resultados reais através deles. 

O comportamento do consumidor surgiu como campo de estudo na 

década de 1960. A análise do comportamento do consumidor busca seu fundamento 

na teoria econômica, porém, suas raízes históricas mais fortes se relacionam com o 

marketing, que tem interesses especiais em saber mais sobre o efeito de 

combinação do mix de marketing sobre o comportamento de compra de 

determinados tipos de consumidores. Passaram-se mais de trinta anos desde que o 

campo de pesquisa do consumidor assumiu o formato conhecido atualmente, porém 

existem duas novas fronteiras: o advento do consumidor soberano e as grandes 

mudanças no cenário contemporâneo (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) citam cinco fatores ambientais que 

transformaram o desafio de marketing enfrentado pela economia e pela indústria, 

vetores de mudança em qualquer momento: 1) extensão em que a oferta de 

produtos e serviços válidos ultrapassa a demanda do consumidor; 2) capacidade de 

comunicação com os clientes, rápida e precisa, em longas distâncias; 3) existência 

de múltiplos meios pelos quais os produtos e serviços possam ser distribuídos de 

forma rápida e econômica; 4) extensão em que o fornecedor de produtos e serviços 

tem o poder e a liberdade para induzir os distribuidores a obedecer à sua estratégia 

geral de marketing; e, 5) crescimento econômico tanto doméstico quanto global. 

Dias (2005) esclarece que, quando se inicia o planejamento de marketing, 

deve-se realizar a análise do mercado, que inclui o comportamento e o perfil dos 

clientes, a concorrência e as variáveis do ambiente de marketing. Como resultado, 
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espera-se obter uma visão das oportunidades e dos riscos para o desenvolvimento 

da linha atual de produtos e serviços da empresa ou para o lançamento de novos 

produtos.  

No caso de um produto já lançado no mercado, a empresa deve manter 

sua diferenciação por meio de melhorias em seus atributos, como novas versões de 

produto, novas embalagens, novas características: sabor, perfume, cor, 

durabilidade, nível de desempenho, etc. 

Quando se trata de um produto alimentício, é importante ressaltar que a 

forma como seus atributos são avaliados depende de sua interação com o ser 

humano, cada um único e particular. Minim (2010) pontua que a qualidade sensorial 

é uma resposta individual, que varia de indivíduo para indivíduo, em função das 

experiências, da expectativa, do grupo étnico e de preferências individuais. 

A referida autora acrescenta que o objetivo final a que se propõe o 

desenvolvimento, a inovação de um produto e a escolha de sua estratégia de 

marketing é a aceitação por parte do consumidor. Portanto, todo o trabalho que se 

tem ao se pensar em estudar um produto irá envolver o entendimento dos fatores 

que determinam as percepções do consumidor acerca desse produto. Assim, o 

consumidor não valoriza um produto com excelentes características químicas, físicas 

ou microbiológicas, considerado de excelente qualidade, se a característica 

sensorial desse produto não preencher as necessidades e os anseios de quem o 

consumirá.  

Com base nessas colocações, neste trabalho responde-se à seguinte 

pergunta: qual a percepção do consumidor de sucos prontos sobre os atributos de 

produto e quais são as respostas sensoriais despertadas por estes atributos?  

 

1.1 Justificativa 
 

Como justificativa para este trabalho, tem-se que, primeiramente, pesquisa 

realizada pela Nielsen1 mostra que o mercado de sucos prontos para consumo 

cresceu 23% em 2010, movimentando R$2 bilhões. Já as vendas em volume 

subiram 19%. Nesse período, a categoria de sucos concentrados cresceu 9% em 

valor, mas em volume caiu 3%. Para o presidente da ABRASUCO2, José Carlos 

                                                           
1
 A Nielsen é uma empresa que fornece informações acerca de tendências relacionadas ao 

consumidor. 
2
 Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Nectares e Sucos. 
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Stefenon, o aumento do consumo alimentar da população brasileira tem contribuído 

para o aumento do consumo e das vendas de sucos prontos: “estamos assistindo o 

consumidor substituir produtos artificiais por produtos naturais”3.   

Nesse sentido, a identificação da percepção dos consumidores sobre os 

atributos de sucos prontos, bem como as respostas sensoriais despertadas por tais 

atributos é relevante, uma vez que pode engendrar ações de melhorias, 

reposicionamento e/ou manutenção de estratégias de crescimento e de 

desenvolvimento de novas linhas de produtos, revisão do mix, investimentos em 

tecnologias, formação de parcerias com fornecedores específicos, entre outras.  

Em segundo lugar, este estudo se justifica para o meio acadêmico, por 

poder agregar valor, ao revelar como consumidores de sucos prontos percebem e 

respondem sensorialmente aos seus atributos. Tal aspecto poderá auxiliar no 

entendimento do comportamento de consumidores de diversos outros produtos 

similares, podendo também incentivar outros pesquisadores a ampliar seus estudos 

sobre esse tema.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Como objetivo geral deste trabalho, pretende-se identificar como os 

consumidores de sucos prontos percebem os atributos desses produtos e quais 

respostas sensoriais esses atributos despertam. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a demanda do suco pronto Disfrut. 

 Identificar e analisar os dados descritivos da percepção dos consumidores 

sobre os atributos do produto (análise das medidas e dos desvios-padrões). 

 Comparar, entre si, os grupos de percepção dos atributos do produto. 

 

 

                                                           
3
 In: www.leouve.com.br, acessado em 20 dez. 2011. 

http://www.leouve.com.br/
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 O comportamento do consumidor 

 

 

Num contexto de acirrada competição entre negócios, de rápidas 

mudanças de comportamento e de larga oferta de opções de compra, é fundamental 

que as organizações aprofundem no entendimento do comportamento do 

consumidor, a fim de se antecipar às tendências de consumo, às necessidades e 

aos desejos das pessoas. 

Trata-se de tarefa difícil e complexa, já que são diversos os fatores que 

afetam o comportamento do consumidor, mas é preciso compreender que esforços 

lançados erroneamente podem ser muito prejudiciais economicamente e às 

organizações. Engel, Blackwell e Miniard (2000), destacam que entender e adaptar-

se à motivação e comportamento do consumidor não é uma opção, é a necessidade 

absoluta para a sobrevivência competitiva. 

Para Limeira (2008), o estudo do comportamento do consumidor é uma 

disciplina acadêmica e uma ciência social aplicada que visa explicar como e por que 

os indivíduos, os grupos ou as organizações tomam decisões de troca de seus 

recursos, como tempo e dinheiro, por produtos e serviços e que entender o 

comportamento de consumo tem sido o desafio de muitos pesquisadores de 

diversos campos de conhecimento desde o século XIX. Assim, estudar a evolução 

da disciplina de Comportamento do Consumidor nos permite entender que toda 

teoria surge dentro de um contexto histórico-social. Algumas dessas teorias, 

portanto, envelhecem, ou seja, perdem a capacidade de explicar os fatos e os 

comportamentos que observamos no mundo de hoje. Outras, no entanto, continuam 

válidas, tendo o poder de explicar os acontecimentos atuais. 

 

A economia, a psicologia, a sociologia e outras disciplinas 

comportamentais ajudam no entendimento dos comportamentos dos consumidores. 

McCarthy e Perrault (2002) ponderam que os comportamentos dos consumidores 

específicos variam muito para produtos diferentes e de um mercado-alvo para outro. 

No mercado globalizado, as variações são inumeráveis. Isso torna impraticável 



15 

tentar catalogar todas as possibilidades detalhadas para cada situação de mercado 

diferente. Porém, existem princípios comportamentais gerais. 

Cobra (2009) ressalta que a compreensão acerca do comportamento do 

consumidor facilita, entre outras tarefas, o desenvolvimento de novos produtos, a 

identificação de características e atributos que as pessoas valorizam nos produtos, 

bem como os preços que gostariam de pagar, e, ainda, os tipos de canais de 

distribuição mais eficazes para levar os produtos e serviços até elas, além de outras 

informações acerca de meios de comunicação mais eficazes e variáveis de 

composto de marketing. 

Kerin, et al (2007), por sua vez, acrescentam que, por trás do ato visível 

de fazer uma compra, está um importante processo de decisão que precisa ser 

investigado. 

Para Solomon (2002), o comportamento do consumidor é um processo. 

Em seus estágios iniciais de desenvolvimento, a área, com frequência, era chamada 

de comportamento do comprador, o que refletia uma ênfase na interação entre 

consumidores e produtores no momento da compra. A maioria dos profissionais de 

marketing reconhece agora que o comportamento do consumidor é um processo 

contínuo, e não só o que acontece no instante em que o consumidor entrega 

dinheiro ou apresenta seu cartão de crédito e, em troca, recebe uma mercadoria ou 

serviço. Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), o comportamento do consumidor diz 

respeito às atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 

produtos ou serviços, incluindo-se os processos decisórios que antecedem e 

sucedem tais ações.  

Nesse sentido, a seguir, discorre-se sobre as variáveis que influenciam e 

moldam a tomada de decisão do consumidor, segundo o modelo proposto pelos 

autores citados. Tal modelo foi escolhido especificamente por ser bastante 

abrangente e de fácil compreensão. O modelo é apresentado em dois tópicos: as 

variáveis que moldam a tomada de decisão e o comportamento referente a esse 

processo decisório. 
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FIGURA 1 – Modelo do processo decisório do consumidor 
FONTE: ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, (p.102) 

 

 

2.1.1 Variáveis que moldam a tomada de decisão, segundo o modelo proposto por 
Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

 

 

Segundo o modelo proposto por Engel, Blackwell e Miniard (2000), as 

variáveis que moldam a tomada de decisão do consumidor apresentam-se em três 

categorias, a saber, as diferenças individuais, as influências ambientais e os 

processos psicológicos envolvidos. Tais categorias serão detalhadas a seguir. 

 

 

2.1.1.1 Diferenças individuais 
 

 

As diferenças individuais dos consumidores podem ser divididas em cinco 

categorias, sendo elas: recursos do consumidor, motivação e envolvimento, 
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conhecimento, atitudes e, por fim, personalidade, valores e estilo de vida, conforme 

apresentado adiante. 

 

 

2.1.1.1.1 Recursos do consumidor 
 

 

Os recursos do consumidor estão relacionados à predisposição temporal 

e financeira, como renda, facilidade de crédito e riqueza (herança ou acúmulo de 

recursos) e determinam não somente o que o consumidor pode comprar, mas 

também quando comprar. 

Em função de sua situação econômica, o consumidor promove cortes ou 

deixa de investir em nova aquisição de produto ou serviço, revê o volume a ser 

adquirido, opta entre formas de pagamento diferentes e, ainda, promove a 

substituição de marcas. 

Dias (2005) aponta que, em função de análises críticas acerca dos 

recursos do consumidor, as empresas adotam medidas que visam reprojetar 

produtos, fracionar unidades de compra, lançar marcas mais competitivas, realizar 

vendas diretas como forma de vender mais barato e renegociar as margens com os 

canais. 

Kerin, et al (2007) afirmam que as necessidades econômicas orientam a 

maior parte do comportamento do consumidor e estão relacionadas com o melhor 

uso do tempo e do dinheiro do consumidor. Alguns consumidores procuram o preço 

mais baixo. Outros pagarão mais pela conveniência. Outros podem pesar preço e 

qualidade pelo melhor valor. 

 

Solomon (2002) acrescenta a isso que a demanda do consumidor por 

bens e serviços depende tanto da possibilidade de comprar quanto da disposição 

para comprar. Enquanto a demanda por bens necessários tende a se manter estável 

ao longo do tempo, outras despesas podem ser adiadas ou eliminadas, se as 

pessoas acharem que determinado momento não é adequado para se para gastar 

dinheiro. 

A dimensão tempo, para Pride e Ferrell (2000), é um recurso que também 

influencia o processo de decisão de compra de vários modos, como a quantidade de 
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tempo necessária para acumular conhecimentos sobre o produto, para procurá-lo e 

para comprá-lo. O tempo desempenha um papel importante na medida em que o 

comprador avalia a possível frequência de uso do produto, o período de tempo 

necessário para usar o produto e o tempo de vida global do produto. 

 

 

2.1.1.1.2 Motivação e envolvimento 
 

 

A motivação é uma das variáveis que afetam a tomada de decisão do 

consumidor, originalmente desenvolvida no campo da psicologia. 

A psicologia ajuda os profissionais de marketing a compreenderem por 

que e como os consumidores comportam-se de uma determinada forma. Motivação 

e personalidade são dois conceitos psicológicos similares que têm significados 

específicos e implicações em marketing. Esses conceitos estão intimamente 

relacionados e são usados para explicar por que as pessoas realizam determinadas 

ações e outras não (KERIN; et al, 2007). 

Todo mundo é motivado por necessidades e desejos. Necessidades são 

forças básicas que impulsionam uma pessoa a fazer algo. Algumas necessidades 

envolvem o bem-estar físico de uma pessoa; outras, a visão que o indivíduo tem de 

si e sua relação com outros. As necessidades são mais básicas do que os desejos. 

Desejos são “necessidades” que são adquiridas ao longo da vida. Quando uma 

necessidade não é satisfeita, ela pode levar a um impulso. Impulso, por sua vez, é 

um estímulo forte que incentiva a ação para reduzir uma necessidade. Os impulsos 

são internos – são as razões por trás de certos padrões de comportamentos. Em 

marketing, a compra de um produto resulta de um impulso para satisfazer alguma 

necessidade (PERREAULT; McCARTHY, 2002). 

Dias (2005), apresenta a motivação como um impulso que leva a pessoa 

a agir. É uma necessidade que se torna suficientemente premente, levando a 

pessoa a buscar sua satisfação. 

Esse autor aponta a Teoria da Motivação de Freud como uma das 

principais teorias da motivação humana. De acordo com essa teoria, as pessoas não 

compreendem inteiramente suas motivações. Assim, quando uma pessoa compra 

um carro novo, ela pode racionalizar o motivo da compra e dar uma razão plausível, 
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como ter mais segurança ou manter o valor do ativo; porém, na realidade, estará 

comprando para se sentir bem-sucedida ou para impressionar outras pessoas de 

seu grupo. A técnica para descobrir os motivos mais profundos é a pesquisa 

motivacional. Os executivos de marketing devem estar atentos para a dimensão 

simbólica da compra: um produto ou serviço é comprado por aquilo que ele faz e 

pelo que representa. Certos objetos satisfazem mais a determinadas instâncias 

psíquicas do que outros, assim como a satisfação desses desejos pode entrar em 

conflito com os valores das pessoas, inibindo a compra. 

Outra teoria da motivação humana proposta por Dias (2005) para 

compreensão do comportamento do consumidor é a Teoria da Motivação de 

Maslow, a qual parte do pressuposto de que o comportamento humano não pode ser 

explicado pela simples relação entre estímulo e resposta ou como resultado de 

impulsos e conflitos. Maslow explicou que as pessoas são dirigidas por certas 

necessidades em ocasiões específicas, tendo como meta principal a auto-

realização. As pessoas são impelidas a satisfazer suas necessidades de acordo com 

uma hierarquia: fisiológicas, segurança, sociais, estima e auto-realização, da mais 

premente à menos urgente. Na medida em que uma necessidade é satisfeita, a 

pessoa tenta satisfazer a próxima da hierarquia. 

Para Czinkota (2001), qualquer que seja o sentido da motivação, ela se 

manifesta em cinco aspectos: necessidades, emoções, envolvimento, psicografia e 

atitudes. Necessidades são lacunas entre o estado desejado e o atual, e prestam-se 

mais prontamente à consciência e avaliação cognitivas; as emoções e os humores 

são sentimentos autogovernados e engendram uma experiência mais pessoal; o 

envolvimento, uma medida do vínculo ou interesse de uma pessoa com e por um 

produto, atividade ou serviço que pode orientar o grau de motivação; a psicografia, 

por sua vez, combina características psicológicas e comportamentais de pessoas 

que dirigem as suas emoções; já as atitudes são predisposições aprendidas que 

frequentemente afetam as motivações dos consumidores. 

Schiffman e Kanuk (2000) descrevem a motivação como a força motriz 

interna dos indivíduos que os impele à ação. Essa força é produzida por um estado 

de tensão, que existe em função de uma necessidade não satisfeita. Os indivíduos 

se esforçam – tanto consciente quanto inconscientemente – para reduzir essa 

tensão através do comportamento que esperam que vá satisfazer suas 

necessidades e, portanto, aliviá-los do estresse que sentem.  
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Os autores referidos acrescentam que as necessidades humanas – 

basicamente as do consumidor – são a base de todo o marketing moderno. As 

necessidades são a essência do conceito de marketing. A chave para a 

sobrevivência de qualquer empresa, lucratividade e crescimento em um ambiente de 

marketing altamente competitivo é a sua habilidade de identificar e satisfazer 

necessidades do consumidor melhor e antes do que a concorrência o pode fazer. 

Conforme expõem Pride e Ferrell (2000), motivo é uma força energética 

interna que orienta as atividades da pessoa para a satisfação de necessidades ou 

do alcance de metas. As ações dos compradores são afetadas mais por um conjunto 

de motivos, do que por apenas um motivo. Num determinado ponto no tempo, 

alguns dos motivos de uma pessoa são mais fortes do que outros. 

Solomon (2002), já pondera que a motivação refere-se aos processos que 

fazem com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam. Ocorre 

quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la. Uma vez 

que uma necessidade é ativada, um estado de tensão impulsiona o consumidor a 

tentar reduzir ou a eliminar a necessidade. Essa necessidade pode ser utilitária (isto 

é, um desejo de obter algum benefício funcional ou prático) ou hedônica (ou seja, 

uma necessidade de experiência, envolvendo respostas ou fantasias emocionais). O 

estado final desejado é o objetivo do consumidor. Os profissionais de marketing 

tentam criar produtos e serviços que fornecerão os benefícios desejados e 

permitirão ao consumidor reduzir a tensão. 

O envolvimento, para o autor citado, é definido como a relevância do 

objeto percebida por uma pessoa com base em suas necessidades, valores e 

interesses inerentes. A palavra objeto é usada no sentido genérico e se refere a um 

produto (ou uma marca), um anúncio ou uma situação de compra. Os consumidores 

podem encontrar envolvimento em todos esses objetos. Como o envolvimento é 

uma construção social, pode ser acionado por um ou mais dos diferentes 

antecedentes. Os antecedentes são algo sobre a pessoa, algo sobre o objeto e algo 

sobre a situação. 

O envolvimento pode ser visto como a motivação para processar 

informação. Até onde houver uma ligação percebida entre as necessidades, metas 

ou valores de um consumidor e o conhecimento do produto, esse consumidor será 

motivado a prestar atenção nas informações sobre o produto. Quando o 

conhecimento relevante é ativado na memória, um estado de motivação é criado e 
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aciona o comportamento. À medida que o envolvimento com um produto aumenta, o 

consumidor dedica mais atenção aos anúncios relacionados ao produto, exerce mais 

esforço cognitivo para entendê-los e concentra a atenção nas informações que os 

anúncios do produto apresentam (SOLOMON, 2002). 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), o envolvimento é uma reflexão de 

forte motivação na forma de alta relevância pessoal percebida de um produto ou 

serviço num contexto especial, e também assume uma escala que varia de baixo a 

alto. O envolvimento torna-se ativado e sentido quando as características pessoais 

intrínsecas (necessidades, valores, autoconceito) são confrontadas com estímulos 

de marketing adequados dentro de uma dada situação. Além disso, parece funcionar 

de maneiras comparáveis através de cultura, embora os produtos específicos e os 

modos de expressão variem um pouco. 

A teoria do envolvimento foi desenvolvida a partir de um veio de pesquisa 

chamado lateralização hemisférica ou teoria do cérebro dividido. A premissa básica 

da teoria do cérebro dividido é de que os hemisférios direito e esquerdo do cérebro 

“especializam-se” nos tipos de informação que processam. O hemisfério esquerdo é 

responsável principalmente por atividades cognitivas, como a leitura, a fala e o 

processamento de informação atributiva. Os indivíduos que são expostos a 

informação verbal analisam cognitivamente a informação por meio do 

processamento no cérebro esquerdo e formam imagens mentais. Ao contrário do 

hemisfério não verbal, eterna, pictórica e holística. Colocando de outro modo, o lado 

esquerdo do cérebro é racional, ativo, realista; o lado direito é emocional, metafórico, 

impulsivo e intuitivo (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

 

2.1.1.1.3 Conhecimento 
 

 

É importante para as empresas a compreensão do que os consumidores 

sabem ou não sobre seus produtos e serviços. O conhecimento do consumidor 

consiste na informação armazenada na memória. Entender o que, onde e quando os 

consumidores compram e quanto eles pagam ou estão dispostos a pagar depende 

do conhecimento que se possui sobre essas decisões básicas. Dessa forma, 

podem-se descobrir lacunas significativas no conhecimento dos consumidores que, 
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ao serem preenchidas, aumentam a probabilidade de compra do produto ou serviço 

em questão. Além de identificar as lacunas a respeito do que os consumidores 

sabem, os profissionais de marketing também devem estar atentos às percepções 

equivocadas no conhecimento do consumidor, as quais podem ser barreiras 

significativas para o sucesso de um negócio (SOLOMON, 2002). 

Considerando que a informação processada leva ao conhecimento, e que 

esse, por sua vez, associado à experiência, proporciona o aprendizado, é de 

fundamental importância que os profissionais de marketing voltem-se para o 

significado do aprendizado no comportamento do consumidor. 

O aprendizado é um tipo de influência que se refere às mudanças no 

processo de pensar e no comportamento de uma pessoa causadas pela informação 

e pela experiência. As consequências do comportamento influenciam fortemente o 

processo de aprendizado. Comportamentos que resultam em consequências 

satisfatórias tendem a ser repetidos. Pride e Ferrell (2000) apontam que os 

consumidores também aprendem experimentando indiretamente os produtos, por 

meio de informações de vendedores, propaganda, amigos e parentes. Os 

profissionais de marketing, por intermédio do pessoal de vendas e de propagandas, 

oferecem informações antes (e às vezes depois) das compras para influenciar o que 

os consumidores aprendem e para criar atitudes mais favoráveis para com os 

produtos. Porém, raramente seus esforços são completamente bem-sucedidos. Os 

profissionais de marketing encontram problemas para atrair e manter a atenção de 

consumidores, dar-lhes importantes informações para tomar decisões de compra e 

convencê-los a experimentar um produto. 

Schiffman e Kanuk (2000) expõem que, sob ponto de vista de marketing, 

a aprendizagem do consumidor pode ser considerada o processo pelo qual os 

indivíduos adquirem o conhecimento e a experiência de compra e de consumo que 

aplicam a um comportamento correlato futuro.  

Para Czinkota (2001), o aprendizado é uma alteração no conteúdo da 

memória de longo prazo. Como seres humanos, aprendemos porque aquilo que 

aprendemos auxilia-nos a responder melhor ao nosso meio. Assim, o aprendizado 

humano é dirigido a adquirir um potencial para um comportamento adaptativo futuro. 

Como consumidores, enfrentamos um ambiente de mercado com inúmeras escolhas 

de produtos: aprendemos a nos adaptar e a responder a esse meio. 
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Kerin, et al (2007) reforçam que muito do comportamento do consumidor 

é aprendido. Os consumidores aprendem quais fontes consultar para obter 

informações sobre produtos e serviços, quais critérios de avaliação usar ao avaliar 

alternativas e, mais generalizadamente, como tomar decisões de compra. A 

aprendizagem refere-se àqueles comportamentos que resultam da experiência 

repetida e da reflexão. 

A aprendizagem de uma pessoa é produzida, então, pela atuação 

recíproca de impulsos (estímulos internos), estímulos, sugestões, resposta e reforço. 

Os estímulos podem ser os produtos, a comunicação, a atuação dos vendedores, os 

serviços ou o preço, e as respostas obtidas podem ser uma atitude favorável, como 

a compra de um produto ou a homologação da empresa como fornecedor. Os 

profissionais de marketing podem desenvolver a demanda ou a compra de um 

produto, associando-o a impulsos fortes, usando sugestões ou atividades de pré-

venda motivadoras e fornecendo reforço positivo (DIAS, 2005). 

McCarthy e Perrault (2002) afirmam que a aprendizagem é uma mudança 

nos processos de pensamento de uma pessoa, causada por experiência anterior. A 

aprendizagem é frequentemente baseada na experiência direta, e também pode ser 

baseada na experiência indireta ou em associações e pode resultar de coisas que os 

profissionais de marketing fazem ou de estímulos que não tenham nada a ver com 

marketing. De qualquer forma, quase todo o comportamento do consumidor é 

aprendido, não é inato. 

A aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no 

comportamento, causada pela experiência. O aprendizado não precisa ter a 

experiência diretamente; nós também podemos aprender através da observação de 

eventos que afetam outros. Aprendemos até mesmo quando não estamos tentando 

aprender (SOLOMON, 2002). 

 

 

2.1.1.1.4 Atitudes 
 

 

Entre as diferenças individuais, apresenta-se também a perspectiva da 

atitude que, para Pride e Ferrell (2000), é a avaliação, o sentimento e a tendência 

comportamental resistentes de um indivíduo em relação a um objeto ou idéia. Os 
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objetos para os quais temos atitudes podem ser tangíveis ou intangíveis, animados 

ou inanimados. 

Segundo Solomon (2002), uma atitude é duradoura porque tende a 

persistir ao longo do tempo. É geral porque se aplica a mais de um evento 

momentâneo, como ouvir um barulho muito alto, embora com o tempo você possa 

desenvolver uma atitude negativa contra todos os ruídos muito altos. Os 

consumidores têm atitudes em relação a uma ampla gama de objetos: desde 

comportamentos muito específicos com produtos até comportamentos mais gerais 

relativos ao consumo. As atitudes ajudam a determinar quem uma pessoa vai 

namorar, que música vai ouvir, se ela vai reciclar ou jogar fora as latas de alumínio 

ou se vai ganhar a vida como pesquisador do consumidor. 

O conceito de atitude, segundo Kerin, et al (2007), é uma “predisposição” 

aprendida para responder a um objeto ou a uma classe de objetos de forma 

regularmente favorável ou desfavorável. As atitudes são moldadas por nossos 

valores ou nossas crenças, que, por sua vez, são aprendidos. Valores variam por 

nível de especificidade. Falamos de valores centrais, incluindo o bem-estar material 

e o humanitarismo. Também possuímos valores pessoais, como austeridade e 

ambição. Os profissionais de marketing preocupam-se com ambos, mas focam 

principalmente nos valores pessoais, porque esses afetam as atitudes ao influenciar 

a importância vinculada a atributos específicos dos produtos. 

McCarthy e Perrault (2002) acrescentam que uma atitude é o ponto de 

vista de uma pessoa em relação a alguma coisa. “Alguma coisa” pode ser um 

produto, um anúncio, um vendedor, uma empresa ou uma idéia. As atitudes são um 

tópico importante para os profissionais de marketing porque elas afetam os 

processos seletivos, a aprendizagem e, eventualmente, as decisões de compra 

tomadas pelas pessoas. 

Os autores citados demonstram também que, como as atitudes são 

geralmente vistas como idéias que envolvem gostar ou desgostar, elas têm algumas 

implicações nas ações. As crenças não são orientadas pela ação. Uma crença é 

uma opinião de uma pessoa sobre algo. As crenças podem ajudar a moldar as 

atitudes de um consumidor, porém não necessariamente envolvem gostar ou 

desgostar. 

Para Dias (2005), atitudes são avaliações, sentimentos e tendências 

relativamente consistentes, relacionados a um objeto ou a uma idéia. Atitude com  
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relação a um produto, serviço ou marca é a avaliação, positiva ou negativa, que o 

cliente faz de produtos ou serviços. 

É difícil mudar as atitudes e um dos maiores desafios é desenvolver 

estratégias de marketing, principalmente na comunicação, as quais construam uma 

marca forte que garanta uma atitude favorável. Além disso, existe uma grande 

dificuldade para os profissionais de marketing criarem modelos que permitam 

identificar como uma pessoa forma suas avaliações e antecipar a aceitação de um 

produto, por exemplo (DIAS, 2005).  

Schiffman e Kanuk (2000) apontam que as atitudes são uma expressão 

dos sentimentos mais íntimos que refletem se uma pessoa está favorável ou 

desfavoravelmente inclinada para algum “objeto”. Uma vez que resultam de 

processos psicológicos, as atitudes não são diretamente observáveis, mas devem 

ser deduzidas a partir do que as pessoas dizem ou fazem. 

Os referidos autores acrescentam que, no contexto do comportamento do 

consumidor, atitude é uma predisposição, que se aprende, a se comportar de 

maneira constantemente favorável ou desfavorável a respeito de um dado objeto. 

Portanto, as atitudes podem ser utilizadas para prever o comportamento. 

Se soubermos que a sua atitude para com um candidato em alguma eleição é 

positiva, então podemos razoavelmente prever que você votará nesse candidato. Os 

profissionais de marketing, portanto, medem as atitudes antes de lançar novos 

produtos. De modo alternativo, o comportamento pode ser usado para inferir as 

atitudes básicas. Na vida diária, observamos o comportamento de alguém em 

relação a nós e usamos essa observação para inferir se a pessoa gosta de nós; 

usamos então a atitude inferida, para predizer como a pessoa se comportará em 

relação a nós no futuro. Os profissionais de marketing muitas vezes também se 

utilizam dessa lógica. Quando os consumidores compram um produto, esse 

comportamento de compra é usado para inferir uma atitude para com a respectiva 

classe de produto, que por sua vez é considerada como um indicador de compra em 

potencial de um item na respectiva classe de produto (CZINKOTA, 2001). 
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2.1.1.1.5 Personalidade 
 

 

Schiffman e Kanuk (2000) apontam que o estudo da personalidade foi 

abordado pelos teóricos através de formas variadas. Alguns enfatizaram a influência 

dual da hereditariedade e de experiências do início da infância no desenvolvimento 

da personalidade; outros enfatizaram influências sociais e ambientais mais amplas e 

o fato de que as personalidades desenvolvem-se continuamente ao longo do tempo. 

Alguns teóricos preferem ver a personalidade como um todo unificado; outros se 

concentram em traços específicos. A ampla variação de pontos de vista torna difícil 

chegar a uma definição única acerca dessa característica. Os referidos autores 

propõem que a personalidade seja definida como características psicológicas 

interiores as quais tanto determinam quanto refletem como uma pessoa responde ao 

seu ambiente, uma vez que cada indivíduo tem uma autoimagem percebida (ou 

autoimagens múltiplas) como um certo tipo de pessoa com determinados traços, 

hábitos, posses, relacionamentos e forma de comportamento. Os consumidores 

normalmente tentam preservar, melhorar, alterar ou estender as suas autoimagens 

pela compra de produtos ou serviços e comprando em lojas que acreditam ser 

coerentes com a autoimagem relevante que constroem a respeito de si próprios, 

evitando produtos e lojas que não correspondem a essa coerência. 

Já Pride e Ferrell (2000) conceituam personalidade como um conjunto de 

traços internos e tendências comportamentais distintos que resultam em padrões 

constantes de comportamentos em certas situações. A personalidade de um 

indivíduo nasce a partir de características hereditárias e de experiências pessoais 

que tornam aquele indivíduo único. A definição de autoconceito, por sua vez, está 

estreitamente ligado à personalidade. O autoconceito (por vezes chamado de 

autoimagem) é a visão e a percepção da pessoa sobre si mesma. 

A personalidade refere-se aos comportamentos consistentes de uma 

pessoa ou as reações a situações recorrentes. Embora existam muitas teorias sobre 

personalidade, a maioria identifica características-chaves – características 

permanentes de uma pessoa ou no seu relacionamento com as demais. Tais 

características englobam assertividade, extroversão, introversão, obediência, 

dominação e agressão, entre outras. Essas características são herdadas ou 
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formadas nos primeiros anos de vida e mudam pouco com o passar dos anos 

(KERIN; et al, 2007). 

Os autores anteriormente referidos acrescentam que as características de 

personalidade são frequentemente reveladas no autoconceito da pessoa, a forma 

como ela vê a si mesma e a forma que acredita que os outros a veem. Os 

profissionais de marketing reconhecem que as pessoas têm um autoconceito real e 

um autoconceito ideal. O autoconceito real refere-se a como, de fato, uma pessoa vê 

a si mesma. O autoconceito ideal descreve como a pessoa gostaria de ver a si 

mesma. Essas duas autoimagens são refletidas nos produtos e nas marcas que uma 

pessoa compra, incluindo automóveis, utensílios domésticos e móveis, revistas, 

roupas, produtos de lazer e de cuidados pessoais e frequentemente as lojas em que 

ela compra.  

Cobra (2009), por sua vez, contribui apontando que as pessoas agem 

quase sempre da mesma maneira a estímulos diferentes. O traço de personalidade 

que caracteriza uma pessoa é o responsável pelo seu comportamento. As teorias de 

Sigmund Freud, fundador da psicanálise, foram estabelecidas para compreender a 

personalidade humana. Esse teórico propôs três divisões da psique humana: id, ego 

e superego. O id é a fonte básica de energia interna, que exprime a dor e o prazer, e 

representa os motivos inconscientes; o superego é o lado moral da psique e reflete 

os ideais societários; e o ego é o consciente mediador entre o id e o superego: que é 

entre o inconsciente e o desejo impulsivo do id e o ideal social internalizado pelo 

superego. O ego ajuda a pessoa a responder ao mundo através de caminhos 

socialmente aceitáveis. 

Para Solomon (2002), o conceito de personalidade refere-se à formação 

psicológica única de uma pessoa e à maneira como sistematicamente influencia o 

modo como ela reage ao seu ambiente. As estratégias de marketing baseadas nas 

diferenças de personalidade têm tido um sucesso duvidoso, em parte por causa da 

forma como essas diferenças nos traços de personalidade são medidas e aplicadas 

a contextos de consumo. Algumas abordagens tentam entender as diferenças 

subjacentes a pequenas amostras de consumidores empregando técnicas baseadas 

na psicologia freudiana e em variações dessa perspectiva, enquanto outras tentam 

avaliar essas dimensões mais objetivamente em grandes amostras, usando técnicas 

quantitativas sofisticadas.  
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McCarthy e Perrault (2002) acrescentam que muitos pesquisadores 

estudam a maneira como a personalidade afeta o comportamento das pessoas, 

porém os resultados geralmente são decepcionantes para os profissionais de 

marketing. Uma característica como asseio pode estar associada a usuários de 

certos tipos de produtos – como materiais de limpeza. Porém alguns gerentes de 

marketing não descobriram uma maneira constante e adequada de usar a 

personalidade no planejamento em suas estratégias. Como resultado, pararam de 

focar os testes de personalidade defendidos pelos psicólogos e, em vez disso, 

desenvolveram a análise do estilo de vida. 

 

 

2.1.1.1.6 Valores e estilo de vida 
 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), os valores oferecem explicação 

quanto à variabilidade da tomada de decisão dos consumidores, isto é, expressam 

as metas que motivam as pessoas e as maneiras utilizadas para atingir tais metas. 

Além disso, os valores exercem papel central na estrutura da personalidade e 

contribuem para a compreensão de muitas situações de consumo e de segmentação 

de mercado. 

Segundo Czinkota (2001), valores são estados-fim de vida, as metas para as 

quais vivemos. O psicólogo Milton Rokeach identificou dois grupos de valores: os 

terminais e os instrumentais. Os primeiros são as metas que buscamos na vida (por 

exemplo, paz e felicidade), enquanto que os segundos são os meios ou padrões 

comportamentais através dos quais perseguimos essas metas (por exemplo, 

honestidade). 

Kerin, et al (2007) julgam que valores variam por nível de especificidade. 

Valores centrais incluem o bem-estar material e o humanitarismo. Também 

possuímos valores pessoais, como austeridade e ambição. Os profissionais de 

marketing preocupam se com ambos, mas focam principalmente nos valores 

pessoais, porque esses afetam as atitudes, ao influenciar a importância vinculada a 

atributos específicos dos produtos. 

Os autores citados apontam ainda que o estilo de vida é a maneira de 

viver, identificada pelo modo como as pessoas gastam seu tempo e seus recursos, o 

que consideram importante em seu ambiente, e o que acham de si mesmos e do 
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mundo que os cerca. A análise dos estilos de vida dos consumidores, chamada de 

psicografia, oferece o entendimento das necessidades e dos desejos dos 

consumidores. 

Segundo Pride e Ferrell (2000), o estilo de vida é tido como o padrão de 

vida do indivíduo expresso por meio de atividades, interesses e opiniões. Os 

padrões de estilo de vida incluem o modo como as pessoas gastam o tempo, a 

extensão de suas interações com outros e sua perspectiva geral sobre a vida e o 

viver. 

Dias (2005) acrescenta que estilo de vida é o fator que identifica a 

maneira como a pessoa vive, qual é seu traço pessoal no agir, na prática das 

atividades e no comportamento em geral. 

O estilo de vida refere-se a um padrão de consumo que reflete as 

escolhas de uma pessoa sobre como gastar seu tempo e dinheiro. Em um sentido 

econômico, o estilo de vida representa o modo escolhido para distribuir a renda, 

tanto em termos de diferentes produtos e serviços quanto de alternativas específicas 

dentro dessas categorias. Outras distinções um pouco semelhantes foram feitas 

para descrever os consumidores em termos de seus amplos padrões de consumo, 

tais como aquelas que diferenciam os consumidores em termos da proporção dos 

gastos totais que dedicam à alimentação, à tecnologia avançada ou aos bens de 

informação, como diversão e educação (SOLOMON, 2002). 

A análise do estilo de vida admite que os profissionais de marketing 

podem planejar estratégias mais eficazes quando conhecem mais sobre seus 

mercados-alvo. Entender o estilo de vida dos consumidores-alvo vem sendo 

especialmente útil para fornecer idéias de temas de anúncios (McCARTHY & 

PERRAULT, 2002). 

 

 

2.1.1.2 Influências ambientais 
 

 

As influências ambientais, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), 

podem influenciar o comportamento do indivíduo por meio da cultura, da classe 

social, da influência pessoal, da família e da situação.  
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2.1.1.2.1 Cultura 

 

 

A cultura é conceito crucial para o entendimento do comportamento do 

consumidor e pode ser vista como a personalidade de dada sociedade. A cultura 

inclui tanto idéias abstratas, como valores e ética, serviços e objetos materiais, como 

automóveis, vestuário, comida, arte e esportes, produzidos ou valorizados por uma 

sociedade. As opções de consumo não podem ser compreendidas sem se 

considerar o contexto cultural em que estão sendo feitas. A cultura de um 

consumidor determina as prioridades que ele associa a atividades e a produtos 

diferentes. A cultura é ainda responsável pelo sucesso ou fracasso de produtos e 

serviços específicos. Quando o produto oferece benefícios coerentes aos desejados 

pelos membros de uma cultura, existe uma chance maior de se obter aceitação no 

mercado (ENGEL; BLACKWELL & MINIARD, 2000 e SOLOMON, 2002). 

Segundo Pride e Ferrell (2000), a cultura é a acumulação de valores, 

conhecimento, crenças, costumes, objetos e conceitos os quais uma sociedade usa 

para lidar com seu ambiente e que são passados para as gerações futuras. A cultura 

influencia o comportamento de compra porque ela permeia nossas vidas diárias. 

Solomon (2002) acrescenta, ainda, que a relação entre o comportamento 

do consumidor e a cultura é uma rua de duas mãos. Por um lado, há os produtos e 

serviços que se sintonizam com as prioridades de uma cultura em uma determinada 

época os quais têm muito mais chances de serem aceitos pelos consumidores; por 

outro, o estudo de novos produtos e de inovações no design de produtos existentes 

realizados com sucesso por uma cultura, em um ponto no tempo, fornece uma visão 

dos ideais culturais dominantes naquele período. Em síntese, cultura é  

 

o conjunto total de crenças, atitudes e maneiras de fazer as coisas, de um 

conjunto relativamente homogêneo de pessoas. Podemos pensar nas culturas 

americana, francesa e latino-americana. As pessoas dentro desses 

agrupamentos culturais tendem a ser mais semelhantes em seus pontos de vista 

e comportamentos (McCarthy; Perrault, 2002, p.109). 
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Dias (2005) aponta que, desde pequena, a pessoa sofre profundas influências 

da cultura da sociedade em que vive. A cultura é um centro complexo de valores e 

crenças criados pela sociedade, passada de geração a geração no ambiente familiar 

e reforçada por instituições como a escola e igrejas. É a determinante mais básica 

das necessidades e do comportamento de uma pessoa. Muitos hábitos de consumo 

fazem parte da cultura de uma sociedade. 

Os aspectos determinantes da imagem são produtos da percepção, por 

um lado; e de convicções preestabelecidas, por outro. A idéia que se tem sobre algo 

ou alguém é capaz de direcionar o comportamento das pessoas inseridas numa 

relação social (DE TONI, 2005). 

A influência da cultura sobre os consumidores é intensa, pois ela modela 

tudo o que fazemos ou nos tornamos. Por exemplo, em algumas culturas, as 

pessoas são avaliadas pelo que são e não pelo que possuem. Os consumidores em 

tais culturas são menos prováveis de buscar o consumo ostensivo de bens. Do 

mesmo modo, algumas culturas valorizam a idade madura (pois a idade 

supostamente significa sabedoria), ao passo que outras valorizam a juventude. Os 

consumidores dessa última têm mais probabilidade de desejar produtos contra o 

envelhecimento (como cirurgia plástica), em comparação com consumidores 

daquela cultura antes mencionada (CZINKOTA, 2001).  

Para Cobra (2009), a cultura é o principal determinante do 

comportamento e dos desejos da pessoa. À medida que cresce, a criança adquire 

certos valores, percepções, define preferências e molda o seu comportamento com 

base no seu aprendizado. Além de incorporar o aprendizado vivenciado, a pessoa 

adquire o conhecimento por meio de estudo. Esses fatores reunidos formam o seu 

fundo de cultura, aliado ainda à influência familiar e de outras instituições com as 

quais ele venha a interagir ao longo da vida.  

Kerin, et al (2007), por sua vez, entendem que a cultura refere-se ao 

conjunto de valores, ideias e atitudes aprendidos e compartilhados entre os 

membros de um grupo. 

 

 

2.1.1.2.2 Classe Social 
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Uma classe social, para Pride e Ferrell (2000) é um grupo aberto de 

indivíduos com classificações sociais semelhantes. Diz-se que a classe social é 

“aberta” porque as pessoas podem mover-se para dentro e para fora dela. (...) 

Dentro das classes sociais, tanto a renda como os hábitos de gastos diferem 

significativamente entre os membros da classe. 

No entendimento de Sheth, Mittal e Newman (2001), as classes sociais 

são agrupadas em termos de prestígio social. Embora a renda seja um importante 

determinante da classe social, não existe uma correspondência perfeita entre as 

duas, pois a determinação de uma classe social depende também de outros fatores 

como instrução, ocupação, gostos pessoais, entre outros. Dessa forma, as pessoas 

que pertencem à mesma classe social tendem a apresentar semelhanças nos tipos 

de ocupações, nos lugares em que vivem, nos hábitos alimentares, na socialização 

e assim por diante. Embora a classe social não mude com frequência, é possível 

que as pessoas ou famílias sofram transições entre as classes.  

Com base na extensa pesquisa realizada pelo sociólogo Joseph Kahl 

(1957), citado por Engel, Blackwell e Miniard (2000), estudiosos do comportamento 

do consumidor elegeram seis das nove variáveis consideradas por Kahl na 

determinação da classe social. Tais variáveis foram consideradas especialmente 

úteis para a pesquisa de comportamento do consumidor e são elas: ocupação, 

desempenho pessoal, interações, posses, orientação de valor e consciência de 

classe. Essas variáveis também são úteis para se entender a classe social do 

consumidor, para se fazer uma melhor segmentação de mercado e, por 

consequência, conseguir formatar estratégias de marketing mais bem direcionadas e 

assertivas com relação ao público-alvo que se deseja atingir. 

Kerin, et al (2007) compreendem que uma influência mais sutil sobre o 

comportamento do consumidor do que o contato direto com os outros é a classe 

social a qual as pessoas pertencem. Classe social pode ser definida como as 

divisões homogêneas relativamente permanentes em uma sociedade dentro da qual 

podem ser agrupadas pessoas que compartilham valores, interesses e 

comportamentos semelhantes. A ocupação de uma pessoa, a fonte de renda (não o 

nível de renda) e a educação determinam esse indivíduo ou a sua classe social. 

Falando de modo geral, existem três categorias de classes sociais – superior, média 

e baixa – com subcategorias dentro de cada uma delas. 
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Esses autores complementam ainda que, até certo grau, as pessoas, 

dentro das classes sociais, exibem valores, atitudes, crenças, estilos de vida e 

comportamentos de compra comuns. Comparado com as classes médias, as 

pessoas das classes mais baixas têm uma orientação de curto prazo, são mais 

emocionais do que racionais, raciocinam em termos concretos e não abstratos e 

veem menos oportunidades pessoais. Os membros das classes superiores 

concentram-se na realização e no futuro, e pensam em termos abstratos ou 

simbólicos.   

McCarthy e Perrault (2002) acrescentam que os estudos de classe social 

sugerem que o antigo ditado “Um homem rico é simplesmente um homem pobre 

com mais dinheiro” não é verdadeiro. Com a mesma renda que os consumidores de 

classe média, as pessoas pertencentes às classes mais baixas lidam com o dinheiro 

muito diferentemente. A maioria das pessoas, quando solicitadas a se classificar, se 

autodenomina classe média ou classe trabalhadora. Porém, em muitas situações de 

marketing, os grupos de classes sociais são mais distintos do que sugerem. Várias 

classes compram em diferentes lojas. Elas preferem tratamento diferente de parte 

dos vendedores. Elas compram marcas diferentes de produtos – embora os preços 

sejam quase os mesmos. Elas têm atitudes de gasto e de poupança diferentes. 

Cobra (2009) corrobora que os padrões de consumo são típicos das 

classes sociais das pessoas. O que fica bem ou não consumir é uma regra 

silenciosa da sociedade em que as pessoas transitam. Uma pessoa pobre não deve 

exibir riqueza, mesmo se isso for possível. Já as pessoas de classe social mais 

elevada, mesmo quando sem dinheiro, não podem perder o “estilo de vida”... E 

assim consomem determinados produtos de grife, mesmo quando não podem. 

As decisões de compra às vezes são influenciadas pelo desejo de 

“comprar” uma classe social mais alta ou se envolver no processo de consumo 

conspícuo, através do qual o status é ostentado com o uso deliberado e não 

construtivo de recursos valiosos. Esse padrão de gastos é uma característica dos 

novos ricos, cuja aquisição relativamente recente de renda, em vez de tradição 

ancestral ou educação, é responsável pelo aumento de sua mobilidade social. Os 

produtos quase sempre são usados como símbolos de status para comunicar a 

classe social real ou desejada. A paródia da ostentação ocorre quando os 

consumidores procuram o status deliberadamente, evitando produtos que estão na 

moda (SOLOMON, 2002).  
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O status que os produtos proporcionaram ao longo da história, mais 

precisamente desde o século XIV até os dias atuais, nem sempre foi equacionado 

mediante o fato de constituírem eles uma novidade ou de estarem eles substituindo 

outro produto equivalente mais antigo. Tal noção somente passa a preponderar a 

partir do quarto final do século XVI, como expos McCracken (2003). 

O estudo das classes socioeconômicas é muito importante, pois permite 

agrupar as pessoas em estratos que combinam fatores como ocupação, educação, 

riqueza, renda e outras variáveis que suscitam valores, interesses e 

comportamentos similares entre os membros de determinada classe. Portanto, as 

pessoas de uma mesma classe mostram preferências semelhantes de marca e 

produtos em áreas como alimentos, higiene e limpeza, vestuário, atividades de lazer 

e automóveis, e têm padrões de compra próprios. As classes sociais são divisões 

relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, sobre as quais o IBGE 

e outras entidades públicas desenvolvem estudos e dados estatísticos, sendo fontes 

muito úteis aos profissionais de marketing (DIAS, 2005). 

 

 

2.1.1.2.3 Influência pessoal 
 

 

Para se entender como a influência pessoal impacta no comportamento 

do consumidor, é preciso compreender os grupos de referência, os líderes de 

opinião e a comunicação boca a boca.  

O entendimento de Pride e Ferrell (2000) acerca de um grupo de 

referência considera qualquer grupo que afeta, positiva ou negativamente, os 

valores, as atitudes e o comportamento de uma pessoa. Os grupos de referência 

podem ser grandes ou pequenos. A maioria das pessoas tem diversos grupos de 

referência, como as famílias, grupos relacionados ao trabalho, turma da faculdade, 

clubes cívicos, organizações profissionais ou grupos relacionados à igreja. 

Existem vários tipos de grupos de referência. Os principais tipos são: 

grupos de referência primários, grupos de referência secundários, grupos de 

aspiração e grupos dissociativos. Grupos de referência primários são aqueles com 

os quais as pessoas interagem com frequência e cujas opiniões e normas 

consideram importante seguir. Nos grupos de referência secundários, o contato é 
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ocasional, e sua capacidade de moldar os comportamentos e valores é bem menor 

do que no grupo primário. Já os grupos de aspiração são aqueles a que o indivíduo 

aspira pertencer, por isso o indivíduo tende a adotar o comportamento do grupo 

aspiracional. Por fim, os grupos dissociativos são aqueles a que o indivíduo não 

deseja pertencer e com os quais não deseja ser confundido (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

Além de conhecer os tipos de grupos de referência, é também importante 

entender a forma como influenciam o comportamento dos consumidores. Os três 

principais tipos de influência são informacionais, normativos e por identificação. A 

influência informacional ocorre quando a pessoa busca e aceita o aconselhamento 

de alguém pelo fato de o indivíduo conhecer as características de desempenho do 

produto ou serviço que pretende comprar. Já a influência normativa, ocorre quando 

o consumidor se deixa influenciar pelo desejo de estar de acordo com as 

expectativas de outras pessoas. O terceiro tipo de influência é por identificação, 

chamada também de influência da expressão de valor, e ocorre quando o 

consumidor compra algo que o ajuda a se identificar com alguém que admira, 

buscando transmitir essa imagem almejada às outras pessoas (SHETH; MITTAL & 

NEWMAN, 2001; ENGEL; BLACKWELL & MINIARD, 2000). 

Na visão de McCarthy e Perrault (2002) estamos sempre fazendo 

comparações entre nós e outros. Então, os grupos de referência são mais 

importantes quando outros são capazes de “ver” que produto ou marca está sendo 

usada. A influência é mais forte para produtos que se relacionam ao status do grupo. 

Para um grupo, possuir um casaco de pele caro pode ser um sinal de “ter chegado 

lá”. Um grupo de protetores de animais pode ver isso como sinal de mau 

procedimento. Em ambos os casos, a decisão do consumidor de comprar ou não 

comprar o casaco de pele pode depender das opiniões das pessoas de seu grupo 

de referência. 

Na opinião dos autores citados, o líder de opinião é uma pessoa que 

influencia outras. Líderes de opinião não são necessariamente mais ricos ou mais 

instruídos. Os líderes de opinião em um assunto não são necessariamente líderes 

de opinião em outro. Donas de casa competentes com grandes famílias podem ser 

consultadas para dar conselho no orçamento familiar; mulheres jovens podem ser 

líderes de opinião para aquisição de roupas novas e cosméticos, por exemplo. Cada 

classe social tende a ter seus próprios líderes de opinião. Alguns compostos de 
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marketing têm como alvo, especialmente, essas pessoas, já que suas opiniões 

afetam outras e pesquisas mostram que os líderes de opinião estão envolvidos em 

muitas discussões relacionadas ao produto, influenciando seus “seguidores”  

Para Solomon (2002), os líderes de opinião, assim como os grupos de 

referência, exercem forte influência no comportamento do consumidor. Um líder de 

opinião é uma pessoa capaz de influenciar as atitudes ou comportamento de outras 

com frequência. Esses líderes são fontes valiosas de informação, por serem vistos 

como especialistas em determinado produto e categoria. Os líderes de opinião não 

representam nenhuma empresa e, por isso, são mais confiáveis na formulação da 

opinião geral. Outra característica dos líderes de opinião é que, frequentemente, 

estão entre os primeiros a testar novos produtos ou serviços e, por isso, são 

procurados para compartilhar as informações positivas e negativas de determinado 

bem, de forma a diminuir os riscos de uma compra.  

Esse mesmo autor aponta que grande parte do que se sabe sobre um 

produto é transmitido por meio da comunicação boca a boca, e por isso essa atitude 

se torna outro importante fator de influência no processo decisório de compra de 

uma pessoa. Informações relativas a produtos tendem a ser trocadas em conversas 

informais.  

Kerin, et al (2007) demonstram que a influência das pessoas durante as 

conversas é chamada de boca a boca, considerada a  mais poderosa e autêntica 

fonte de informação para os consumidores, tratando-se de alguns produtos, posto 

que envolve amigos vistos como confiáveis. O poder da influência pessoal tem 

estimulado as empresas a promover o boca a boca positivo e retardar o negativo. 

Superar ou neutralizar o boca a boca negativo é difícil e caro. O poder do boca a 

boca tem sido ampliado na atualidade pela internet por meio de fóruns, salas de 

bate-papo, quadro de avisos e sites.   

Quando é transmitida por líderes de opinião, membros da família, amigos 

e outras fontes não oficialmente ligadas a empresas, a propaganda boca a boca 

torna-se ainda mais confiável. Embora a propaganda boca a boca, com frequência, 

seja útil para tornar os consumidores conscientes dos produtos, pode ser bastante 

prejudicial a uma empresa quando seu conteúdo é negativo.    
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2.1.1.2.4 Família 

 

 

Famílias ou domicílios são importantes no estudo do comportamento do 

consumidor por duas razões principais. A primeira está relacionada ao uso e à 

compra de muitos produtos de consumo; a segunda reside no fato de que a família 

influencia nas atitudes e nos comportamentos dos indivíduos. Os estudos das 

decisões do consumidor familiar são menos comuns que o consumidor individual 

devido à dificuldade de se pesquisar e estudar a família como uma unidade (ENGEL; 

BLACKWELL & MINIARD, 2000). 

Os autores supracitados compreendem que uma família é um grupo de 

duas ou mais pessoas relacionadas por sangue, casamento ou adoção, que residem 

juntas. A família nuclear é o grupo imediato de pai, mãe, filho(s) vivendo juntos. A 

família ampliada é a família nuclear acrescida de outros parentes, como avós, tios e 

tias, primos, sogros, cunhados, genros, etc. A família na qual se nasce é chamada 

de família de orientação, enquanto a estabelecida por casamento é a família da 

procriação. 

Para Solomon (2002), as empresas podem idealizar novos produtos e 

serviços, assim como diferentes tipos de embalagens que se adéquem aos 

diferentes ciclos de vida de uma família ou domicílio. As necessidades modificam-se 

em estágios diferentes da situação familiar. Os principais estágios são: solteiros 

jovens, casais jovens, pais jovens, famílias de meia-idade e domicílios mais velhos. 

No entanto, novas perspectivas a respeito do ciclo de vida familiar ou domiciliar, 

como aumento do número de domicílios de solteiros, pessoas divorciadas, casais 

sem filhos e homossexuais, são cada vez mais comuns, e por isso, atraem cada vez 

mais a atenção dos profissionais de marketing.  

No que tange às influências da família, Pride e Ferrell (2000) apontam 

que elas têm um impacto muito direto no processo de decisão de compra, já que a 

socialização do consumidor é o processo pelo qual uma pessoa adquire os 

conhecimentos e as habilidades para atuar como consumidor. Com frequência, as 

crianças ganham esse conhecimento e conjunto de habilidades observando os pais 

e irmãos mais velhos em situações de compra. 
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Giglio (2002) acrescenta que mesmo que o produto/serviço 

aparentemente não tenha nenhuma ligação com a família, sendo uma escolha 

absolutamente pessoal (comprar uma camisa, escolher o bar da noite, assistir a um 

filme), quanto mais informações forem recolhidas sobre o ambiente que cerca o 

consumidor, maior probabilidade haverá de entender a origem das suas regras de 

compra e consumo, já que as representações sociais têm um componente de 

aprovação social sempre presente. Que camisa vestir, a qual bar ir, a que filme 

assistir podem não ser decisões tão pessoais. 

Segundo Kerin, et al (2007), os papéis dos membros individuais da família 

no processo de compra constituem um elemento da tomada de decisão de compra 

familiar. Existem cinco papéis: coletor de informações, influenciador, tomador de 

decisão, comprador e usuário. Os membros da família assumem diferentes papéis 

para diferentes produtos e serviços. Mesmo que as mulheres tomem a decisão de 

compras de gêneros alimentícios, não são elas necessariamente as compradoras. 

Cada vez mais os pré-adolescentes e os adolescentes tornam-se os coletores de 

informações, influenciadores, tomadores de decisão e compradores dos produtos e 

de serviços para a família, dado o grande número de pais casados ou não que 

trabalham.  

 

 

2.1.1.2.5 Situação 
 

 

Segundo Solomon (2002), uma situação de consumo é definida por fatores 

que vão além das características pessoais e do produto que influenciam a compra e 

o uso de produtos e serviços. Por meio da identificação sistemática de importantes 

situações de uso, as estratégias de segmentação de mercado podem posicionar os 

produtos que atenderão as necessidades específicas em diferentes situações. 

Antes mesmo de efetuar a compra, os consumidores procuram por sinais que 

os levem a ponderações sobre a qualidade da empresa. O ambiente físico é rico em 

tais sinais, estes são muitas vezes influentes em comunicar a imagem e os objetivos 

da empresa para seus clientes. Existem estímulos ambientais que, apesar de não 

serem notados e ou conscientemente percebidos pelos consumidores, ainda assim 
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são capazes de resultar em mudanças no comportamento de compra dos clientes, 

enquanto estes permanecem no interior da loja (ARRUDA; et al, 2010). 

Kerin, et al (2007) apontam que frequentemente a situação de compra irá 

afetar o processo de compra: (1) a tarefa de compra; (2) o entorno social; (3) o 

entorno físico; (4) os efeitos temporais; e (5) os estados antecedentes. A tarefa de 

compra é a razão para o engajamento na decisão em primeiro lugar. A busca de 

informações e a avaliação das alternativas podem diferir, dependendo se a compra é 

de um presente, que envolve frequentemente visibilidade social ou para o próprio 

uso do comprador. O entorno social inclui as outras pessoas presentes, quando uma 

decisão de compra é tomada, e também pode afetar o que é comprado. O entorno 

físico, como decoração, música e o tumulto nas lojas podem alterar como as 

decisões de compra são tomadas. Efeitos temporais como a hora do dia ou a 

quantidade de tempo disponível influenciarão onde os consumidores tomam café da 

manhã ou almoçam e o que é pedido. Finalmente, estados antecedentes, que 

incluem o humor do consumidor ou a quantidade de dinheiro disponível, podem 

influenciar o comportamento de compra e de escolha. 

 

 

2.1.1.3 Processos Psicológicos 
 

 

Para o entendimento do comportamento do consumidor, é indispensável 

conhecer os três processos psicológicos básicos percorridos pelo indivíduo. São 

eles: o processamento da informação; a aprendizagem; e a mudança das atitudes e 

do comportamento (ENGEL; BLACKWELL & MINIARD, 2000). 

 

 

2.1.1.3.1 Processamento da informação 
 

 

O processamento da informação está relacionado tanto à habilidade 

cognitiva do consumidor quanto com a complexidade da informação a ser 

processada. Os consumidores processam a informação do produto de acordo com 

atributos, marcas, comparações entre marcas ou uma combinação desses fatores. 
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Enquanto os atributos incluídos na mensagem da marca e o número de alternativas 

disponíveis influenciam a intensidade ou o grau de processamento da informação, 

os consumidores com maior habilidade cognitiva aparentemente adquirem mais 

informação sobre o produto e são mais capazes de integrar informação sobre vários 

atributos do produto do que os consumidores de menor habilidade cognitiva. Os 

indivíduos também diferem quanto à habilidade de formar imagens mentais e essas 

diferenças influem na habilidade de se lembrarem das informações. Quanto maior a 

experiência do consumidor com determinada categoria de produto, maior sua 

habilidade de usar as informações sobre o produto (SCHIFFMAN & KANUK, 2000). 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), o processamento de 

informação “refere-se ao processo pelo qual um estímulo é recebido, interpretado, 

armazenado na memória e mais tarde recuperado”. Baseado no modelo de 

processamento de informação desenvolvido por McGuire, em 1976, aqueles autores 

descrevem cinco estágios pelos quais a informação passa. O primeiro é a 

exposição, estágio que se refere à proximidade a um estímulo, de tal forma que 

exista a oportunidade para que um dos sentidos da pessoa seja ativado. O segundo 

estágio é o da atenção, em que ocorre a alocação da capacidade de processamento 

ao estímulo que entra. A compreensão, ou seja, a interpretação do estímulo é o 

terceiro estágio. Já o impacto persuasivo do estímulo corresponde ao estágio da 

aceitação, ou quarto estágio. O quinto e último estágio é o de retenção, que consiste 

na transferência da interpretação e na persuasão do estímulo para a memória de 

longo prazo. Uma implicação importante desse modelo de processamento de 

informação é que o estímulo deve passar por cada um dos estágios mencionados, 

antes que alcance a memória. 

 

 

2.1.1.3.2 Aprendizagem 
 

 

A aprendizagem é uma mudança nos processos de pensamento de uma 

pessoa, causada por experiência anterior. A aprendizagem é frequentemente 

baseada na experiência direta e também pode estar baseada na experiência indireta 

ou em associações. A aprendizagem do consumidor pode resultar de coisas que os 

profissionais de marketing fazem ou de estímulos que não se relacionem com o 
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marketing. De qualquer forma, quase todo o comportamento do consumidor é 

aprendido (McCARTHY & PERRAULT, 2002). 

Solomon (2002) compreende que a aprendizagem é um processo 

contínuo. Nosso conhecimento sobre o mundo é revisado constantemente, enquanto 

somos expostos a novos estímulos e recebemos contínuo feedback que nos permite 

modificar o comportamento quando nos encontramos em situações semelhantes 

posteriormente. O conceito de aprendizagem é extenso, variando da simples 

associação do consumidor entre um estímulo, como o logotipo de um produto e uma 

resposta, até uma série complexa de atividades cognitivas. Os psicólogos que 

estudam a aprendizagem propuseram várias teorias para explicar o processo de 

aprendizado. Essas teorias vão das que se concentram nas conexões simples entre 

estímulo-resposta (teorias behavioristas) às perspectivas que consideram os 

consumidores como resolventes de problemas complexos, que aprendem regras e 

conceitos abstratos observando outros indivíduos (teorias cognitivas).  

Para Czinkota (2001), o aprendizado é uma alteração no conteúdo da 

memória de longo prazo. Como seres humanos, aprendemos porque aquilo que 

aprendemos nos auxilia a responder melhor ao nosso meio. Assim, uma criança que 

acidentalmente põe a mão em uma lâmpada quente, aprende a nunca mais tocar 

qualquer coisa semelhante àquele objeto. Um consumidor que cai no engodo de 

comprar um produto inferior através de uma empresa de entrega postal, em termos 

sem devolução da compra, aprende a nunca mais comprar qualquer coisa daquela 

empresa. Assim, o aprendizado humano é dirigido a adquirir um potencial para um 

comportamento adaptativo futuro. 

Na opinião de Pride e Ferrell (2000), quando estão tomando decisões de 

compra, os compradores processam informações. Os indivíduos têm habilidades 

diferentes a esse respeito. O tipo de informação que os compradores sem 

experiência usam pode diferir do tipo usado por compradores experientes, 

familiarizados com o produto e com a situação de compra. Os compradores 

inexperientes usam mais frequentemente o preço como um indicador de qualidade 

do que os compradores com algum conhecimento de uma determinada categoria de 

produto. Os consumidores que não têm experiência podem buscar informações com 

outros quando fazem uma compra ou, até mesmo, levar consigo um 

“amigo/assessor de compras” mais bem-informado. Compradores mais experientes 



42 

têm maior autoconfiança e mais conhecimento sobre o produto e podem reconhecer 

quais aspectos do produto são indicações confiáveis de sua qualidade. 

Kerin, et al (2007) acrescentam que a aprendizagem também é 

importante, porque está relacionada com a formação do hábito – a base da solução 

de problemas rotineira. Além disso, há um elo íntimo entre os hábitos e a lealdade à 

marca, uma atitude favorável e compras consistentes de uma única marca com o 

passar do tempo. A lealdade à marca resulta do reforço positivo das ações 

anteriores.  

Nesse sentido, Dias (2005) demonstra que um dos usos da aprendizagem 

com maior crescimento são os programas de fidelização, que, além de 

recompensarem a compra repetida, condicionamento instrumental, oferecem, por 

meio da comunicação continuada, uma forma mental de aquisição de novos 

conhecimentos e de uma compreensão cada vez mais relevante da marca, num 

processo rico, complexo e com associações simbólicas, que vão muito além da 

recompensa com pontos ou milhagens de companhias aéreas.    

 

 

2.1.1.3.3 Mudança de atitudes 
 

 

As mudanças de atitudes, assim como a formação das atitudes, são 

aprendidas e influenciadas pela experiência pessoal e por outras fontes de 

informação. A própria personalidade do consumidor afeta tanto a aceitação quanto a 

velocidade com que as atitudes tendem a se alterar. Vários processos psicológicos 

estão por detrás da mudança de atitude. Em primeiro lugar, as atitudes mudam 

quando se aprende algo; consequentemente, os quatro tipos de aprendizado, a 

saber, a) o condicionamento clássico; b) o condicionamento instrumental; c) a 

moldagem; e, d) o aprendizado cognitivo também se tornam métodos de mudança 

de atitude (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; SCHIFFMAN & KANUK, 2000). 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) dão uma atenção especial à 

comunicação persuasiva como instrumento estratégico na mudança de atitude e de 

comportamento dos consumidores. Tanto as características do consumidor, quanto 

as do produto devem ser levadas em conta ao se desenvolver a estratégia de 

comunicação. A motivação, o conhecimento, o humor, os traços de personalidade e 
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as atitudes existentes dos consumidores podem afetar fortemente o impacto das 

comunicações persuasivas. De modo semelhante, o estágio do ciclo de vida do 

produto, o posicionamento desejado e o desempenho do produto em relação à 

concorrência representam papéis importantes na moldagem de tais atividades. 

Schiffman e Kanuk (2000) destacam outras seis estratégias de mudança 

de atitude do consumidor. A primeira é a mudança da função motivacional básica 

através da identificação de novas necessidades para a função do produto ou 

serviço; a segunda, a associação do objeto da atitude com um grupo ou evento 

específico; a terceira estratégia consiste na relação do objeto da atitude com 

atitudes conflitantes, como por exemplo: a) gostar de refrigerantes, b) saber que são 

calóricos; então, mudar para opções de refrigerantes de baixa caloria como os diet e 

light. A quarta estratégia é a alteração de componentes do modelo de multiatributos 

baseada no modelo de Fishbein de atitude em relação ao objeto. Destacam-se a 

mudança da avaliação relativa aos atributos, a mudança das crenças com relação à 

marca, a adição de outros atributos e a mudança completa da avaliação geral da 

marca. A quinta estratégia é a mudança de crença quanto às marcas concorrentes, 

como o uso de exemplos comparativos que ressaltam a superioridade de algum 

atributo específico, já a sexta estratégia é a elaboração do modelo de 

probabilidades, também destacado por Engel, Blackwell & Miniard (2000). Segundo 

tal modelo, a persuasão pode ser caracterizada por seguir uma de duas rotas 

básicas. De um lado, sob a rota central, os consumidores avaliam racionalmente a 

posição defendida na mensagem; de outro, a persuasão na ausência de 

pensamento relevante à questão é denominada rota periférica. 

 

 

2.1.2 Comportamento no processo decisório 
 

 

O processo decisório do consumidor, conforme aponta Baker (2005), é 

usualmente descrito como cognitivo. O consumidor conscientiza-se de uma 

necessidade ou de um desejo e de um possível meio de satisfazê-lo. Recupera 

mentalmente as informações que tem à mão para avaliar e, quando acha que não 

são adequadas, procura mais informações. A deliberação que se segue implica uma 

comparação detalhada dos prováveis atributos das marcas concorrentes e a seleção 
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daquela que mais se aproxima dos objetivos do consumidor. Mas consumidores têm 

o hábito de desapontar os teóricos. A pesquisa empírica indica que nem sempre 

existe um detalhado processo de decisão, tornando os consumidores fiéis a uma 

única marca como os modelos formais sugerem.  

É indicado que seja considerado, no processo de entendimento da 

escolha do consumidor, o envolvimento que ele dispõe nas decisões, seu interesse 

e sua dedicação pessoal ao processo. Os modelos tradicionais de busca pelo 

conhecimento do processo decisório do consumidor devem considerar que são 

diversas as preferências e diversas as formas de agir. Alguns consumidores são 

mais detalhistas; outros, conservadores e cautelosos; e há aqueles que são tidos 

como impulsivos. Finalmente, o contexto situacional precisa ser alvo da atenção das 

empresas e dos profissionais de marketing no entendimento do comportamento do 

consumidor. 

Bretzke (2005) aponta que a profusão de marcas e modelos de produtos 

e serviços, as novas técnicas de vendas, as novas formas de comunicação, os 

programas de lealdade, o fenômeno da globalização e da internet, são algumas das 

principais influências externas que têm atuado sobre o consumidor, modificando 

muito rapidamente suas preferências e sua percepção, e tendo um impacto singular 

sobre os diferentes tipos de cliente, tornando-os cada vez mais exigentes e mais 

refratários às mensagens que recebem de diferentes mídias. Por outro lado, quando 

são examinadas as influências internas que atuam sobre cada comportamento – por 

exemplo, motivação, personalidade e atitudes, percebe-se que ainda sabe-se muito 

pouco sobre a base emocional da motivação, a influência da personalidade e, 

principalmente, sobre como se forma a propensão do cliente a preferir determinadas 

lojas, marcas e fornecedores, tanto no mundo real como no virtual. 

Uma vez que a decisão do consumidor envolve aspectos tangíveis e 

intangíveis, baseada em situações práticas e também subjetivas, percebe-se que se 

trata de um processo que pode ir tornando-se mais complexo, direcionado a 

objetivos múltiplos. Os tipos de processo de decisão não são distintos, misturam-se 

uns aos outros. 

Para Pride e Ferrell (2000), o processo de decisão de compras do 

consumidor compreende cinco estágios: identificação do problema; busca de 

informações; avaliação de alternativas; compra; e avaliação pós-compra. Entretanto, 

alertam que há pontos importantes que devem ser ponderados na análise desse 
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processo. Primeiro, o ato real da compra é apenas um estágio de um processo, e 

normalmente não é o primeiro estágio; segundo, mesmo que tudo indique que a 

compra vai ocorrer, nem todos os processos de decisão levam a uma compra, já que 

os indivíduos podem encerrar o processo em qualquer estágio e as decisões de 

consumidores não incluem sempre, necessariamente, todos os cinco estágios.  

 

 

 

2.1.2.1 Reconhecimento da necessidade 
 

 

O reconhecimento do problema é a primeira etapa do processo de 

decisão do consumidor, segundo Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007). Para 

estes autores, o termo decisão do consumidor produz uma imagem de um indivíduo 

avaliando cuidadosamente os atributos de um conjunto de produtos, marcas ou 

serviços e escolhendo racionalmente aquele que atende a uma necessidade 

claramente reconhecida pelo menor preço. Tem uma conotação racional, funcional. 

Os consumidores realmente tomam muitas decisões dessa forma; no entanto, 

muitas outras decisões envolvem pouco esforço consciente.  

Tais autores apontam, ainda, que o reconhecimento do problema é o 

resultado de uma discrepância entre um estado desejado e um estado real, a qual é 

suficiente para despertar e ativar o processo de decisão. O estado real é o modo 

como um indivíduo percebe seus sentimentos e sua situação no momento atual. O 

estado desejado é o modo como um indivíduo deseja se sentir ou estar no momento 

atual. Sem o reconhecimento de um problema, não há necessidade de uma decisão. 

O processo de decisão de compra inicia-se quando o consumidor percebe 

um hiato entre o seu estado real (a situação atual do consumidor) e um estado 

desejado (a situação em que o consumidor quer estar). Esse hiato deve ser 

suficientemente relevante para fazê-lo agir. A discrepância entre os dois estados 

convencionou-se chamar de necessidade, a qual é provocada por estímulos internos 

e externos (KOTLER, 2000; ENGEL; BLACKWELL & MINIARD, 2000; SOLOMON, 

2002). A relevância do hiato entre o estado real e o desejado é fundamental para 

que o consumidor aja, a fim de satisfazer as necessidades reconhecidas. O 

reconhecimento de uma necessidade não gera, automaticamente, uma ação, já que 
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para que a ação ocorra, é preciso que a necessidade seja reconhecida como 

verdadeiramente importante, que os consumidores vislumbrem meios para satisfazê-

la e que esses meios estejam dentro de suas possibilidades financeiras e temporais 

(ENGEL; BLACKWELL & MINIARD, 2000). 

Para Kerin, et al (2007), o reconhecimento do problema é algo que pode 

ser tão simples quanto encontrar uma caixa de leite vazia na geladeira; observar, 

sendo um universitário no primeiro ano, que suas roupas não estão seguindo os 

padrões de vestimenta dos outros estudantes; ou perceber que o seu notebook não 

está funcionando direito.  

Cobra (2009) acrescenta que, na vida de um consumidor, surgem 

problemas de várias naturezas. Por exemplo: que tipo de roupa comprar para ir a 

uma festa? Onde comprar o material escolar do filho que volta às aulas? Ou, ainda, 

para onde viajar nas férias? Onde almoçar com a família no domingo? E assim por 

diante. O que não faltam são problemas. Alguns de solução mais urgente e outros 

nem tanto. Mas, de qualquer maneira, o consumidor é sempre colocado sob pressão 

e é obrigado a tomar decisões, sejam elas acertadas ou não. 

Na visão de Pride e Ferrell (2000), a velocidade da identificação do 

problema do consumidor pode ser rápida ou muito lenta. Às vezes, uma pessoa tem 

um problema ou necessidade, mas sequer tem consciência disso. Os profissionais 

de marketing usam o pessoal de vendas, a propaganda e a embalagem para ajudar 

a deflagrar a identificação de tais necessidades ou problemas. 

Embora o reconhecimento de um problema possa ocorrer e realmente 

ocorre de um modo natural, o processo muitas vezes é acionado pelos esforços de 

marketing. Em alguns casos, os profissionais de marketing tentam criar uma 

exigência primária, em que os consumidores são encorajados a utilizar o produto ou 

serviço, sem considerar a marca. Tais necessidades são com frequência 

estimuladas nos estágios iniciais do ciclo de vida de um produto, como, por exemplo, 

quando os fornos de microondas foram lançados. A exigência secundária, em que 

os consumidores são incentivados a preferirem uma marca específica em vez de 

outras, pode ocorrer somente se a exigência primária já existir. Nesse ponto, os 

profissionais de marketing devem convencer os consumidores de que um problema 

pode ser melhor resolvido com a escolha de sua marca, em vez de outras naquela 

categoria (SOLOMON, 2002). 
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2.1.2.2 Busca de informações 
 

 

Nem mesmo a conscientização de um problema garante que o processo 

decisório continuará. O consumidor somente continuará nessa procura pelo 

problema ou solução dele, se o problema lhe for importante ou se acreditar que há 

uma solução disponível. Se o grau de adesão ou envolvimento com o problema for 

suficientemente alto, o consumidor estará propenso a procurar mais informações 

para avaliar as alegações do anunciante. A busca interna tem lugar dentro do 

sistema de memória do consumidor. É uma tentativa de localizar informações sob a 

forma de conhecimento preexistente, especialmente crenças e atitudes sobre o 

problema, as prováveis soluções e os remédios que já estão em uso. Se o problema 

ou a solução proposta forem radicalmente novos para o cliente, o processo pode se 

mostrar inadequado e talvez seja necessária uma busca externa. A busca externa 

pode ser uma procura ativa de informações como vizinhos, colegas, vendedores ou 

outros anunciantes, jornais ou revistas, como relatórios de consumidor ou 

consumidor moderno (BAKER, 2005). 

Segundo Kotler (2000), os consumidores interessados tendem a buscar 

mais informações. Eles podem ser agrupados em dois níveis de interesse distintos: 

o de atenção elevada e o de busca ativa. O estado de busca mais moderado é 

denominado pelo autor como atenção elevada. Nesse nível, a pessoa é mais 

receptiva a informações sobre um produto. No segundo nível, o consumidor 

promove busca ativa de informações procurando fontes pessoais, comerciais, 

públicas e experimentais. De maneira geral, o consumidor recebe a maior parte das 

informações sobre um produto por meio de fontes comerciais, as quais 

desempenham uma função mais informativa. Entretanto, as fontes pessoais são 

responsáveis por informações mais efetivas no processo decisório de compra, pois 

desempenham uma função de legitimação ou de avaliação. 

Para Solomon (2002), uma vez que o problema é reconhecido e visto 

como sendo suficientemente importante para garantir uma ação, inicia-se a pesquisa 

de informações. Essa busca pode variar do simples escaneamento da memória para 

determinar o que foi feito para resolver o problema no passado, até extenso trabalho 

de campo em que o consumidor consulta uma série de fontes para reunir o máximo 
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de informação possível. Em muitos casos, as pessoas se envolvem muito pouco na 

pesquisa. Em vez disso, baseiam-se em diversos atalhos mentais, como nome de 

marca ou preço, ou simplesmente imitam outros. 

Existe grande variedade de fatores que influenciam a busca. Os principais 

determinantes são: determinantes situacionais; determinantes de produto; 

determinantes de varejo; e determinantes do consumidor. Os determinantes 

situacionais podem impactar consideravelmente o comportamento do consumidor, 

com as seguintes características principais: os ambientes físicos e sociais, como 

tempo, tarefa e estados antecedentes. . As propriedades do ambiente de 

informação, tais como disponibilidade, quantidade, formato e forma de informação, 

podem afetar a tomada de decisão. Os determinantes de produto estão ligados à 

diferenciação entre um produto e outro, e também à estabilidade de determinada 

categoria de produto. Os determinantes de varejo dependem, muitas vezes, de 

questões relacionadas à distância entre os varejistas e às semelhanças entre eles. 

Quanto aos determinantes do consumidor no processo de busca de informação, 

podem se destacar como mais importantes: o nível de conhecimento sobre o 

produto, o envolvimento com a compra, as crenças e atitudes quanto ao ato de 

compra, e as crenças e atitudes quanto às experiências anteriores. Outro 

determinante importante do consumidor são as suas características demográficas, 

como sexo, idade, renda, nível de escolaridade, entre outros (ENGEL; BLACKWELL; 

& MINIARD, 2000). 

Na visão de Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007), depois de 

reconhecer o problema, os consumidores podem se envolver em nas seguintes 

buscas: interna e externa extensas, interna ou externa limitadas ou apenas interna. 

As informações podem ser buscadas de acordo com os critérios de avaliação 

adequados para resolver o problema; a existência de diversas soluções alternativas; 

e o desempenho de cada solução alternativa relacionada a cada critério de 

avaliação. 

Os autores afirmam, ainda, que a maioria dos consumidores, quando 

enfrenta um problema, consegue lembrar-se de um número limitado de marcas que 

acreditam ter a probabilidade de possuírem soluções aceitáveis. Essas marcas 

aceitáveis, formando o conjunto evocado (também conhecido como conjunto 

considerado), são as primeiras sobre as quais o consumidor busca informações 

adicionais durante o processo de busca interna e externa restante. Portanto, os 
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profissionais de marketing preocupam-se muito com o fato de suas marcas fazerem 

parte do conjunto evocado da maioria dos membros do mercado-alvo.  

As informações internas do consumidor (aquelas armazenadas na 

memória) podem ter sido ativamente adquiridas em buscas anteriores em 

experiências pessoais ou podem ter sido passivamente adquiridas por meio do 

aprendizado de baixo envolvimento. Em conjunto com a própria memória, os 

consumidores podem buscar em quatro principais tipos de fontes externas: (1) 

fontes pessoais, como amigos e familiares; (2) fontes independentes, como grupos 

de consumidores, profissionais pagos e agências governamentais; (3) fontes de 

marketing, como vendedores e propaganda; e (4) fontes experimentais, como 

inspeção ou teste direto do produto.  

Pride e Ferrell (2000) apontam que a repetição, uma técnica bem 

conhecida dos publicitários, aumenta o aprendizado de informações por parte do 

consumidor. Quando veem ou escutam uma mensagem publicitária pela primeira 

vez, os recebedores podem não compreender todos os seus importantes detalhes, 

mas aprendem mais detalhes à proporção que a mensagem é repetida. Contudo, 

mesmo quando os comerciais são eficazes logo no início, a repetição pode levar ao 

desgaste, o que significa que os consumidores prestarão menos atenção ao anúncio 

e reagirão a ele menos favoravelmente do que o fizeram no início.  

A informação pode ser apresentada verbalmente, numericamente ou 

visualmente. Muitos consumidores lembram-se mais das imagens do que de 

palavras, e a combinação de imagens e palavras aumenta ainda mais o 

aprendizado. Consequentemente, os profissionais de marketing dão muita atenção 

aos componentes visuais de seu material de propaganda.  

 

 

2.1.2.3 Processamento das alternativas 
 

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem a avaliação de alternativa pré-

compra como o processo pelo qual uma alternativa de escolha é avaliada e 

selecionada para atender às necessidades do consumidor. Apesar de vários 

autores, como Kotler (2000); Engel, Blackwell e Miniard (2000); Solomon (2002); 

Nickels e Wood (1999); Sheth, Mittal e Newman (2001) separarem as etapas de 
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busca e avaliação de alternativa durante o processo decisório de compra, pode-se 

considerar que os dois estágios estão fortemente interligados, pois, na busca por 

informações, os consumidores já iniciam a avaliação de alternativas, a qual pode 

gerar novas direções para outras buscas ou outras alternativas, e assim por diante. 

A complexidade da avaliação de alternativa pré-compra varia de acordo 

com as particularidades de cada tipo de compra e de consumidor. No caso de 

compras comuns e repetidas, é comum que os clientes utilizem um procedimento 

mental prático, chamado de heurística, o qual possibilita a decisão de compra 

acelerada, baseada em aspectos como: nome da marca, crenças de mercado (por 

exemplo: maior preço é igual a maior qualidade), hábitos de compra, lealdade à 

marca, entre outros (SOLOMON, 2002). No caso de compras não habituais, a 

avaliação de alternativa pré-compra pode ser mais complexa. 

As diferentes alternativas são classificadas por Schiffman e Kanuk (2000) 

e Solomon (2002) como conjuntos: evocado, inerte e inepto. O conjunto evocado 

compreende os produtos presentes na memória do consumidor mais aqueles que 

predominam no ambiente de vendas; já o inerte possui alternativa da qual o 

consumidor está consciente, mas que não consideraria comprar, por seu lado,  

inepto consiste nos produtos que não estão presentes na avaliação de alternativas 

do consumidor, por não serem conhecidos. 

A categorização é um determinante crucial na avaliação de um produto, 

pois determina quais os produtos serão comparados a ele na etapa de avaliação de 

alternativas. Os consumidores, geralmente, categorizam os produtos de acordo com 

o conjunto evocado de sua memória. Sendo assim, é importante que os profissionais 

de marketing desenvolvam um bom posicionamento do produto, para que ele seja 

corretamente agrupado na mente dos consumidores. O sucesso do posicionamento 

de determinado produto ocorre quando os consumidores consideram-no como 

pertencente à categoria pré-estipulada pela empresa fabricante (SOLOMON, 2002). 

A figura 2 ilustra a importância de um produto pertencer à lista evocada do 

consumidor. 
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FIGURA 2 - Lista Evocada como substituta de todas as marcas de uma classe de produto 
Fonte: SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.406. 

Um fator estratégico importante da categorização de produto consiste em 

identificar competidores. Muitos produtos diferentes competem por um lugar no 

grupo. Os consumidores, frequentemente, deparam-se com escolhas entre 

categorias não comparáveis, em que os atributos não podem ser diretamente 

relacionados uns com os outros, mas, que, na verdade, competem pelos mesmos 

recursos financeiros do consumidor (SOLOMON, 2002). 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem os critérios de avaliação como 

as dimensões ou atributos particulares usados durante o processo de avaliação. Os 

principais critérios de avaliação na opinião desses autores são: segurança, 

confiabilidade, preço, nome da marca, país de origem e benefícios adicionais. A 

saliência dos critérios de avaliação depende de uma série de fatores de situações, 

de produto e de indivíduos. “A decisão sobre quais atributos usar é resultado da 

aprendizagem de procedimento, em que uma pessoa submete-se a uma série de 

passos cognitivos antes de fazer uma escolha” (SOLOMON, 2002). 

Autores como Engel, Blackwell e Miniard (2000); Solomon (2002); Sheth, 

Mittal e Newman (2001) baseiam-se em duas categorias mais amplas de escolha, 

compensatórias e não compensatórias, para explicar esses processos e os passos 

específicos utilizados pelos consumidores durante o processo de avaliação de 

alternativa. 
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Na avaliação de alternativa do tipo compensatória, o cliente chega a uma 

escolha, considerando todos os atributos de um produto, compensando 

mentalmente os pontos fortes e fracos dos atributos eleitos no processo específico, 

ou seja, a falha em um atributo pode ser compensada por uma boa classificação em 

outro atributo (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000; SOLOMON, 2002). 

Os tipos não compensatórios mais comuns, no processo de avaliação de 

alternativa, são chamados: conjuntivo, lexigráfico e eliminação por aspectos, tendo-

se que:  

o No tipo conjuntivo, o cliente começa determinando os limites 

mínimos de todos os atributos importantes. Uma alternativa é 

escolhida ao satisfazer todos os limites mínimos, em todos os 

atributos. Se nenhuma das alternativas satisfizer o limite mínimo de 

todos os atributos em questão, a escolha pode ser postergada, o 

tipo de decisão pode ser alterado ou os limites mínimos podem ser 

revistos (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002). 

o No tipo lexigráfico, a alternativa que é a considerada melhor no 

atributo mais importante é a selecionada. Se duas ou mais 

alternativas são percebidas como igualmente boas, são, então, 

comparadas no segundo atributo mais importante, de acordo com 

os critérios do cliente. O processo continua até que haja 

desempate e uma alternativa seja escolhida (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001; ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; 

SOLOMON, 2002). 

o O tipo de eliminação por aspectos (EPA) foi proposto pela primeira 

vez, em 1972, pelo psicólogo Amos Tversky. Ele é semelhante ao 

lexigráfico, mas diferencia-se, principalmente, pelo seguinte 

aspecto: os clientes classificam os atributos em ordem de 

importância, e ainda definem valores de eliminação.  

 

Se várias alternativas atendem ao atributo mais importante, então o segundo 

atributo mais importante será selecionado, e assim por diante. Se nenhuma 

alternativa for satisfatória, o consumidor deverá rever seus critérios de avaliação ou 
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adiar a escolha (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

Entender quais regras na tomada de decisão os consumidores seguem ao 

selecionar um produto ou serviço específico pode ser bastante útil aos profissionais 

de marketing, preocupados com a formulação de um programa promocional, pois, ao 

se familiarizarem com a regra de tomada de decisão preponderante, poderão 

preparar mensagem promocional em formato que facilite o processamento da 

informação pelo consumidor (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

 

2.1.2.4 Compra 
 

 

No estágio da compra, o consumidor escolhe o produto ou a marca a ser 

comprado. A seleção baseia-se no resultado do estágio de avaliação e em outras 

dimensões. A disponibilidade do produto pode influenciar qual marca será 

comprada. Por exemplo, se a marca com melhor classificação na avaliação não 

estiver disponível, o comprador pode comprar a marca classificada em segundo. 

Durante esse estágio, o comprador também seleciona o vendedor de quem vai 

comprar o produto. A escolha do vendedor pode afetar a seleção final do produto – 

como também podem os termos da venda, os quais, se forem negociáveis, são 

determinados nesse estágio. Outras questões, como preço, entrega, garantia, 

acordos de manutenção, instalação e formas de crédito, são também resolvidas. 

Finalmente, a venda real ocorre durante esse estágio, a menos que o consumidor 

decida encerrar o processo de decisão de compra (PRIDE; FERREL, 2000). 

Ao identificar a alternativa preferida, o consumidor conclui um processo 

em que o papel do usuário e suas necessidades e desejos tornam-se mais 

importantes. A ênfase da escolha tende a permanecer na adequação entre o produto 

e os valores de desempenho e os sociopsicológicos que o cliente busca em seu 

papel de usuário (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

Comprar é uma forma de adquirir produtos e serviços necessários. Os 

motivos sociais para comprar também são importantes. Assim, o ato de comprar 

pode ser uma atividade desempenhada tanto por razões utilitárias quanto por razões 

hedônicas. Os motivos de compra hedônicos podem incluir experiências sociais, 
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compartilhamento de interesses comuns, motivos relacionados com status social, 

dentre outros (SOLOMON, 2002). 

Segundo Kerin, et al (2007), tendo examinado as alternativas no cenário 

de consideração, o consumidor está quase apto a fazer sua decisão de compra. 

Restam ainda duas escolhas: (1) onde comprar e (2) quando comprar. A escolha do 

fornecedor de qual produto comprar vai depender de considerações tais como os 

termos da venda, sua experiência anterior comprando daquele vendedor e a política 

de troca. Frequentemente, uma decisão de compra envolve uma avaliação 

simultânea tanto dos atributos do produto quanto das características do fornecedor. 

A decisão de quando comprar frequentemente é determinada por diversos fatores. 

Por exemplo, o consumidor pode comprar rapidamente, se uma de suas marcas 

preferidas estiver em liquidação ou se o fabricante oferecer um desconto. Outros 

fatores como a atmosfera da loja, o prazer da experiência de compra, a persuasão 

do vendedor, a pressão do tempo e as circunstâncias de financiamento também 

poderiam afetar se a decisão de compra é feita imediatamente ou postergada. 

Schiffman e Kanuk (2000) apontam que os consumidores fazem três tipos 

de compra: compras experimentais, compras repetidas e compras de 

comprometimento de longo prazo. Os dois primeiros tipos de compra são pertinentes 

aos objetivos deste estudo. Quando um consumidor compra um produto ou marca 

pela primeira vez, e essa compra é efetuada em quantidades menores que o usual, 

a compra pode ser considerada um teste, ou seja, corresponde à fase exploratória 

do comportamento de compra em que os consumidores tentam avaliar o produto por 

meio do uso direto. Algumas estratégias promocionais como amostras grátis, 

degustações e descontos podem ser incentivos à experimentação. Já o 

comportamento de compra repetida está relacionado ao conceito de fidelidade à 

marca, que a maioria das empresas tenta estimular, pois contribui para uma maior 

estabilidade no mercado. Ao contrário da experimentação, na qual o consumidor 

geralmente usa o produto em pequena escala, uma compra repetida significa, na 

maioria das vezes, que o produto conta com a aprovação do consumidor que está 

disposto a utilizá-lo novamente e que, por isso, não tem receio de adquirir 

quantidades maiores. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) apontam alguns exemplos de fatores 

que podem intervir na efetivação da compra: a) mudança de motivações: a 

necessidade ativada é atendida de outras maneiras ou outras necessidades tornam-
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se dominantes; b) mudança de circunstâncias: considerações econômicas ou outros 

fatores tornam a compra neste ponto imprudente; c) nova informação: a avaliação de 

alternativa anterior mostrou-se deficiente; e, d) alternativas desejadas não estão 

mais disponíveis: escassez não prevista. 

Kotler (2000) afirma, ainda, que a atitude dos outros em relação à 

alternativa preferida pode interferir no processo, entre a intenção e a decisão de 

compra. Assim, a redução ou o aumento de preferência de alguém podem ser 

afetados pela intensidade da atitude negativa ou positiva de outra pessoa em 

relação à alternativa preferida do consumidor. 

A maior parte dos processos de compra pode ser agrupada em três 

categorias: 1) as compras totalmente planejadas; 2) as compras parcialmente 

planejadas; e, 3) as compras não planejadas. Durante as compras totalmente 

planejadas, os consumidores escolhem, antecipadamente, tanto o produto quanto a 

marca. Nessa categoria, podem-se encontrar compras de alto envolvimento, em que 

o consumidor busca a alternativa escolhida com afinco; e, compras de baixo 

envolvimento, em que o consumidor pode preparar uma lista de compra antecipada, 

constando os produtos e as marcas que serão compradas. Já, nas compras 

parcialmente planejadas, os consumidores têm a intenção de compra de um 

determinado produto, mas a escolha da marca é adiada até a compra ser realizada. 

Por último, as compras não planejadas configuram as categorias de compra em que 

tanto o produto quanto a marca são escolhidos no ponto de venda.  

Uma intenção de compra nem sempre é articulada conscientemente. 

Nesse caso, a exposição na loja oferece o lembrete de uma necessidade e a compra 

é acionada. No entanto, muitos itens também são comprados na base do impulso, 

que, por sua vez, pode ser espontâneo e hedonista na sua motivação (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Para Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007), depois que o consumidor 

escolheu a marca e a loja de varejo, ele deve completar a transação. Isso envolve o 

que normalmente é denominado comprar ou alugar o produto. Em ambientes de 

varejo tradicionais, isso era simples e geralmente não impedia nem adiava as 

compras, com a possível exceção de compras importantes e mais complexas, como 

uma casa ou um carro. No entanto, muitos consumidores começam a efetuar uma 

compra on-line sem completá-la, por uma variedade de razões.  
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Aumentar o percentual de compradores potenciais que realmente efetuam 

a compra é um importante desafio para a maioria dos varejistas on-line. 

Os autores referenciados expõem que o crédito desempenha um papel 

importante nas compras dos consumidores e que a tecnologia de leitura de digitais 

está sendo testada. Além disso, pesquisas indicam que a possibilidade de pagar 

com cartão de crédito aumenta substancialmente a disposição dos consumidores 

para pagar o valor total da compra. Portanto, é vantagem o varejista estimular as 

compras com cartão de crédito, mesmo que ele tenha de pagar um percentual 

dessas vendas para as administradoras de cartões de crédito.  

As empresas têm de simplificar a compra real o máximo possível. Isso 

envolve estratégias simples, como administrar o tempo gasto na fila do caixa, até 

operações mais complexas, como verificações computadorizadas de crédito, para 

minimizar o tempo de autorização do crédito. Muitas empresas parecem desprezar o 

fato de que o ato da compra real geralmente é o último contato que o consumidor 

terá com a loja naquela viagem. Embora as primeiras impressões sejam importantes, 

as últimas também o são. Os funcionários das lojas têm de ser não apenas 

eficientes nessa atividade, mas também prestativos e apresentáveis. E os varejistas 

on-line têm de minimizar a complexidade, a confusão e o estresse envolvidos nessa 

modalidade de compra. 

 

 

2.1.2.5 Avaliação Pós-Compra 
 

 

De acordo com Pride e Ferrell (2000), depois da compra, os 

consumidores começam a avaliar o produto, para se certificarem de que seu 

desempenho real atende aos níveis esperados. Muitos critérios usados nas 

alternativas de avaliação são aplicados de novo durante a avaliação pós-compra. O 

resultado deste estágio será a satisfação ou a insatisfação, o que levará o 

comprador alternativamente a se queixar, a se comunicar com outros possíveis 

compradores ou a comprar de novo a marca ou os produtos. 

Kerin, et al (2007) complementam que, após comprar um produto, o 

consumidor o compara com suas expectativas e fica ou não satisfeito. Caso tenha 

ficado insatisfeito, os profissionais de marketing precisam decidir se o produto era 
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deficiente ou se as expectativas do consumidor eram altas demais. A deficiência do 

produto pode exigir uma mudança de design; caso as expectativas tenham sido 

muito altas, talvez a propaganda da empresa ou os vendedores tenham 

superestimado as características do produto. 

Mas o processo de decisão do consumidor não termina quando a compra 

for feita. Sob o ponto de vista de marketing, mais importante do que tudo é saber se 

o consumidor comprará a marca selecionada novamente. A primeira compra de uma 

marca – ou até as primeiras poucas compras – pode ser considerada nada mais do 

que uma experimentação do consumidor. A mais clara indicação de que vale a pena 

comprar novamente vem da avaliação que ele faz do uso da marca. Um fator que 

comumente precisa ser resolvida no caso de itens caros, comprados pouco 

frequentemente, tais como bens duráveis, é a dissonância cognitiva ou sentimento 

de inquietação mental que se segue à compra. A dissonância cognitiva surge 

quando há duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. As pessoas tendem a 

tentar reduzir a dissonância, abandonando uma à custa da outra das crenças 

opostas ou enfatizando uma à custa da outra (BAKER, 2005). 

McCarthy e Perrault (2002) acrescentam que um comprador pode ter 

dúvidas após tomar uma decisão de compra. Ele pode ter escolhido entre várias 

alternativas atraentes – ponderando os prós e contras, e, finalmente, tomado uma 

decisão. Dúvidas posteriores, entretanto, podem levar à dissonância – tensão 

causada pela incerteza sobre a exatidão de uma decisão. A dissonância pode levar 

um comprador a buscar informações adicionais para confirmar a sabedoria da 

decisão e então reduzir a tensão. Sem essa confirmação, o adotante pode comprar 

outro produto da próxima vez – ou não comentar positivamente sobre o produto com 

outras pessoas. 

 

 

2.2 Atributos de produto 

 

 

Um produto é qualquer bem que você recebe numa troca. Pode ser 

tangível ou não-tangível, e inclui utilidades ou benefícios funcionais, sociais ou 

psicológicos. Um produto pode ser uma idéia, um serviço, um bem ou qualquer 

combinação desses três. Essa definição também abrange os serviços de apoio que 
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vão com os bens, tais como instalações, garantias, informações sobre o produto e 

promessas de reparos e manutenções. Um bem é uma entidade física tangível. Um 

serviço, ao contrário, é não tangível; é o resultado da aplicação de esforços 

humanos e mecânicos a pessoas ou objetos. Idéias são conceitos, filosofias, 

imagens ou questões. Elas oferecem estímulos psicológicos que ajudam a resolver 

problemas ou a ajustar-se ao ambiente (PRIDE; FERREL, 2000). 

Pesquisas têm demonstrado que o significado de produto é uma das variáveis 

que predizem a busca e o comportamento de compra. Evidências mostram que 

produtos e serviços são sinais interpretados pelos consumidores por meio de 

significados a eles atribuídos. De forma contrária a algumas teorias econômicas 

tradicionais que entendem o valor de um produto somente pela sua relevância 

financeira no processo de troca, é o significado do produto que lhe proporciona o 

valor devido. O significado atribuído ao produto representa a sua função tangível, 

que permite ao indivíduo ter algum controle sobre o ambiente. Nessa categoria, o 

significado é derivado da utilidade prática do produto, intrinsecamente vinculada à 

conveniência, à eficiência e ao valor de troca do produto per se (ALLEN e TORRES, 

2009) 

Uma visão mais ampla de produto estende-se para além dos atributos 

físicos ou funcionais. É um conceito de produto total, que inclui a embalagem e a 

rotulação, e símbolos como logotipos e marcas registradas, e atividades de 

atendimento ao consumidor, que adicionam valor ao produto. Consequentemente, 

um produto possui agregado a si atributos físicos, simbólicos e de serviço, 

concebidos para aumentar a satisfação desejada pelo consumidor (BOONE; 

KURTZ, 1998). 

Pride e Ferrel (2000) classificam os produtos em duas categorias gerais. 

Os produtos adquiridos para satisfazer necessidades pessoais e da família são 

produtos de consumo. Os produtos comprados para uso nas operações de uma 

empresa, para revenda ou para fazer outros produtos são produtos empresariais 

(também chamados de produtos industriais ou organizacionais). Os consumidores 

compram produtos para satisfazer seus desejos pessoais, enquanto os compradores 

empresariais buscam satisfazer as metas de suas organizações. 

Um produto é um solucionador de problemas, no sentido de que ele 

resolve os problemas do cliente, e também é o meio pelo qual a empresa alcança 

seus objetivos. E, uma vez que o produto é aquilo que o cliente realmente obtém 
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pelo que paga, ele é, claramente, um assunto de grande importância. Quando um 

cliente compra um produto, mesmo que seja um comprador industrial adquirindo um 

equipamento para uma empresa, ele ainda estará comprando um conjunto particular 

de benefícios percebidos como aqueles que satisfazem às suas próprias 

necessidades e desejos particulares (Mc DONALD, 2004). 

Na visão de Urdan e Urdan (2006), o profissional de marketing pensa no 

produto em termos dos atributos, benefícios e custos para quem compra. Os 

compradores costumam focalizar os benefícios e custos do produto. Produtos são 

trocados entre empresas e pessoas. Nos mercados, aumenta a concorrência porque 

proliferam opções de produtos e marcas disputando os mesmos compradores. 

Existem duas condições para o sucesso do produto: uma, os compradores 

potenciais devem perceber que o produto proporciona valor superior comparado às 

alternativas disponíveis, e, segunda, esse mercado precisa ser atraente. A presença 

de ambas as condições viabiliza o negócio. 

De acordo com Mowen e Minor (2002), nem todos os atributos têm a 

mesma importância aos olhos do consumidor. A importância de um atributo para um 

indivíduo reflete os valores ou as prioridades que tal indivíduo relaciona a cada 

vantagem oferecida, sempre dependendo das necessidades para as quais ele busca 

satisfação. 

Assim, os indivíduos possuem percepções diferentes sobre a presença de 

determinados atributos, e essas percepções podem estar apoiadas na experiência, 

nas informações recebidas, no conselho de pessoas conhecidas, na publicidade ou 

nas impressões puramente pessoais (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Conforme aponta Urdan e Urdan (2006), o esquema da figura 3 mostra o 

modelo que relaciona atributos e benefícios e custos correspondentes que, ao final, 

compõem o valor total do produto percebido pelo consumidor. O consumidor analisa 

os atributos procurando aqueles que, na sua avaliação, sinalizam, predizem ou 

geram benefícios, reduzem custos e agregam valor. 
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FIGURA 3 - Avaliação dos atributos intrínsecos e extrínsecos 
Fonte: ZEITHAML, 1988 apud URDAN e URDAN (2006) 

 

De acordo com esse autor, durante o processo de decisão de compra, o 

consumidor compara as diferentes opções de produtos capazes de satisfazer suas 

necessidades. Ele seleciona, integra e avalia as informações relacionadas às 

marcas de produtos para chegar a um julgamento.  

O modelo anterior distingue entre atributos intrínsecos e extrínsecos do 

produto. Os intrínsecos não podem ser alterados, sem que a natureza do produto 

também se modifique, sendo consumidos ou experimentados com ele. São 

exemplos de elementos intrínsecos os materiais, design, componentes, cor, sabor, 

resistência e potência. Os atributos extrínsecos, embora associados ao produto, não 

fazem parte da composição física do bem, constituindo-se entre outros por: preço, 

propaganda, marca, garantia e serviços adicionados.  

Zeithaml (1988) apresentou um estudo resumindo a teoria e a pesquisa 

realizada até essa data, apontando direções para o estudo das relações entre o 

preço, a qualidade e o valor. Segundo a autora, grande parte dos estudos empíricos 

tratou o preço como fator extrínseco, sinalizando a qualidade de uma oferta para o 

cliente. O preço é, entretanto, apenas um atributo extrínseco entre diversos, sendo 

que outros podem ser tão ou mais importantes em certos contextos. Dessa forma, 

ela recomenda a redução na ênfase no preço em favor de estudos que contemplam 

outros atributos, como marca e embalagem. 
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Urdan e Urdan (2006) enfatiza, ainda, que, se o mercado privilegia os 

atributos intrínsecos, é melhor o marketing enfatizar o aprimoramento do produto. 

Quando os atributos extrínsecos pesam mais na decisão de compra, os recursos da 

empresa devem reforçar a marca, influenciar o consumidor no ponto de venda ou 

administrar preços, seja lá o que tiver maior impacto no consumidor. 

 

 

2.2.1 Design 
 

 

Urdan e Urdan (2006) aponta que design significa concepção de um 

projeto ou modelo e o produto desse planejamento. Mas tal concepção deve ser 

tomada de forma bem ampla, cobrindo e integrando vários aspectos dos produtos 

que afetam as atividades humanas, como ilustra o QUADRO 1, a seguir:. 

QUADRO 1 – Impactos do design 

Domínio Afetado Como 

Uso do produto O bom design torna o produto fácil de usar e de explicar. Não 

requer manual de instrução enorme. Não é preciso lupa para ler o 

rótulo do produto. 

Serviços O produto com bom design é mais fácil de instalar, manter e 

reparar. Isto deve ser levado em conta desde o início do projeto. 

Descarte do produto O descarte é contemplado no design. Uma técnica permite a 

desmontagem do produto e facilita a reciclagem dos materiais. 

Fabricação O design economiza tempo e custos de fabricação e aumenta a 

qualidade do produto. Não há automação industrial que resolva o 

design pobre. Em várias classes de produto, 80% dos custos do 

produto são determinados na ocasião do design. 

Vida Além dos produtos em que pensamos como objeto de design, 

este se aplica também a tudo que nos cerca (como estradas e 

parques). Com competência em design as coisas do cotidiano 

podem ser muito mais atraentes e funcionais do que o habitual. 

FONTE: CRAWFOR, 1997 apud URDAN e URDAN (2006) 

 

O design não é um campo apenas de artistas que fazem desenhos de 

produtos; mistura forma e função, qualidade e estilo, arte e técnica. Por exemplo, no 

design de bens entra a estética. No design de serviços, a ergonomia não pode faltar. 

O design arquitetônico focaliza as funções do espaço. No desenho industrial, a 

capacidade de fabricação é considerada. O design de escritórios preocupa-se com 
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as condições para a prestação de serviços. No design de embalagens, elas devem 

ser fáceis de abrir (URDAN e URDAN, 2007), por exemplo. 

De acordo com o autor citado, aos olhos do consumidor, o bom design 

ajuda a criar uma identidade para produtos e marcas. Determinados produtos se 

sobressaem em relação aos outros pela harmonia manifestada no próprio produto e 

na relação com o consumidor. Harmonia porque não há excessos, as proporções 

são adequadas, as partes estão bem integradas, os materiais combinam, o 

funcionamento é apropriado e a operação é descomplicada. Esses elementos 

diferenciam o produto da concorrência, em particular junto a consumidores mais 

exigentes. 

Para Dias (2005), há duas estratégias de design de produto: 1) escolher 

entre o design de uma plataforma versus o design de um produto e 2) escolher entre 

usar um design modular ou o tradicional design otimizado de produto.  

A estratégia de plataforma consiste em oferecer diferentes variações para 

segmentos distintos, sendo que cada uma é baseada em um núcleo comum. Se os 

custos incrementáveis para desenvolver as variações forem relativamente menores 

do que os do núcleo principal, então pode ser mais atraente desenvolvê-las. 

Desenvolver produtos totalmente exclusivos e diferenciados para cada segmento de 

cliente pode se tornar inviável quando os investimentos forem muito altos.  

A estratégia de design modular consiste em produzir sistemas baseados 

em componentes que podem ser desmembrados e isolados. Já o processo 

tradicional de design otimizado de produto implica o desenho de componentes 

totalmente interdependentes, ou seja, a mudança em um componente implica a 

mudança nos outros. A empresa deve escolher qual a melhor estratégia, que 

representa significativa vantagem competitiva. 

 

 

2.2.2 Marca 
 

 

Lambim e Peter (2000) afirmam que uma marca, do ponto de vista do 

consumidor, pode ser definida como um conjunto específico de características e de 

referências que proporcionam ao consumidor não somente o produto em si, mas 

também uma série de elementos suplementares, que constituem elementos de 
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diferenciação entre as marcas e que podem influenciar as preferências dos 

consumidores. De acordo com essa definição, a marca seria, além de um atributo 

extrínseco, um atributo determinante na identificação de um bem por parte do 

consumidor. 

Na visão de Schiffman e Kanuk (2000), muitas são as variáveis que 

compõem o equity de uma marca, ou seja, os ativos tangíveis e intangíveis, capazes 

de capturar e reter consumidores. Entre elas estão as crenças de performance, 

diretamente relacionadas às características dos serviços ou produtos fornecidos 

pelas marcas; as crenças de ordem emocional distinguidas pelo público; índice de 

recall; qualidade da lembrança – se é percebida de forma coerente com seu 

posicionamento – e disponibilidade. 

Tais autores acrescentam que, enquanto a qualidade de um produto está 

intrinsecamente associada na mente do consumidor às crenças de performance, a 

qualidade dos serviços está, por sua própria natureza, ligada unicamente aos 

atributos intangíveis, o design age com a mesma intensidade em todas as variáveis 

do brand equity, razão pela qual esse elemento tem-se tornado cada vez mais 

importante na construção de uma marca, não somente para as indústrias de 

produtos como para as empresas de serviços. 

Enfatizando como descrição de um produto, marca é um símbolo de 

mercado (trademark) que, para os consumidores, representa um conjunto de valores 

e atributos destacados e particularidades. É muito mais que um produto. Produtos 

são feitos em fábricas. Produtos só se transformam em marcas quando chegam a 

ser a união de fatores tangíveis, intangíveis e psicológicos em um nome (BRYMER, 

2003). 

Para Brymer (2003), um produto só é considerado marca quando agrega 

outros valores ou atributos que são considerados importantes pelo seu consumidor. 

Obviamente, para alguns consumidores, a marca torna-se o produto, mas para 

outros, não. 

Os profissionais de marketing têm que tomar muitas decisões sobre 

produtos, inclusive escolhas de marca, nomes de marca, marcas registradas, sinal 

de marca e nomes comerciais. A marca é um nome, termo, desenho, símbolo ou 

qualquer outro aspecto que identifique um bem ou serviço de um vendedor e que o 

distinga dos bens ou serviços de outros vendedores. A marca pode identificar um 

item, uma família de itens ou todos os itens desse vendedor. O nome de marca é a 
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parte de uma marca que pode ser falada – incluindo letras, palavras e números. Um 

nome de marca frequentemente é a única característica distintiva de um produto. 

Sem um nome de marca, uma empresa não poderia identificar seus produtos. Para 

os consumidores, os nomes de marcas são tão fundamentais quanto o próprio 

produto (PRIDE; FERREL, 2000). 

Para Tavares (2008), os nomes pessoais são considerados marcas e, à 

medida que as pessoas vão se tornando notórias em determinada atividade, papel 

ou função, essas marcas vão adquirindo valor e passam a fazer parte do grupo de 

referência de consumidores. Para o autor, o mesmo acontece com as marcas de 

localidades, quando nomes de municípios, estados, regiões e países tornam-se 

referência como origem de determinado produto, qualidade de vida ou sua 

atratividade. Ainda segundo esse autor, são inúmeras as características, os atributos 

e os benefícios que se podem atribuir e associar às marcas de localidade.  

Segundo Kotler (2000), a marca pode englobar até quatro níveis de 

significados, a saber:  

1) Benefícios: são o resultado esperado com o uso do produto. Por exemplo, um 

carro não oferece apenas o benefício básico de transporte, mas também os 

benefícios de status, aceitação pelo grupo, conforto e segurança. Os clientes 

não compram atributos, compram benefícios. 

2) Atributos: consistem nas características estéticas e funcionais do produto. No 

exemplo do carro, os atributos serão a cor, o tamanho, a potência do motor, o 

consumo de combustível, a mecânica, o custo de manutenção, a resistência, 

a durabilidade, etc. 

3) Valores associados à marca: são reconhecidos, identificados e valorizados 

pelo público-alvo. Como exemplo, a marca pode transmitir valores associados 

à família, à igualdade social, à ajuda ao próximo, à preservação do meio 

ambiente, etc. 

4) Personalidade: são os traços de personalidade associados à marca por meio 

da propaganda, como modernidade, autonomia, independência, ética, 

maturidade, experiência, etc. A marca atrai o público cuja autoimagem real ou 

projetada se encaixa na imagem percebida da marca. Portanto, as marcas 

são instrumentos de projeção da autoimagem ou autoconceito de cada 

indivíduo. 
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Tavares (2008) aponta que os benefícios funcionais, experienciais e 

simbólicos conduzem a uma dualidade de apelos: o racional e o emocional. A 

marca, segundo o autor, figura-se para a mente e para o coração, trazendo uma 

conotação mais emocional à sua aceitação. Os seus aspectos racionais podem 

satisfazer necessidades utilitárias, enquanto que os emocionais procuram satisfazer 

as afetivas. Para o referido autor, ambos são vinculados a associações primárias e 

secundárias que o consumidor estabelece com as marcas. Em síntese, temos que: 

1) Associações primárias (concretas): relacionam-se às características, atributos 

e benefícios que o consumidor associa diretamente ao desempenho do 

produto (sabor, potência, durabilidade e manuseio). 

2) Associações secundárias (abstratas): relacionam a marca a outras 

informações na memória, com base em aspectos não relacionados 

diretamente com o desempenho do produto (empresa, localidades, canais de 

distribuição, celebridade, eventos e símbolos e valores). São criadas por 

informações que vão além do desempenho da marca. 

Essas associações citadas, segundo Tavares (2008), são feitas, em sua 

maioria, com outras marcas (de empresa, de localidade, celebridades, eventos, etc.), 

as quais agregam suas características e atributos às marcas que a adotam, sejam 

como endosso ou como fonte. É preciso ter certos cuidados com essas associações, 

para que sejam coerentes e não incorram em risco, porque nem sempre são 

agradáveis aos interesses dos clientes. 

Em toda parte, as empresas enfrentam a ameaça da commoditização, a 

possibilidade de um concorrente entrar no mercado e fornecer o produto ou serviço 

aos consumidores de uma forma melhor, mais rápida ou com preço mais 

competitivo, roubando, assim, a base de clientes duramente conquistada.  

Qual ferramenta as empresas encontraram para bater a commoditização? 

O desenvolvimento da marca. Em seu sentido mais amplo, o valor da marca é 

definido da seguinte maneira: o valor da marca é definido em termos dos efeitos de 

marketing atribuíveis unicamente à marca e a seus valores agregados, isso é, o 

valor da marca está relacionado ao fato de que resultados diferentes provêm do 

marketing de um produto ou serviço devido à sua marca ou a um elemento dela, em 

comparação com os resultados que ocorreriam, caso o mesmo produto ou serviço 

não tivesse aquela identificação. O valor da marca representa o valor transmitido a 
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um produto em consequência de investimentos orientados pelo marketing da marca 

(RUST, 2001). 

Em outras palavras, McDonald (2004) expõe que sempre que os nomes 

de marca são negligenciados, inicia-se o que é conhecido como “a queda para 

commodity”, porque as características físicas dos produtos estão ficando cada vez 

mais difíceis de diferenciar e mais fáceis de imitar. Em situações como essas, 

constata-se que, na ausência de marcas fortes, as decisões de compra tendem a ser 

tomadas com base no preço ou na disponibilidade. A diferença entre uma marca e 

uma commodity pode ser resumida no termo “valores agregados”, que são os 

atributos adicionais, ou intangíveis, que o consumidor percebe como incorporados 

ao produto. Assim, um produto que tem uma marca forte é mais do que a soma de 

suas partes componentes. 

A construção de uma marca de sucesso ajuda a lucratividade, por agregar 

valores que incitam os clientes a comprar. Tais valores também protegem as 

empresas contra o crescente poder dos intermediários. O título de marca de sucesso 

tem de ser conquistado. A empresa tem de investir em tudo o que faz de modo que 

o produto atenda às necessidades físicas dos clientes, bem como tenha uma 

imagem que satisfaça às suas necessidades emocionais. Assim, ele deve oferecer 

benefícios concretos e racionais, sustentados por um mix de marketing compatível, 

crível e relevante (McDONALD, 2004).  

 

 

2.2.3 Embalagem 
 

 

Embalagem é o recipiente ou invólucro que contém o produto. 

Embalagens de cartuchos de impressoras de jato de tinta, com diferentes materiais 

cumprindo funções específicas, mostram a complexidade de algumas embalagens. 

Há a caixa externa de papel cartão que expõe e informa sobre o produto no ponto-

de-venda; o filme de polietileno repele a umidade; a cápsula de plástico fornece 

proteção mecânica; o cartucho contém a tinta e incorpora o sistema de deposição da 

tinta sobre o papel (URDAN e URDAN, 2006). 

Para esse autor, a embalagem tem diversas funções. Protege o produto 

durante a vida útil, desde os locais de produção até a comercialização, passando 
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pelas ocasiões de compra e consumo e indo até o descarte. Além disso, a 

embalagem desempenha finalidades mercadológicas: (a) expor o produto aos olhos 

dos consumidores, capturando a atenção no ponto de venda e despertando o 

interesse e o desejo de compra; (b) destacar o produto frente aos concorrentes; (c) 

ajudar a construir a identidade do produto e da marca; (d) fornecer informações 

sobre o produto; (e) funcionar como plataforma para ações promocionais; (f) ajudar 

no uso do produto. As embalagens se tornaram ferramentas de marketing. Nas lojas 

de autosserviço, produtos concorrentes expostos lado a lado aumentam a 

importância da embalagem para influenciar a decisão do consumidor. As empresas 

reúnem profissionais de marketing, design, produção e fornecedores para 

potencializar suas embalagens. 

Dias (2005), por sua vez, aponta que a embalagem deve desempenhar as 

seguintes funções: 

 Proteger o produto e preservar sua qualidade durante a vida útil. 

 Despertar a atenção do cliente pelo design e pelo material 

diferenciados. 

 Comunicar os benefícios e atributos do produto. 

 Ser coerente com a imagem desejada para o produto. 

 Atender aos requisitos legais. 

Além de proteger o produto, a embalagem deve contribuir para o 

fortalecimento da imagem da marca, além de agir como “comercial relâmpago”, 

atraindo, informando, criando confiança e despertando desejo de compra (DIAS, 

2005). 

Pride e Ferrell (2000) afirmam que, quando desenvolvem embalagens, os 

profissionais de marketing precisam levar em conta muitos fatores. Obviamente, uma 

das considerações principais é o custo. Embora esteja disponível uma variedade de 

materiais, processos e desenhos de embalagens, os custos variam enormemente. 

Nos últimos anos, os compradores revelaram-se dispostos a pagar mais por 

embalagens melhoradas, mas há limites. Os profissionais de marketing devem tentar 

determinar, por meio de pesquisa, exatamente quanto os consumidores estão 

dispostos a pagar por desenhos de embalagens eficazes e eficientes. 
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Os autores citados agregam ainda a visão de que o papel promocional da 

embalagem é uma consideração importante. Por meio de símbolos verbais e não 

verbais, a embalagem pode informar aos potenciais compradores o conteúdo, 

aspectos, usos, vantagens e perigos do produto. A empresa pode criar imagens e 

associações desejáveis pela escolha de cores, desenho, forma e textura. A 

embalagem desempenha uma função promocional quando é desenhada para ser 

mais segura ou mais conveniente ao uso, se tais características ajudarem a 

estimular a demanda. 

 

 

2.3 Análise Sensorial 

 

 

Para a Biologia, os cinco sentidos básicos que nos permitem uma 

verdadeira vida de relação com o ambiente são a visão, a audição, o olfato, o 

paladar e o tato. Para a percepção de qualquer dos cinco sentidos, há uma 

sucessão de ações que dependem de três tipos de estruturas: uma estrutura que 

deve receber o estímulo externo; uma estrutura que deve conduzir o impulso 

nervoso decorrente daquele estímulo até a um centro nervoso; e, finalmente uma 

terceira estrutura, localizada no próprio centro nervoso, onde o impulso será 

“interpretado” como um determinado sentido (SOARES, 2000). 

Para o referido autor, as estruturas distinguem-se da seguinte maneira: 

 Receptores: recebem o estímulo, compreendendo os olhos, os ouvidos, as 

terminações nervosas olfativas na mucosa nasal, as papilas linguais e os 

corpúsculos sensoriais da pele. 

 Condutores: conduzem ao cérebro os impulsos nervosos nascidos do 

estímulo aos receptores, são representados pelos nervos, compreendem os 

nervos (nervo óptico, nervo acústico, etc). 

 Transformadores: compreendem as áreas específicas ou “centros nervosos” 

do córtex cerebral, cujos neurônios têm a capacidade de transformar o 

impulso nervoso em percepção de um determinado sentido. Esses centros 

nervosos, numerosos, dispõem-se num perfeito mapeamento do córtex 

cerebral. 
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Para algumas áreas da Psicologia, certos estímulos levam o organismo a 

dar determinadas respostas e isso ocorre porque os organismos ajustam-se aos 

seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. 

O comportamento não deve ser entendido como uma ação isolada de um sujeito, 

mas como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu 

“fazer” acontece (BOOK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001). 

Os referidos autores apresentam o conceito de comportamento reflexo ou 

respondente que é usualmente chamado de “não voluntário” e inclui as respostas 

que são eliciadas (“produzidas”) por estímulos antecedentes do ambiente. Esses 

comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta 

(ambiente-sujeito) incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais 

confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de 

“aprendizagem”. Mas interações desse tipo também podem ser provocadas por 

estímulos que, originalmente, não eliciavam respostas em determinado organismo. 

Quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores 

podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às daqueles. A essas 

novas interações chamamos também de reflexos, que agora são condicionados 

devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a 

estímulos que antes não respondia. 

Minim (2010) aponta que a qualidade sensorial de um alimento não é uma 

característica própria dele, mas o resultado da interação entre ele e o homem. A 

qualidade sensorial é função tanto dos estímulos procedentes dos alimentos como 

também das condições fisiológicas e sociológicas dos indivíduos que o avaliam, no 

contexto ambiental em que se localizam esse indivíduo e o produto (FIGURA 4).  

Dessa maneira, pode-se perceber que a qualidade de um alimento varia 

de pessoa para pessoa, sendo ditada por uma vasta gama de fatores. Esses fatores 

envolvem características do alimento, como aparência, sabor, textura, forma, método 

de preparo, custo e sazonalidade; também estão presentes as características do 

indivíduo associadas à idade, ao gênero, ao capital cultural, à renda, a suas 

habilidades na cozinha, entre outras. Em termos ambientais, a qualidade sensorial 

de um alimento sofre influência do grau de urbanização em que está inserido o 

indivíduo, do ambiente de trabalho e da própria estação do ano em que se encontra 

o homem e se consome o alimento. 
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FIGURA 4 – Características que influenciam na qualidade sensorial de um alimento. 
Fonte: MINIM, 2010, p.19. 

 

Minim (2010) pondera que, uma vez que o instrumento de avaliação na 

análise sensorial é o homem, o qual é influenciado pelas condições psicológicas, 

fisiológicas, sociológicas e étnicas que o envolvem, é natural que existam fatores a 

ele relacionados que interfiram no julgamento das amostras, quais sejam: 

o Fatores de atitude ou de personalidade do julgador: envolvem as 

características individuais de cada pessoa. Como exemplo, os indivíduos 

analíticos tendem a se concentrar em detalhes da análise; os indivíduos 

sintéticos analisam atributos como um todo; os cautelosos informam 

diferenças somente quando têm certeza sobre elas; e os indivíduos ousados 

tendem a informar mais detalhes do que realmente detectam.  

o Fatores fisiológicos: envolvem a adaptação do organismo a um estímulo, 

caracterizada pela diminuição ou mudança na sensibilidade em virtude da 

exposição contínua do indivíduo a esse estímulo. Os fatores fisiológicos 

podem, ainda, ser caracterizados pela intensificação (realce), pela sinergia 

ou pela supressão, causados pela interação de estímulos que são 

apresentados simultaneamente na composição do produto. 

o Fatores psicológicos: envolvem erros que influenciam na avaliação sensorial, 

gerando tendenciosidade nos resultados, sendo que os principais tipos de 

erros são: 

QUALIDADE 

SENSORIAL 
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 Erro de expectativa: ocorre geralmente quando o julgador possui 

informações acerca do experimento em andamento, levando-o a dar 

respostas baseadas em sua preconcepção sobre as amostras. 

 Erro de estímulo: ocasionado quando existe alguma pequena diferença 

entre vasilhames de apresentação das amostras, bem como no 

formato, na cor ou em seu tamanho, que fazem com que o julgador 

avalie os produtos em relação a atributos que não estejam sendo 

analisados. 

 Erro de hábito: resulta da tendência do julgador em continuar a dar a 

mesma resposta, quando a mudança do estímulo é gradual, por 

exemplo, em controle de qualidade diário. É um erro comum e deve 

ser evitado, variando-se o produto apresentado ou apresentando 

amostras alternadas. 

 Erro lógico: acontece quando duas ou mais características das 

amostras estão associadas na mente do julgador. Por exemplo, o 

conhecimento de que uma maionese mais escura pode estar oxidada 

fará com que o julgador mude sua nota mesmo contrariando sua 

percepção. Esse problema, em alguns casos, pode ser minimizado 

pela uniformização das amostras, mascarando-se a diferença na cor 

por meio da utilização de lâmpadas coloridas no interior da cabine. 

 Erro de tendência central: caracterizado pela tendência do julgador em 

escolher a amostra servida ao centro do grupo como a diferente ou a 

preferida. 

 Erro de contraste: ocorre normalmente quando uma amostra de 

qualidade superior é servida anteriormente a uma amostra de 

qualidade inferior, levando o julgador a dar uma pontuação mais baixa 

à segunda amostra, em relação à nota que ela receberia, se fosse 

servida ao julgador de maneira monádica. Também ocorre quando a 

amostra inferior é servida anteriormente à superior. 

A referida autora destaca que vários são os fatores que influenciam na 

avaliação sensorial de uma amostra. Dessa forma, tudo o que se planeja para se 

realizar um estudo sensorial deve ser baseado na tentativa de se contornar os 

problemas gerados pela interferência desses fatores nas respostas obtidas para a 

análise sensorial do alimento. 



72 

 

3. REFERENCIAL MORFOLÓGICO 
 

 

O objeto de estudo da presente pesquisa é o suco pronto Disfrut, um dos 

produtos do mix da Companhia de Bebidas Del Rey. O Disfrut representa cerca de 

30% do faturamento da companhia, configurando-se em um volume expressivo.  

 

 

3.1 A Companhia de Bebidas Del Rey 

 

 

A história da Companhia de Bebidas Del Rey começa no final da década 

de 1990, em Belo Horizonte - MG, quando a marca do refrigerante Del Rey foi 

adquirida por um empresário mineiro do ramo de açúcar e que mantinha, até então, 

os seus negócios nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – CEASA MG. 

À época, os Refrigerantes Del Rey ainda eram envasados em garrafas de 

vidro de 600ml, as mesmas utilizadas para o envase de cerveja e já possuíam forte 

identificação com a população mineira. No entanto, a indústria que detinha a marca 

passava por forte crise financeira e o endividamento a forçou vender a marca.  

Eram apenas quatro sabores de refrigerantes, com açúcar, da marca Del 

Rey: guaraná, laranja, uva e cola. A aquisição da marca fez com que a 

industrialização do produto fosse transferida da planta dos antigos proprietários, na 

época instalada próxima à avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, para uma 

nova planta, na cidade de Ribeirão das Neves-MG. 

O então empresário do açúcar somou aos seus empreendimentos uma 

nova indústria de bebidas. Implantou um modelo de gestão e de administração que 

garantiu menores custos ao produto, passando a utilizar, por exemplo, garrafas PET 

para envase dos refrigerantes.  

Com domínio da distribuição, através de frota própria dedicada e domínio 

da cadeia de fornecimento e de produção, através de parcerias, negociações com 

fornecedores e aquisição de tecnologias, a Del Rey desenvolveu forte estratégia de 

preços, lançando no mercado linhas de produtos de combate, que mantinham a 

mesma característica e qualidade dos produtos de primeira linha, mas com 
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condições comerciais diferentes daquelas praticadas pelas concorrentes, que 

garantiam menores preços para o consumidor.  

O conjunto das estratégias adotadas fez a linha Del Rey recuperar o 

mercado no estado de Minas Gerais, quando a companhia iniciou a aquisição de 

outras marcas de refrigerantes que eram oferecidas, como reação do crescimento e 

domínio dos refrigerantes Del Rey e das marcas de combate que ganhavam 

mercado. 

A companhia formada, em crescimento, iniciou a diversificação de seu mix 

de produtos, investindo na categoria de bebidas alcoólicas e acompanhando a 

demanda por produtos saudáveis e funcionais. No início dos anos 2000, a empresa 

já possuía em sua cartela de produtos: uma completa linha de refrigerantes com 

mais de 12 sabores, uma linha de sangria, coquetéis, catuaba, ice e vodka. Em 

2006, lançou a linha de sucos prontos para beber Disfrut e a linha de chás Del Rey. 

No final década de 1990, a companhia adquiriu a marca possuindo 

apenas 4 itens; no início dos anos 2000, já eram mais de 100 itens. O crescimento 

do mix comercializado era acompanhado pela expansão dos negócios, com 

aquisições de empresas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

 

 

3.2 O suco pronto Disfrut 

 

Lançado em 2006, o Disfrut é uma bebida pronta para beber, um néctar, 

logo com até 40% de polpa de fruta, sem conservadores, sem espessantes, por isso 

percebido como produto mais natural, embora industrializado, que disputa um 

mercado em franco crescimento no Brasil, conforme exposto no gráfico 1: 
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GRÁFICO 1 – Mercado de suco e néctar no Brasil 
Fonte: Tetra Compass - Euromonitor 

 

A marca Disfrut foi pensada pelo empresário proprietário da Companhia 

de Bebidas Del Rey, que identificou uma sonoridade e leveza no nome e criou as 

letras que formam a representação gráfica, de forma a traduzir o sabor pretendido 

no produto. 

Disfrut remete, segundo ele, à atitude de desfrutar, degustar, curtir, 

saborear e torna o produto familiar (íntimo), característica de todos os produtos da 

linha de bebidas da empresa. 

A logomarca visa traduzir o sabor pelas formas arredondadas e cores 

cítricas, portanto frutais, e contrasta com fundos vermelhos, de acordo com o 

manual de identidade da marca, para saltar aos olhos.  

 
FIGURA 5 – Marca visual 

Fonte: Companhia de Bebidas Del Rey 
 

Os sucos são comercializados em embalagens cartonadas Tetra Pak, 

(Tetra Brik® Aseptic na versão Slimline), que oferecem os benefícios de qualidade e 

praticidade.  São fáceis de armazenar, seguras e higiênicas ,apresentando o Disfrut 

nos volumes de 1 litro e 200 ml, e em latas de 335 ml. 
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O formato utilizado pelo Disfrut um litro em Tetra Pak Slim, que possui 

nove centímetros de largura, traz a possibilidade de destacar o produto no ponto de 

venda, por possuir uma frente maior que as outras embalagens usadas na categoria, 

já que sua área de impressão estimula uma melhor comunicação da marca. As 

embalagens usualmente utilizadas são denominadas Standart, cuja frente possui 

sete centímetros de largura.  

O produto passa por um processo de pasteurização e é, em seguida, 

envasilhado assepticamente, em ambos casos: Tetra Pak e latas. 

O produto é comercializado em sete sabores convencionais: uva, caju, 

pêssego, manga, goiaba, maracujá e laranja; e quatro sabores de zero adição de 

açúcar (nesse caso, o edulcorante utilizado é a Sucralose): uva, pêssego, manga e 

goiaba. 

 

 
   

 
 

   

 

    

 

FIGURA 6 – Embalagens do Suco Disfrut 
Fonte: Companhia de Bebidas Del Rey 
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Na figura 7, são apresentados dados do mercado acerca da preferência 

dos consumidores quanto aos sabores de sucos prontos, evidenciando a preferência 

pelo sabor uva. 

 

 
FIGURA 7 – Preferência de sabores por consumidores de sucos prontos no Brasil. 

  Fonte: Nielsen – Retail Index DJ 10/11 

 

Conforme demonstra a figura 8, o Disfrut é um produto destinado a todas as 

idades e atinge as mais variadas classes sociais. É um produto que foi lançado para 

ser o primeiro preço e, pela sua qualidade, alcançou as gôndolas de lojas de classe 

A, especialmente em MG. A seguir, pesquisa sobre o perfil dos consumidores de 

sucos prontos no Brasil, realizada considerando dados do ano de 2010. 

 
FIGURA 8 – Perfil de consumidores 

  Fonte: Nielsen Homescan – ano fechado 2010 
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O Disfrut está presente no mercado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo. 

Os supermercados (segmento AS – autosserviço) correspondem a 83,5% 

do mercado de atuação do Disfrut, mas cresce o varejo (CDD – mercado frio) nos 

anos de 2009 e 2010. 
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4. METODOLOGIA 
 

 

Vergara (2003) enfatiza que a utilização da metodologia em trabalhos 

científicos é essencial para os pesquisadores, que, como qualquer ser humano, são 

frutos de uma sociedade repleta de paradigmas, crenças e valores. O rigor 

metodológico faz parte da busca incessante para lidar com a subjetividade do 

pesquisador. 

Neste capítulo, apresentam-se as opções metodológicas utilizadas na 

presente pesquisa, com destaque para o tipo de pesquisa, a população ou universo, 

a amostra, as técnicas para coletas de dados e as análises estatísticas que serão 

utilizadas. 

Para atingir os objetivos propostos, desenvolveu-se uma pesquisa de campo, 

para levantar e analisar a percepção dos consumidores sobre os atributos do 

produto, mediante degustação e observação direta do produto.  

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa foi descritiva conclusiva e seu objetivo 

constituiu-se em analisar a avaliação do suco Disfrut a partir dos construtos 

delineados na pesquisa.  

A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela 

interferir para modificá-la (CHURCHILL, 1987). Muitas das pesquisas de marketing 

realizadas são de caráter conclusivo descritivo (PERIN et al., 2000). Pode-se dizer 

que ela está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-

los, classificá-los e interpretá-los. Além disso, pode se interessar pelas relações 

entre variáveis e, dessa forma, aproximar-se das pesquisas experimentais. A 

pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou de 
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determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação. Normalmente, baseia-se em 

amostras grandes e representativas. O formato básico de trabalho é o levantamento 

(survey), cujas vantagens, segundo Malhotra (2001), podem ser apontadas como: a) 

a facilidade de sua aplicação; b) o fato de os dados obtidos serem mais confiáveis, 

porque as respostas são limitadas às alternativas mencionadas; e, c) o uso de 

perguntas de resposta fixa reduzir a variabilidade nos resultados, que pode ser 

causada pelas diferenças entre os entrevistadores. Além disso, a codificação, a 

análise e a interpretação dos dados são relativamente simples. 

Os estudos mais utilizados nesse tipo de pesquisa são: o longitudinal (coleta 

de informações ao longo do tempo) e o transversal (coleta de informações somente 

uma vez no tempo). As pesquisas descritivas compreendem grande número de 

métodos de coleta de dados, os quais compreendem: entrevistas pessoais, 

entrevistas por telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais e 

observação. 

Nesse caso, a estratégia adotada foi a de pesquisa quantitativa através da 

aplicação de um questionário padronizado, de modo a desenvolver a percepção da 

realidade, apreendendo fatos e fenômenos a partir dos dados obtidos na pesquisa 

de campo. 

 

 

4.2 População e amostra 

 

 

A população, ou universo da pesquisa, conforme definição de Marconi e 

Lakatos (2003), corresponde ao conjunto de indivíduos que partilham de, pelo 

menos, uma característica em comum. Assim, a população-alvo desta pesquisa foi 

formada por alguns consumidores de sucos prontos da cidade de Belo Horizonte. A 

amostra foi composta por 200 pessoas que responderam ao questionário. O 

tamanho desta amostra garante um intervalo de confiança de 95% e erro amostral 

de 5%, adequado aos parâmetros usuais e recomendados para a pesquisa de 

marketing. 
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4.3 Coleta de dados 

 

 

 Os dados da pesquisa foram coletados através da aplicação de um 

questionário durante o mês de dezembro de 2011.  

O questionário foi composto de 47 afirmações, sendo 13 relativas ao perfil e 

comportamento do respondente, e 34 relativas à avaliação de atributos do suco. A 

avaliação de atributos foi dividida em três blocos relativos aos construtos 

embalagem, rótulo e produto, que foram avaliadas em uma escala de seis pontos, 

sendo 1 (um) relativo a péssimo e 6 (seis) a ótimo. Para o bloco do construto 

funções complementares, a escala também foi de 6 (seis) pontos com indicação do 

grau de concordância com as afirmações feitas sendo atribuída pontuação mínima 

igual a 1 (um) para as afirmações de que discorda totalmente; igual a 2 (dois), se 

discorda bastante da afirmação; igual a 3 (três), se discorda pouco com a afirmação; 

igual a 4 (quatro), se concorda pouco com a afirmação; igual a 5 (cinco), se 

concorda bastante com a afirmação; e pontuação máxima igual a 6 (seis) para as 

afirmações com que concorda totalmente. O questionário em sua íntegra se 

encontra no Anexo I. 

 

 

4.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

 

O tratamento dos dados levantados na pesquisa foi feito utilizando-se dos 

seguintes softwares: SPSS 17® e Microsoft Excel®.  

Partindo-se do objetivo geral desta pesquisa, a estratégia de análise dos 

dados levantados utilizou os seguintes métodos: análise estatística descritiva dos 

indicadores e construtos da construção teórica deste estudo, análise fatorial 

confirmatória dos construtos, correlação entre os construtos e regressão múltipla. 
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Inicialmente, para a análise das variáveis e construtos, foi utilizado o método 

estatístico descritivo. O método estatístico descritivo por meio do cálculo de média, e 

desvio padrão “compreende a organização, o resumo e a descrição dos dados [...] 

para que, posteriormente, possam ser utilizados nas discussões de caráter descritivo 

ou analítico” (MALHOTRA, 2001, pág.73). 

A literatura diferencia duas principais modalidades de análise fatorial, a 

exploratória e a confirmatória (TABACHINICK & FIDELL, 2007). A análise fatorial 

exploratória (AFE) geralmente é utilizada nos estágios mais embrionários da 

pesquisa, para, literalmente, explorar os dados. Nessa fase, procura-se verificar a 

relação entre um conjunto de variáveis, identificando padrões de correlação. Além 

disso, a AFE pode ser utilizada para criar variáveis independentes ou dependentes 

que podem ser utilizadas posteriormente em modelos de regressão. Por sua vez, a 

análise fatorial confirmatória (AFC) é utilizada para testar hipóteses. Nesse caso, o 

pesquisador guiado por alguma teoria testa em que medida determinadas variáveis 

são representativas de um conceito/dimensão. Para os nossos propósitos, 

utilizaremos análise fatorial confirmatória (AFC). 

Em pesquisas, frequentemente, procura-se verificar se existe relação entre 

duas ou mais variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis 

são acompanhadas por alterações nas outras. O termo correlação significa relação 

em dois sentidos (co + relação), e é usado em estatística para designar a força que 

mantém unidos dois conjuntos de valores. A verificação da existência e do grau de 

relação entre as variáveis é o objeto de estudo da correlação. 

A diferença entre as médias de variáveis ou construtos foi verificada através 

do teste t de Student. A razão do nome vem da utilização da distribuição com o 

mesmo nome, que substitui a distribuição normal, no caso de não se conhecer o 

desvio padrão da população e, em vez desse teste, utilizar-se do desvio-padrão da 

amostra (HAIR et al., 2005). 

Para a análise da relação entre a variável de avaliação geral do suco Disfrut e 

os construtos formadores, foi utilizada a regressão múltipla, uma técnica estatística 

multivariada (HAIR et al., 2005), que pode ser usada para analisar a relação de 

causa e efeito entre uma única variável dependente (critério ou explicada) e diversas 

variáveis independentes (preditoras ou explicativas). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Com a finalidade de testar as hipóteses de pesquisa, procedeu-se à análise 

dos dados levantados, buscando-se testar a confiabilidade e validade do modelo 

apresentado. Para a análise, foram utilizados os softwares SPSS 17® e Microsoft 

Excel® dos quais optou-se por manter neste capítulo somente as principais tabelas e 

análises. 

 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

 

As unidades de observação deste estudo foram pessoas que consomem suco 

pronto. A amostragem foi do tipo por conveniência, o que impede que 

generalizações dos resultados sejam feitas. 

Participaram do estudo 200 pessoas. As entrevistas foram coletadas durante o mês 

de dezembro de 2011, em um ponto de venda de Belo Horizonte. A seguir são 

apresentados os gráficos relativos ao perfil da amostra. 

 

 

5.2 Dados coletados  

 

 

Na pesquisa, 22,7% dos entrevistados degustaram suco de uva; 15,9%, suco 

de pêssego; e 14,1%, suco de maracujá, conforme aponta o gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 – Distribuição do sabor de suco degustado 

 

De acordo com o gráfico 3, dos entrevistados, 28,1% declararam preferir suco 

de uva; 23,5%, suco de manga; e 15,7%, suco de pêssego. 

 

 

GRÁFICO 3 – Distribuição do sabor de suco pronto preferido 
      FONTE: Dados da pesquisa. 
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Como pode ser visto no gráfico 4, 94% dos entrevistados na pesquisa 

afirmaram que já conheciam o suco Disfrut. 

 

 

GRÁFICO 4 – Distribuição do conhecimento do suco Disfrut 
                               FONTE: Dados da pesquisa  

 

No gráfico 5, observa-se que 91,5% dos entrevistados afirmaram que já 

haviam experimentado o suco Disfrut. 

 

 

GRÁFICO 5 – Distribuição da experimentação do suco Disfrut 
                              FONTE: Dados da pesquisa  
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O gráfico 6 revela que 37% dos entrevistados afirmaram que costumam 

consumir suco pronto diariamente; e 33,5%, semanalmente. 

 

GRÁFICO 6 – Distribuição da frequência de consumo de sucos prontos 
                      FONTE: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 7, 82% dos entrevistados afirmaram que compra suco pronto para 

consumo de toda a família. 

 

 

GRÁFICO 7 – Distribuição do consumo de suco pronto 
                                  FONTE: Dados da pesquisa  

 

Conforme o gráfico 8, 23% dos entrevistados afirmaram que, quando não 

compram suco Disfrut, adquirem suco da marca Dell Vale. 38% não responderam 

por que adquirem o suco Disfrut. 
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GRÁFICO 8 – Distribuição das marcas compradas 
                                      FONTE: Dados da pesquisa  

 

No gráfico 9, percebe-se que 53% dos entrevistados pertencem à faixa etária 

entre 30 e 40 anos. 

 

GRÁFICO 9 – Distribuição da faixa etária dos entrevistados 
                                  FONTE: Dados da pesquisa. 
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Pelo gráfico 10, é possível observar que 60,5% dos entrevistados têm renda 

familiar entre R$ 1.200,00 e R$ 4.800,00. 

 

 

GRÁFICO 10 – Distribuição da renda familiar dos entrevistados  
                            FONTE: Dados da pesquisa  

 

Conforme o gráfico 11, 29,5% dos entrevistados afirmaram que o número de 

pessoas em casa é 4; e 23% ,que o número é de 3 pessoas.  

 

 

GRÁFICO 11 – Distribuição do número de pessoas na casa dos entrevistados 
                 FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Pelo gráfico 12, dos entrevistados, 32,5% têm 1 filho; e 29,5%, 3 filhos. 
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GRÁFICO 12 – Distribuição do número de filhos dos entrevistados 
                          FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 

Observa-se através do gráfico 13 que, 64% dos entrevistados são do sexo 

feminino; e 36%, do masculino. 

 

GRÁFICO 13 – Distribuição do sexo dos entrevistados 
                                   FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Pelo gráfico 14, tem-se que 49% dos entrevistados têm ensino médio; e 25%, 

ensino fundamental. 
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GRÁFICO 14 – Distribuição da escolaridade dos entrevistados 
                             FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 

5.3 Análise descritiva 

 

 

Antes de iniciar a análise dos dados, os indicadores e respectivas variáveis 

são apresentados na tabela 1 para facilitar a demonstração das relações e 

resultados. 
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TABELA 1 – Indicadores e Variáveis do Modelo 

Indicador Variável 

EMB1 Formato da embalagem 

EMB2 Segurança que a embalagem oferece para o produto 

EMB3 Facilidade de abrir a caixa 

EMB4 Facilidade para carregar 

ROT1 Tamanho das letras no rótulo 

ROT2 Clareza das informações no rótulo 

ROT3 Quantidade de informações no rótulo 

ROT4 Importância das informações no rótulo 

ROT5 Apresenta informações necessárias para manter a qualidade do produto 

ROT6 Cores da embalagem 

ROT7 Ilustração e figuras da embalagem 

PROD1 Aromas dos sucos 

PROD2 Diversidade de sabores dos sucos 

PROD3 Proximidade com o sabor verdadeiro da fruta 

PROD4 Cores dos sucos 

PROD5 Consistência dos sucos (grosso / ralo) 

PROD6 Textura dos sucos (contato do produto com a língua) 

PROD7 Quantidade de açúcar nos sucos 

PROD8 Quantidade de calorias nos sucos 

PROD9 Quantidade de fruta nos sucos 

PROD10 Presença de vitaminas nos sucos 

FCUMP1 O nome Disfrut é agradável 

FCOMP2 A logomarca do Disfrut chama a atenção 

FCOMP3 A visualização do telefone do SAC é boa 

FCOMP4 Há uma boa relação entre o produto e o seu preço 

FCOMP5 
Encontro o Disfrut em diversos estabelecimentos (supermercados, padarias, 
lanchonetes, etc) 

FCOMP6 Encontro com facilidade o Disfrut nas prateleiras do supermercado 

FCOMP7 O tamanho da letra da data de fabricação e da data de validade é adequado 

FCOMP8 Para mim seria melhor ter Disfrut 1,5 litro do que 1 litro 

FCOMP9 O Disfrut é um produto saudável 

FCOMP10 Eu confio na qualidade do Disfrut 

FCOMP11 Eu ofereço Disfrut para as visitas em minha casa 

GERAL Em síntese, qual a sua opinião geral sobre o Disfrut? 

INTEN Você consumiria o suco Disfrut com qual frequência? 

 

 

Conforme sugerem diversos autores (TABACHNICK & FIDEL, 2001 e 

HAIR et al., 1998, dentre outros), o processo de purificação e de limpeza dos dados 

é uma etapa que deve anteceder a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. 
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Neste estudo considerou-se a análise agregada, isto é, a análise de todo o banco de 

dados como proveniente de uma única população. 

A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas 

descritivas da escala, por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos 

indicadores observáveis. As variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias 

elevadas devido ao método de construção do questionário adotado. 

Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da 

extensão dos dados perdidos, o que, conforme Hair et al. (2005), pode comprometer 

a generalização dos resultados de uma pesquisa. Na análise dos dados, foram 

identificados dois indicadores com número de dados ausentes superior a 1,5% dos 

dados. Nesse caso, recomenda-se a eliminação dos dois indicadores, PROD8 e 

PROD10.  

Para atestar a aleatoriedade dos dados ausentes, fez-se uma série de 

testes MCAR (Missings Completely At Random) de aleatoriedade dos dados 

ausentes, não sendo encontrado nenhum resultado significativo. Sendo assim, 

procedeu-se ao método de substituição dos dados ausentes pelas médias dos 

indicadores, conforme recomenda Hair et al. (2005), conforme apresentado na 

tabela 2. 
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TABELA 2 – Análise dos Dados Ausentes 

Indicador N Média 
Desvio 
Padrão 

Dados Ausentes No. de Extremos 

N % Baixos Altos 

EMB1 200 4,86 ,984 0 ,0 0 0 

EMB2 200 5,12 ,891 0 ,0 0 0 

EMB3 200 5,06 1,081 0 ,0 0 0 

EMB4 199 5,07 ,918 1 ,5 0 0 

ROT1 200 5,09 1,011 0 ,0 0 0 

ROT2 200 5,01 1,000 0 ,0 0 0 

ROT3 200 4,95 ,957 0 ,0 0 0 

ROT4 199 5,26 ,870 1 ,5 0 0 

ROT5 199 5,18 ,973 1 ,5 0 0 

ROT6 200 4,99 1,058 0 ,0 0 0 

ROT7 199 5,19 ,971 1 ,5 1 0 

PROD1 200 5,32 ,836 0 ,0 2 0 

PROD2 200 5,24 ,897 0 ,0 9 0 

PROD3 200 5,18 ,823 0 ,0 4 0 

PROD4 200 5,15 ,867 0 ,0 0 0 

PROD5 198 5,15 ,927 2 1,0 0 0 

PROD6 200 5,20 ,895 0 ,0 0 0 

PROD7 200 4,87 1,088 0 ,0 0 0 

PROD8 187 4,52 ,969 13 6,5 2 0 

PROD9 200 5,02 ,932 0 ,0 0 0 

PROD10 185 4,85 ,947 15 7,5 0 0 

FCUMP1 200 5,46 ,788 0 ,0 6 0 

FCOMP2 200 5,36 ,839 0 ,0 9 0 

FCOMP3 197 5,09 1,075 3 1,5 17 0 

FCOMP4 200 5,36 ,820 0 ,0 7 0 

FCOMP5 198 5,30 ,928 2 1,0 9 0 

FCOMP6 197 5,41 ,801 3 1,5 8 0 

FCOMP7 200 5,29 ,882 0 ,0 8 0 

FCOMP8 200 4,54 1,759 0 ,0 25 0 

FCOMP9 199 5,47 ,695 1 ,5 2 0 

FCOMP10 200 5,56 ,599 0 ,0 1 0 

FCOMP11 198 5,43 1,091 2 1,0 10 0 

GERAL 200 5,54 ,671 0 ,0 1 0 

INTEN 200 1,05 ,218 0 ,0 . . 

 
 

Para a identificação de outliers, empregou-se o critério do número de 

desvios em relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na tabela 2 

identificam-se outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à 

média (|Z| > 3). Pode-se observar que alguns indicadores apresentam alguns 
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outliers. Tal comportamento é típico das escalas utilizadas e do comportamento dos 

respondentes.  

Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de 

Mahalanobis (D2), conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as 

autoras, quando existe a normalidade multivariada dos dados, a distância de 

Mahalanobis distribui-se como uma estatística qui-quadrado com k graus de 

liberdade, em que k é o número de variáveis analisadas (MINGOTI, 2005). Com 

base nesse critério, foram encontradas 3 observações com probabilidade inferior a 

0,1%, sendo então a amostra reduzida para 197 casos. 

TABELA 3 – Distância Mahalanobis 

Caso Distância Mahalanobis 

131 0,00037 

161 0,00089 

6 0,00097 

165 0,00746 

29 0,01196 

Obs: Os casos apresentados são os que obtiveram resultado inferior a 0,02. 
 

Após a análise dos dados ausentes e outliers, foram feitas as análises de 

normalidade e linearidade dos dados. 

 

 

5.4 Análise da normalidade e da linearidade 

 

 

A análise da tabela 4 com os indicadores do teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov aponta para a ausência de normalidade da maioria dos 

indicadores trabalhados nesta pesquisa. Esse resultado já é suficiente para 

evidenciar a violação da normalidade multivariada, já que a distribuição normal de 

todas as variáveis em um bloco é um requisito para a existência da normalidade 

multivariada de todas as combinações lineares de tais variáveis (TABACHNICK & 

FIDEL, 2001). 
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TABELA 4− Teste Kolmogorov-Smirnov 

INDICADOR N Estatística Sig. (bi-caudal) 

EMB1 197 3,543 ,000 

EMB2 197 3,857 ,000 

EMB3 197 4,161 ,000 

EMB4 197 3,684 ,000 

ROT1 197 4,320 ,000 

ROT2 197 3,599 ,000 

ROT3 197 3,333 ,000 

ROT4 197 4,492 ,000 

ROT5 197 4,264 ,000 

ROT6 197 3,740 ,000 

ROT7 197 4,311 ,000 

PROD1 197 4,698 ,000 

PROD2 197 4,178 ,000 

PROD3 197 3,645 ,000 

PROD4 197 4,003 ,000 

PROD5 197 3,961 ,000 

PROD6 197 4,195 ,000 

PROD7 197 3,594 ,000 

PROD9 197 3,582 ,000 

FCUMP1 197 4,772 ,000 

FCOMP2 197 4,293 ,000 

FCOMP3 197 3,797 ,000 

FCOMP4 197 4,435 ,000 

FCOMP5 197 4,331 ,000 

FCOMP6 197 4,564 ,000 

FCOMP7 197 4,161 ,000 

FCOMP8 197 3,567 ,000 

FCOMP9 197 5,004 ,000 

FCOMP10 197 5,234 ,000 

FCOMP11 197 5,445 ,000 

GERAL 197 5,447 ,000 

INTEN 197 7,586 ,000 

 

 

 

5.5 Análise da unidimensionalidade 

 

 

A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a 

avaliação das escalas utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos 

construtos considera a homogeneidade dos itens componentes, ou seja, a 



95 

quantidade de fatores ou dimensões subjacentes a uma matriz de correlações. Esse 

pressuposto é essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de Cronbach 

(NETEMEYER et al., 2003). 

A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da análise 

fatorial exploratória (AFE) com extração de fatores por componentes principais com 

rotação ortogonal (varimax) (GERBING & ANDERSON, 1988; DUNN, SEAKER & 

WALLER, 1994). Os padrões sugeridos apontam que o número de fatores extraídos 

com autovalores maiores que 1 (critério de Kaiser) corresponde ao número de 

dimensões latentes de um conjunto de dados.  

Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:  

a) A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50% 

(HAIR et al.,2005);  

b) A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e  

c) As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN, SEAKER & 

WALLER, 1994). 

Segundo Hair et. al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração 

dos padrões de relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas 

cargas sobre um fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente 

com o exame das cargas das variáveis sobre os fatores é que o pesquisador 

identifica o caráter da dimensão inerente.  

Na análise fatorial exploratória foram identificadas nove dimensões para o 

conjunto de indicadores apontados na pesquisa. O conjunto de indicadores 

relacionados ao construto funções complementares foi o que apresentou maior 

dispersão, sendo que os 11 indicadores apresentaram-se divididos em seis fatores 

diferentes e independentes dos fatores constituintes dos demais construtos, 

conforme pode ser visto na tabela 5. Para continuar e confirmar a análise dos 

construtos utilizados na pesquisa, realizou-se a análise fatorial confirmatória para 

cada um dos construtos. 
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TABELA 5 – Análise Fatorial Exploratória 

Indicad. 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 
1 

Fator 
2 

Fator 
3 

Fator 
4 

Fator 
5 

Fator 
6 

Fator 
7 

Fator 
8 

Fator 
9 

EMB1   ,796               ,679 

EMB2   ,679               ,573 

EMB3   ,575               ,618 

EMB4   ,640               ,562 

ROT1     ,719             ,660 

ROT2     ,685             ,636 

ROT3     ,636             ,597 

ROT4     ,556             ,530 

ROT5     ,649             ,605 

ROT6   ,494               ,541 

ROT7   ,548               ,597 

PROD1 ,537                 ,581 

PROD2 ,509 ,447               ,567 

PROD3 ,721                 ,594 

PROD4 ,600                 ,577 

PROD5 ,779                 ,697 

PROD6 ,807                 ,783 

PROD7 ,450                 ,530 

PROD9 ,761                 ,605 

FCUMP1       ,502     ,488     ,625 

FCOMP2       ,615           ,699 

FCOMP3           ,759       ,746 

FCOMP4               ,778   ,650 

FCOMP5         ,839         ,754 

FCOMP6         ,811         ,742 

FCOMP7           ,766       ,695 

FCOMP8                 ,799 ,669 

FCOMP9       ,818           ,786 

FCOMP10       ,795           ,714 

FCOMP11             ,765     ,659 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 

 

Os parâmetros encontrados para a análise fatorial exploratória dos 

indicadores mostraram-se adequados aos fixados pela literatura, conforme 

demonstra a tabela 6, a seguir. 
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TABELA 6 – Parâmetros da Análise Fatorial Exploratória 

Variância Explicada  64,24% 

KMO ,814 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

2 2071,574 

df 435 

Sig. ,000 

 

 

Após a análise fatorial exploratória, prossegui-se com a análise fatorial 

confirmatória relativa a cada construto utilizado na pesquisa. 

O primeiro construto a ser analisado foi embalagem, formado por quatro 

indicadores, e sua unidimensionalidade foi confirmada pela análise fatorial, com 

parâmetros adequados ao sugerido na literatura, como pode ser visto na tabela 7 

adiante. 

 

TABELA 7 - Análise de dimensionalidade do construto  

Embalagem 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

EMB1 ,767 ,588 

EMB2 ,750 ,562 

EMB3 ,672 ,452 

EMB4 ,765 ,586 

Variância Explicada  54,71% 

KMO ,712 

Teste de 
Esfericidade 
de Bartlett 

c2 155,151 

DF 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 

 

Utilizando-se, entretanto, dos resultados da análise fatorial exploratória, 

verifica-se que os indicadores ROT6 e ROT7 podem compor de forma mais 

adequada o construto embalagem. Procedeu-se, então, com uma nova análise 

fatorial para verificar a confirmação desses dados. 

A análise dos dados da tabela 8 demonstra que a adição dos indicadores 

ROT6 e ROT7 ao construto embalagem melhorou os parâmetros gerais do 
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construto, variância explicada e KMO, que aumentaram, e se manteve a 

unidimensionalidade do construto. Como os dois indicadores relacionam-se 

nomologicamente com o construto, optou-se por manter tais indicadores no 

construto. 

TABELA 8 – Análise de dimensionalidade do construto 

Embalagem com adição de novos indicadores 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

EMB1 ,744 ,553 

EMB2 ,731 ,535 

EMB3 ,568 ,322 

EMB4 ,705 ,497 

ROT6 ,659 ,434 

ROT7 ,724 ,524 

Variância Explicada  57,78% 

KMO ,767 

Teste de 
Esfericidade 
de Bartlett 

c2 296,169 

DF 15 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 

 

O construto rótulo, formado por cinco indicadores, apresentou 

unidimensionalidade e adequação dos parâmetros de acordo com a recomendação 

bibliográfica, como pode ser visto na tabela 9.  

 

TABELA 9 – Análise de dimensionalidade do construto Rótulo 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

ROT1 ,743 ,552 

ROT2 ,784 ,614 

ROT3 ,771 ,594 

ROT4 ,648 ,420 

ROT5 ,679 ,462 

Variância Explicada  52,85% 

KMO ,809 

Teste de 
Esfericidade 
de Bartlett 

c2 235,886 

DF 10 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
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O construto produto, o próximo que foi avaliado, formado por oito indicadores, 

também teve sua unidimensionalidade confirmada pela análise fatorial, e também 

apresentou parâmetros adequados, como pode ser visto na tabela 10, a seguir. 

 

TABELA 10 – Análise de dimensionalidade do construto Disseminação de Inteligência de Mercado 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

PROD1 ,639 ,408 

PROD2 ,648 ,420 

PROD3 ,723 ,522 

PROD4 ,725 ,526 

PROD5 ,772 ,596 

PROD6 ,820 ,672 

PROD7 ,611 ,373 

PROD9 ,743 ,552 

Variância Explicada  50,85% 

KMO ,886 

Teste de 
Esfericidade 
de Bartlett 

c2 578,064 

df 28 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 

 
 

O construto denominado funções complementares apresentou mais 

dimensões em sua estrutura fatorial. Formado por onze indicadores, o construto 

apresentou quatro dimensões, como pode ser visto na tabela 11 a seguir.  
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TABELA 11 – Análise de dimensionalidade do construto Funções Complementares 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

FCUMP1 ,637       ,566 

FCOMP2 ,675       ,528 

FCOMP3     ,750   ,650 

FCOMP4         ,218 

FCOMP5   ,829     ,703 

FCOMP6   ,769     ,619 

FCOMP7     ,771   ,746 

FCOMP8       ,405 ,395 

FCOMP9 ,775       ,691 

FCOMP10 ,807       ,715 

FCOMP11       ,851 ,761 

 Variância Explicada  59,93% 

KMO         ,617 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

c2 392,052 

df 55 

Sig. ,000 

 Método de Extração: Análise do Componente Principal 

 

Reagrupando-se os indicadores componentes do fator 1 da tabela anterior, 

percebe-se que os indicadores FCOMP1, FCOMP2, FCOMP9 e FCOMP10 

agruparam-se formando um novo subconstruto, que será chamado de 

SUBFCOMP1. Os parâmetros desse subconstruto atenderam à recomendação da 

literatura. 

TABELA 12 – Análise de dimensionalidade do subconstruto Funções Complementares 1 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunabilidade 
Fator 1 

FCOMP1 ,664 ,440 

FCOMP2 ,709 ,503 

FCOMP9 ,806 ,650 

FCOMP10 ,831 ,690 

Variância Explicada  57,08% 

KMO ,676 

Teste de 
Esfericidade 
de Bartlett 

c2 212,230 

DF 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
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Os demais indicadores formadores do construto funções complementares 

agruparam-se dois a dois, como mostra a tabela 13 a seguir, cujos dados foram 

extraídos da análise fatorial confirmatória para o construto. 

 

 

TABELA 13 – Análise de dimensionalidade dos subconstrutos Funções Complementares 

SUBCONSTRUTOS INDICADORES 

Funções 
Complementares 2 

FCOMP3 

FCOMP7 

Funções 
Complementares 3 

FCOMP5 

FCOMP6 

Funções 
Complementares 4 

FCOMP8 

FCOMP11 

 
 

Como os subconstrutos foram formados por somente dois indicadores, não é 

necessário que se proceda com a análise fatorial deles. 

 

 

5.6 Confiabilidade das escalas 

 

 

Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua 

primeira premissa: uma boa escala deve apresentar boas propriedades 

psicométricas – confiabilidade e validade (SPECTOR, 1992: 4) - donde decorre a 

necessidade de um alto investimento em esforço e tempo, além de expertise para se 

conseguir a colaboração dos respondentes-alvo, sem abrir mão da qualidade e da 

quantidade desejáveis desses respondentes. 

Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma 

consistente, satisfaz ao quesito confiabilidade. Para esse parâmetro, existe o teste 

de aferição, que é o coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para a 

confiabilidade. 
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Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de 

uma escala é um sintoma de que eles não representam um construto subjacente 

comum. Contrariamente, a constatação de que a consistência interna entre os itens 

forma um construto é um sintoma de que eles estão desfrutando de uma variância 

comum; isto é, são possivelmente indicadores de um mesmo construto subjacente. 

É considerado aceitável para o exame de confiabilidade das medidas um coeficiente 

superior a 0.70 (NUNNALLY e BERNSTEIN, 1994). Para Hair et al. (2005), o limite 

inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de se aceitar 

até 0,60 em pesquisa exploratória. 

A análise dos dados da tabela 14 demonstra que, em todos os construtos, 

não se recomenda a retirada de nenhum dos indicadores, os quais apresentaram 

resultados inferiores ao alfa encontrado para o construto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

TABELA 14 – Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e construtos da escala 

Construto Indicadores 
Coeficiente 

Alfa 
Coeficiente Alfa, 
se item deletado 

Embalagem 

EMB1 

0,775 

,726 

EMB2 ,731 

EMB3 ,774 

EMB4 ,734 

ROT6 ,752 

ROT7 ,730 

Rótulo 

ROT1 

0,776 

,729 

ROT2 ,711 

ROT3 ,717 

ROT4 ,760 

ROT5 ,751 

Produto 

PROD1 

0,857 

,848 

PROD2 ,847 

PROD3 ,839 

PROD4 ,839 

PROD5 ,833 

PROD6 ,825 

PROD7 ,855 

PROD9 ,835 

Função 
Complementar 1 

FCUMP1 

0,733 

,709 

FCOMP2 ,694 

FCOMP9 ,656 

FCOMP10 ,638 

Função 
Complementares 2 

FCOMP3 
0,526 

 - 

FCOMP7  - 

Função 
Complementares 3 

FCOMP5 
0,648 

 - 

FCOMP6  - 

Função 
Complementares 4 

FCOMP8 
0,143 

 - 

FCOMP11  - 

 

A análise dos dados da tabela anterior demonstra que os subconstrutos 

Função complementar 2 e Função complementar 4 não atenderam ao requisito do 

alfa de Cronbach, que foi menor do que 0,6. Nesse caso, optou-se pela retirada dos 

dois subconstrutos. 

 

 

 

 



104 

5.7 Composição e análise dos construtos e variáveis 

 

 

Os construtos foram formados pelos indicadores e variáveis, conforme 

assinalados na tabela 15. 

 

TABELA 15 – Indicadores e Variáveis formadores dos Construtos 

Construto Indicadores Variável 

Embalagem 

EMB1 Formato da embalagem 

EMB2 Segurança que a embalagem oferece para o produto 

EMB3 Facilidade de abrir a caixa 

EMB4 Facilidade para carregar 

ROT6 Cores da embalagem 

ROT7 Ilustração e figuras da embalagem 

Rótulo 

ROT1 Tamanho das letras no rótulo 

ROT2 Clareza das informações no rótulo 

ROT3 Quantidade de informações no rótulo 

ROT4 Importância das informações no rótulo 

ROT5 
Apresenta informações necessárias para manter a qualidade do 
produto 

Produto 

PROD1 Aromas dos sucos 

PROD2 Diversidade de sabores dos sucos 

PROD3 Proximidade com o sabor verdadeiro da fruta 

PROD4 Cores dos sucos 

PROD5 Consistência dos sucos (grosso / ralo) 

PROD6 Textura dos sucos (contato do produto com a língua) 

PROD7 Quantidade de açúcar nos sucos 

PROD9 Quantidade de fruta nos sucos 

Função 
Complementar 1 

FCUMP1 O nome Disfrut é agradável 

FCOMP2 A logomarca do Disfrut chama a atenção 

FCOMP9 O Disfrut é um produto saudável 

FCOMP10 Eu confio na qualidade do Disfrut 

Função 
Complementares 3 

FCOMP5 
Encontro o Disfrut em diversos estabelecimentos (supermercados, 
padarias, lanchonetes, etc) 

FCOMP6 Encontro com facilidade o Disfrut nas prateleiras do supermercado 

 

Inicialmente, analisou-se a estatística descritiva das variáveis utilizadas 

nas escalas do modelo. A variável que alcançou a maior média foi a FCOMP10, 

média 5,548, seguida da variável GERAL, média 5,538 e FCOMP9, média 5,485. As 

variáveis com menor média foram a FCOMP8, média 4,543 e EMB1, média 4,848. 

De maneira geral, todas as variáveis alcançaram médias elevadas, acima de 4,5, em 
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uma escala entre 1 e 6, apontando para uma avaliação bastante positiva das 

questões avaliadas. 

TABELA 16 – Estatística Descritiva para as variáveis 

Variável N Média 
Desvio 
Padrão 

EMB1 197 4,848 ,9831 

EMB2 197 5,122 ,8895 

EMB3 197 5,071 1,0619 

EMB4 197 5,066 ,9151 

ROT1 197 5,071 1,0127 

ROT2 197 5,020 ,9844 

ROT3 197 4,934 ,9587 

ROT4 197 5,245 ,8697 

ROT5 197 5,179 ,9709 

ROT6 197 5,015 1,0325 

ROT7 197 5,204 ,9685 

PROD1 197 5,305 ,8383 

PROD2 197 5,254 ,8669 

PROD3 197 5,168 ,8252 

PROD4 197 5,162 ,8654 

PROD5 197 5,153 ,9242 

PROD6 197 5,193 ,8941 

PROD7 197 4,888 1,0727 

PROD9 197 5,015 ,9339 

FCUMP1 197 5,477 ,7530 

FCOMP2 197 5,355 ,8425 

FCOMP3 197 5,108 1,0320 

FCOMP4 197 5,355 ,8241 

FCOMP5 197 5,323 ,8940 

FCOMP6 197 5,433 ,7614 

FCOMP7 197 5,299 ,8729 

FCOMP8 197 4,543 1,7509 

FCOMP9 197 5,485 ,6737 

FCOMP10 197 5,548 ,6010 

FCOMP11 197 5,461 1,0412 

GERAL 197 5,538 ,6737 

INTEN 197 1,051 ,2201 

 
 

Após a identificação da unidimensionalidade dos construtos, tornou-se 

necessário o cálculo de tais construtos. O procedimento adotado, segundo Malhotra 

(2004) e Hair et al. (2005), foi o cálculo dos escores fatoriais para cada caso. Os 

escores fatoriais consistem no produto matricial dos valores observados para as 
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variáveis pelas cargas fatoriais. Com base nesses escores, foram obtidas as médias 

referentes a cada construto e subconstruto. 

 

 

5.8 Comparação das médias para grupos diferentes 

 

 

Inicialmente, procurou-se analisar a estatística descritiva para cada um 

dos construtos, subconstrutos e variáveis empregadas neste estudo e, 

posteriormente, identificar as diferenças entre as médias das variáveis dos grupos 

de respondentes participantes deste estudo. A verificação do grau de significância 

das diferenças foi feita por meio do teste t para amostras independentes e do teste 

Levene (TAB.17).  

 

TABELA 17 – Estatística Descritiva para os subconstrutos 

Subconstrutos N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Embalagem 197 3,02 6,00 5,053 ,6715 

Rotulo 197 2,58 6,00 5,082 ,7028 

Produto 197 3,36 6,00 5,144 ,6446 

Função Complementar 1 197 3,22 6,00 5,470 ,5356 

Função Complementar 3 197 2,00 6,00 5,378 ,7140 

Avaliação Geral 197 3,00 6,00 5,538 ,6737 

 

 

Como se pode verificar na tabela 17, o subconstruto com maior média é a avaliação 

geral do produto, com média 5,538, seguida do construto função complementar 1, 

com média 5,47, seguido pelo subconstruto função complementar 3, média 5,378 e 

o construto produto, média 5,144. Os construtos com menores médias foram 

embalagem, média 5,053; e rótulo, média 5,082. Como se pode observar, as médias 

dos construtos e subconstrutos são extremamente elevadas, uma vez que a escala 

utilizada foi entre 1 e 6. 

Comparando-se as médias por gênero dos respondentes, foram obtidos os 

seguintes resultados apresentados na tabela 18, a seguir. 
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TABELA 18 – Comparativo entre médias por gênero 

GÊNERO  Feminino Masculino 
Sig. (bi 
caudal) Construto N Média 

Desvio 
Padrão 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Embalagem 127 5,1474 ,63014 70 4,8830 ,71426 ,452 

Rótulo 127 5,1430 ,62239 70 4,9718 ,82252 ,001 

Produto 127 5,2137 ,57768 70 5,0198 ,73913 ,004 

Função 
Complementar 1 

127 5,5122 ,49707 70 5,3937 ,59541 ,211 

Função 
Complementar 3 

127 5,4414 ,62470 70 5,2622 ,84539 ,116 

GERAL 127 5,646 ,5708 70 5,343 ,7965 ,000 

 

 

A análise da tabela anterior demonstra que, em ambos os gêneros, as médias 

são também muito elevadas e que só existem diferenças significativas nos 

construtos rótulo, produto e avaliação geral, para os quais os homens tendem a 

fazer uma avaliação ligeiramente inferior à avaliação feita pelas mulheres. 

Foram testadas variações nas médias dos construtos e subconstrutos da 

pesquisa entre vários grupos de consumidores, considerando-se variações na renda, 

na faixa etária, na escolaridade dos respondentes, na frequência e no destino de uso 

da compra, na marca consumida e no sabor degustado.  

Nenhum desses testes, entretanto, apresentou diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos construtos e subconstrutos utilizados na pesquisa. 

Tal fato pode ser explicado pela magnitude das médias encontradas, todas elevadas 

dentro da escala utilizada. 

 

 

5.9 Análise das correlações 

 

 

Para atender a um dos objetivos deste trabalho, foram calculadas as 

correlações entre os construtos, como pode ser verificado na tabela 19, a seguir. 
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TABELA 19 – Correlação entre os construtos e subconstrutos 

Correlações 
Avaliação 

Geral 
Embalagem Rotulo Produto 

Função 
Complementar 1 

Função 
Complementar 3 

Avaliação Geral 1      

Embalagem ,227
**
 1     

Rótulo ,344
**
 ,508

**
 1    

Produto ,448
**
 ,457

**
 ,533

**
 1   

Função 
Complementar 1 

,358
**
 ,282

**
 ,368

**
 ,330

**
 1  

Função 
Complementar 3 

,035 ,219
**
 ,153

*
 ,249

**
 ,175

*
 1 

OBS: * Correlação é significativa no nível 0.05 (bi-caudal) 
**.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal) 
 

 

Conforme verificado na tabela 19, as correlações entre os construtos e 

subconstrutos não são muito elevadas. A maior se estabelece entre os construtos 

rótulo e produto (0,533 significativa no nível 0,01) e entre os construtos rótulo e 

embalagem (0,508 significativa no nível 0,01). A avaliação geral do produto mostra 

níveis de correlação com os construtos e subconstrutos muito baixas. 

 

 

5.10 Análise da regressão 

 

 

Para Hair et al. (2005) a análise de regressão múltipla é uma técnica 

estatística multivariada, que pode ser usada para analisar a relação de causa e 

efeito entre uma única variável dependente (critério ou explicada) e diversas 

variáveis independentes (preditoras ou explicativas). 

A análise de regressão múltipla tem por objetivo, conforme Fávero et al. 

(2009), estimar o impacto do incremento de cada variável independente – que se 

traduz no peso de cada variável independente – sobre a respectiva variação da 

variável dependente. 

Os pesos denotam a contribuição relativa das variáveis independentes para a 

previsão geral e facilitam a interpretação sobre a influência de cada variável 

explicativa em fazer a previsão, segundo apontam Hair et al. (2005). 

O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a variável estatística de 

regressão, isto é, uma combinação linear das variáveis independentes que melhor 
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explica a variável dependente – aponta Malhotra (2001). O modelo que representa a 

regressão múltipla é dado por: 

 

[1], 

tal que: 

- Y é o fenômeno em estudo (variável dependente); 

- representa o intercepto (constante); 

- k (k = 1, 2, 3, ..., n) são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares); 

- Xk são as variáveis explicativas; 

-  é o termo do erro (diferença entre o valor real – medido – e o valor previsto da 

variável dependente por meio do modelo para cada observação). 

O erro e, também chamado de resíduo para Malhotra (2006), representa 

possíveis variáveis que não foram inseridas no modelo, mas também contribuiriam 

para a explicação de Y. 

Neste estudo, o objetivo foi identificar quais seriam os principais construtos 

definidores da avaliação geral do produto Disfrut. Quando se empregam modelos de 

regressão múltipla, estimam-se os pesos individuais de cada variável no construto 

dependente (PESO) e seu erro padrão (ERRO). Os pesos indicam a relação 

existente entre os aspectos específicos dos processos e a avaliação global do 

processo.  

Cabe ressaltar que só é confiável interpretar critérios que tenham pesos 

estatisticamente significativos, ou seja, com valores de significância (sig.) inferiores a 

0,05. Os indicadores que não forem significativos são interpretados como fatores 

que podem ter relevância isoladamente ou em outro contexto, mas, quando levamos 

em conta o efeito dos demais critérios presentes naquela avaliação, tornam-se 

irrelevantes. 

Quando se ajustam modelos de regressão, é importante verificar algumas 

características e suposições subjacentes. Em primeiro lugar, deve-se observar a 

capacidade do modelo prever adequadamente a variável dependente, porque esse 

valor é medido pelo R2 e pelo R2 ajustado. Apesar de não existirem limites mínimos 

aceitáveis para tal medida, pode-se supor que, considerando-se uma boa 

confiabilidade da variável dependente (pelo menos 80% de confiabilidade), um valor 

de R2 da ordem de 0,60 indique uma capacidade de explicação de grande parcela 
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da evasão, no caso, ou seja, os itens (construtos) mensurados conseguem explicar 

adequadamente a avaliação geral do produto.  

No caso específico desta pesquisa, procurou-se identificar e avaliar a 

contribuição dos construtos embalagem, rótulo, produto e funções complementares 

para a explicação da avaliação geral do produto Disfrut. Sendo assim, a variável 

dependente do modelo de regressão múltipla seria a avaliação geral e as variáveis 

independentes os demais construtos. 

Aplicando-se a regressão múltipla através do método enter, chegou-se ao 

seguinte resultado: 

 
TABELA 20 – Resultados do modelo 

Modelo R R
2
 

R
2 

Ajustado 
Erro Padrão 

Estimado 
F Sig 

1 ,517
a
 ,267 ,248 ,5843 13,916 0 

a. Variáveis Preditoras: (Constante), FunçãoComplementar3, Rótulo, Embalagem, 
FunçãoComplementar1, Produto 

 
 

A identificação dos pesos de cada variável preditora no modelo é apresentada 

na tabela 21, a seguir. 

 

TABELA 21 – Coeficientes da regressão múltipla 

Variáveis Preditoras 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

(Constant) 2,218 ,530  4,187 ,000 

Embalagem -,030 ,075 -,029 -,392 ,695 

Rótulo ,095 ,077 ,099 1,244 ,215 

Produto ,375 ,081 ,359 4,638 ,000 

Função Complementar 1 ,289 ,086 ,229 3,370 ,001 

Função Complementar 3 -,097 ,061 -,103 -1,596 ,112 

    

 

Como se pode observar na tabela 21, o poder de explicação da avaliação 

geral do produto a partir dos construtos formativos embalagem, rótulo, produto, 

função complementar 1 e função complementar 3 é muito baixo, apenas 0,248. Isso 

significa que as variáveis preditoras explicam muito pouco a avaliação geral do 

produto. Quando se avalia o coeficiente de regressão, o Beta das variáveis 
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preditoras, vê-se que somente os construtos produto e função complementar 1 tem 

peso estatisticamente significativo no modelo. 

A análise geral dos dados levantados na pesquisa aponta que existem outras 

variáveis, não contempladas no modelo utilizado que podem contribuir para a 

explicação da avaliação geral do produto. As médias muito elevadas encontradas 

para os construtos e indicadores ajudam a explicar também a baixa correlação entre 

os construtos e o baixo poder de explicação (R2) da variável avaliação geral do 

produto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesta dissertação, foram conhecidas e interpretadas a percepção sobre 

os atributos de produto e as respostas sensoriais despertadas de consumidores de 

sucos prontos. O objeto de estudo apresentado aos consumidores durante a 

pesquisa foi o suco Disfrut. O questionário utilizado, após degustação e observação 

direta do produto, abordou os construtos Produto, Embalagem, Rótulo e Funções 

Complementares. 

Os dados apurados revelam que, embora os consumidores pesquisados 

tenham optado em sua maioria por degustar os sabores uva, pêssego e maracujá, a 

maior parcela dos respondentes verbalizou ter preferência pelos sabores uva, 

manga e pêssego, nesta ordem, independentemente da degustação. Tal resultado 

corrobora parcialmente com a pesquisa Nielsen – Retail Index DJ 10/11  que 

demonstrou que, em 2011, os sabores preferidos apontados pelos consumidores 

brasileiros de sucos prontos são uva, pêssego e laranja, nesta ordem, sendo que o 

sabor maracujá apresentou a predileção dos consumidores em percentual de 5,9% 

em 2010, elevando-se a 8,4% em 2011.   

Observou-se que 94% dos consumidores participantes da pesquisa 

disseram já conhecer o suco pronto da marca Disfrut e que 91,5% já o haviam 

experimentado. Mesmo que não se estabeleça uma correlação desse dado com os 

resultados estatísticos, pode-se, através dele, reconhecer a popularidade da marca, 

já que se trata de um percentual elevado. Associado a isso, é pertinente registrar o 

fato de que 38% dos pesquisados afirmaram que, na impossibilidade de compra da 

marca Disfrut, optam por não realizar a compra de outras marcas.  

Independentemente da marca apresentada na pesquisa, 37% dos 

consumidores participantes afirmaram consumir sucos prontos diariamente e 33,5% 

dos respondentes asseguraram consumir tal produto semanalmente. Tais dados 

apontam que o consumo desse tipo de produto ocorre numa frequência mais 

rotineira do que eventual.  

Outro dado, embora não justifique ser associado ao resultado estatístico, 

mas que se apresenta relevante, é o fato de que 82% dos consumidores ouvidos 

disseram comprar suco pronto para toda a família e não exclusivamente para 
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adultos ou crianças, dado que pode agregar aos possíveis projetos de 

desenvolvimento de novos produtos de uma companhia que desenvolve produtos 

dessa natureza.. 

Foi observado, na apuração dos dados, que 24% dos consumidores 

respondentes possuem renda familiar até R$1.200,00 e 32% possuem renda entre 

R$1.200,00 e R$2.400,00. Registra-se que, na pesquisa “O Observador 2011”, 

encomendada pela Cetelem BGN, publicada no site R7 Notícias em março de 2011, 

a renda média familiar do brasileiro em 2010 foi de R$1.557,00.  

Quanto à formação, 49% dos consumidores participantes da pesquisa 

possuem ensino médio completo e 25% possuem somente o ensino fundamental 

completo, o que denota que a maior parcela dos pesquisados não possui formação 

superior. 

Os métodos estatísticos utilizados indicaram a exclusão de duas variáveis 

ligadas ao produto, a saber: “Quantidade de calorias no suco” e “Presença de 

vitaminas no suco”, em função de um elevado número de pesquisados não ter 

respondido sobre esses atributos. Tal situação remete a duas possibilidades de 

análise: a primeira delas consiste no fato de que os consumidores podem não 

considerar relevantes a quantidade de calorias e a presença de vitaminas em sucos 

prontos. A segunda possibilidade é que os consumidores podem confiar que sejam 

adequadas as quantidades de calorias e de vitaminas utilizadas pela marca Disfrut 

e, em função disso, esses atributos podem não despertar a preocupação do 

consumidor. Essa segunda possibilidade é reforçada pelo fato de que a maior média 

foi observada na variável FCOMP10, cujo enunciado é “Eu confio na qualidade do 

Disfrut”. O atributo melhor avaliado na sequência foi “O Disfrut é um produto 

saudável”. 

Para todas as demais variáveis, foram observadas médias muito altas. 

Tendo sido utilizada uma escala de 1(um) a 6(seis), foram observadas médias acima 

de 4,5 em todas as variáveis, apontando para uma avaliação bastante positiva das 

questões apresentadas,  aspecto que pode indicar, ainda, uma valorização 

extremada pelo consumidor, uma vez que o método utilizou degustação prévia e 

respostas na presença do pesquisador. 

Embora todas as variáveis tenham apresentado médias elevadas, as 

variáveis com as menores médias foram: “Para mim, seria melhor ter Disfrut 1,5L do 

que 1L” e “Formato da embalagem”, respectivamente. Sobre a primeira variável, 
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pode-se apreender que o consumidor valoriza mais a aquisição de variedade de 

sabores ao ganho em custo versus benefício presente na aquisição de maior 

volume. Já a segunda variável com menor média pode ser justificada pelo fato de a 

marca Disfrut ser a única a utilizar o formato Tetra Brik® Aseptic na versão Slimline.    

Não foram observadas variações estatisticamente significativas 

considerando-se os seguintes fatores: renda, faixa etária, escolaridade, frequência e 

destino de uso da compra, marca consumida e sabor degustado. Foi observada 

variação relevante apenas no que tange ao gênero. Em ambos os gêneros 

(masculino e feminino) as médias são também muito elevadas, existindo diferenças 

significativas somente nos construtos rótulo, produto e avaliação geral, para os quais 

os homens tendem a fazer uma avaliação ligeiramente inferior à avaliação feita 

pelas mulheres. Registra-se que as mulheres representaram 64% dos pesquisados 

e os homens 36%. 

 

 

6.1 Limitações da pesquisa e recomendações para futuras pesquisas 

 

 

Devido às limitações de tempo e de custo, este estudo foi realizado com a 

utilização de técnicas não probabilísticas. Assim, as inferências dos resultados 

limitam-se apenas à amostra pesquisada, não podendo ser generalizada, de forma a 

estender seus resultados a todo o universo de consumidores de sucos prontos de 

Belo Horizonte. 

Como o foco da pesquisa envolvia a percepção de atributos de produto e 

respostas sensoriais, o questionário foi construído com um volume considerável de 

afirmações, totalizando 47, o que tornou sua aplicação longa e extenuante (em 

média, 10 minutos), tanto para os pesquisadores quanto para os consumidores 

respondentes, sobretudo se considerando que a pesquisa foi realizada em um ponto 

de venda. Tal fato comprometeu também a possibilidade de uma metodologia que 

comparasse diversas marcas. 

O fato de a aplicação do questionário ocorrer pessoalmente e precedida 

de degustação, permite inferir que os respondentes podem ter sido influenciados no 

evento da degustação, implicando em que as respostas tenham sido avaliadas com 

tendência dominante favorável aos atributos do produto. 
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Como recomendações para a realização de novos estudos abordando 

esse tema, apresentam-se as contribuições a seguir: 

 Ampliar a amostra, diversificando as regiões da cidade, do estado ou 

do país, para que se possa comparar o comportamento dos consumidores de sucos 

prontos originários de diferentes regiões e com mercados-alvo dispersos. 

 Considerando-se que esta pesquisa foi realizada em um supermercado 

e que o questionário demandou um tempo médio de resposta de oito minutos, 

sugere-se realizar a pesquisa em local que garanta conforto e tranquilidade para o 

pesquisador e o respondente e de maneira programada, garantindo uma melhor 

utilização do tempo disponível. 

 Utilizar método que garanta a imparcialidade, através de uma aplicação 

que permita ao consumidor expressar com maior liberdade percebida de sua 

opinião. 
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Anexo I  

Pesquisa - Análise Sensorial do Suco Disfrut 

Sabor(es) degustado(s): (  )caju  (   )goiaba  (   )laranja  (   )manga  (   )maracujá  (   )pêssego  (   )uva 

Independentemente 
da degustação, qual 

sabor você mais gosta 
de suco pronto? 

       (   )caju  (   )goiaba  (   )laranja  (   )manga  (   )maracujá  (   )pêssego  (   )uva  

Conhecia o suco Disfrut?                (   )sim   (   )não 

Já havia experimentado o suco Disfrut?   (   )sim   (   )não 

Você costuma 
consumir suco pronto 
com qual frequência? 

   (   )diariamente    (   )semanalmente    (   )mensalmente    (   )eventualmente 

Você compra suco pronto para consumo:   (  )de toda a família  (  )somente dos adultos  (  )somente das crianças 

Quando não compra suco Disfrut, você compra suco de qual marca? _______________________________________________ 

Por quê? ____________________________________________________________________________________________________ 

Faixa etária:   Renda Familiar:         

(   ) até 20 anos (   ) até R$1.200,00     

(   ) de 21 a 30 anos (   ) de R$1.200,00 a R$2.400,00    

(   ) de 31 a 40 anos (   ) de R$2.400,00 a R$4.800,00    

(   ) de 41 a 50 anos (   ) de R$4.800,00 à R$6.000,00    

(   ) acima de 50 anos (   ) acima de R$6.000,00     

          

Nº de pessoas em sua casa: Filhos: Sexo:  Escolaridade:   

(   ) 1 (   ) nenhum (   ) Feminino (   ) ensino fundamental 

(   ) 2 (   ) 1  (   ) Masculino (   ) ensino médio   

(   ) 3 (   ) 2   (   ) superior incompleto 

(   ) 4 (   ) 3   (   ) superior completo   

(   ) 5 (   ) 4   (   ) pós-graduação ou mais 

(   ) 6 ou mais (   ) mais de 4      
                

A EMBALAGEM  

  péssimo ruim razoável bom muito bom ótimo 

Formato da embalagem             

Segurança que a embalagem oferece para o produto             

Facilidade para abrir a caixa             

Facilidade para carregar              
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O RÓTULO (tudo o que é impresso na embalagem) 

  péssimo ruim razoável bom muito bom ótimo 

Tamanho das letras no rótulo             

Clareza das informações no rótulo             

Quantidade de informações no rótulo             

Importância das informações no rótulo             

Apresenta informações necessárias para manter a 
qualidade do produto             

Cores da embalagem             

Ilustração e figuras da embalagem             

O PRODUTO - PROPRIEDADES FÍSICO-QUíMICAS 

  péssimo ruim razoável bom muito bom ótimo 

Aromas dos sucos             

Diversidade de sabores dos sucos             

Proximidade com o sabor verdadeiro da fruta             

Cores dos sucos             

Consistência dos sucos (grosso / ralo)             

Textura dos sucos (contato do produto com a 
língua)             

Quantidade de açúcar nos sucos             

Quantidade de calorias nos sucos             

Quantidade de fruta nos sucos             

Presença de vitaminas nos sucos             

  

FUNÇÕES COMPLEMENTARES 

  

discordo 
totalmente 

discordo 
bastante 

discordo 
pouco 

concordo 
pouco 

concordo 
bastante 

concordo 
totalmente 

O nome Disfrut é agradável             

A logomarca do Disfrut chama a atenção             

A visualização do telefone do SAC é boa              

Há uma boa relação entre o produto e o seu 
preço             

Encontro o Disfrut em diversos estabelecimentos 
(supermercados, padarias, lanchonetes, etc)             

Encontro com facilidade o Disfrut nas prateleiras 
do supermercado             

O tamanho da letra da data de fabricação e da 
data de validade é adequado             

Para mim,, seria melhor ter Disfrut 1,5 litro do 
que 1 litro             

O Disfrut é um produto saudável             

Eu confio na qualidade do Disfrut             

Eu ofereço Disfrut para as visitas em minha casa             

  
 
 
 

  
             

CONCLUSÃO 
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Em síntese, qual a sua opinião geral sobre o 
Disfrut? (   )péssimo (   )ruim (   )razoável (   )bom (   )muito bom (   )ótimo 

Após esta experimentação, você compraria suco 
Disfrut?         (  )sim                      (  )não  

Comentários gerais: 

 

 


