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RESUMO 

 

O presente estudo visou analisar os fatores influenciadores de consumo em festas 

sertanejas em Belém-PA. A pesquisa foi de natureza exploratória com os métodos 

de análise estatística descritiva e regressão linear multivariada. A fundamentação 

teórica utilizada versou sobre a teoria do processo decisório e comportamento do 

consumidor. A análise dos dados mostrou que dentre os principais atributos 

influenciadores estão atendimento, segurança, atrações artísticas e higiene. Quanto 

aos meios de busca informações sobre a realização de festas sertanejas os itens de 

maior relevância são redes sociais, comunicação com amigos e televisão. 

 

Palavras-chaves: comportamento do consumidor, tomada de decisão, consumo de 

festas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the influencing factors of consumption in 

sertanejas celebrations in Belém, PA. The research was exploratory in nature with 

the methods of descriptive statistical analysis and multivariate linear regression. The 

theoretical reasoning expounded upon theory of decision making and consumer 

behavior. Data analysis showed that among the attributes are key influencers 

service, safety, hygiene and artistic attractions. Of ways to search for information 

about performing sertanejas parties the items most relevant are social networks, 

communication with friends and television.  

 

Keywords: consumer behavior, decision making, consumption Holidays 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa analisou os fatores influenciadores de consumo dos consumidores 

das festas sertanejas na cidade de Belém, Estado do Pará.  

 

Dentro do mercado de entretenimentos, as festas noturnas são responsáveis por 

grande consumo. Estacionamento, bebidas alcoólicas ou não, comidas, ingressos e 

transportes públicos são alguns dos serviços ou produtos relacionados a este 

segmento. 

 

O crescimento do mercado de festas sertanejas é percebido no Brasil pelo 

surgimento de inúmeras duplas ou artistas sertanejos, principalmente do sertanejo 

universitário e arrocha, além do amplo domínio nas rádios e programas de TVs. 

Além disto, é importante salientar as inúmeras festas do gênero.  

 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000) comportamento do consumidor são as 

atividades relacionadas nas ações de obter, consumir e descartar produtos e/ou 

serviços, inclusive os atos relacionados e as decisões anteriores e posteriores a tais 

ações. Conhecer o tema pode permitir ao administrador um melhor entendimento 

dos fatores influenciadores no processo de escolha e compra, seus aspectos 

antropológicos, psicológicos, culturais e sociológicos, podendo assim ser mais 

competitivo no mercado. 

 

Algumas particularidades na prestação de serviços tornam diferentes os processos 

de avaliação, de pré-compra e de consumo em relação a produtos. No cenário das 

festas de sertanejo, onde diversos fatores são influenciadores no processo decisório 

foi primordial identificar o nível de relevância destes fatores. 

 

Assim como no restante do Brasil, o mercado do estilo sertanejo é uma crescente na 

cidade de Belém-PA, verificado principalmente com a ampliação do número de 

frequentadores das festas sertanejas. 

  

O trabalho foi uma pesquisa do tipo exploratória, de natureza qualitativa e 

quantitativa. O método utilizado foi pesquisa de campo e documental. 
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A pesquisa de campo se deu por meio de entrevistas, do tipo focus group, definindo 

os fatores determinantes para o processo de decisão de consumo neste segmento 

de mercado, posteriormente através de um questionário fechado com grau de 

relevância apontará os fatores prioritários neste processo e através da análise dos 

dados definirá quais os fatores mais relevantes para este grupo de consumidores.  

1.1. Problematização 

 

Para falar em festas devemos diferenciar os mercados de eventos fechados e 

eventos abertos ao público. Os eventos fechados são definidos por um público 

específico e relacionado àquele evento, assim como em formaturas, festa de 15 

anos, casamentos, confraternizações, aniversários entre outros. Os eventos abertos 

ao público não têm uma relação de convidados, são estruturados para ser atrativos 

à população, normalmente gerar lucro. Podem ser pontuais ou habituais, 

diferenciando pela repetição ou não do evento. 

 

O mercado de festas é um grande gerador de empregos e renda, envolvendo 

diversos tipos de mão-de-obra nas prestações de serviços, tais como: bilheteiro, 

porteiro, seguranças, garçons, músicos, serviços gerais, entre outros profissionais 

que trabalham na organização e realização dos eventos. Em um único evento, 

chegam a trabalhar mais de 50 profissionais por noite. 

 

Com o crescimento do mercado de entretenimento no Brasil e da crescente abertura 

de casas noturnas com foco no público que gosta de música sertaneja, ficou 

evidente a crescente internacionalização do gênero pela incorporação de ritmos e 

roupagens, da moda de viola ao arrocha, da sonoridade caipira ao som orquestral. 

Por outro lado, há coexistência de modos de produção artesanal e industrial - na 

produção e consumo local e comunitário ao lado da construção de modelos 

padronizados e de consumo massivo.  

 

A música sertaneja surgiu nas áreas rurais desde a década de 1910, indo 

posteriormente para as áreas urbanas. Em Belém as festas do gênero tiveram a 

mesma origem, sofreram influência da população rural que passou a residir na 

capital. O mercado de casas noturnas em Belém é composto por mais de 100 
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estabelecimentos, entre bares, casas de shows, boates e outros segmentos, com 

variações de ritmos, localização, classe social. Os eventos sertanejos são 

destacados pela elevada média de frequência e média de consumo dos seus 

clientes, atingindo um público médio semanal de aproximadamente 4.000 pessoas. 

 

As primeiras festas específicas do gênero ocorriam em casas que nos dias de hoje 

não existem mais como: “Ancoradouro”, “Palco Mix” e “Gauchão”. Hoje em dia as 

festas sertanejas ocorrem em Belém-PA de quarta-feira a domingo em casas 

noturnas de diversos estilos, passando por ambientes com decoração típica do estilo 

como por boates adaptadas para comportar shows do gênero. Apenas uma casa em 

Belém é específica do gênero, o “Parrilla”. Entretanto várias outras casas realizam 

festas semanais, tais como: “Cabaret”, “Maricotinha”, “Cervejaria Oficial”, “Vila 

Aurora”, “Sky Lounge”, “Fronteira”, “Curral”, entre outras, tornando o segmento ainda 

mais competitivo.  

 

Considerando esse cenário elaborou-se a seguinte pergunta de estudo: “quais os 

fatores influenciadores de consumo dos clientes de festas sertanejas na cidade de 

Belém – PA?” 

 

1.2 . Objetivos 

 

 Objetivo Geral: Analisar os fatores influenciadores no processo de consumo 

de festas sertanejas em Belém – PA. 

 

 Objetivos específicos:  

a) Identificar o perfil dos consumidores em festas sertanejas em Belém-PA. 

b) Identificar como o consumidor busca informações sobre as festas sertanejas 

em Belém-PA 

c) Identificar os atributos percebidos em festas sertanejas. 

d) Identificar os atributos importantes na prestação de serviços em festas 

sertanejas em Belém-PA; 

e) Identificar as prioridades dos clientes em relação aos fatores influenciadores.  

 

1.3 . Justificativa 
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O estudo do comportamento do consumidor é definido como a investigação das 

atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações.  

 

Na verdade é o estudo do processo vivido pelos indivíduos ao tomarem decisões de 

empregar seus recursos disponíveis em itens relacionados ao consumo, fazendo 

assim uma vinculação com os propósitos dos profissionais de marketing, que 

buscam identificar as necessidades e induzir o cliente a consumir o produto. A 

necessidade de maior compreensão dos propósitos, objetivos, reações e maneiras 

de agir do consumidor não é de hoje: há muito tempo atrás, Henry Ford observando 

a necessidade do consumidor e se viu obrigado a fazer modificações drásticas em 

sua linha de montagem, gerando assim novos produtos para conquistar a satisfação 

do cliente. 

 

O comportamento do consumidor passou a ser pesquisado para que, cada vez mais, 

os produtos e serviços possuam diferenciais que atraiam uma determinada camada 

da população, conhecida também como público-alvo. 

 

Para a academia, conhecer os fatores influenciadores no processo de compra de um 

determinado serviço contribui para compreensão do comportamento do consumidor. 

Para a sociedade, o desenvolvimento de conhecimentos para melhoramentos na 

prestação de serviços e assim contribuir com a produção econômica deste 

segmento. Para as festas pesquisadas e para o mercado conhecer os fatores 

influenciadores é primordial para melhorar os diferenciais e buscar diminuir as falhas 

neste competitivo mercado consumidor.  

 

Diante da necessidade de compreensão dos fatores influenciadores no processo de 

compra dos serviços, buscou-se entender as variáveis que influenciam no processo 

de escolha dos consumidores que frequentam as festas sertanejas em Belém – PA, 

para que esta pesquisa tivesse seus objetivos, geral e específicos, alcançados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico que embasou este trabalho. Nele 

estão sistematizados os principais tópicos da literatura relacionada ao estudo do 

consumidor como: comportamento do consumidor, o processo de decisão de 

compra e serviços.  

 

2.1. Comportamento do Consumidor  

 

Afirma Underhill (1999) que a maior ignorância dos homens de negócio centra-se no 

desconhecimento de quem são seus clientes. Segundo o autor, é comum o 

problema de varejistas que ignoram quem compra em suas lojas. Por isso, conhecer 

o que querem os consumidores e como eles tomam suas decisões sobre a compra e 

a utilização de produtos é fundamental para que as organizações tenham êxito em 

seu mercado (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). Como afirmam Kotler e Keller 

(2006), é preciso monitorar permanentemente o comportamento de compra do 

consumidor. Mas que consumidor é este? Como as características pessoais 

influenciam o comportamento de compra? Que fatores psicológicos influenciam as 

respostas do comprador ao programa de marketing? 

 

O conhecimento das variáveis de influência sobre o comportamento de compra é 

importante para que os empresários qualifiquem seus produtos e serviços, 

considerando efetivamente os desejos e as necessidades do consumidor e 

orientando suas ofertas para o mercado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 

De acordo com Richers (1984), caracteriza-se o comportamento do consumidor 

pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de 

produtos/ serviços para a satisfação de necessidades e desejos. Para Kotler e Keller 

(2006), uma vez que o propósito do marketing centra-se em atender e satisfazer às 

necessidades e aos desejos dos consumidores, torna-se fundamental conhecer o 

seu comportamento de compra. 

2.1.1. Principais fatores que influenciam o comportamento de compra 
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São vários os fatores internos e externos que influenciam o processo de tomada de 

decisão de compra dos consumidores (KENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; 

CHURCHILL; PETER, 2000; SCHIFFMAN, KANUK, 2000; SOLOMON, 2002; 

KOTLER, KELLER, 2006). 

 

Churchill e Peter (2000) consideram no processo de compra do consumidor em 

influências sociais e influências situacionais. Para Engel et al. (2000) as variáveis 

que influenciam no processo de decisão de compra encontram-se divididas entre as 

influencias ambientais, as diferenças individuais e os fatores pessoais. Solomon 

(2002), Schiffman e Kanuk (2000) compreendem que o indivíduo, como consumidor, 

sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Kotler (1998), 

corroborando os princípios conceituais dos referidos autores, adaptou os conceitos 

teóricos apresentando um modelo que demonstra os fatores psicodinâmicos internos 

e externos que atuam sobre o consumidor. (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Kotler (1998, p.163). 

Figura 1 - Fatores de influência no processo de decisão de compra 

 

2.1.1.1. Fatores culturais 

 

São os fatores que exercem a mais ampla e profunda influência sobre os 

consumidores, de acordo com Kotler e Keller (2006). Os fatores culturais encontram-

se subdivididos em três: cultura, subcultura e classe social. 

FATORES 
CULTURAIS 

 
 

Cultura 
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FATORES 
SOCIAIS 
Grupos de 
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Papéis e 
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Idade e Estágio 

de Ciclo de Vida 
Ocupação 
Condições 

Econômicas 

Estilo de Vida 
Personalidade 

 
 

FATORES 
PSICOLÓGICOS 

 
Motivação 
Percepção 

Aprendizagem 
Crenças e Atitudes 

 
COMPRADOR 
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a) Cultura 

 

A primeira definição do termo “cultura” é aquela que se refere a todos os aspectos 

gerais da realidade social. Para Santos (1994, p. 7), “cultura diz respeito às 

maneiras de conceber e organizar a vida social e seus aspectos materiais, o modo 

de produzir para garantir a sobrevivência e o modo de ver o mundo”. Por isso, 

segundo o autor, ao se discutir sobre cultura, deve-se sempre ter em mente a 

humanidade em toda a sua riqueza e multiplicidade de formas de existência. 

 

No âmbito mercadológico, Kotler (1998, p.162) afirma que “a cultura é o 

determinante mais fundamental dos desejos e do comportamento de uma pessoa”. 

Schiffman e Kanuk(2000, p. 286) definem cultura como “a soma total das crenças, 

valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de 

consumo dos membros de determinada sociedade”. Dessa forma, os integrantes de 

uma sociedade acabam adquirindo um conjunto de valores, percepções, 

preferências e comportamentos através da vida familiar e de outras instituições 

básicas, que acabam, logicamente, interferindo em seus hábitos de consumo 

presentes e futuros. 

 

b) Subcultura 

 

Kotler (1998, p.162) diz que “cada cultura consiste em subculturas menores, as 

quais fornecem identificação mais específica e socialização para os seus membros”.  

 

As subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões 

geográficas. Nesse sentido, tendo-se por base a antropologia e a sociologia, torna-

se importante conceituar algumas expressões que dizem respeito à subcultura: 

 

a) identidade nacional: para Damatta (1981), identidade nacional traduz as 

singularidades que distinguem uma nação da outra, que estão presentes nas 

tradições e culturas, origens e raças; 
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b) identidade nacional do Brasil: Damatta (1981, p.63) afirma que é imprescindível 

dizer que a junção das três raças (branco, negro e índio) proporcionou uma 

singularidade que é a base da identidade brasileira. Contudo, o contexto de 

mestiçagem trouxe estereótipos, como sinônimo de “mestiço” e “malandro”; senso 

comum de que o brasileiro é preguiçoso em função do clima tropical; o Brasil é o 

país do futebol, do samba, da mulata e da feijoada; existe no país uma deficiência 

mental e física em função da junção/coesão das três raças. Além dos estereótipos, 

existem alguns símbolos que contribuem para a formação da identidade nacional do 

Brasil, os quais de acordo com Schmarcz (1995): 

 

• o mestiço é nosso: busca a desafricanização de muitos elementos culturais, uma 

vez que o mestiço se torna nacional; 

• hoje tem feijoada: era conhecida como comida de escravos; hoje é traduzida como 

sendo um prato típico brasileiro, símbolo da mestiçagem; 

• o samba é mestiço: o samba passou de repressão à exaltação, sofrendo vários 

processos até se tornar produto nacional; também passou por um sincretismo e, 

hoje, constitui-se numa mistura de elementos musicais; 

• a malandragem, uma modalidade mestiça: encontra tradução exata no 

personagem Zé Carioca. 

 

c) os gaúchos: segundo Maciel (1996), a figura do gaúcho carrega um estigma: o da 

grossura. É mais um modelo de comportamento do que de realidade. Tal figura tem 

traços próprios, como tipo físico, vestimentas, objetos associados ao seu modo de 

vida, etc., e um caráter forte, o que a torna estigmatizada. Na verdade, duas versões 

de gaúchos são encontradas: na primeira, tem-se o símbolo regional, o qual é 

valente, honesto, viril; na segunda, surge o estereótipo do machista, grosseiro, rude. 

Nesse sentido, a imagem do rude, fanfarrão, simboliza o pensamento e a forma de 

agir daquele que julga ser melhor que os outros e defende suas posições na base do 

facão. 

 

c) Classe social 
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De acordo com Kotler (1998, p.163), “classes sociais são divisões relativamente 

homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente 

e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares”.  

 

Nesse sentido, tendo-se por base Churchill e Peter (2000), a distribuição da 

população brasileira em classes sociais, segundo o Critério Brasil, dá-se em função 

de um sistema de pontuação baseado na posse de bens de consumo duráveis, 

instrução do chefe da família e outros fatores, como a presença de empregados 

domésticos. 

 

2.1.1.2. Fatores sociais 

 

Na seqüência têm-se os fatores sociais como grupos de referência, família, papéis e 

posições sociais que acabam por influenciar o comportamento de compra (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

 

a) Grupos de referência 

 

Para Churchill e Peter (2000, p.160), “os grupos de referência são aqueles grupos 

de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos 

do consumidor”. Kotler (1998, p.164) afirma que existem os grupos de afinidade 

denominados “primários”, e os grupos de afinidade denominados “secundários”. Os 

grupos primários são constituídos pela família, pelos amigos, pelos vizinhos e pelos 

colegas de trabalho; com estes grupos a pessoa interage mais continuamente e são 

informais. Já os grupos secundários são constituídos pelas religiões, sindicatos e 

profissões, os quais tendem a ser mais formais e exigem interação menos contínua.  

 

Além disso, é fato que as pessoas são também influenciadas por grupos de que não 

são membros (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Assim, os autores afirmam que grupos 

aos quais uma pessoa gostaria de pertencer são chamados de “grupos de 

aspiração”. 

Da mesma forma, existem aqueles grupos repudiados, que, segundo os mesmos 

autores, são denominados “grupos de negação”. Ainda sobre os grupos de 



22 

 

referência, é importante ressaltar de que forma pode se dar a sua influência sobre os 

consumidores. Churchill e Peter (2000) esclarecem que na maioria dos casos os 

grupos de referência não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas são 

os consumidores que se deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se 

preocuparem com os sentimentos dos membros do grupo. 

 

b) Família 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p.177), “os membros da família constituem o 

grupo primário de referência de maior influência”. Podem-se distinguir entre duas 

famílias na vida do comprador: a de “orientação”, que é formada pelos pais, e a de 

“procriação”, por esposa e filhos. Contudo, Solomon (2002) destaca que a 

organização familiar tradicional está diminuindo e, à medida que isso acontece, as 

pessoas estão colocando ênfase ainda maior em irmãos, amigos íntimos e outros 

familiares para ter companhia e apoio social. Portanto, torna-se fundamental 

descobrir os papéis de cada membro na compra de determinado bem/serviço, o que 

pode ser a chave do sucesso para as empresas que querem permanecer 

competitivas no mercado (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

c) Papéis e posições sociais 

 

Nos diferentes grupos sociais nos quais as pessoas participam ao longo de suas 

vidas, elas acabam assumindo diferentes papéis e posições sociais. Neste sentido, é 

fato que as pessoas, como diz Kotler (1998), escolham produtos que comuniquem 

seu papel e status na sociedade. Churchill e Peter (2000, p.160) afirmam que “as 

pessoas de diferentes classes sociais tendem a fazer escolhas diferentes em 

relação a suas roupas, decoração doméstica, uso do tempo de lazer, escolha dos 

meios de comunicação e padrões de gastos e poupanças”. 

 

2.1.1.3. Fatores pessoais 

 

Dizem respeito às características particulares das pessoas, ou seja, momentos e 

vivências pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam por interferir 
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nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo. Kotler (1998) apresenta cinco 

elementos que constituem os fatores pessoais: idade e estágio do ciclo de vida, 

ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade.  

 

a) Idade e estágio do ciclo de vida 

 

Salienta Kotler (1998, p.168) “que as necessidades e os desejos das pessoas 

modificam-se ao longo de suas vidas”. Nesse sentido, Churchill e Peter (2000, 

p.162) comentam a existência dos ciclos de vida familiar, isto é, “conjunto de 

estágios pelos quais as famílias passam e que influenciam suas necessidades e a 

capacidade de satisfazê-las”. 

 

b) Ocupação 

 

Diz respeito à profissão que o consumidor exerce. “Um presidente de empresa 

comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clube, um grande veleiro”, 

exemplifica Kotler (1998, p.169), ou seja, o trabalho dos consumidores influencia 

seus padrões de consumo. 

 

c) Condições econômicas 

 

Renda disponível, poupança e patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação 

às despesas versus poupança. Eis, de forma resumida, os elementos que 

determinam as condições econômicas, as quais, tendo-se por base Kotler (1998), 

afetam diretamente a escolha de produtos. 

 

d) Estilo de vida 

 

É o padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões. 

Segundo Kotler (1998), é possível que empresas se posicionem no mercado através 

de associações entre seus produtos e o estilo de vida dos consumidores reais e 

potenciais dos mesmos. 

 

e) Personalidade 
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Cada ser humano possui uma personalidade distinta, que influenciará seu 

comportamento de compra. Richers (1984, p.49) afirma que “a personalidade de um 

indivíduo é composta de uma multiplicidade de componentes que incluem valores, 

atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, interesses, 

preconceitos e normas culturais”. De acordo com Kotler (1998), a personalidade é 

uma variável importante para análise do comportamento do consumidor. Contudo, é 

necessário classificar tipos de personalidade e estabelecer correlações fortes entre 

certos tipos de personalidade e escolhas de produto ou marca.  

 

Nesse sentido, Jung (1974) identifica características que determinam tipos de 

personalidades, conhecidas como “personalidades junguianas”. São elas: 

 

A) Sentimento – Pensamento (ST) 

 

• racional ao tomar decisões; 

• avalia fortemente considerações econômicas – muito sensível a preço; 

• irá fazer um considerável esforço para obter informações para tomar decisões; 

• evita riscos; 

• o materialismo reflete motivo pessoal ou particular. 

 

 

B) Sentimento – Emoção (SF) 

 

• ponto de vista empírico; 

• toma decisões seguindo uma orientação “subjetiva”; 

• tem possibilidade de considerar outros quando toma decisões; 

• o materialismo reflete como os objetos irão impactar outros. 

 

 

C) Intuição – Pensamento (NT) 

 

• tem ou teria uma visão ampla da situação pessoal; • pesa as opções mentalmente; 

• pronto para assumir risco ou ser especulativo nas decisões. 
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D) Intuição – Emoção (NF) 

 

• imagina uma ampla faixa de opções ao tomar as decisões; 

• altamente “orientado para pessoas” – tem possibilidade de considerar a opinião 

dos outros; 

• toma as decisões seguindo uma orientação subjetiva; 

• é o menos sensível a preço; 

• busca o risco (quer aventura e novidade). 

 

2.1.1.4. Fatores psicológicos 

 

Segundo Sant’Anna (1989), para que um consumidor tome a decisão de compra é 

preciso que na sua mente se desenvolvam os seguintes estados: existência de uma 

necessidade, consciência desta necessidade, conhecimento do objeto que a pode 

satisfazer, desejo de satisfazê-la e decisão por determinado produto. Nesse sentido, 

conforme Kotler (1998), existem quatro importantes fatores psicológicos que 

influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, percepção, aprendizagem e 

crenças e atitudes. 

 

a) Motivação 

 

De acordo com Kotler (1998, p.173), “um motivo ou impulso é uma necessidade que 

está pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”. Para Schiffman e 

Kanuk (2000), a motivação é a força motriz interna dos indivíduos que os impele à 

ação, a qual é produzida por um estado de tensão, que existe uma vez que há uma 

necessidade não satisfeita. 

 

A administração de marketing, de acordo com Kotler e Keller (2006, p. 183-184), 

considera três teorias da motivação: 

 teoria da motivação de Freud: Freud assumiu que as forças psicológicas reais 

que moldam o comportamento das pessoas são inconscientes. Assim, as 

pesquisas conduzidas tendo por base esta teoria têm levado a hipóteses 

muito interessantes, como: os consumidores resistem às ameixas secas 
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porque elas são enrugadas e lembram pessoas velhas; os homens chupam 

charutos como uma versão adulta de chupar o dedo e outros; 

 

 teoria da motivação de Maslow: para Maslow, as necessidades humanas são 

organizadas numa hierarquia, partindo das mais urgentes às menos urgentes. 

Maslow chegou a esta conclusão buscando responder por que as pessoas 

são dirigidas por certas necessidades em ocasiões específicas; 

 

 teoria da motivação de Herzberg: desenvolveu a teoria dos dois fatores: 

insatisfatórios (aqueles que causam a insatisfação) e satisfatórios (aqueles 

que causam a satisfação). São duas as implicações de tais teorias: primeiro, 

devem-se evitar os fatores que causam a insatisfação; depois, identificar os 

fatores que causam a satisfação. 

 

b) Percepção 

 

Kotler (1998, p.174) diz que quando uma pessoa se encontra motivada, está pronta 

para agir. Neste sentido, “percepção é a forma pela qual uma pessoa seleciona, 

organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo”. 

Schiffman e Kanuk (2000, p.103) definem percepção como “o processo pelo qual um 

indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos visando a um quadro 

significativo e coerente do mundo”. 

 

São três os processos de percepção (Kotler, 1998, p.175): 

- Atenção seletiva: é mais provável que as pessoas percebam estímulos 

relacionados a uma necessidade atual, assim como é mais provável que percebam 

estímulos previstos e estímulos cujos desvios sejam maiores em relação a um 

estímulo normal; 

- Distorção seletiva: tendência de as pessoas interpretarem as informações 

conforme suas intenções pessoais, reforçando suas pré-concepções ao invés de 

contrariá-las; 

- Retenção seletiva: as pessoas tendem a reter as informações que reforcem suas 

atitudes e crenças. 
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c) Aprendizagem 

 

Segundo Kotler (1998, p.175), “aprendizagem são todas as mudanças ocasionadas 

no comportamento de um indivíduo em função de suas experiências”. Esta teoria 

ensina que se pode desenvolver a demanda por um produto associando-o a 

impulsos fortes, usando sugestões motivadoras e fornecendo reforço positivo. 

Richers (1984, p.50) salienta que “o homem é capaz de aprender e alterar os seus 

comportamentos através da ampla utilização de sua experiência passada”. O autor 

ainda apresenta duas explicações psicológicas para a natureza do aprendizado: a 

cognitiva (por meio da qual o indivíduo se conscientiza de um estímulo) e a afetiva 

(que ocorre quando alguém começa a apreciar o estímulo após tornar-se consciente 

dele). 

 

d) Crenças e atitudes 

 

O homem, enquanto indivíduo, é dotado de razão e personalidade única. Nesse 

sentido, segundo Kotler (1998, p.176), “crença é um pensamento descritivo que uma 

pessoa sustenta sobre algo”. Quanto às atitudes, afirma que estas colocam as 

pessoas numa estrutura mental de gostar ou desgostar de um objeto. Ainda, como 

afirma Solomon (2002, p. 165), “uma atitude é duradoura porque tende a persistir ao 

longo do tempo”. 

 

2.1.2. O varejo e o mercado consumidor 

 

Segundo Miranda (1997), é função precípua do varejo é fazer vendas a 

consumidores finais. Nesse sentido, como afirma Toledo (1995), aos varejistas (ou 

intermediários de mercado) cabe facilitar a tarefa do fabricante de promover, vender 

e distribuir produtos. Nesse sentido, o varejo abrange todo o conjunto de atividades 

desempenhadas na venda de produtos e serviços aos consumidores para uso 

pessoal e da família, independentemente de como foram vendidos. 

 

2.1.2.1 Diferenciação da oferta 
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Para Kotler (1998, p.254), “diferenciação é o ato de desenhar um conjunto de 

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa das ofertas dos 

concorrentes”. Quanto ao varejo, especificamente, Kotler (1998) diz que, se no 

passado era possível segurar os consumidores através de sortimentos especiais e 

exclusivos de bens, oferecendo serviços extensivos e melhores do que os 

concorrentes, tais como cartão de crédito da loja para favorecer as compras a prazo 

ou situando-se em locais mais próximos e convenientes para os compradores, hoje 

o cenário modificou-se. Assim, muitos varejistas estão repensando suas estratégias 

de marketing para buscar a diferenciação de sua oferta. 

 

Para tanto, é fundamental que as organizações conheçam os atributos que os 

consumidores consideram importantes no momento de decidir a compra. Só assim 

se podem agregar características e benefícios que serão percebidos e valorizados 

pelos consumidores. Ainda nesse sentido, o autor salienta que se deve avaliar a 

importância quantitativa dos atributos diferentes, bem como os desempenhos da 

empresa e dos concorrentes em relação aos diferentes valores atribuídos pelos 

consumidores.  

 

2.2. O Processo de decisão de compra 

 

Entender a mente do consumidor é um desafio permanente do marketing. Sua 

mente é moldada por diversos fatores. São fatores culturais, financeiros, religiosos, 

intelectuais, etc. As empresas buscam permanentemente compreender o processo 

de decisão de compra, compreender, ou pelo menos aproximar-se. O lado 

psicológico é tão complexo que nem mesmo a própria pessoa tem uma 

compreensão exata do que deseja. Cabe ao marketing “invadir” cabeças, descobrir 

desejos ocultos e criar estratégias que faça o potencial cliente comprar o seu 

produto e não o do seu concorrente. 

 

O processo de decisão de compra passa em geral por quatro etapas: 

1) Reconhecimento do problema 
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O processo tem seu início com o reconhecimento do problema por parte do 

comprador. Esse reconhecimento poderá se dar por fatores internos (fome, sede, 

frio) ou externos (propagandas). O problema muitas vezes é simplesmente 

psicológico, o vizinho comprou um carro novo e você não; um amigo trocou o celular 

para um modelo mais recente e você não. Estes são exemplos de necessidades 

externas. As necessidades criadas pelo marketing, de forma intencional ou não. 

2) Busca de informações 

O consumidor interessado no produto passa a buscar informações sobre o mesmo. 

Consulta amigos, parentes, vizinhos, revistas e a Internet. Podemos classificar neste 

momento dois níveis de interesse – o moderado e o elevado. No nível moderado o 

consumidor estará mais suscetível a propagandas, mais atento a elas. Já no elevado 

ele passa a realmente buscar informações detalhadas, ele está realmente 

interessado na aquisição do produto. 

3) Avaliações de Alternativas 

O consumidor passa a avaliar as diversas opções. Passa a pensar no preço, na 

qualidade e nos status proporcionado. Avalia se ele tem condições de comprar o 

produto. Se sim, de que maneira, à vista ou a prazo. A crença que a pessoa mantém 

sobre determinada marca ou empresa se torna importante neste processo, tudo é 

considerado. 

4) Decisão de compra 

Na hora de efetuar a compra o consumidor decide por qual marca e em qual 

empresa comprar, a forma que irá pagar e o vendedor que irá lhe atender. 

De forma geral, quando se fala em processo de aquisição de bens, produtos ou 

serviços, as pessoas imediatamente relacionam essa atividade ao ato de comprar ou 

de consumir, como se esse fosse o único procedimento realizado com esse fim. No 

entanto, o processo de decisão de compra contempla outras etapas que se situam 

antes e após a efetivação da compra ou da aquisição de uma mercadoria ou serviço. 

São elas: avaliação de necessidades (ou reconhecimento do problema); busca de 
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informação; avaliação de alternativas; decisão de compra; e comportamento pós-

compra. 

 Segundo Churchill e Peter (2000), o processo pelo qual os consumidores compram 

produtos e serviços começam com o reconhecimento de uma necessidade. Esse 

processo de tomada de decisão começa com o consumidor reconhecendo um 

problema a ser resolvido ou necessidade a ser satisfeita, sendo provocadas por 

estímulos externos (convite a um casamento, anúncio em rádio) e internos (fome, 

cansaço, sede). 

 Deste modo, Engel, Blackweel e Miniard (2000), definem o reconhecimento de 

necessidade como a percepção de uma diferença entre o estado desejado de coisas 

e a situação real que seja suficiente para despertar e ativar o processo decisório. 

Para Engel, Blackweel e Miniard (2000), o reconhecimento de necessidade depende 

essencialmente de quanta discrepância há entre a situação atual do consumidor 

(estado real) e situação em que quer estar (estado desejado). É claro que 

reconhecer uma necessidade depende de alguns fatores, como uma necessidade 

ser importante, estar ao seu alcance, no caso recursos econômicos e temporais. 

 Mowen e Minor (2002) argumentam que o estado desejado é influenciado por 

fatores que afetam as aspirações e circunstâncias dos consumidores e é o que 

impulsiona o consumidor a agir se a satisfação do estado real diminui ou se o nível 

de estado desejado aumenta para além de um nível considerado crítico. 

 Uma vez ocorrido o reconhecimento de necessidade, o consumidor ocupa-se de 

uma busca para satisfazer sua necessidade, no qual Engel, Blackweel e Miniard 

(2000) conceituam como a ativação motivada do conhecimento na memória ou da 

aquisição de informação do ambiente, cuja natureza pode ser interna, que envolve a 

recuperação de conhecimento da memória e a busca externa, que consiste em 

coletar informações do mercado. 

 Assim, Mowen e Minor (2002) esboçam que na busca interna os consumidores 

recuperam da memória permanente informações sobre produtos ou serviços que 

podem resolver um problema enquanto que na busca externa os consumidores 

obtêm informações de fontes externas, como amigos, publicidade, embalagens, 
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relatórios de pesquisa, vendedores e outros. A busca interna é vista como um 

processo de duas etapas, onde: na primeira etapa o consumidor recupera da 

memória permanente aqueles produtos e marca que conhece, que é um conjunto de 

lembrança cuja definição se dá como um subconjunto de todo o universo de marcas 

e produtos potencialmente disponíveis. 

Na busca externa ocorre o tipo básico de informações procuradas que podem ser: 

marcas alternativas disponíveis; critérios de avaliação por meio de quais marcas 

comparar; importância de vários critérios de avaliação; e informações sobre as quais 

crenças formar (atributos das marcas e benefícios que vários atributos 

proporcionam). (MOWEN e MINOR, 2002). 

O segundo estágio, a busca das informações, de acordo com a visão de Kotler 

(2000), reúne dados que são ligados às consecuções de um estado desejado, 

podendo ser obtidas através de várias fontes de informações. Essas informações 

podem ser pessoais (família, vizinho), comerciais (propaganda, vendedores), 

públicas (comunicação de massa) e experimentais (manuseio, uso do produto) e a 

quantidade relativa e a influência dessas informações variam de acordo com a 

categoria de produtos e as características do comprador. 

Na etapa seguinte, Churchill e Peter (2000) afirmam que os consumidores, com 

base nas informações coletadas, identificam e avaliam maneiras de satisfazer suas 

necessidades e desejos, onde em geral essa etapa envolve a decisão de quais 

recursos ou características são importantes e da identificação de qual desses 

recursos ou características cada alternativa oferece. 

Kotler (2000) complementa que para entender o processo de avaliação deve-se 

entender: primeiro que o consumidor está tentando satisfazer uma necessidade, 

segundo porque busca certos benefícios no produto e terceiro observa em cada 

produto um conjunto de atributos. 

Dessa forma, os consumidores já têm armazenados na memória julgamentos ou 

crenças sobre o desempenho das alternativas de escolha sob consideração e essa 

habilidade de recuperar esta informação pode afetar fortemente a alternativa que 

será escolhida no final, embora, os consumidores que não têm tal conhecimento 
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armazenado precisam basear-se em informação externa para formar crenças sobre 

o desempenho de uma alternativa. 

Uma vez que o consumidor tenha avaliado as alternativas, ele efetua a compra, e 

segundo Czinkota, et al (2001, p.157), “há três etapas de ações de compra: 

identificação da escolha, intenção de compra e implementação da compra”. 

Nesta etapa, o consumidor já pode agir rapidamente, em especial se o produto 

estiver em promoção, desistir da compra se não identificar suas necessidades 

atendidas e também pode adiar a compra em função de uma possível economia. O 

processo de modificar, adiar ou rejeitar uma compra, como ressalta Kotler (2000), é 

altamente influenciado pelo risco percebido que pode variar de acordo com o 

montante de dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos atributos e o nível 

de autoconfiança do consumidor. 

Para Mowen e Minor (2002) o processo de decisão difere em função dos 

consumidores usarem uma abordagem de alto envolvimento ou de baixo 

envolvimento. A maneira de fazer escolha é fortemente influenciada pelo seu 

processo de decisão. Nas escolhas de alto envolvimento, em um modelo 

compensatório o consumidor analisa cada alternativa de uma maneira amplamente 

avaliadora de modo que os bons indicadores podem compensar os baixos 

indicadores de um atributo. 

Nas escolhas de baixo envolvimento o consumidor não está preocupado em 

alcançar decisões perfeitas, mas sim desejam tomar uma decisão satisfatória. Por 

outro lado, a perspectiva de escolha experimental, é vista como resultado do modo 

como os consumidores consideram seus sentimentos relativos às alternativas, 

assim, coloca-se pouca ênfase no desenvolvimento de crenças sobre atributos, 

conseqüentemente a compra é feita como pouquíssimo controle cognitivo e parece 

acontecer de maneira automática (MOWEN e MINOR, 2002). 

Para Czinkota, et al (2001, p.186): 

O ato de comprar pode resultar em satisfação ou insatisfação e quando 
satisfeitos significa que suas expectativas são atingidas e quando não 
atingidas pode ocorrer uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é 
uma reação comum do consumidor quando se pergunta se a alternativa 



33 

 

escolhida era de fato a melhor ocorrendo o sentimento de remorso do 
comprador. E o método para reduzir a dissonância e confirmar o acerto da 
decisão é: buscar mais informações positivas e evitar informações negativas 
sobre a alternativa escolhida. 

Segundo Kotler (2000), o trabalho do profissional de marketing não termina quando 

o produto é comprado, ele deve monitorar a satisfação, as ações e a utilização em 

relação ao produto depois de efetuada a compra. A satisfação do cliente é derivada 

da proximidade entre as expectativas do comprador e o desempenho percebido do 

produto. Uma vez satisfeito haverá uma probabilidade maior de voltar a comprar o 

produto. 

O modelo do processo de pós-compra do consumidor, de acordo com Mowen e 

Minor (2002) engloba cinco estágios importantes: uso ou consumo do produto; 

satisfação ou insatisfação do consumidor; comportamento de reclamação do 

consumidor; disposição de produtos; formação de fidelidade à marca. 

O primeiro estágio, após o uso do produto, o consumidor pode sentir o processo de 

satisfação ou insatisfação. Ocorrendo a satisfação formam-se a concepção das 

fidelidades à marca e a intenção de compra futura, caso contrário, ocorrerá o 

comportamento de reclamação e a disposição do produto. 

No estágio da satisfação e insatisfação pós-compra durante e depois do consumo 

são os sentimentos gerados pelo consumidor. Quando atinge o estado de satisfação 

ele possui alguma atitude referente ao produto e serviço. A satisfação, segundo 

Engel, Blackweel e Miniard (2000), é a avaliação pós-consumo de que uma 

alternativa escolhida pelo menos atende ou excede a expectativa. 

Já no entendimento de Karsaklian (2000), a satisfação ou insatisfação do 

consumidor é determinada pelas sensações gerais, ou atitudes, em relação a um 

produto depois de comprá-lo. O processo de satisfação ou insatisfação do 

consumidor inicia-se com o uso de um produto, bem como o uso de marcas do 

mesmo tipo de produto e por causa desse comportamento de uso e pelas 

mensagens transmitidas por empresa e pessoas, os consumidores criam 

expectativas de como deveria ser o desempenho da marca. 
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Para Mowen e Minor (2002), no quarto estágio no processo de pós-compra, a 

disposição do produto embora seja uma parte fundamental do processo de decisão 

do consumidor, basicamente o consumidor tem três opções como alternativas após 

usar o produto por algum período de tempo, que são de: mantê-lo; livrar-se dele 

permanentemente; e livrar-se dele por algum tempo. 

E o último estágio a fidelidade da marca está intimamente ligada à satisfação do 

consumidor e ao seu comportamento de reclamação, cuja definição é o grau em que 

um consumidor mantém uma atitude positiva em relação à marca. Essa fidelidade é 

diretamente influenciada pela satisfação ou insatisfação acumulada ao longo do 

tempo. 

2.2.1 Modelo Teórico de Processo Decisório 

 

A modelagem teórica de processo decisório supõe que a tomada de decisão 

gerencial seja racional no sentido de que os gerentes fazem escolhas consistentes, 

de valor maximizado dentro de restrições especificadas (ROBBINS e DECENZO, 

2004). 

 

Para estes autores, um tomador de decisão perfeitamente racional seria plenamente 

objetivo e lógico. Definiria um problema com cuidada e teria uma meta clara e 

específica. Além disso, as etapas nos processos de tomada de decisão levariam 

consistentemente à escolha da alternativa que maximiza aquela meta. 

 

Neste sentido, Bazerman (2004, p. 5) coloca que: 

 

 “um processo racional de decisão subentende que o decisor seguiu seis 
fases de um modo totalmente racional, isto é, os tomadores de decisão (1) 
definem o problema perfeitamente, (2) identificam todos os critérios, (3) 
ponderam acuradamente todos os critérios segundo suas preferências, (4) 
conhecem todas as alternativas relevantes, (5) avaliam acuradamente cada 
alternativa com base em cada critério e (6) calculam as alternativas com 
precisa e escolhem a de maior valor percebido”. 

 

De acordo com as colocações de Robbins e Decenzo e Bazerman algumas 

suposições de racionalidade perfazem o modelo racional de processo decisório que 

é o fundamento das modelagens teóricas sistematizadas para as tomadas de 

decisão. Estas suposições de racionalidade são descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1. Suposições de racionalidade do processo decisório racional 

O problema é 

claro e 

inequívoco. 

 

Uma meta 

única e bem 

definida deve 

ser 

alcançada. 

 

São 

conhecidas 

todas as 

alternativas 

e 

conseqüênc

ias. 

 

As 

preferências 

são nítidas. 

 

As 

preferências 

são 

constantes e 

estáveis. 

 

Não existe 

nenhuma 

restrição 

de 

tempo ou 

de 

custo. 

 

A escolha 

final 

maximizará a 

recompensa 

econômica. 

 

 

 

 

Fonte: Robbins e Decenzo (2004, p. 81) 

 

Tratando das suposições de racionalidade, Robbins e Decenzo (2004, p. 81) 

afirmam que estas muitas vezes não se mantêm verdadeiras porque o nível de 

certeza exigido pelo modelo racional raramente existe. Ou seja, os autores dizem: 

 

“a certeza infere que um gerente pode tomar uma decisão precisa porque o 
resultado de cada alternativa é conhecido. No mundo real, sabemos que 
esse não é o caso. A maior dos gerentes, portanto, precisa tentar atribuir 
probabilidades aos resultados que pode surgir. Esse processo é conhecido 
como lidar com risco. Quando tomadores de decisão não têm pleno 
conhecimento do problema e não conseguem determinar nem mesmo uma 
probabilidade razoável de resultados alternativos, eles precisam tomar sua 
decisão sob uma condição de incerteza”. 

 

Outra questão torna-se importante de ser tratada quando se fala de pressupostos de 

racionalidade, que é a própria definição desta última. Bazerman (2004) define 

racionalidade no contexto do processo decisório como sendo o processo de tomada 

de decisão que leve ao resultado ótimo, dada uma avaliação precisa dos valores e 

preferências de risco do tomador de decisões. Além do mais, o autor diz: “o modelo 

racional é baseado em um conjunto de premissas que determinam como uma 

decisão deve ser tomada em vez de descrever como uma decisão é tomada” 

(BAZERMAN, 2004, p. 06). Ainda este autor, cita Simon (1957) e March e Simon, 

(1958) apud Bazerman (2004), por terem sugerido que o julgamento individual fica 

restringido pela sua racionalidade e que se poderia entender melhor o processo de 

decisão explicando processos de decisão reais e não-normativos. Embora para 

Bazerman, a estrutura restringida pela racionalidade considere que os indivíduos 

tentam tomar decisões racionais, ela reconhece que muitas vezes faltam aos 

Levam à 

Tomada de Decisão Racional 
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tomadores de decisões informações importantes referentes à resolução do 

problema, aos critérios relevantes e assim por diante. 

 

Restrições de tempo e custo limitam a quantidade e a qualidade das informações 

disponíveis. Além disso, os tomadores de decisões retêm somente uma quantidade 

relativamente pequena de informações em sua memória útil. Para finalizar esta 

questão, Bazerman acrescenta que limitações de inteligência e de percepções 

restringem a capacidade de os tomadores de decisões “identificarem” a solução 

ótima a partir das informações que estão disponíveis. E concluiu que, juntas essas 

limitações os impedem de tomar as decisões ótimas que o modelo racional 

pressupõe.  

 

Assim, pode-se aferir que as decisões irracionais resultantes, seguindo as reflexões 

sobre racionalidade e seus pressupostos e Bazerman, podem refletir uma confiança 

em vieses intuitivos que despreza toda a gama de possíveis conseqüências. Neste 

sentido, Bazerman (2004) afirma que tomadores de decisões sacrificam a melhor 

solução em favor de outra que seja aceitável ou razoável, em vez de examinarem 

todas as alternativas possíveis, eles simplesmente procuram até achar uma solução 

que satisfaça um nível aceitável de desempenho. 

 

Embora os conceitos de pressupostos da racionalidade de Robbins e Decenzo, de 

racionalidade restringida e do sacrifício da melhor solução em favor de outra 

razoável de Bazerman, sejam importantes para mostrar que o julgamento se desvia 

da racionalidade, eles não dizem como o julgamento sofrerá vieses. Contudo, o 

conhecimento deste último, segundo Bazerman (2004), ajudará os tomadores de 

decisões a identificar situações nas quais podem estar agindo com base em 

informações limitadas, mas não ajudam a diagnosticar os vieses sistemáticos 

específicos, direcionais que afetam o julgamento humano. 

 

Tversky e Kahneman (1974), quinze anos mais tarde da publicação dos trabalhos de 

Simon, continuaram o que ele tinha iniciado, fornecendo informações críticas sobre 

vieses sistemáticos específicos que influenciam o julgamento. Este trabalho e os que 

se seguiram levaram ao moderno entendimento do julgamento. 
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Bazerman (2004) aponta que especificamente pesquisadores descobriram que as 

pessoas se fiam em diversas estratégias simplificadoras que são chamadas de 

heurística. Robbins e Decenzo (2004, p. 84) sobre esta questão, esclarecem que: 

 

“quando indivíduos tomam decisões, precisam primeiro fazer escolhas. Mas 
isso requer pensamentos cuidadosos e muitas informações. No entanto, 
informações completas nos sobrecarregariam. Consequentemente, muitas 
vezes nos engajamos em comportamentos que aceleram o processo, ou 
seja, para evitar a sobrecarga de informações, dependemos de atalhos de 
julgamento chamados de heurísticas”.  

 

Estes autores ainda colocam que as heurísticas comumente existem em duas 

formas: de disponibilidade e representativas, sendo que ambos os tipos criam 

tendências nos decisores. A heurística da disponibilidade se relaciona à tendência 

de basear julgamentos em informações que estejam prontamente disponíveis, pois 

eventos que invocam emoções marcantes – vivas para a imaginação ou que 

ocorreram recentemente – criam uma impressão forte em nós. Como resultado, é 

provável que se superestime a freqüência da ocorrência de eventos improváveis. 

 

Já em relação à heurística da representatividade, Robbins e Decenzo (2004), a 

definem como aquilo que faz com que um indivíduo compare a probabilidade de uma 

ocorrência com algo com o qual estão familiarizados. Conquanto, estes autores 

fazem um alerta quanto à qualidade das informações coletadas na prática de 

tomadas de decisões. Robbinz e Dezenzo (2004, p. 83) dizem: 

 

“a maioria de nós toma decisões com base em informações incompletas. 
Por quê? Quando enfrentamos problemas complexos, respondemos (a 
maioria) reduzindo o problema a algo que possamos entender. Muitas 
vezes, as pessoas têm habilidades limitadas em processar e assimilar 
grandes quantidades de informação para chegar a uma solução ótima. 
Como resultado, elas ‘satisfacientizam’, ou seja, buscam soluções que 
sejam satisfatórias e suficientes – ou simplesmente boas o suficiente”. 

 

Ainda refletindo sobre a ‘satisfacientização’ de gerentes, estes autores afirmam que 

quando estes enfrentam um problema simples, com poucas alternativas, quando as 

pressões de tempo são mínimas e o custo de buscar e avaliar alternativas é baixo, o 

modelo racional oferece uma boa descrição do processo de tomada de decisão. 

Contudo, acrescentam que estas situações constituem a exceção e não a regra. 
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Por tratar de modelo racional de decisão segundo a Administração normalmente cai 

em um destes dois tipos: modelo clássico ou o modelo administrativo (Quadro 2), 

sendo que a escolha do modelo depende da preferência pessoal do administrador, 

se a decisão é programada ou não, e o grau no qual a decisão é caracterizada por 

risco, incerteza ou ambigüidade (DAFT, 1997). 

 

Quadro 2. Características dos Modelos Clássico e Administrativo de Tomada de Decisão 

Modelo Clássico Modelo Administrativo 

Problemas e metas bem definidas Problemas e metas vagas. 

Condição de certeza. Condição de incerteza. 

Informação completa sobre alternativas e 

seus resultados. 

Informação limitada sobre alternativas e seus 

resultados. 

Escolha racional e individual para maximizar 

os resultados. 

Escolha satisfatória para a resolução de 

problemas usando intuição e coalizões. 

    Fonte: Daft (1997, p. 170) 

 

Para o autor, o modelo clássico de tomada de decisão baseia-se na suposição 

econômica e surgiu na literatura da administração por se esperar dos gestores que 

tomem decisões economicamente sensíveis aos melhores interesses econômicos da 

organização, tendo como suposições subjacentes que: 

 

1. o tomador de decisões atua para cumprir metas que são conhecidas e de acordo. 

Os problemas estão precisamente formulados e definidos. 

 

2. O tomador de decisões esforça-se pelas condições de certeza, coletando 

informações completas. Todas as alternativas de resultados em potencial são 

calculados. 

 

3. Os critérios para avaliação das alternativas são conhecidos. O tomador de 

decisões seleciona a alternativa que maximizará o retorno econômico para a 

organização. 

 

4. O tomador de decisões é racional e usa lógica par alocar valores, ordena 

preferências, avalia alternativas e toma a decisão que maximizará o alcance das 

metas organizacionais. 
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Daft (2004) sobre o modelo clássico de tomada de decisão afirma que é considerado 

normativo, o que significa dizer que ele define como o tomador de decisões deve 

fazê-lo. E acrescenta que, ele não descreve como os administradores realmente 

tomam as decisões e também na fornece orientações de como alcançar o resultado 

ideal para a organização. O valor deste modelo tem sido sua habilidade para ajudar 

os decisores a serem mais racionais, além de terem recebido nos últimos anos maior 

aplicação por causa das técnicas de decisão quantitativas que usadas em 

computadores, que incluem: árvore de decisão, matrizes payoff, análise de ponto de 

equilíbrio, programação linear, previsão e modelos de pesquisa operacional, entre 

outros, sendo que o uso de sistemas de informação e base de dados 

computacionais aumentou o poder da abordagem clássica. 

 

Entretanto, Daft (1997, p. 169) adverte que: “em muitos aspectos, o modelo clássico 

representa um modelo ‘ideal’ de tomada de decisão que é freqüentemente 

inatingível por pessoas reais em organizações reais. É bastante valioso quando 

aplicado a decisões programadas e decisões caracterizadas pela certeza”. 

 

Em relação ao modelo administrativo de tomada de decisão, Daft (1997) descreve 

como os gerentes atualmente tomam decisões em situações difíceis, como aquelas 

caracterizadas como decisões não-programadas, de incerteza e de ambigüidade. 

Este modelo se apóia nas diferentes suposições do modelo clássico e focaliza os 

fatores da organização que influenciam as decisões individuais. É mais realista do 

que o modelo clássico para decisões complexas e não-programadas. De acordo 

com o modelo administrativo: 

1. As metas de decisão são freqüentemente vagas, conflitantes, e não há 

consenso entre os gerentes. Os gerentes freqüentemente não estão a par dos 

problemas e oportunidades que existem na organização. 

2. Os procedimentos racionais não são usados sempre e, quando são, estão 

restritos a uma visão simplista do problema que não capta a complexidade 

real dos eventos organizacionais. 

3. A busca dos gerentes por alternativas é limitada por causa das restrições de 

pessoas, de informações e de recursos. 

4. A maioria dos gerentes acomoda-se com uma solução satisfatória em vez 

maximizar as soluções. Isto se deve em parte porque eles têm informação 
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limitada e também porque têm somente um critério vago do que constitui 

maximizar uma solução. 

 

Segundo Daft (1997, p. 169): 

 

“o modelo administrativo é considerado descritivo, o que significa que ele 
descreve como os gerentes realmente tomam decisões em situações 
complexas, em vez de ditar como eles deveriam tomar decisões de acordo 
com uma teoria ideal. Este modelo reconhece as limitações humanas e 
ambientais que afetam o grau em que os gerentes podem adotar um 
processo racional de tomada de decisão”. 

 

A fim de esclarecer melhor o modelo racional de tomada de decisão que fundamente 

os modelos clássico e administrativo, Daft (1997) apresenta as etapas da tomada de 

decisão racional que são: reconhecimento da necessidade de decisão, diagnóstico e 

análise de causas, desenvolvimento de alternativas, seleção da alternativa desejada, 

implementação da alternativa escolhida, avaliação e feedback. 

 

A fase de reconhecimento da necessidade de decisão, segundo Daft (1997) envolve 

problemas tanto quanto oportunidades. O primeiro ocorre quando a organização 

realiza menos do que as metas estabelecidas, tendo algum aspecto de desempenho 

insatisfatório. Enquanto que oportunidade existe quando os gerentes identificam 

realizações em potencial que excedem as metas específicas, visualizando a 

possibilidades de melhorar o desempenho além dos níveis atuais. 

 

Com relação à identificação de problema ou de oportunidade constituem a primeira 

etapa na seqüência da decisão e requer observação do ambiente interno e externo 

em assuntos que demandam a atenção do executivo a fim de determinar se a 

organização está progredindo satisfatoriamente na direção de suas metas. 

Acrescenta o autor que reconhecer a necessidade de decisão é difícil porque 

freqüentemente ela significa a integração de partes de informações (DAFT, 1997). 

 

Em relação ao diagnóstico e análise de causas referem-se à compreensão da 

situação que deve ser refinada, sendo o diagnóstico a etapa do processo de tomada 

de decisão na qual gerentes analisam os fatores causais subjacentes associados à 

situação de decisão. 
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Kepner e Tregoe apud Daft (1997, p. 171), que coordenam estudos extensos sobre 

a tomada de decisão gerencial, recomendam que os administradores elaborem uma 

série de questões para especificar as causas subjacentes, incluindo as seguintes: 

que estado de desequilíbrio nos afetou?, quando ocorreu?, onde ocorreu?, como 

ocorreu?, para quem ocorreu?, qual é a prioridade do problema?, qual é a 

interligação dos eventos? E, que resultado vem de qual atividade?. 

 

Estas questões auxiliam a especificar o que atualmente ocorreu e por que para que 

seja possível passar para a próxima fase que é a de desenvolvimento de alternativas 

possíveis que irão responder às necessidades da situação e corrigir as causas 

subjacentes. 

 

Para Daft (1997), para decisões programadas – rotineiras, repetitivas e por isto já 

analisadas -, alternativas viáveis são facilmente identificadas e, na verdade, já estão 

normalmente disponíveis dentro das regras e procedimentos da organização. As 

decisões não-programadas – novas, inéditas por isto complexas -, entretanto, 

requerem o desenvolvimento de novos cursos de ação que irão atender às 

necessidades da empresa. 

 

Para decisões tomadas sob condições de incerteza elevada, os gerentes podem 

desenvolver somente uma ou duas soluções freqüentes, satisfatórias para lidar com 

o problema. Este autor ainda acrescenta que decisões alternativas podem ser 

consideradas ferramentas para reduzir a diferença entre o desempenho atual e 

desejado da organização. 

 

Tratando a etapa posterior de seleção da alternativa desejada, Daft (1997) 

recomenda que uma vez as alternativas viáveis tenham sido desenvolvidas, uma 

deve ser selecionada e esta deve ser a mais próxima entre os cursos alternativos de 

ação, sendo que a melhor alternativa é aquela na qual a melhor solução encaixa-se 

totalmente nas metas e valores da organização e atinge os resultados desejados 

usando o mínimo de recursos. 

 

Em seqüência há a implementação da alternativa que envolve o uso de habilidades 

gerenciais, administrativas e de persuasão para assegurar que a alternativa 
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escolhida seja implementada. No estágio de avaliação e feedback, os decisores, no 

primeiro caso, colhem informações que lhes dizem como a decisão foi implantada e 

se ela foi eficaz em atingir suas metas, enquanto que no segundo fornecem a quem 

toma decisões informações que podem precipitar um novo ciclo de decisão ou uma 

nova análise de quaisquer etapas do processo de tomada de decisão desenvolvido. 

 

2.3. Serviços   

2.3.1. Definições e Características básicas dos Serviços 

A palavra "SERVIÇO" tem significados diversos. Os dicionários Aulete (1964) e 

Holanda (1995), registram variadas acepções desse substantivo masculino que 

merecem ser transcritas. Segundo eles, um serviço pode ser: Ato ou efeito de servir; 

Exercício de cargos ou funções obrigatórias; duração desse exercício; desempenho 

de qualquer trabalho, emprego ou comissão; duração desse desempenho; 

celebração de atos religiosos; estado de quem serve por salário; serventia; obséquio 

ou favor; percentagem de uma conta de hotel ou restaurante, destinada à 

gratificação ao pessoal; modo de servir; conjunto de peças de louça, prata ou outro 

material, que servem para um jantar, um chá, etc.; aparelho; as iguarias que se 

servem numa recepção ou reunião, entre outras. 

Na realidade, tudo é serviço. Tanto quanto bens ou mercadorias, os serviços são 

produtos ofertados no sentido de satisfazer necessidades do mercado. Mesmo a 

empresa, seja ela de que tipo for, é um serviço criado especificamente para 

satisfazer a uma determinada necessidade do cliente. 

Os serviços estão presentes na vida do homem desde os primórdios da vida social, 

mas "foram precisos milênios para que homens públicos, economistas, 

administradores e a sociedade em geral passassem a reconhecer razoavelmente a 

importância dos serviços" (Urdan, 1993). 

Para Kotler (1994:541), serviço é "qualquer ato ou desempenho que uma parte pode 

oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade 

de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada ao produto físico." 
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Os serviços possuem algumas características básicas - intangibilidade, 

heterogeneidade, inseparabilidade e perecebilidade - que permitem melhor 

compreendê-los e que devem ser levados em consideração pelas empresas, ao 

elaborarem suas estratégias de atuação no mercado (Kotler,1994:541). 

 Intangibilidade: os serviços são essencialmente performances e "não podem 

ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem 

comprados" (Kotler,1994:541). O grande desafio do prestador de serviço é " 

administrar a evidência" para tornar "tangível o intangível" (Levitt, 1981). 

É por causa da intangibilidade dos serviços que as empresas encontram dificuldades 

de entender como os consumidores percebem seus serviços e avaliam a qualidade 

dos mesmos. 

 Heterogeneidade: os serviços têm características de heterogeneidade porque 

a sua performance sofre influência tanto de aspectos técnicos 

(conhecimentos, habilidades e suporte material), quanto emocionais 

(condições e características psicológicas), pelo lado do prestador de serviço. 

Assim, considerando os serviços altamente variáveis, uma vez que dependem 

de quem os executa e de onde são prestados, Kotler (1994:542), aconselha 

três atitudes para as empresas solucionarem este problema: 

a) investir em seleção e treinamento de pessoal na prestação de bons serviços 

b) padronizar o processo de prestação de serviços por toda a organização 

c) monitorar a satisfação do consumidor através do sistema de sugestões, 

reclamações e comparação de compra, possibilitando que os serviços fracos 

sejam detectados e corrigidos. 

 

 Inseparabilidade: outra característica peculiar dos serviços, em relação aos 

produtos físicos, é a inseparabilidade, isto é, os serviços são inseparáveis de 

quem os executa ou fornece, de tal forma que o prestador do serviço faz parte 

do próprio serviço (Kotler E Armstrong, 1993; Semenik E Bamossy, 1995, 

Levitt, 1985). 

Esta característica, associada ao fato de que os serviços são produzidos e 

consumidos ao mesmo tempo – simultaneidade, conforme Kotler e Armstrong 
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(1993); Semenik e Bamossy (1995) – faz com que, nos serviços em que o cliente 

esteja presente, haja uma interação entre cliente e prestador de serviços, de modo 

que o cliente também passa a fazer parte do serviço e, conseqüentemente, a 

interferir em sua qualidade. 

 Perecibilidade: a última das quatro características marcantes dos serviços, é a 

perecibilidade. Os serviços são perecíveis, segundo Kotler e Armstrong 

(1993), Semenik e Bamossy (1995) e Levitt (1985), porque não podem ser 

estocados para venda ou uso posterior. Isto pode representar um sério 

problema para a empresa prestadora quando a demanda é flutuante, como 

acontece nas empresas que lidam com serviços de demanda cíclica, sazonal 

ou irregular. Montam-se uma estrutura capaz de suportar os picos da 

demanda, naturalmente terão capacidade ociosa (e custos mais elevados) 

nos momentos em que a demanda estiver mais baixa. Se, por outro lado, 

decidem montar uma estrutura para atender ao mínimo necessário, prestarão 

serviços precários quando a demanda estiver mais elevada. Assim, ao 

montarem sua estrutura, devem levar em consideração as flutuações e adotar 

estratégias flexíveis e adequadas para enfrentar cada situação, como 

ressaltam Kotler e Armstrong (1993), Semenik e Bamossy (1995) e Levitt 

(1985). 

2.4.2 Competitividade na prestação de serviços 

Inúmeras empresas de prestação de serviços estão sob a forte pressão da 

concorrência e precisam elevar o grau de produtividade para garantirem a sua 

participação no mercado e expandir suas ações. Muitas delas têm buscado o 

aumento da sua produtividade pela industrialização do serviço, acrescentando 

equipamentos e padronizando a produção (Levitt 1981). O autor recomenda a essas 

empresas que adotem uma atividade de manufatura para produzir serviços com alta 

produtividade. 

De acordo com esse princípio, podem-se relacionar os elementos básicos da 

competitividade (Slack 1993:19), no que se refere a uma linha de manufatura: 

qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Assim, pode-se afirmar 

que na prestação de serviços é possível distinguir entre aspectos internos e externos 
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de cada elemento básico da competitividade e que o desempenho de cada um deles 

contribui para o desempenho externo da operação inteira - o desempenho que o 

consumidor vê. 

Os aspectos externos do desempenho podem ser focados separadamente, porém, 

os aspectos internos do desempenho são relacionados de forma mais íntima e 

complexa. A implicação disso é que não se trata de saber quais objetivos internos de 

desempenho são mais importantes, mas de que maneira eles contribuem para o 

desempenho como um todo e, principalmente, como cada um deles pode ser 

aperfeiçoado para elevar a competitividade. 
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3. METODOLOGIA 

 

Metodologia é o conjunto de técnicas e métodos utilizados para atingir determinado 

objetivo. Neste trabalho foram os procedimentos que orientaram a pesquisa e 

auxiliaram a realizá-la com eficácia. 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Neste trabalho foi utilizado o tipo de pesquisa exploratória. Na primeira fase da 

pesquisa de campo foi de natureza qualitativa, de acordo com a classificação de 

Malhotra(2001), a pesquisa foi exploratória com o objetivo de explorar o problema a 

ponto de prover critérios para a elaboração da próxima fase da pesquisa. Através de 

uma entrevista aberta aplicada em um grupo focus foram levantados os principais 

atributos de uma festa sertaneja. 

Na segunda fase a pesquisa foi quantitativa, pois através de um questionário se 

determinou o grau de relevância de cada atributo para a amostra pesquisada. 

Quanto ao método utilizado a pesquisa foi documental e de campo. Através de 

artigos, livros e periódicos que trataram sobre comportamento do consumidor e 

processo decisório. Posteriormente, a pesquisa se desenvolveu com entrevistas, 

questionários e análise dos dados. 

3.2. População e Amostra 

 

Segundo Oliveira e Grácio (2005), quando a população a ser pesquisa é 

desconhecida, pode-se determinar a amostra para uma confiabilidade de 95% pelo 

seguinte cálculo: amostra igual a um dividido pelo quadrado do erro admitido, ou 

seja, amostra confiável igual a 400 pessoas.   

Como o objeto da pesquisa foram os clientes de festas sertanejas em Belém foram 

selecionadas 5 (cinco) festas de maior frequência de público e nestes eventos 

escolhidas aleatoriamente pessoas que responderam os questionários. 
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3.3. Unidades de Observação 

 

Foram 2 unidades de observação pesquisadas: grupo foco,  para levantamento do 

fatores influenciadores; frequentadores, para a análise dos fatores influenciadores 

determinados. 

 

3.4. Técnicas de coleta de dados 

 

Para a realização da pesquisa foi utilizada entrevista em um grupo foco para 

determinar os fatores influenciadores para decisão de consumo de festas sertanejas, 

posteriormente a aplicação de um questionário em frequentadores de cinco casas  

promotoras de festas sertanejas, para determinar os principais fatores 

influenciadores e os níveis de prioridade. 

 

3.5. Procedimentos para Análise 

 

Após os dados serem coletados e organizados, foi realizada análise com intuito de 

obter respostas para os objetivos. Os enfoques utilizados são qualitativos, 

interpretando os dados em consideração ao seu conteúdo e quantitativos, através 

dos dados metrificados. 

No início do questionário foi feita uma pergunta de validação do respondente, onde 

ele se declarava frequentador de festas sertanejas, podendo assim se enquadrar na 

amostra. 

Gil (2002) aponta para a análise e interpretação dos dados as seguintes técnicas: 

estabelecimento de categorias, codificação, tabulação, análise estatística dos dados, 

referência de relações causais e interpretação dos dados. 

A análise estatística envolveu dois procedimentos básicos:  

1 – Análise descritiva dos dados – com o objetivo de identificar os elementos de 

maior peso para dar respostas as questões definidas nos objetivos específicos do 

trabalho. 
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2 – Análise multivariada de regressão linear – desenvolveu uma análise com intuito 

exploratório para avaliar a relação de cada variável preditora com a variável de saída 

(frequência nas festas) do modelo proposto. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1.  Etapa Qualitativa Exploratória 

 

Nesta etapa foram realizadas entrevistas aplicadas em um grupo focus, composto 

por 7 (sete) integrantes, escolhidos de forma aleatória, obedecendo apenas ao 

critério de serem frequentadores de festas sertanejas, objeto desta pesquisa. 

As perguntas foram divididas em 6 (seis) etapas: identificação do entrevistado, 

diversão, frequência, atributos, escolha e conhecimento. Na identificação do 

entrevistado, foi questionado nome, idade, sexo e profissão. Sobre diversão, o 

objetivo foram perguntas mais gerais, sobre tipo de diversão, frequência, 

características de festas e locais. Em relação a frequência foi perguntado sobre 

frequência de festas sertanejas e quais festas conhecia. 

Sobre escolhas foram questionadas características dos locais e das festas, quais 

festas o entrevistado conhece, a maior distância que percorreu para ir a uma festa, 

com quem costuma ir e qual festa considera melhor. Sobre conhecimento, foi 

perguntado como o entrevistado é informado das festas. Perguntando sobre os 

atributos objetivou-se conhecer sobre quais eram relacionados às festas sertanejas 

e as características dos mesmos. 

Os entrevistados foram identificados da seguinte forma: 

01 – F. V. S., 28 anos, advogado. 

02 – I. J. M., 23 anos, estudante. 

03 – J. C. N. C., 30 anos, pedagoga. 

04 – M. L. V. S., 30 anos, pedagoga. 

05 – M. C. M. C., 32 anos, gestor ambiental. 

06 – R. C., 25 anos, empresário. 
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07 – S. C. M. P., 30 anos, administradora de empresas. 

As entrevistas foram feitas com as seguintes perguntas e obtendo tais respostas: 

Sobre diversão foi perguntado: Você costuma sair para se divertir a noite? Os 

entrevistados responderam que sim, variando a frequência entre uma e quatro vezes 

por semana. 

 

Quando foram perguntados quais são seus programas preferidos foi respondido 

barzinhos, festas sertanejas, jantar, casa de amigos ou parentes, shows nacionais e 

casas de samba. 

 

Para identificar quais as festas por eles frequentadas foi solicitado que informassem 

que caso frequentassem festas, quais os nomes das festas. Assim as respostas 

obtidas foram: Quarta texana, clube da viola, Fronteira, Maricotinha, sertanejo oficial, 

citté, Sky, Casa D´Noca e Vila Aurora.  

 

Buscando identificar os fatores relevantes foi perguntado: Como você escolhe o tipo 

de festa e o local? E o que você leva em consideração ao escolher uma festa 

sertaneja? As respostas foram: segurança do local, estrutura, público, atrações, 

pelos amigos que frequentam, bom atendimento, cerveja gelada ou whisk bem 

servido, pelas companhias, atrações, ambiente e estrutura da casa. 

 

Dando ênfase ao local, os entrevistados consideram: Localização, estética do local, 

higiene, conforto, espaço, fácil acesso, estacionamento, segurança, boa estrutura, 

bom atendimento, qualidade nos banheiros, estrutura no bar e visual inovador. 

 

Quando indagados sobre qual o fator seria impeditivo relevante, a falta de segurança 

foi o mais respondido, seguido de atendimento ruim e falta de conforto. Na opinião 

dos entrevistados a Quarta Texana, Parrilla Country, Clube da Viola e Caldas 

Country são as melhores festas sertanejas. As principais companhias relatadas 

pelos entrevistados são amigos, companheiros (as) ou parentes, porém uma 

entrevistada relatou que costuma ir a festa sozinha. O Facebook foi relatado pelos 

entrevistados como o principal meio de informação sobre as festas, seguido do 

contato com amigos. 
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Para identificar a maior quantidade de atributos relacionados a festas sertanejas foi 

perguntado: Se pudéssemos atribuir palavras às festas sertanejas quais seriam? 

(atributos que você relaciona a uma festa sertaneja)? As respostas foram: Preços, 

localização, estacionamento, atrações, segurança, mídia, estrutura, atendimento, 

ambiente, público, cardápio, ambiente rústico, lotação, som de qualidade, dj no 

intervalo, preço, bebidas, praticidade, culinária e decoração. 

 

Foi solicitado a cada entrevistado: Explique qual a importância desses atributos - 

recuperar cada um e ver como eles explicam. 

Entrevistado 01 

Preços: preços acessíveis, porém capazes de selecionar público. 

Localização: acessível, seguro. 

Estacionamento: seguro e de fácil estacionamento. 

Atrações: repertório bom, músicos afinados e diferenciais na estrutura. 

Segurança: preventiva e discreta.  

Mídia: informações sobre a festa. 

Estrutura: confortável, refrigerado. 

Atendimento: rápido e educado. 

 

Entrevistado 02 

Ambiente: espaço, ventilação.  

Público: comportamento, estética. 

Atrações: cantar bem, carisma. 

Localização: local seguro. 

Cardápio: variedade. 

 

Entrevistado 03 

Ambiente Rústico: o ambiente combina com o público do sertanejo, local com 

conforto, acessível, pista para dançar, espaço nas mesas. 

Lotação: Lotação deve ser controlada para oferecer conforto, porém precisa ter um 

bom público para ambientar a festa. 

Som de Qualidade: Fundamental, pois valoriza as atrações, cria clima para a festa. 

Dj no intervalo: para ocupar o público entre as trocas de bandas. Precisa tocar 

ritmos que conciliem com a festa. 
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Roupa Características: a roupa cria o ambiente, mas não é ponto decisivo para a 

festa. 

 

Entrevistado 04 

Ambiente: refrigeração, som e iluminação. 

Estacionamento: boa estrutura.  

Localização: proximidade com a residência e de fácil acesso. 

Atendimento: Educação, respeito, bom humor e atenção do garçom. 

Atrações: Carisma, qualidade musical, boa estrutura. 

Estrutura: Conforto, banheiros limpos, casa limpa. 

Preço: Acessível a condição de renda. 

Público: homogeneidade na classe social, boas companhias, bom humor. 

 

Entrevistado 05  

Público: estética e de bom comportamento 

Bebidas: Garantia de qualidade (original) e preço. 

Atendimento: educação, transparência e agilidade. 

Conforto: Temperatura. 

Praticidade: facilidade para pagar a conta. 

Segurança: restrição a armas, prevenção e treinamento.  

Espaço: lotação controlada, espaço para locomoção e para dançar. 

 

Entrevistado 06 

Atrações: qualidade musical, inovação, repertório. 

Localização: Segurança do local. 

Atendimento: rapidez no pedido e na conta, principalmente na conta. 

Variedade de Bebidas: Opções de qualidade ou marcas diferentes, qualidade de 

bebidas (bebidas falsas). 

Culinária: pratos diferenciados, comida saborosa e de boa aparência. 

Higiene de Banheiros e em Geral: cheiro e aparência.  

Segurança: Profissionais qualificados para lidar com clientes, com situações 

adversas, seguranças pedem dinheiro aos clientes. 

Clima (Refrigeração): Ambiente agradável, nem muito quente e nem muito frio. 

Estacionamento: facilidade para obter acesso ao local. 
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Decoração: Pela beleza do ambiente e arrumação. 

Aparência de frequentadores: pelo nível das pessoas que frequentam a casa. 

 

Entrevistado 07 

Localização: Segurança, comodidade, acessibilidade. 

Preço: Seleção de público, porém se for muito cara inviabiliza. 

Segurança: Pela tranquilidade na diversão. A segurança externa é uma questão 

importante devido a situação de segurança pública. 

Atrações: Atualização de repertório, repertório alinhado com o tipo de festa. 

Público (tipo): Estética, melhor vestido e comportamento. 

Atendimento: Agilidade, conhecer o cliente, conhecer o cardápio e educação do 

atendente.  

 

A validação dos entrevistados foi reconfirmada pela frequência habitual em que 

saem em busca de alguma diversão, chegando até 4 (quarto) saídas semanais. Em 

festas sertanejas, a habitualidade tem o mínimo de 3 (três) e o máximo 12 (doze) 

festas mensais.  

Além disto, os entrevistados citaram várias festas, tais como: Quarta Texana e 

Sábado Country (Parrilla), Sertanejo Oficial e Sexta Texana (Cervejaria Oficial), 

Clube da Viola (Carioca Lounge Bar), Domingo das Estrelas (Sky Lounge), e os 

sertanejos do Maricotinha, Curral, Harém, Fronteira, Vila Aurora em Belém. Muitas 

festas fora de Belém também foram citadas como: Vila Country (São Paulo), Farol 

Country e Clube da Viola (Altamira), Vila Mix (Goiânia e São Paulo), Santa Fé 

(Goiânia), casas sertanejas em São Luís e Fortaleza, Porteira e Clube da Viola 

(Santarém). 

Outros programas noturnos foram relacionados, entre eles: barzinhos, shows 

nacionais, jantar, casa de amigos ou parentes e festas, principalmente sertanejas. 

Para a finalidade da pesquisa, isto apenas ratifica que os selecionados têm critérios 

amplos de avaliação.  

 

Os principais critérios de avaliação para escolha do tipo de festa e/ou local foram: 

Segurança, estrutura, público, atrações, atendimento, companhia (amigos), 

ambiente e controle de lotação.  
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Quando a pergunta foi mais direcionada ao local da festa outros fatores foram 

levantados, tais como: conforto, estética do local, higiene, espaço, fácil acesso e 

estacionamento, qualidade nos banheiros, visual inovador e clima (temperatura).  

Podemos fazer relações claras entre alguns fatores, pois estrutura está relacionada 

à qualidade nos banheiros, a visual inovador, estética do local, espaço, 

estacionamento, clima e ambiente.  

Quando se fala em fator impeditivo a escolha de determinada festa, muito se falou 

de segurança e atendimento ruim, mas também foi citado: atração ruim, 

superlotação e dificuldade de acesso. 

Dentre os entrevistados a maioria já se deslocou de Belém para outras cidades para 

ir a uma festa, isto levantou a expectativa de que o critério distância não ser fator 

determinante para a negativa no processo de decisão. 

Encontrar amigos foi percebido como fator muito importante para atender a 

expectativa dos entrevistados. Houve unanimidade em afirmar que redes sociais, 

principalmente, Facebook, são meios importantes de busca de informações sobre 

festas. Foram citados também, jornais, SMS e amigos. 

Vários atributos foram relacionados a festas sertanejas e na opinião dos 

entrevistados, qual a importância ou influência de cada atributo. 

Preço, atendimento, localização, estrutura, estacionamento, decoração, som de 

qualidade, espaço, higiene de banheiros, clima (refrigeração), lotação, conforto, 

público (quantidade e aparência), atrações, segurança, mídia, variedade e qualidade 

de bebidas e comidas, DJ no intervalo, roupa característica e praticidade.  

 

Para o atributo preço foi levantado que ele precisa ao mesmo tempo ser acessível 

ao consumidor entrevistado, porém não pode popularizar demais a festa. 

Atendimento deve ser rápido, educado, com respeito, bom humor e atencioso. 

Localização a qualidade é atribuída a ser acessível e seguro. Quando se fala em 

estrutura podemos incluir decoração, estacionamento, conforto, refrigeração, 

espaço (lotação controlada), som e iluminação, higiene de banheiros e em geral. 
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As qualidades relacionadas às atrações são ter repertório atualizado, alinhado com 

a festa e de músicas boas. Os músicos devem ser afinados, carismáticos e 

apresentar diferenciais na estrutura do show. 

Quanto à segurança a expectativa é que os responsáveis ajam de forma preventiva, 

discreta, com profissionais qualificados para lidar com situações adversas, não 

permitindo a entrada de armas e não cobrando do cliente pelo serviço prestado. 

Mesmo sendo de responsabilidade do poder público, o consumidor espera do 

estabelecimento providências para segurança externa.  

O público frequentador do evento também a fator influenciador, devendo ter boa 

aparência, de bom comportamento, citado como fator a homogeneidade social. 

Variedade e qualidade no cardápio de bebidas e comidas também foram fatores 

levantados, devendo o estabelecimento impedir a venda de bebidas falsas, prezar 

pelo sabor e apresentação dos pratos. 

O fator mídia foi apontado para comunicar sobre as festas e influencia no processo 

decisório. Menos decisivos, mas DJ no intervalo das bandas e clientes com roupas 

características melhoram o ambiente da festa. 

 

4.2. ETAPA QUANTITATIVA 

4.2.1 Análise descritiva  

Baseado nas respostas das entrevistas foi elaborado um questionário, disposto no 

anexo 2, havendo uma pergunta de validação e nove questões objetivas, 

respondidas em escala de 1 a 10, por 400 entrevistados escolhidos em festas 

sertanejas ou em páginas de redes sociais ligados as festas sertanejas, de forma 

aleatória. 

Na pergunta de validação questionava-se se o entrevistado frequentava festas 

sertanejas. Os que respondiam negativamente eram excluídos da amostra e os que 

respondiam positivamente respondiam o questionário proposto. 
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Conforme levantado na fase de entrevista as casas de festas sertanejas onde foram 

aplicados os questionários são: Parrilla, Fronteira, Maricotinha, Vila Aurora e Carioca 

Lounge Bar, nas festas Quarta Texana, Sábado Country, Clube da Viola, Sertanejo 

do Patrão e Quarta do Fronteira. 

Para iniciar a demonstração dos resultados foi levantado o perfil dos entrevistados. 

Foi identificada uma predominância do público feminino em relação ao público 

masculino (gráfico 01).  

 
Gráfico 01 – Percentual por sexo na amostra.  
Elaborado pelo autor  
 

 
Há uma concentração elevada de público até com idade inferior aos 27 (vinte e sete) 

anos, porém até as faixas de 28 (vinte e oito) a 32 (trinta e dois) e de 33 (trinta e 

três) a 37 (trinta e sete) anos as representações são pertinentes (gráfico 02). 

 
   Gráfico 02 – Percentual por faixa etária. 
    Elaborado pelo autor 
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Em relação à frequência mensal 55,3% do público declarou frequentar de 4 (quatro) 

a 6 (seis) festas sertanejas por mês. Sendo assim, os dados demonstram que o 

mercado de Belém teria seu o máximo de aproveitamento se ocorressem de 4 a 6 

festas mensais (gráfico 03). 

 
Gráfico 03 – Percentual por faixa de frequência mensal.  
Elaborado pelo autor. 

 
Através da dimensão analítica de meios de informações sobre festas foram 

destacados os três principais meios onde deverão ser concentrados os esforços de 

divulgação dos eventos sertanejos: redes sociais, contato com amigos e televisão 

(gráfico 04). 

 
Gráfico 04 – Meios de informações sobre festas.  
Elaborado pelo autor. 
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Entre os atributos analisados 1º atendimento, 2º segurança, 3º atrações e 4º higiene, 

foram os que tiveram mais destaque, sendo relacionados entre os atributos mais 

considerados pelos entrevistados (gráfico 05). 

 

Gráfico 05 – Peso dos atributos reconhecidos de festas sertanejas. 
Elaborado pelo autor. 

 

4.2.2. Modelo de regressão linear múltipla 

 

O modelo proposto para a análise de regressão linear múltipla considera o consumo 

de festas como o constructo, comunicação e atributos como dimensões analíticas e 

as diversas variáveis levantadas no processo de entrevista (grafíco 06).  
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Gráfico 06 – Modelo de regressão linear múltipla. 
Elaborado pelo autor. 

 

4.2.3. Análise multivariada de dados – Verificação da utilidade geral do Modelo de 

Regressão Linear como melhor previsor da frequência em festas sertanejas. 

 

As análises foram desenvolvidas com base na obra de FIELD (2009). A análise 

ANOVA utiliza-se dos seguintes parâmetros analíticos: 

 SST (Soma Total dos Quadrados) – Quantia total de diferenças presentes 

quando o modelo mais básico (Média) é aplicado aos dados; 

 SSR (Soma dos quadrados residual – Representa o grau de imprecisão 

quando o melhor modelo (Regressão Linear) é ajustado aos dados. 

 SSM (Soma dos quadrados do modelo) – Resultante da diferença entre SST e 

SSR. Quanto maior o valor da diferença melhor o modelo de regressão como 

previsor dos resultados. 

 R2 – representa a quantidade de variância nas saídas explicadas pelo modelo 

(SSR) dividida pela variação inicialmente explicada pelo modelo básico 

(Média) SST. 
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 Teste F – tem por base a razão de melhoria devida ao modelo (SSM) e a 

diferença entre o modelo e os dados observados (SSR). É uma medida do 

quanto o modelo (Regressão Linear) melhorou na previsão de valores 

comparados como o nível de não precisão do modelo básico (Média). Assim, 

um bom modelo deverá ter uma razão F grande (> 1) porque o numerador de  

equação será maior do que o denominador. 

Aplicando-se tais parâmetros ao modelo desenvolvido obtiveram-se os seguintes 

resultados com suas respectivas análises. 

 

4.2.4. Análise do modelo de regressão linear múltipla.  

 

No modelo de regressão, procura-se encontrar uma combinação linear de previsores 

que se correlacionam de forma máxima com a variável de saída (Frequência em 

festas sertanejas). 

 

No caso do Modelo Múltiplo de Regressão onde há vários previsores, não faz 

sentido olhar para os coeficientes de correlação simples. Com efeito, procede-se a 

elaboração do coeficiente de correlação múltipla (R Múltiplo) a partir da análise da 

correlação entre os valores observados da variável dependente (Frequência nas 

festas) e os valores previstos pelo modelo de regressão múltipla desenvolvido 

conforme quadro abaixo.  

 
Quadro 3 – Modelo Sumarizado 

 

Um “R” múltiplo unitário significa perfeita capacidade de predição do modelo múltiplo 

de regressão aos valores observados pela variável dependente. Isto posto, há que 

se ter muito cuidado na escolha das variáveis preditoras porque delas derivam os 

coeficientes de regressão. Na prática, previsores deveriam ser selecionados a partir 

de pesquisas anteriores, salvo o caso de estudos exploratórios, como é o caso deste 

modelo desenvolvido.  
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Em se tratando de pesquisas sociais, não raro são os casos de previsores 

correlacionados que acabam por comprometer a eficácia preditiva do modelo como 

um todo. Isto posto, o método de seleção dos preditores constitui-se no aspecto 

essencial para a capacidade preditiva (qualidade) do modelo. Devido ao caráter 

exploratório da pesquisa, o método de seleção das variáveis é o passo-a-passo 

(stepwise backward) devido o fato dos efeitos que ocorrem quando um previsor é 

significativo somente quando outra variável é mantida constante (efeitos 

supressores). Em outros termos, no método para frente (stepwise foward) há um 

risco maior de eliminar um previsor significativo para o modelo (Erro tipo II). 

 

Observa-se que o modelo de regressão linear múltipla como um todo só é capaz de 

explicar 6,1% da variação na frequência a festas (variável dependente). Isto posto, 

93,90% da variância na frequência em festas sertanejas requer outras variáveis 

explicativas que não estão inclusas no modelo atual de regressão. 

 

Com base na análise ANOVA, o Teste F é ligeiramente superior à unidade (F = 

1,064) e, portanto, não significativo ao nível de probabilidade inferior a 0,1% (p < 

0,001). Isto é, sendo sua significância (Sig.) de 38,4% (ou seja, superior a 0,1%) há 

uma probabilidade (p) grande de que o valor F (tão baixo) não tenha ocorrido por 

acaso. Deste modo, pode-se concluir que o modelo de regressão não resulta em 

previsões tão melhores quanto se obteria a partir do uso do modelo básico que 

utiliza-se da média dos previsores. Contudo, a ANOVA não nos informa sobre a 

contribuição individual das variáveis no modelo. 

 
Quadro 4 – Análise de Variância (ANOVA) 
 

 
Com o intuito de avaliarmos a hipótese de que cada previsor (coeficientes bn) do 

modelo difere significativamente de zero, procedeu-se o teste t para cada variável 

preditora conforme segue. Regra geral, caso a significância observada seja inferior a 

0,05, os cientistas sociais concordam que o resultado reflete um efeito genuíno, ou 
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seja, que os preditores realmente diferem de zero, fato este que resumiria o modelo 

de regressão ao modelo da média.  

 

Com base nas estatísticas t apresentadas no quadro abaixo, verifica-se que todos os 

preditores apresentam significância superior a 0,1% o que implica dizer que os 

mesmos não são significativamente diferentes de zero e, por conseguinte, não se 

constituem em bons estimadores para a variável dependente “Frequência nas 

Festas”. 

 
Quadro 5 – Análise dos Coeficientes do Modelo. 
 
 

4.2.5 Análise dos Valores Atípicos (Outliers) 
 

Com o intuito de avaliar se o modelo adere bem aos dados observados ou se ele é 

influenciado por um pequeno número de casos desenvolve-se uma análise dos 

valores atípicos (outliers) e resíduos. 

 

Os valores atípicos podem tendenciar o modelo através de sua influência sobre os 

coeficientes de regressão estimados. Tal busca de valores atípicos remete-nos à 

identificação de grandes diferenças entre os valores observados e os estimados 

(resíduos). Caso o modelo não apresente uma boa aderência aos dados da amostra, 

os resíduos serão grandes e, se qualquer caso destacar-se por ter um grande 

resíduo, ele poderá ser um dado de valor atípico.  
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A padronização dos resíduos permite com que modelos diferentes possam ser 

comparados. Algumas regras gerais para os resíduos padronizados são derivadas 

como se segue: 

1. Resíduos padronizados (Stand Residual) com um valor absoluto superior a 

3,29 são preocupantes porque geralmente, em sua amostra, dificilmente 

ocorrem por acaso; 

2. Se mais que 1% da amostra padronizada (4 observações em 398) apresenta 

resíduos padronizados com valores absolutos maiores do que (+/-)2,58 (ou 

2,5)  – equivalentes ao intervalo de confiança de 95% – existem evidências de 

que o nível de erro dentro do nosso modelo é inaceitável, uma vez que o 

modelo não se ajusta bem aos dados da amostra. Conforme as estatísticas 

constantes no quadro de diagnósticos caso-a-caso (Casewise Diagnostics), 

as observações de número 33; 165; 198; 203; 299 e 333 revelam valores 

atípicos que denotam a ocorrência excessiva de valores atípicos, fato este 

que requer uma intervenção do analista no sentido e retirar estes dados 

atípicos no sentido de conferir ao modelo maior validade enquanto elemento 

preditor do fenômeno sob estudo. 

3. Se mais de 5% dos casos (20 observações em 398) tem resíduos 

padronizados com um valor absoluto maior do que 1,96 (ou 2), também há 

evidências de que o modelo é uma representação ruim dos dados. Sob este 

aspecto, o modelo apresenta dezesseis casos que indicam não haver razões 

para considerá-lo ruim como previsor da “Frequência nas festas”. 

 
      Quadro 6 – Diagnóstico caso-a-caso dos resíduos. 
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4.2.6. Casos Influentes (Leverage Value) 
 

Pela estatística de Cook (distância de Cook), considera-se o efeito de um único caso 

no modelo como um todo. Sugere-se que valores superiores a “1” merecem atenção.  

 

Nas estatísticas apresentadas o modelo não sofre nenhuma influência de nenhum 

caso em particular (Cook’s Distance = 0,003) 

 

Com relação à influência (Leverage) de um caso sobre o modelo, que mede quanto 

um valor observado influencia no valor previsto da variável de saída (Frequência em 

Festas), utiliza-se as distâncias de Mahalanobis, que medem os afastamentos dos 

valores a partir das médias das variáveis previsoras. No caso desta pesquisa com 

amostra expressiva (N=398), valores acima de 23 são motivos de alerta. As 

estatísticas mostram que não há motivos para preocupações quanto à influência de 

algum caso sobre o modelo apresentado (Mahalanobis Distance: 22,94 < 25) 

 
Quadro 7 – Estatísticas de Resíduos 

 
Após uma análise inicial do modelo onde todas as variáveis preditoras foram 

incluídas e seus respectivos elementos atípicos foram identificados, dada a ausência 

de casos influentes através do diagnóstico caso-a-caso, procedeu-se a exclusão dos 

respectivos casos atípicos (com desvio padrão superiores a 2,5) e produziu-se o 

modelo abaixo que conferiu um ganho explicativo de 3,3 pontos percentuais, 

passando para 12,3% a explicação da variância de “Frequência nas festas”. 
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Quadro 8 – Modelo Sumarizado 

 
Entretanto, o novo modelo elaborado (extraídos os outliers e leverage) ainda 

apresenta baixo poder percentual de previsão do fenômeno sob estudo “frequência 

nas festas” (Teste F= 2,201), contudo, representou uma melhora significativa para 

uma probabilidade remota (p=0,1%) de que este valor de F tenha ocorrido por acaso 

conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 
Quadro 9 – Análise de Variância (ANOVA) 

 

A ANOVA corrobora a primeira análise sobre a reduzida capacidade explicativa do 

modelo, contudo confere uma melhoria significativa no seu poder explicativo. 

Numa perspectiva conservadora, a estatística de Durbin-Watson (1,714) informa que 

a hipótese de independência dos erros foi satisfeita haja vista seu valor estar 

compreendido no intervalo de 1<DW<3. 

 

Para avaliar a hipótese de não-multicolinearidade, as estatísticas FIV (ou VIF) 

indicam que não há motivos para preocupação uma vez que nenhum previsor atingiu 

um valor superior a 10 (Myers, 1990; Bowerman e O’Connell, 1990). Por outro lado, 

tolerância abaixo de 0,10 também indica problemas sério, fato este não verificado no 

modelo analisado. Resta somente observar que, tolerância acima de 0,2 indica um 

problema em potencial (Menard, 1995). 

 

Para avaliar a hipótese da homocedasticidade, utiliza-se gráfico de dispersão 

ZPRED x ZRESID. O padrão apropriado de dispersão é aquele em que os pontos 

dispersos se distribuem em torno de zero sem apresentar afunilamentos e/ou 

tendência curvaturas. O gráfico x atende, portanto, a forma apropriada ao 

atendimento do padrão de atendimento das suposições de igualdade de variâncias 

(homocedasticidade) e linearidade. 
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Gráfico 7 – Dispersão ZPRED x ZRESID 
 

A hipótese de normalidade dos resíduos pode ser conferida no histograma abaixo 

(gráfico x). Como se pode observar, a distribuição dos resíduos se adequa à curva 

normal apresentada no gráfico. 

 
    Gráfico 8 – Histograma P-P dos resíduos. 

 

O gráfico de Diagrama probabilidades normais (gráfico x) corroboram o hipótese de 

normalidade verificada no histograma (gráfico x). A linha reta representa a 

distribuição normal e os pontos, os resíduos observados. O padrão esperado é que 

os pontos estejam bem próximos da linha, conforme observado no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 9 – Diagrama de probabilidades normais 
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O conjunto final de diagramas parciais revelam as dispersões dos resíduos da 

variável de saída (frequência nas festas) para cada um dos previsores quando as 

mesmas são modeladas separadamente dos demais previsores. O preditor 

“Contatos com amigos” apresenta baixíssima capacidade explicativa da variância da 

saída (0,014%). 

 
Gráfico 10 – Dispersão parcial de resíduos – Contato com amigos. 

 

O preditor “Redes sociais” explica 2,25% da variância da saída com viés positivo. 

 
Gráfico 11 – Dispersão parcial de resíduos – Redes Sociais. 

 

O preditor “e-Mails” explica 0,2% da variância da saída com tendência positiva. 
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Gráfico 12 – Dispersão parcial de resíduos – e-Mail. 

O preditor “segurança” explica 0,0023% da variância da saída. 

 
Gráfico 13 – Dispersão parcial de resíduos – Segurança. 

 

O preditor “preço” explica 1,1% da variância da saída com tendência negativa. 
 

 
Gráfico 14 – Dispersão parcial de resíduos – Preço. 

 

O preditor “decoração” explica 0,5% da variância da saída com inclinação positiva. 
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Gráfico 15 – Dispersão parcial de resíduos – Decoração. 
 

O preditor “localização” explica 0,06% da variância da saída com viés positivo. 
 

 
Gráfico 16 – Dispersão parcial de resíduos – Localização. 

 

O preditor “Atrações” explica 0,07% da variância da saída para uma tendência 
levemente positiva. 

 

 
Gráfico 17 – Dispersão parcial de resíduos – Atrações. 

 

O preditor “Mídia” explica 0,4% da variância da saída com viés positivo. 
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Gráfico 18 – Dispersão parcial de resíduos – Mídia. 

O preditor “Atendimento” explica 0,25% da variância da saída com praticamente 
nulo. 
 

 
Gráfico 19 – Dispersão parcial de resíduos – Atendimento. 

 

O preditor “Estacionamento” explica 0,3% da variância da saída com viés negativo. 
 

 
Gráfico 20 – Dispersão parcial de resíduos – Estacionamento. 

 

O preditor “Conforto” explica 0,4% da variância da saída com viés negativo. 
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Gráfico 21 – Dispersão parcial de resíduos – Conforto. 

O preditor “Público” explica 0,2% da variância da saída com viés positivo. 
 

 
Gráfico 22 – Dispersão parcial de resíduos – Público. 

 

O preditor “Cardápio” explica 0,6% da variância da saída com leve viés negativo. 
 

 
Gráfico 23 – Dispersão parcial de resíduos – Cardápio. 

 

O preditor “Som e Iluminação” explica 0,3% da variância da saída com viés positivo. 
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Gráfico 24 – Dispersão parcial de resíduos – Som e Iluminação. 

 

O preditor “Higiene” explica 1,0% da variância da saída com viés positivo. 
 

 
Gráfico 25 – Dispersão parcial de resíduos – Higiene. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O público de festas sertanejas em Belém é composto na maioria feminino, na faixa 

etária de 18 (dezoito) a 27 (vinte e sete) anos. A principal faixa de frequência 

declarada é de 4 (quatro) a 6 (seis) festas sertanejas por mês, isto indica que o 

mercado de Belém atinge a otimização de resultados nesta frequência e que o 

aumento desta oferta poderá incidir na perda de faturamento.    

Segundo os dados analisados no trabalho, os consumidores de festas sertanejas 

buscam principalmente informações sobre os eventos através de redes sociais, tais 

como: facebook, twitter e instagran, além do contato com amigos e televisão. 

Considerando que o investimento nas propagandas através de redes sociais tem um 

custo reduzido e eficiência comprovada pela pesquisa, direcionar os esforços para 

divulgação por este meio deverá trazer melhor resultados.  

Considerando a análise dos dados levantados os principais fatores influenciadores 

de consumo em festas sertanejas são atendimento, segurança e atrações musicais. 

O atendimento é o atributo-chave para percepção de qualidade em festas 

sertanejas. Cabe ao gestor investir em treinamento de pessoal, em processos que 

agilizem e dê eficácia ao atendimento. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Trabalhos de pesquisa posteriores poderão abordar os aspectos socioeconômicos 

deste público, verificando inclusive a relação entre a frequência a festas e estes 

aspectos. O estudo poderá ser aplicado a outros segmentos de prestação de 

serviços relevantes, ou demais regiões.  
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ANEXO 01 – FORMULÁRIOS DE ENTREVISTAS 

Identificação do Entrevistado 

 

Nome:  

Idade:  

Profissão: 

Sexo:  

 

 DIVERSÃO 

- Você costuma sair para se divertir a noite? 

R:  

 

- Quais os programas e com que frequência que você os faz? 

R:  

 

- Você costuma ir (colocar o nome geral) para festas? Se sim, quais? 

R:  

 

- Como você escolhe o tipo de festa e o local? (falar das festas, depois do local) 

R:  

 

 FREQUÊNCIA 

- Em média, com qual frequência mensal em festas sertanejas? 
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R:  

 

- Quais festas sertanejas você conhece em Belém? E fora? 

R:  

 ATRIBUTOS 

- Se pudéssemos atribuir palavras às festas sertanejas quais seriam? (atributos você 

relaciona a uma festa sertaneja)? 

R:  

- Explique qual a importância desses atributos (recuperar cada um e ver como eles 

explicam) 

R:  

 ESCOLHA 

- O que você leva em consideração ao escolher uma festa sertaneja? 

R:  

 

- E o que você leva em consideração na escolha do local? 

R:  

 

- O local pode te impedir de ir a uma festa sertaneja. Se sim, por quê? 

R:  

 

- Qual a melhor festa sertaneja que você conhece? 

R:  

 

- Para frequentar alguma festa sertaneja qual a maior distância que você já 

percorreu? Em qual situação? 

R:  

 

- Com quem gosta de ir ou encontrar lá? 

R:  

 

 CONHECIMENTO 

- Como você fica sabendo sobre as festas? 

R:  
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ANEXO 02 – FORMULÁRIO DE QUESTIONÁRIO 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

Fatores influenciadores de consumo de festas sertanejas: um estudo na 

cidade de BELÉM-PA. 

Autor: Ricardo da Silva Santos 

QUESTIONÁRIO DISSERTAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

E-mail:  

Idade: anos 

Profissão:  

Sexo:  

 

VALIDAÇÃO 

Você frequenta festas sertanejas? Se sim, em média quantas vezes por mês? 

(   ) Sim    (    ) Não. R:  vezes 

 

De acordo com sua opinião, em uma escala de 1 a 10 responda as perguntas 

abaixo: 
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1- Como você é informado(a) sobre as festas sertanejas? (1 para “nunca sou 

informado(a)” e 10 para “sempre sou informado(a)”)  

Contato com amigos  1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Redes Sociais  1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

E-mails   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Sites    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Jornais   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Rádios    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

TVs    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

SMS    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Outdoor   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Outras mídias   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

 

2- Entre estes atributos, qual importância você considera ao escolher uma festa 

sertaneja? ( 1 para “sem importância” e 10 para “totalmente importante”) 

Segurança   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Preço    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Decoração   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Localização   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Atrações   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Mídia    1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Atendimento   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Estacionamento  1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Conforto   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Público   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Cardápio   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Som e Iluminação  1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

Higiene   1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 

 


