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RESUMO 

 

Os produtos de alta tecnologia são comuns no mercado e no cotidiano de grande 

parte dos consumidores. Grandes marcas os produzem para as mais diversas 

aplicações. A tecnologia evoluiu de forma muito rápida desde a revolução industrial, 

porém a usabilidade desses produtos não evoluiu da mesma forma, invariavelmente 

consumidores ficam frustrados com a utilização dessa classe de produtos. Essa 

pesquisa foi elaborada com a finalidade de analisar, usando a lógica do 

comportamento do consumidor, as relações do consumidor com os produtos de alta 

tecnologia e os passos que vão do encanto antes e durante a compra, passando 

pelas expectativas, avaliação, dissonância cognitiva e por fim em alguns casos raiva, 

retaliação e vingança. Para isso foi construído um modelo analítico utilizando esses 

passos como construtos. Com base nesse modelo, observou-se bom nível de 

correlação entre os construtos Dissonância Cognitiva e Raiva e também entre os 

construtos Raiva e Retaliação / Vingança. A pesquisa também demonstra que uma 

grande parcela dos consumidores possui a crença de que os aparelhos sofisticados 

e modernos vão resolver seus problemas e são fáceis de usar, entretanto caso isso 

não aconteça a frustração e raiva são sentimentos que terão de conviver.  

 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor de produtos de alta tecnologia, 

retaliação, vingança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

High-tech products are common in the market and they are part of the life of many 

consumers. Major brands produce for the most diverse applications. The technology 

has evolved very rapidly since the industrial revolution, but the usability of these 

products has not evolved in the same way, consumers become frustrated using those 

products. This research was developed in order to analyze, using the consumer 

behavior logic, the consumer relationship with high-tech products and the steps that 

go from charming before and during the purchase, through the expectations, 

evaluation, cognitive dissonance and some cases anger, retaliation and revenge. In 

order to do that, it was built an analytical model using these steps as constructs. 

Based on this model, it was noticed a good level of correlation between the 

constructs Cognitive Dissonance and Anger and also between the constructs Anger 

and Retaliation / Revenge. The survey also shows that a majority of consumers have 

the belief that sophisticated and modern products will solve their problems and they 

are easy to use, however if that situation is not real, frustration and anger are feelings 

that will have to face. 

 

 

Keywords: Consumer behavior of high-tech products, retaliation, revenge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em sítios arqueológicos localizados na América do Norte, próximo da costa oeste do 

Canadá, Estados Unidos e México, pesquisadores identificaram pequenas pedras 

pontudas, que seriam usadas como armas, presas nas pontas de hastes de madeira 

formando arpões. Eram usados para cercar e matar mamutes, o que proporcionava 

alimento por algum tempo. Essa era uma das tecnologias usadas por esse povo que 

habitava o continente americano, aproximadamente 13 mil anos atrás (Diamond, 

2001). Com as populações humanas crescendo se tornando sedentárias, os 

trabalhos se especializam. Conhecimentos mais complexos sobre a natureza e 

maneiras de operar os recursos de modos mais eficientes e elaborados são 

necessários nesse novo cenário de uma organização social tribal, sedentária e 

diversificada (Carvalho, 1997).  

 

As tribos que possuem tecnologia mais avançada se impõem sobre outras tribos 

mais atrasadas tecnologicamente. Diamond (2001) afirma que tecnologias ajudam 

povos a ampliarem seus reinos e a dominarem outros povos, enfim o domínio 

tecnológico é uma vantagem competitiva. O autor acima complementa indicando que 

a tecnologia proporciona valor social e prestígio dentro das respectivas sociedades. 

O desenvolvimento da cerâmica, a criação da escrita, o uso de metais, a agricultura 

mecanizada e a aplicação da eletricidade, são exemplos de tecnologias que 

surgiram em diversas sociedades. À medida que os humanos foram deixando de ser 

caçadores coletores muitas dessas técnicas foram, de maneira repetitiva e histórica, 

sendo absorvidas ou copiadas por outras sociedades. O compartilhamento e roubo 

de técnicas é comum na história.   

 

Os materiais são importantes itens na configuração da evolução tecnológica e sua 

relação com a história da humanidade. Diferentes eras foram nomeadas pelo 

material mais importante da época. O período pré-histórico é chamado de Idade da 

Pedra, outros exemplos: a Era dos Metais, que alguns autores consideram composta 

por Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro, e até hoje com a chamada 

Era do Silício (Navarro, 2006). Tanto Navarro (2006) quanto Diamond (2001) citam 

que o desenvolvimento de armas, provavelmente, foi um fator que desequilibrou as 

forças entre os povos e explicam o domínio que povos orientais impuseram em 
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populações ocidentais, entre 324 A.C até o início século 20 D.C.. Os orientais 

dispunham de armas de aço, ao contrário dos povos de origem europeia, que 

utilizavam armas feitas de bronze.  

 

Além da tecnologia de materiais, o desenvolvimento de formas energéticas 

contribuiu com as grandes transformações sociais. Artefatos mecânicos associados 

a essas formas de energia multiplicam em várias vezes a capacidade de realização 

de trabalho, seja utilizando vento, vapor ou eletricidade.  A história da eletricidade 

começa na Grécia antiga, com Tales de Mileto (624-558, A.C.), ao atritar uma pedra 

de âmbar em uma pele de animal, ele observou que pedaços de palha e cabelos 

eram atraídos pelo âmbar (Morais, 2014; Assis, 2010). Essa força de atração 

demonstrada neste rústico experimento é a origem do estudo e da terminologia 

básica da eletricidade, termo vem da palavra grega élektron, que significa âmbar. 

Durante séculos esses fenômenos foram estudados sem que se encontrasse uma 

explicação para a atração e repulsão entre corpos que foram eletrizados, como o 

caso do âmbar de Tales de Mileto, porém percebeu-se que materiais como vidro, 

madeira e resina tinham comportamento elétrico diferente dos metais (Assis, 2010).   

 

Cientistas como Charles François de Cisternay Du Fay (1698-1739), Jean-Antonie 

Nollet (1700-1770), William Watson (1715-1787) e Benjamim Franklin (1706-1790), 

dentre outros, propuseram diversos modelos e teorias para explicar fenômenos 

elétricos, como a caracterização da eletricidade como de natureza fluída ou vítrea. 

Os cientistas dessa época estavam sob influência das ideias mecanicistas, muito em 

razão do movimento intelectual do Iluminismo, que era caracterizado pela 

racionalidade crítica nas questões filosóficas. Essa teoria que a natureza da 

eletricidade seria fluída só foi resolvida com a descoberta do elétron popularmente 

atribuída a Joseph John Thomson (1856-1940). Thomas Edison (1847-1931) e 

George Westinghouse (1846-1914), no final do século XIX, trabalharam no 

desenvolvimento de geradores e sistemas de transmissão de energia elétrica. 

Devido à facilidade em ser transportada e convertida em outros tipos de energia, a 

eletricidade se tornou o principal insumo de nossa era (Farias & Sellitto, 2011). No 

Brasil a primeira usina de energia elétrica foi implantada por Bernardo Mascarenhas 

(1846-1899) em Juiz de Fora no ano de 1889, a Usina Hidrelétrica de Marmelos 

(Reis, 2003).  
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As descobertas científicas que ocorreram depois da Renascença, majoritariamente 

após trabalhos de Isaac Newton (1643-1727), contribuíram para o início da 

Revolução Industrial iniciada no século XVIII da era comum. Dos primórdios da 

Revolução Industrial até a corrida espacial, no final dos anos 1960, ocorreu um 

enorme desenvolvimento da eletrônica, muito rápido tanto em processos quanto 

produtos (Carvalho, 1997). Segundo ainda Carvalho (1997), Samuel Morse (1791-

1872), conhecido como inventor do telégrafo, criou um sistema de comunicação que 

foi a primeira aplicação prática da eletricidade para esse fim. As primeiras linhas de 

telégrafo estavam associadas às ferrovias. Auxiliavam na coordenação do tráfego 

das composições.  

 

A evolução natural foi transmitir sinais sonoros na mesma rede criada para a 

transmissão do telégrafo, a partir do invento de Alexander Graham Bell (1847-1922), 

o telefone. No início do século XX surge o rádio, que tem a sua invenção atribuída 

ao italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), apesar de muitos outros inventores e 

cientistas estivessem fazendo experimentos similares na mesma época. A ideia de 

transmitir energia elétrica pelo rádio da mesma forma que as ondas de rádio 

transmitiam sons surgiu como uma alternativa aos grandes sistemas de cabos das 

usinas geradoras de eletricidade de Westinghouse, fato que não se tornou factível 

até o século XXI (Daltro, 2011).  

 

Os computadores, enquanto equipamentos essencialmente elétricos, surgiram no 

final dos anos 1930, na forma de dispositivos rústicos, compostos de pequenas 

chaves e solenóides. O primeiro computador programável foi criado nos anos 1940, 

mas foi o matemático húngaro John von Newmann (1903-1957) que estabeleceu 

como seria a base da arquitetura dos computadores como conhecemos hoje. Ele foi 

um dos projetistas do ENIAC, computador construído em 1946 que fazia alguns 

cálculos e ocupava alguns andares de um prédio onde estava instaladas suas mais 

de 17 mil válvulas.  

 

O transistor e o circuito integrado, componentes à base de silício, substituíram as 

válvulas eletrônicas e, com isso, possibilitou a miniaturização desses equipamentos, 

transformando essas grandes máquinas de aspecto e construções industriais em 
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equipamentos pequenos e portáteis. O custo e o consumo de energia também são 

muito menores que os equipamentos valvulados, esses fatores contribuíram para 

levar os equipamentos de alta tecnologia que normalmente eram comprados e 

instalados em grandes laboratórios militares e industriais para os consumidores 

comuns. Fornos de micro-ondas, televisores, geladeiras, telefones, relógios, 

calculadoras, automóveis, enfim, muitos dos produtos contemporâneos possuem 

computadores sofisticados instalados em sua parte interna e são peças, 

componentes do produto. Esses recursos agregaram muitas funcionalidades e 

facilidades, os controles dos equipamentos passaram a ser feitos pelos softwares 

embutidos nesses pequenos computadores (Mehl, 2013). 

 

Considerando a história da humanidade, esse foi um curto período de tempo. Nesse 

período, ocorreram as transformações mais dramáticas e rápidas de toda a história 

da humanidade. A intensidade das mudanças foi tão grande que perdemos a visão 

de como foi trilhado o caminho até aqui. Carvalho (1997) relata que o homem 

permaneceu como caçador coletor durante 76,16% da história humana, enquanto 

que a fase agrícola e controle de produção de alimentos apenas 23,35% desse 

tempo. A sociedade moderna industrial representa somente 0,36% da história da 

humanidade.  

 

É importante ressaltar que o termo tecno, do grego techné, significa saber fazer e 

logia, do grego logus, quer dizer razão. Razão do saber fazer, este é o significado de 

tecnologia. Veraszto, Silva e Miranda (2008) ressaltam que, em outras palavras, 

tecnologia é o estudo da técnica, estudo da atividade do modificar, transformar, agir. 

Esses conceitos são interpretados de maneira diferente ao longo da história em 

diferentes contextos sociais, o que torna difícil estabelecer uma definição exata do 

termo. Veraszto et al. (2008) também afirmam que história da tecnologia não deve 

ser explicada ou descrita como um cronograma de eventos sucessivos de 

descobertas, contudo deve contextualizar grandes situações sociais que poderiam 

favorecer ou prejudicar o esforço em modificar o mundo ao redor, desenvolver novos 

recursos e assim garantir uma melhor condição de vida para as pessoas. 

 

A tecnologia disponibilizada para a sociedade ou para o mercado passa a ser 

valorizada pela forma como será adquirida ou usada, quem define esse valor é a 



 

 

20 

própria sociedade (Colombo & Bazzo, 2002). Entre diversas necessidades humanas, 

está a necessidade de ser aceito pela sociedade em que vive, isso ocorre porque o 

homem é um ser social. Blackwell, Miniard e Engel (2009) argumentam que a 

análise de comportamento do consumidor deve ser feita com base em fatores 

pessoais e socioculturais. Os produtos surgem como fatores sociais que motivam 

desejos, percepções, crenças e atitudes (Mowen & Minor, 2003). 

 

Desde as demonstrações de Nikola Tesla (1856-1943) até as apresentações de 

novos produtos, em que Steve Jobs (1955-2011) encenava em seu "campo de 

distorção da realidade" (Brookei, 2006, p.107), passou-se pouco mais de um século. 

A fome de conhecimento, a fascinação e desejo das pessoas por esses novos 

produtos alimentaram os desejos, as crenças e contribuíram para grandes 

transformações mercadológicas e sociais, seja por conhecimento de novas técnicas, 

seja por crenças e valores sociais associados aos novos produtos e serviços. 

Resultado de conhecimento acumulado pela história da humanidade, essa evolução 

orgânica ocorre em uma velocidade muito maior do que as mudanças no 

comportamento social. 

 

As inovações mágicas tornam os modernos produtos contemporâneos objetos de 

desejos e em suas crenças são forma de mostrar valor para a sociedade além de 

contribuir para os indivíduos a serem aceitos por ela. Em sua proposta básica, os 

equipamentos e as tecnologias são criados para tornar a vida mais prática, 

economizar energia, executar trabalhos indesejados, aumentar a dita produtividade, 

tão necessária no mundo globalizado. Nesse contexto, os equipamentos modernos e 

sofisticados, derivados de tecnologias eletrônicas e computacionais, além de tornar 

os consumidores mais produtivos, são usados como marcadores sociais (Brookei, 

2006; Huefner & Hunt, 2000; Pinker, 2001; Schiffman & Kanuk, 2009). 

 

Schmitt (2004) observa que “os produtos de tecnologia tornam-se cada vez mais 

produtos experienciais de estilo de vida, devendo ser por isso mesmo, pesquisados 

e comercializados dentro dos parâmetros adequados”. 

 

Porém, em muitos casos a usabilidade (Paula Filho, 2003) torna os softwares que 

controlam esses equipamentos, máquinas de difícil compreensão, causando 
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frustrações nos consumidores, ávidos por produtividade e status. O uso dos manuais 

de instrução por vezes causa confusão e dificultam ainda mais o acesso do 

consumidor ao seu produto. A distância entre o imaginário do consumidor e a 

experiência traumatizante que o consumidor passa é grande. A dissonância 

cognitiva (Festinger, 1975) ocorre nesse caso e explica essa distância entre o 

sentimento de frustração do consumidor e suas crenças. Afinal ele compra um 

produto eficiente, moderno, bonito, cheio de recursos sofisticados, promessas de 

solução de todos os seus problemas e não consegue usufruir desses recursos. 

 

O consumidor, nessa situação, pode agir de diversas formas, tais como diminuir a 

importância da aquisição feita ou devolver o produto. Caso não haja informações 

que demonstrem para o consumidor que ele tomou uma boa decisão essa 

dissonância não será reduzida (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007 p. 387). 

 

A insatisfação é uma condição necessária para originar o comportamento de 

reclamação (Andrade, Balassiano & Brandão, 2013). A insatisfação ocorre quando 

as experiências e performance frustram as expectativas, como definem Blackwell, 

Miniard e Engel (2009 p. 83-85). Estes autores completam afirmando que o produto 

deve ser bom, mas se não o utiliza adequadamente, pode ocorrer insatisfação. As 

emoções são importantes na avaliação de um produto. Uma emoção é uma reação 

à avaliação cognitiva de eventos ou pensamentos e pode resultar em ações 

específicas de enfrentamento ou afirmação das emoções, sejam positivas, como 

contentamento, ou negativas, como angústia, culpa, raiva e desprezo.  

 

Retaliação é vista como uma resposta à insatisfação de consumidores em suas 

experiências de consumo (Huefner & Hunt, 2000). À medida em que aumenta a 

intensidade da raiva e outras emoções relacionadas, aumenta também a propensão 

dos consumidores a agir e cobrar de forma danosa à empresa (Rocha, Marins, Mota 

& Freitas, 2014). Permanecendo nesse estado, alguns consumidores experimentam 

uma situação tão intensa de insatisfação que responderão de forma pró-ativa a esse 

momento (Bechwati & Morrin, 2003). Frequentemente essas ações poderão gerar 

um comportamento de vingança. Falar mal da marca ou produto, participar de 

comunidades virtuais, engajar-se em criar ações ou atividades como forma de 

punição aos agentes motivadores, são exemplos de ações por parte desses 
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consumidores em que a correção de uma suposta injustiça percebida e recuperação 

da autoestima do vingador seriam aliviadas agindo de modo vingativo (Albuquerque, 

Pereira & Bellini, 2011).  

 

Esse trabalho tem como objetivo estudar a relação dos consumidores com produtos 

de alta tecnologia e responder a pergunta: qual é a relação dos consumidores com 

produtos de alta tecnologia, no que se refere do encanto à vingança? 

 

1.1 Objetivos  

 

Consoante à contextualização da relação de pessoas (consumidores) com produtos 

(tecnologias), nesse estudo assume-se como objetivo geral, estudar na lógica do 

comportamento do consumidor à dissonância cognitiva e à propensão à vingança no 

consumo de produtos eletrônicos computadorizados. 

 

Para que se possa contemplar, operacionando mais adequadamente o objetivo 

geral, foram estabelecidos e assumidos no estudo os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Identificar os determinantes da dissonância cognitiva incidentes na compra de 

produtos de alta tecnologia baseados em computador; 

 

 Identificar a propensão e a natureza das atitudes de vingança do consumidor 

proporcionada pela frustração na compra de produtos de alta tecnologia 

baseados em computador; e, 

 

 Relacionar os determinantes da dissonância cognitiva e os determinantes da 

propensão à vingança; 

 

1.2 Justificativa do Estudo 

 

Muitos consumidores, quando reclamam de uma experiência de uso, associam essa 

deficiência à marca e ao produto. Identificar, medir reclamações, descobrir a sua 

influência nas tomadas de decisão do consumidor são ações que fornecem dados 
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importantes para ajudar as empresas a melhorarem seus produtos, atendimento 

pós-vendas e, por consequência, melhorar a qualidade de vida dos consumidores. 

 

Para a academia esse trabalho contribui com um estudo que trata de personagens 

modernos e contemporâneos e que estão mudando de forma dramática as 

estruturas sociais. Apesar das contribuições substantivas de uma miríade de 

pesquisadores no campo do comportamento do consumidor, é possível vislumbrar 

lacunas que surgem em relação ao consumo de produtos e serviços, em situações 

específicas, como, por exemplo, estudando a extensão comportamental do encanto 

à vingança em relação à aquisição de produtos de alta tecnologia. Este estudo 

pretende imergir neste complexo campo de relações, tentando contribuir ao avanço 

do conhecimento na área. 

 

Para este autor, a motivação é pessoal, já que trabalhou em manutenção de 

equipamentos eletrônicos durante muitos anos e sempre, entre outros 

comportamentos, observava a dificuldade das pessoas em programar videocassetes 

para gravar os seus programas favoritos. Na época julgava que o consumidor era o 

culpado por não ter dedicado tempo suficiente para aprender a operar o 

equipamento, ledo engano. À partir desta investigação, este autor, ao aprimorar 

conhecimentos teóricos e metodológicos, pretende estender sua competência em 

outras pesquisas, contribuindo no campo acadêmico, assim como no espaço das 

decisões e práticas gerenciais em empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico dessa dissertação irá discorrer sobre as principais 

características do comportamento do consumidor, importante área do marketing, e 

com especial atenção para o modelo de processo decisório de comportamento do 

consumidor. A dissonância cognitiva, retaliação e vingança são temas que serão 

tratados na sequência, finalizando com o modelo analítico da pesquisa. 

  

2.1  Comportamento do consumidor  

 

Os estudos da disciplina comportamento do consumidor tiveram seu início na 

década de 1960, segundo Mowen e Minor (2003). Entretanto, a origem intelectual 

teve os primeiros estudos no fim do século XIX, com o sociólogo Thorstein Veblen 

(1857-1929), que, em 1889, pesquisou sobre os exageros de consumo oriundos da 

abundância de produtos advindos da revolução industrial. Veblen alegava que a luta 

por status seria o fator que motivava a aquisição de bens materiais. O estudo do 

comportamento do consumidor tornou possível entender melhor o próprio 

consumidor e definir estratégias de marketing direcionadas ao atendimento das suas 

necessidades. O comportamento do consumidor “é o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de trocas envolvidos na aquisição, na disposição de 

mercadorias e no consumo” de acordo com os mesmos autores.  

 

Camargo (2009) salienta que a relação de um consumidor com o objeto de consumo 

é como um iceberg, somente uma fração está na ponta e é fácil de ser percebida, 

porque toda a dimensão motivacional e seus mecanismos estão escondidos no 

inconsciente do indivíduo. 

 

O comportamento do consumidor é definido por Schiffman e Kanuk (2009) como um 

processo em que o consumidor procura, avalia e compra produtos ou serviços para 

as suas necessidades. Esses indivíduos decidem baseados na disponibilidade de 

recursos, tais como dinheiro, esforço ou conhecimento. O consumidor, enquanto 

indivíduo, pensa, sente e age para ter suas necessidades e desejos satisfeitos e faz 

isso através de um processo que conta com os seguintes passos: busca, análise, 

seleção, compra, consumo e pós consumo de um produto ou serviço. 
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De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.6) o comportamento do 

consumidor pode ser definido como as atividades que ocupam as pessoas quando 

obtêm, consomem e dispõem de produtos ou serviços. De maneira mais simples 

pode se dizer que o comportamento do consumidor é o estudo de “porque as 

pessoas compram”. Neste marco, será mais fácil desenvolver estratégias para atingir 

os consumidores se entendemos as razões pelas quais as pessoas adquirem certas 

marcas ou produtos. O comportamento do consumidor não é algo fácil de entender. 

Por outro lado, a compreensão das atitudes e motivações que compõem tal 

comportamento é fundamental para o marketing. Conhecendo as tendências de 

consumo do seu público alvo, as marcas conseguem informações para definir 

estratégias e relações mais objetivas para satisfazer os desejos e as necessidades 

dos seus clientes (Camargo, 2009). 

 

A maneira pela qual as pessoas decidem gastar seus recursos, quaisquer que 

sejam, tempo, dinheiro ou esforço, são os pilares do estudo sobre o comportamento 

do consumidor. O estudo do comportamento do consumidor tentará entender e 

prever esses fatores e buscar estratégias para influenciar no consumo como uma 

vantagem competitiva. O comportamento do consumidor, dessa forma, engloba, não 

só o produto adquirido, mas também porque compram esses produtos e com que 

frequência são utilizados e comprados (Schiffman & Kanuk, 2009). 

 

Motta (2011, p.65) afirma, de maneira semelhante, que, estudar do comportamento 

do consumidor, além de ser importantíssimo para quem toma decisões de marketing, 

tem o objetivo de tornar os consumidores favoráveis em relação a produtos e 

marcas, guiando-os às compras e tornando-se fiéis. Para isso, deve-se estudar o 

processo de decisão de compra do consumidor e conhecer as variáveis que 

interferem nesse processo. 

 

Grewal e Levy (2012) questionam porque as pessoas compram bens e serviços. 

Segundo os autores, os profissionais de marketing decifraram as escolhas de muitos 

consumidores e conseguiram criar estratégias básicas para tratar do comportamento 

do consumidor usando princípios e teorias de sociologia e psicologia. Todos nós 

somos consumidores, porém somos criaturas complexas e irracionais e muitas 
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vezes não conseguimos explicar nossas próprias ações e escolhas, completam os 

autores.  

 

Solomon (2016) argumenta que esse ramo de estudo do marketing em seus 

estágios iniciais, era chamado de comportamento do comprador. O foco era as 

interações entre consumidores e produtores no instante que a compra era 

processada. Profissionais de marketing, em sua maioria, reconhecem que o tema 

comportamento do consumidor está relacionado um evento contínuo e não apenas o 

momento em que o consumidor paga a sua conta e recebe um produto ou um 

serviço. A troca é um processo em que duas ou mais entidades ou pessoas dão um 

determinado valor e recebem outro de volta. O momento da troca, a compra 

propriamente dita, é parte do comportamento do consumidor, porém uma mais visão 

mais global do fenômeno inclui os motivos que influenciam o consumidor antes, 

durante e depois da compra. 

 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2009) o comportamento do consumidor é um 

tema de interesse dos consumidores, das empresas, profissionais de marketing e de 

profissionais que estudam ciências do comportamento humano. Para os 

consumidores, é interessante entender as percepções de valor, e com base nisso, 

aperfeiçoar o comportamento de compra. Empresas e profissionais de marketing 

podem entender como os indivíduos tomam certas decisões e com base nesse 

entendimento elaborar uma estratégia de marketing. O estudo do comportamento do 

consumidor é importante para que os estudiosos do comportamento humano 

determinem como se processa o aprendizado e quais influências externas e internas 

agem nesse processo. 

 

Segundo Solomon (2016), o consumidor é uma pessoa que descobre uma 

necessidade, ou desejo, adquire um produto e o descarta, nesse processo de três 

estágios e várias pessoas estão envolvidas nesse processo, é importante saber que 

o comprador pode não ser o usuário do produto. 

 

Para descobrir as razões que fazem com que o consumidor tome determinada 

decisão e explicar seu comportamento é necessário entender porque, quando, onde 
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e a frequência que os consumidores adquirem e utilizam o produto ou serviço 

(Mesquita, 2004) . 

 

Em se tratando de envolvimento do consumidor, Motta (2011, p.66) identifica quatro 

tipos de comportamento de compra:  

1. Comportamento de compra complexa: quando o consumidor está altamente 

envolvido com a compra e reconhece grandes diferenças entre as marcas. É 

comum em aquisição de produtos mais caros, em compras menos frequentes. 

É arriscada e invariavelmente confere ao possuidor um certo status. Em geral, 

nesse caso, os consumidores não tem muito conhecimento sobre esse 

produto e demanda um grande esforço para adquirir muito conhecimento para 

realizar uma compra consciente. 

2. Comportamento de compra com dissonância reduzida: da mesma forma que 

a compra complexa, os consumidores estão altamente envolvidos, porém não 

detectam grandes diferenças entre as marcas. Nesse caso, o produto também 

é caro e a compra pouco frequente, e também exige que o consumidor se 

esforce na busca de informações. Entretanto, como não identificam 

informações que mostrem grandes diferenças entre as alternativas de 

produtos, a compra é realizada rapidamente. 

3. Comportamento de compra que busca variedade: diferente dos tipos de 

comportamento de compra anteriores, esse tipo de compra ocorre quando os 

consumidores apresentam baixo envolvimento com a compra e percebem 

grandes diferenças entre as marcas, o que os induz a serem fiéis na medida 

em que suas necessidades forem plenamente satisfeitas. 

4. Comportamento de compra habitual: esse tipo de comportamento de compra 

também ocorre quando os consumidores apresentam baixo envolvimento com 

a compra, porém não percebem diferenças significativas entre os produtos e 

marcas. Ocorre na compra frequente de produtos mais baratos. Os 

consumidores, nesse caso, não são fiéis às marcas e não fazem avaliação 

rigorosa da escolha após a compra. 

 

Quando os consumidores recebem seus produtos ou serviços esperam que estejam 

de acordo com o dinheiro e esforço gasto na aquisição. Esperam ser tratados com 

respeito e consideração, entretanto quando isso não acontece, haverá a 
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possibilidade de ser percebido um desarranjo entre a sua relação com a empresa. 

Essa situação gera insatisfação que é condição necessária para disparar um 

comportamento de reclamação (Andrade & Brandão, 2012).  

 

Caminhando por outra vertente, Camargo (2009) explica que os pesquisadores 

sempre estiveram à procura de justificativas biológicas para o comportamento dos 

consumidores, ou seja, saber o que os leva a comprar um determinado produto ao 

invés de outro. O autor complementa afirmando que o marketing sensorial realça o 

estudo dos processamentos do sistema nervoso que levam à decisão de compra 

dos consumidores, através dos cinco sentidos. Assim, o marketing sensorial 

contribui para fazer com que os consumidores sintam-se mais à vontade no ponto de 

venda estimulando os mecanismos fisiológicos dos consumidores. 

 

2.2  Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Motta (2011) divide as variáveis que influenciam no processo de decisão de compra 

e influenciam o comportamento do consumidor em três grupos: variáveis sociais, 

pessoais e psicológicas. É importante ressaltar que apesar de estarem separadas 

nesses grupos, elas agem ao mesmo tempo influenciando o consumidor.  

 

Grewal e Levy (2012, p. 92) apontam quatro fatores que podem influenciar o 

consumidor. Primeiro, o chamado composto de marketing, formado pelo produto, 

preço, localização e promoção do produto. Em segundo, os fatores psicológicos, os 

quais são influências internas para o consumidor, tais como motivações, atitudes, 

percepção e aprendizado. Em terceiro, estão os fatores sociais, como família e 

grupos de referências e culturais. Quarto, os fatores situacionais, que são situações 

específicas de compra, uma situação específica de comparação ou estado temporal,  

que afetam o processo de decisão. 

 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2009), a tomada de decisão é 

influenciada e caracterizada por vários fatores determinantes e os separa em três 

grupos, sendo:  

1. Diferenças individuais, que inclui a demografia, psicografia, valores e 

personalidade, recursos do consumidor, motivação, conhecimento e atitudes; 
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2. Influências ambientais, que compreendem cultura, classe social, família, 

influência pessoal e situação; e  

3. Processos psicológicos, caracterizados pelo processamento da informação, 

aprendizagem e mudança de comportamento e atitude. 

 

Kotler e Keller (2006) tratam essa caracterização de forma parecida com Blackwell, 

Miniard e Engel (2009), com uma diferença na classificação dos grupos de fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor, dessa forma: culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. Os autores classificam as possíveis decisões por parte do 

consumidor quanto à escolha do produto, quanto à escolha da marca, quanto à 

escolha do revendedor, quanto à montante da compra, quanto à frequência da 

compra e quanto à forma de pagamento. 

 

Schiffman e Kanuk (2009, p. 178) identificam que a formação das atitudes do 

consumidor é enormemente influenciada pela experiência pessoal, pela família e 

amigos como agentes influenciadores, pelo marketing direto, pela mídia de massa e 

pela Internet.  

 

2.2.1 Fatores socioculturais  

 

A cultura, segundo Kottler e Keller (2006), é o mais fundamental determinante do 

comportamento e dos desejos de uma pessoa. Um comprador também tem suas 

decisões influenciadas por características pessoais, tais como idade e estágio do 

ciclo de vida, situação econômica, ocupação, personalidade, estilo de vida e 

autoestima (Schiffman & Kanuk, 2009).  

 

Para Damásio (2011), nossas mentes conscientes organizaram-se em coletivos de 

seres semelhantes, e esse fato tornou possível a criação de culturas e dos artefatos 

externos que as acompanham. Essas culturas, por sua vez, influenciaram o cérebro 

humano no decorrer das gerações. Em relação ao cérebro, Nicolelis (2011) sugere 

que a forma como o cérebro responde como um todo, seja em resposta a um 

estímulo sensorial, seja para produzir um comportamento motor particular, depende 

do seu estado global interno a cada instante, essa dinâmica é essencial para definir 

a solução ótima que o cérebro encontra para a geração de qualquer comportamento. 
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Em Solomon (2016), o autor refere-se à cultura como sendo a “lente” pelo qual as 

pessoas enxergam os produtos, assim os fatores culturais exercem profunda e 

ampla influência sobre o comportamento do consumidor.  

 

De acordo com Pride e Ferrell (2001), a cultura é a acumulação de valores, 

conhecimentos, crenças, costumes e conceitos que uma sociedade tem para se 

acomodar com seu ambiente e são passados para as próximas gerações. A cultura 

inclui valores essenciais e os diversos graus de aceitação de comportamento em 

uma específica sociedade. Os mesmos autores sugerem que a cultura influencia o 

comportamento de compra porque ela está o tempo todo em nossas vidas diárias. 

Dentro desse mesmo contexto Motta (2011) define cultura como sendo “a 

configuração de conduta aprendida e resultados de conduta cujos elementos 

componentes são partilhados e transmitidos pelos membros de uma sociedade 

particular”. Para Tavares (2008) cultura representa o conjunto de ideias, 

conhecimentos, técnicas, padrões, atitudes e comportamentos que caracterizam 

uma sociedade. 

 

Proposta por Mowen e Minor (2003), a matriz cultural, mostrada na Figura 1, 

descreve de forma sintética e visual em três conjuntos de importantes fatores que 

compõe uma cultura. Cada conjunto é caracterizado por itens que o compõem e se 

encontram no centro dessa matriz. Os valores culturais são compostos por: 

materialismo, progresso, igualdade, informalidade, conquista e individualismo. O 

ambiente material compreende nível técnico-científico, recursos naturais, aspectos 

geográficos e desenvolvimento econômico. E o ambiente socioinstitucional engloba 

as instituições legais, políticas, religiosas, comerciais e subculturas. 
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Figura 1 – Matriz Cultural proposta por Mowen e Minor. 

Fonte: Adaptado de Mowen e Minor, 2003, p. 296. 

 

Grewal e Levy (2012) definem grupo de referência como uma ou mais pessoas a 

quem um indivíduo usa como base para comparação a respeito de crenças, 

sentimentos e comportamentos. Mowen e Minor (2003) argumentam que os grupos 

de referência influenciam os consumidores através de processos de influência de 

grupo. Os grupos de referência fornecem informações para os consumidores direta 

ou indiretamente, por meio de conversas ou observações, respectivamente. Alguns 

grupos recompensam o comportamento aprovado, como uma forma de influenciar 

comportamentos e repreendem aqueles comportamentos não aprovados por eles. 

Fatores sociais impactam nas decisões de compra dos indivíduos, a cultura ou 

culturas das quais faz parte podem não ser notadamente diferentes dos grupos de 

referência que pertence. Os grupos de referência assim como a cultura influenciam o 

comportamento do consumidor (Grewal & Levy, 2012; Mowen & Minor, 2003; Motta, 

2011). 

 

Schiffman e Kanuk (2009) argumentam sobre grupos de referência e influências 

familiares, consideram que o nível de influência que o grupo de referência exerce 

sobre o comportamento do indivíduo depende da natureza do indivíduo, do produto 
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ou serviço adquirido e de fatores sociais envolvidos. Em relação a família, os autores 

definem como membros do grupo social mais básico que o indivíduo faz parte, vive 

reunido e compartilha recursos para atender suas necessidades pessoais e mútuas. 

 

Pride e Ferrell (2001, p.159) definem que as forças que outras pessoas exercem no 

comportamento de compra são chamadas de influências sociais e agrupa essas 

forças em cinco áreas principais: 

1. Papéis: conjunto de ações e atividades que é esperado de uma certa pessoa 

em uma certa posição desempenhe, baseado nas expectativas das pessoas 

em torno dela. 

2. Influências da Família: a família tem impacto muito direto no processo de 

decisão do consumidor, corroboram com essa afirmação Motta (2011) e 

Grewal e Levy (2012). A socialização do consumidor é como uma pessoa 

adquire conhecimentos e habilidades para atuar como consumidor. Pais 

ensinam as crianças como lidar com diferentes problemas, inclusive 

relacionados com decisões de compra. 

3. Grupos de Referência e Líderes de Opinião: as pessoas fazem parte de 

diversos grupos, como a própria família, por exemplo, turma da escola, 

clubes, organizações profissionais, religiosas dentre outros. Esses grupos 

afetam positiva ou negativamente, valores, atitudes e comportamentos. Um 

ou mais membros do grupo se destacam como líderes de opinião, eles 

fornecem informação sobre assuntos específicos que interessam ao grupo de 

referência que busca a informação. 

4. Classes Sociais: as pessoas classificam, em todas as sociedades, as outras 

em posições de respeito mais elevadas ou mais baixas. É um grupo aberto de 

indivíduos com classificações sociais semelhantes. Esse grupo é chamado de 

aberto porque os indivíduos podem se mover para dentro ou fora de sua 

classe.  

 

2.2.2 Fatores psicológicos 

 

Pride e Ferrell (2001) indicam como sendo as principais influências psicológicas no 

comportamento do consumidor: percepção, motivos, aprendizado, atitudes, 

personalidade e autoconceito. Completam, relatando que embora esses fatores 
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sejam internalizados, são afetados por fatores sociais externos ao indivíduo e 

determinam também, até certo ponto, o comportamento geral das pessoas. 

 

Grewal e Levy (2012) corroboram com Pride e Ferrell (2001) e, além disso, 

ressaltam que apesar de os profissionais de marketing influenciarem na decisão das 

pessoas, uma série de fatores psicológicos também interfere no modo como as 

pessoas acolhem as mensagens dos profissionais de marketing. Os autores citam 

motivações, atitudes, percepção, aprendizado e estilo de vida, como fatores 

psicológicos que influenciam no processo de decisão dos consumidores. 

 

Para entender e influenciar no comportamento do consumidor, Blackwell, Miniard e 

Engel (2009) argumentam que é necessário ter a compreensão prática de três 

processos psicológicos básicos: processamento da informação, aprendizagem e 

mudança de comportamento e atitude. O processamento da informação é 

importante, pois a comunicação é uma atividade básica do marketing, e é importante 

descobrir como as pessoas recebem, processam e sentem as comunicações do 

marketing. Quanto alguém ou alguma marca tentam influenciar o consumidor, estão 

agindo de forma a causar um aprendizado, processo em que a experiência leva a 

mudanças no comportamento e em conhecimento. Por fim, o entendimento do 

processo de mudança de comportamento e de atitude é importante para o marketing 

e reflete as influências psicológicas básicas às quais o indivíduo está submetido. 

 

Solomon (2016) associa a personalidade à formação psicológica única e como ela 

influencia a maneira de reagir ao seu ambiente. Blackwell, Miniard e Engel (2009) 

definem a personalidade como respostas consistentes aos estímulos ambientais. É 

uma maquiagem psicológica individual e única, que consistentemente influencia 

como a pessoa responde ao seu ambiente. A sinalização de nossas características 

através de estratégias conscientes e inconscientes de comportamento é parte 

central de nossas mentes e regula o que fazemos e como nos comportamos (Miller, 

2012). 

 

2.2.2.1 Motivação 
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Motta (2011, p. 81) define motivação como “agente que impulsiona os seres 

humanos a satisfazer suas necessidades a partir do momento em que são 

descobertas”. Segundo Grewal e Levy (2012, p. 92), a motivação é “uma 

necessidade ou desejo forte o bastante para fazer com que uma pessoa busque a 

satisfação”. Entretanto Pride e Ferrell (2001, p.156), corroborando com os autores 

anteriores, completam o conceito afirmando que “um motivo é uma força energética 

interna que orienta as ações da pessoa no sentido desse indivíduo satisfazer suas 

necessidades ou atingir suas metas”.  

 

Abraham Maslow (1908-1970), citado por Pride e Ferrell (2001), concebeu uma 

teoria da motivação que tem como base a hierarquia de necessidades. A Figura 2 

mostra cinco níveis de necessidades, da mais importante para a menos importante. 

Uma vez que as necessidades de um nível são satisfeitas, os seres humanos 

buscam satisfazer as necessidades do próximo nível, conforme classicamente se 

conhece como a hierarquia das necessidades, de Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Hierarquia de Necessidades, de Maslow. 

Fonte: Adaptado de Pride e Ferrell, 2001, p. 156. 

 

No nível hierárquico mais baixo estão as necessidades fisiológicas, necessárias para 

a sobrevivência, como água, alimento, sexo, roupas e teto, essas necessidades as 

pessoas tentam satisfazer primeiro. O próximo nível são as necessidades de 

segurança, que incluem a segurança de ficar livre de sofrimentos físicos e dores e 

sofrimentos emocionais. O terceiro nível é ocupado pelas necessidades sociais, que 

seriam as exigências humanas por amor e afeto e um sentimento de pertencimento. 

Necessidades de estima 

Necessidades sociais 

Necessidades de segurança 

Necessidades fisiológicas 

Necessidades de auto-realização 
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Acima estão as necessidades de estima, as pessoas querem respeito e 

reconhecimento das outras pessoas, bem como autoestima, um sentimento de seu 

próprio valor. E na parte mais alta estão as necessidades de auto-realização, estas 

se referem às necessidades das pessoas de crescimento e desenvolvimento, de se 

tornarem tudo o que são capazes de ser (Pride & Ferrel, 2001; Schiffman & Kanuk, 

2009; Blackwell, Miniard & Engel, 2009; Grewal & Levy, 2012; Mowen & Minor, 

2003). 

 

2.2.2.2 Percepção 

 

Pessoas percebem de modos diferentes uma mesma situação num mesmo tempo. 

Percepção é o processo de selecionar, organizar e interpretar entradas de 

informação para produzir significado, tal como estabelecem Pride e Ferrel (2001, p. 

155). Motta (2011, p. 82) complementa: “a percepção é o nome que se dá ao 

processo de seleção, organização e interpretação de estímulos sensoriais de cada 

um para criar um cenário significativo do mundo, que o envolve, incluindo o próprio 

indivíduo”. 

 

O indivíduo, ao receber um estímulo, o integra à sua estrutura cognitiva, 

interpretando-o e elaborando-o. A estrutura cognitiva de cada pessoa está 

relacionada à sua história pessoal, os cenários que a compõe, sua personalidade e 

às suas estruturas fisiológicas e psicológicas (Motta, 2011, p.82) .  

 

Em relação aos estímulos, tanto Motta (2011, p. 82) quanto Pride e Ferrel (2001, 

p.156) afirmam que exposição seletiva é a busca ativa de mensagens que o 

indivíduo considera agradáveis ou simpáticas. Há um afastamento das mensagens 

dolorosas ou ameaçadoras. Em outras situações ocorre a manifestação de 

estímulos, chamada de atenção seletiva, que é uma tendência que o indivíduo tem 

de reter apenas as informações que apoiam seus sentimentos e crenças pessoais. 

Outra situação que o consumidor é afetado é o fenômeno chamado de distorção 

seletiva, que é uma situação em que o indivíduo recebe uma informação e muda o 

que está sendo recebido para ser compatível com seus valores e desejos, ocorre 

quando uma pessoa recebe uma informação que é incompatível com sentimentos ou 

crenças pessoais. 
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2.2.2.3 Aprendizado 

 

Schiffman e Kanuk (2009) definem o termo aprendizagem, do ponto de vista do 

marketing, como o processo pelo qual os indivíduos adquirem conhecimento e a 

experiência das compras e do consumo que aplicam ao comportamento futuro 

relacionado a isso. 

 

Motta (2011) relata que a aprendizagem descreve mudanças no comportamento que 

ocorrem devido a experiências vividas pelo indivíduo. É um processo dinâmico que 

permite que o ser humano exista em seu ambiente e se adapte a suas modificações. 

 

De maneira diferente, porém dentro do mesmo contexto, Pride e Ferrell (2001, p. 

157) argumentam que o aprendizado refere-se às mudanças no processo de pensar 

e no comportamento de uma pessoa seja pela aquisição de informação ou pela 

experiência. 

 

2.2.2.4 Atitude 

 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 88) “a atitude é simplesmente uma 

avaliação geral de uma alternativa, variando de positiva para negativa. Uma vez 

formadas, as atitudes têm papel diretivo na escolha futura e são difíceis de mudar”. 

Entretanto, Solomon (2016) caracteriza as atitudes como um modelo ABC (Affection, 

Behavior, Cognition), onde o afeto relaciona-se em como se sente o consumidor 

quanto a um objetivo de uma atitude, o comportamento abrange as intenções da 

pessoa para fazer algo com relação a um objeto de atitude e a cognição aponta as 

crenças do consumidor sobre um objeto de atitude. 

 

Atitude pode ser entendida como uma predisposição aprendida para responder de 

maneira favorável ou desfavorável à uma certa situação. Atitude também é 

considerada como um esforço do ser humano para dar ordem e sentido ao universo 

ao seu redor (Motta, 2011). 
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Pride e Ferrel (2001, p.158) afirmam que “atitudes de um consumidor em relação a 

uma empresa e seus produtos influenciam de maneira contundente o sucesso ou o 

fracasso da estratégia de marketing da empresa”. 

 

2.2.2.5 Personalidade e autoconceito 

 

Os autores Pride e Ferrel (2001) definem personalidade como sendo um conjunto de 

traços internos e tendências de comportamento únicas que resultam em padrões 

constantes. Características hereditárias e experiências pessoais formam a 

personalidade e tornam esse indivíduo único. 

 

No entendimento de Motta (2011) personalidade compreende as características 

psicológicas distintas de uma pessoa e conduzem a respostas consistentes e 

duradouras em seu ambiente. O fato de as respostas serem consistentes possibilita 

classificar uma pessoa como agressiva ou submissa, chata ou carismática e assim 

por diante. 

 

Para Schiffman e Kanuk (2009) a grande variedade de pontos de vista a cerca da 

definição de personalidade torna difícil elaborar uma definição única. Os autores 

propõem que a personalidade pode ser definida como as características psicológicas 

internas que determinam e refletem como uma pessoa reage a seu ambiente, e  

apresentam três propriedades distintas e importantes no estudo da personalidade: 

(1) a personalidade é reflexo das diferenças individuais; (2) a personalidade é 

estável e duradoura; e (3) a personalidade pode ser modificada. 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2009, p 220) declaram: quando a comunicação de 

marketing é bem sucedida, uma pessoa sente que o comunicador a compreende e 

respeita sua individualidade. Corroboram com o conceito que a personalidade é 

única quando dizem que “a personalidade é uma maquiagem psicológica única, que 

consistentemente influi como a pessoa reage ao seu ambiente”. Motta (2011, p.83) 

alerta para o fato de que os alguns profissionais de marketing dão importância ao 

autoconceito (ou autoimagem) de uma pessoa, que é a maneira como ela se vê. 

Dessa forma, se houver uma convergência entre a imagem simbólica do produto e a 
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imagem idiossincrática que o indivíduo tem de si mesmo, o produto terá melhores 

chances de ser bem avaliado.  

 

Com relação a autoconceito, Pride e Ferrell (2001) conceituam como sendo a visão 

ou percepção da pessoa sobre si mesma, nesse sentido os indivíduos desenvolvem 

e alteram o próprio autoconceito baseado em interação das dimensões psicológicas 

e sociais. Um comprador adquire produtos que refletem e reforçam o autoconceito. 

Os autores concluem que as decisões de compra são importantes para o 

desenvolvimento e a manutenção de um autoconceito estável. 

 

2.2.3 Fatores pessoais e situacionais 

 

Para Motta (2011), as variáveis pessoais estão relacionadas às características 

demográficas do indivíduo consumidor, e que, sem dúvida interferem nas decisões 

de compra. Segundo o mesmo autor, entre as inúmeras variáveis pessoais utilizadas 

pelos profissionais do marketing, estão: sexo, idade, grau de instrução, profissão e 

ocupação, renda e geodemografia. Blackwell, Miniard e Engel (2009) incluem essas 

variáveis pessoais, dentro dos fatores que possam influenciar no comportamento do 

consumidor, na categoria diferenças individuais, que tem cinco principais categorias: 

(1) demografia, psicografia, valores e personalidade, (2) recursos do consumidor; (3) 

motivação; (4) conhecimento e (5) atitudes.  

 

Pride e Ferrel (2011) apontam que as influências situacionais decorrem de 

circunstâncias, do tempo e da localização que podem interferir no processo de 

decisão de compra. Os autores classificam os fatores situacionais em cinco 

categorias: local físico, local social, perspectiva de tempo, razão da compra e estado 

de espírito e condição momentânea do comprador. Para Mowen e Minor (2003) as 

situações do consumidor consistem nos fatores temporários do ambiente que forma 

o contexto da atividade do consumidor. Dessa forma a situação do consumidor 

compreende os fatores que envolvem o tempo e o lugar nos quais a atividade do 

consumidor está acontecendo. 

 

Os fatores psicológicos e sociais, em geral, influenciam no comportamento do 

processo de decisão do consumidor da mesma maneira todas as vezes. Entretanto, 
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algumas vezes os fatores situacionais ou fatores específicos da situação podem 

superar as questões psicológicas e sociais. Os fatores situacionais estão 

relacionados às situações de compra e aquisição, da mesma forma que os estados 

temporais (Grewal & Levy, 2012).  

 

Blackwell, Miniard e Engel (2009), complementam que possivelmente os 

consumidores estabeleçam ao produto, uma classe de compra, podendo se tornar 

diferente através de suas intenções, como: compra totalmente planejada, o produto 

e a marca são definidos antecipadamente; compra parcialmente planejada, quando 

o consumidor tem a intenção de compra de um determinado produto, mas escolherá 

a marca na hora da compra; ou ainda a compra não planejada em que tanto o 

produto quanto a marca são escolhidos no ponto de venda, o que reforça a 

influência situacional como fator importante na efetivação da intenção de compra. 

 

2.3  Processo de decisão de compra 

 

O processo decisório do consumidor é descrito como cognitivo. O consumidor toma 

consciência de uma necessidade ou desejo e de possíveis maneiras de como 

satisfazê-lo (Foxall, 2005). Já Grewal e Levy (2012) afirmam que o modelo do 

processo de decisão do consumidor representa as etapas que os consumidores são 

submetidos em todo o processo que vem a ser antes, durante e depois de fazerem 

as compras. 

 

Motta (2011) explica, baseando-se em diversos autores, entre eles Blackwell, 

Miniard e Engel (2009), que para entender claramente o comportamento do 

consumidor durante o processo de compra é imprescindível ter em mente que o 

consumidor passa por cinco estágios em seu processo de decisão de compra: (1) 

reconhecimento da necessidade, (2) busca de informações, (3) avaliação de 

alternativas, (4) compra e (5) comportamento pós-compra. É importante, continua o 

autor, ter em mente que apesar de análise dos estágios do processo de decisão de 

compra ser compartimentalizada, os estágios podem ocorrer simultaneamente e não 

são unidirecionais, ou seja, estágios podem ser retomados depois de ultrapassados. 

Alem disso, alguns estágios podem ser suprimidos e outros podem ganhar mais 

importância, dependendo do esforço e envolvimento do consumidor. 
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Dentro da mesma linha, Pride e Ferrell (2001, p. 151) ressaltam que o processo de 

decisão de compras do consumidor compreende cinco estágios: identificação do 

problema, busca de informações, avaliação das alternativas, compra e avaliação 

pós-compra. Os autores complementam: as decisões dos consumidores não incluem 

sempre todos os cinco estágios. Pessoas que estejam envolvidas em solução 

ampliada de problema, geralmente passam por todos os estágios do processo de 

decisão, entretanto pessoas engajadas em soluções limitadas para seus problemas 

e no comportamento de resposta rotineira podem omitir algum estágio. 

 

Solomon (2016) corrobora com essa linha de pensamento: como algumas decisões 

de compra são mais importantes do que outras, a quantidade de esforço que o 

consumidor coloca em cada compra é diferente. Em alguns casos o processo de 

decisão é quase automático, outras vezes, para chegar a uma decisão de compra é 

necessário muito tempo e esforço. 

 

Já Kahneman (2011) sugere que muitas das decisões econômicas dos indivíduos 

são baseadas em heurísticas e por meio de um processamento cognitivo mais 

automático, onde nem todas as variáveis são devidamente ponderadas. 

 

Para Schiffman e Kanuk (2009, p. 10), o processo decisório de compra é composto 

de três estágios, únicos, porém conectados: entrada, processamento e saída. A 

Figura 3 mostra o modelo simples de tomada de decisão do consumidor.  

 

Os autores argumentam que o estágio de Entrada pode influir na identificação, por 

parte do consumidor, da necessidade de um produto e consiste em duas principais 

fontes de informação: os esforços de marketing da empresa (o produto, preço do 

produto, sua promoção e onde é vendido) e influências sociológicas externas sobre 

o consumidor (família, amigos, vizinhos, outras fontes não comerciais, classe social 

e outras afiliações culturais e subculturais). O estágio Processo, desse modelo, é 

focado em como os consumidores decidem, os fatores psicológicos afetam a 

maneira como essas entradas externas influem em como o consumidor irá 

reconhecer uma necessidade, a busca de informações e avaliação de alternativas. E 



 

 

41 

no estágio de Saída encontram-se duas atividades de pós-decisão estreitamente 

relacionadas: o comportamento de compra e a avaliação pós-compra. 

 

 

Figura 3 – Modelo simples de tomada de decisão do consumidor 

Fonte: Schiffman e Kanuk, 2009, p. 10. 

 

2.3.1 Reconhecimento da necessidade 

 

De acordo com Blackwell, Miniard & Engel (2009, p. 74), o ponto de partida de 

qualquer decisão de compra é uma necessidade do consumidor. O reconhecimento 

dessa necessidade ocorre quando o indivíduo sente a diferença entre o que ele ou 

ela percebe ser o ideal versus o estado atual das coisas. A figura 4 mostra como os 

autores modelam o reconhecimento da necessidade. 
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Figura 4 – Reconhecimento da Necessidade 

Fonte: Blackwell, Miniard e Engel, 2009, p. 76. 

 

Solomon (2016) comenta que o reconhecimento do problema ocorre, sempre que o 

consumidor percebe uma significativa diferença entre seu estado atual e algum 

estado ideal ou desejado. O indivíduo nota que há um problema a ser resolvido, 

podendo ser pequeno ou grande, simples ou complexo. A identificação da 

oportunidade pode ocorrer de vários modos. A qualidade do estado real da pessoa 

pode diminuir simplesmente quando falta um produto ou quando a compra de um 

produto é inadequada para satisfazer as necessidades, ou resolver seu problema ou 

ainda quando se criam necessidades novas. 

 

Entretanto, Schiffman e Kanuk (2009, p. 382) argumentam que o reconhecimento de 

uma necessidade tende a ocorrer quando o consumidor se vê diante de um 

problema. E nessa situação, os autores afirmam (p. 383) que parece haver dois 

estilos diferentes de reconhecimento de um problema ou de uma necessidade. Há 

consumidores que são do tipo estado real, estes percebem o problema quando o 

produto ou serviço não são satisfatórios, e há consumidores que se comportam de 

maneira oposta, são os do tipo estado desejado, para os indivíduos dessa categoria, 

o simples desejo por alguma coisa nova pode deflagrar o processo de decisão.  
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Indo ao encontro de Schiffman e Kanuk (2009), Pride e Ferrell (2001, p. 152) 

argumentam que a identificação do problema ocorre quando um comprador ganha 

consciência de uma diferença entre o estado desejado e a condição real. A 

velocidade da identificação pode ser rápida ou lenta. Os autores explicam que em 

alguns casos a pessoa tem uma necessidade ou problema, porém não tem 

consciência do fato. Os profissionais do marketing usam o pessoal de vendas, a 

propaganda e a embalagem para ajudar a deflagrar o reconhecimento dessas 

necessidades ou problemas por parte do consumidor. 

 

Quanto maior a discrepância entre esses dois estados, maior será o reconhecimento 

da necessidade, é o que Grewal e Levy (2012 p.83) afirmam. Além disso, as 

necessidades podem ser classificadas como funcionais, referindo-se ao 

desempenho de um produto ou serviço ou ainda as necessidades psicológicas, que 

são relacionadas à gratificação pessoal que os consumidores associam com um 

produto ou serviço. 

 

Foxall (2005, p.89) cita conscientização, referindo-se ao estágio em que o 

consumidor identifica um problema ou necessidade, entretanto trata diferente este 

estágio, pois considera que o consumidor é bombardeado por milhares de 

propagandas que tentam persuadi-lo. Há uma grande competição pela atenção e 

pelo entendimento do indivíduo. Felizmente, continua o autor, a maioria desses 

estímulos sociais, econômicos e de marketing é filtrada e não causam efeito sobre o 

processo de decisão.  A eficiência do processo de decisão exige que a atenção e a 

percepção sejam seletivas. 

 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, p. 293) definem estado real como o modo que 

um indivíduo percebe seus sentimentos e sua situação no momento atual e estado 

desejado é o modo como a pessoa deseja se sentir no momento atual. 

 

Motta (2011) enfatiza que convencionou-se chamar de necessidade o hiato entre o 

estado desejado e o estado atual do consumidor. Essas necessidades podem ser 

primárias ou secundárias. Necessidades primárias são inatas e fisiológicas, de fácil 

reconhecimento, porém as necessidades secundárias por serem psicológicas e 
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aprendidas, dependem do contexto em que o indivíduo está integrado. O 

reconhecimento de uma necessidade pode não gerar automaticamente uma ação. É 

importante que essas necessidades dos consumidores sejam detectadas pelos 

profissionais de marketing e pelas marcas, para em quando não houver um produto 

que satisfaça essas necessidades, as empresas inovem e criem esses produtos, 

Crawford & Benedetto (2016) ressaltam que essa decisão deve ser tomada baseada 

em critérios técnicos e comerciais. Os autores completam de forma categórica: “A 

verdade é a seguinte: um novo produto bem-sucedido é melhor para uma empresa 

do que qualquer outra coisa. O verdadeiro motivo de existência de uma empresa é o 

valor que suas atividades oferecem aos outros e pelo qual eles pagam”. 

 

2.3.2 Busca de informações 

 

Argumentam Pride e Ferrell (2001, p.152) que, ao identificar o problema ou a 

necessidade, e se continuarem no processo de decisão, os compradores procuram 

informações de produto que resolvam o referido problema ou satisfaçam a 

necessidade identificada. Os autores complementam mostrando que busca de 

informação tem dois aspectos, a busca interna e a busca externa. Corroborando 

com o Pride e Ferrel (2001), Grewal e Levy (2012, p. 84) definem busca interna por 

informações como sendo a busca do comprador por informações em sua própria 

memória e seu conhecimento sobre o produto ou serviço, já em uma busca externa 

por informações o comprador busca informações fora de sua base de conhecimento 

pessoal a fim de ajudá-lo na decisão da compra. Essa lacuna pode ser preenchida 

em conversas com amigos, familiares ou vendedores, os consumidores também 

procuram na mídia por informações não tendenciosas. Outra fonte externa muito 

usada é a Internet. 

 

De acordo com Foxall (2005, p. 89) nem o reconhecimento e conscientização de 

como o problema pode ser resolvido ou a necessidade pode ser sanada garantem a 

continuidade do processo decisório. O consumidor só continuará se o problema for 

importante ou se acreditar que há uma solução disponível. Somente quando o grau 

de adesão ou envolvimento com o problema é suficientemente alto, o consumidor 

estará propenso a procurar mais informações interna e externamente.  
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De maneira semelhante Blackwell, Miniard & Engel (2009, p. 76) apontam que a 

busca de informação pode ser interna através da recuperação do conhecimento na 

memória, ou talvez, nas tendências genéticas;  ou ela pode ser externa, coletando 

informações entre os pares, familiares e no mercado, como apresenta na Figura 5. 

 

Figura 5 – Busca de informações. 

Fonte: Blackwell, Miniard e Engel, 2009, p. 76. 

 

Complementando o assunto Blackwell, Miniard & Engel  (2008, p. 76-77) informam 

que, por vezes, os consumidores buscam passivamente, se tornando mais 

receptivos às informações a sua volta; enquanto em outras situações,  eles se 

engajam em um comportamento ativo de busca de informação, prestando atenção a 

anúncios, pesquisando em publicações de consumo, buscando na Internet ou 

visitando  shoppings centers e lojas de varejo. 

 

Motta (2011, p.68) aponta diferentes níveis com os quais o consumidor busca as 

informações, o nível de atenção elevada e o de busca ativa. No nível de atenção 

elevada o consumidor se torna receptivo às informações acerca de como satisfazer 
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sua necessidade, age de maneira passiva. Contudo, no nível de busca ativa o 

consumidor se engaja no processo de prospecção de informações. 

 

De forma diferente, Schiffman e Kanuk (2009, p.383) definem essa fase do processo 

de decisão do consumidor como busca pré-compra, indicando que começa quando o 

consumidor percebe uma necessidade que pode ser atendida pela compra e 

consumo de um produto. Assim, a lembrança de experiências passadas pode 

fornecer ao consumidor informações adequadas para fazer a escolha. Entretanto, os 

autores ressaltam, que quando o consumidor não tem experiência prévia, terá de se 

envolver em uma busca extensiva no âmbito externo à procura de informações com 

as quais possa fundamentar uma escolha. 

 

O processamento das informações é uma etapa importante, afirmam Blackwell, 

Miniard e Engel (2009, p. 77-78) que ao ser exposto à informação resultante da 

busca externa, o consumidor então passa a processar o estímulo.  

 

2.3.3 Avaliação de alternativas 

 

Fazer uma escolha entre alternativas disponíveis demanda grande parte do esforço 

despendido em um processo de decisão de compra, é o que diz Solomon (2016).  

 

Após buscar informações sobre produtos que possam satisfazer sua necessidade ou 

resolver seu problema, o consumidor iniciará um processo de avaliação das 

alternativas disponíveis. Nesse estágio o consumidor percebe as opções 

encontradas como conjuntos de atributos que certamente irão atender às suas 

necessidades ou resolver seu problema, irá então elaborar um conceito pessoal 

sobre essas alternativas, baseando-se na utilidade que cada opção oferece em 

função dos atributos buscados (Motta, 2011, p. 69). 

 

Foxall (2005, p. 89) argumenta que os resultados do processamento das 

informações adquiridas no estágio busca de informações são crenças e atitudes, 

que modelam as decisões e intenções e que por sua vez, induzem certas ações, tais 

como, comprar, consumir e economizar. Mowen e Minor (2003, p. 201) corroboram 

afirmando que o consumidor compara as opções encontradas, que apresentam 
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possibilidade de satisfazer sua necessidade, e assim formam crenças, atitudes e 

intenções. 

 

Na visão de Pride e Ferrell (2001, p. 153), uma busca bem sucedida tem como 

resultado um conjunto de marcas que o comprador enxerga como alternativas 

viáveis. Esse conjunto de marcas é por vezes denominado conjunto considerado ou 

evocado. Os critérios para avaliar produtos em um conjunto considerado são 

objetivos (como taxas, relação custo benefício) ou subjetivos (como estilo), esses 

com características importantes para o comprador. 

 

Grewal e Levy (2012, p. 86) defendem que uma vez que o consumidor tenha 

reconhecido um problema e pesquisado opções possíveis para satisfazer as 

necessidades ou resolvê-lo, ele deve peneirar as escolhas possíveis a analisar 

avaliativamente as alternativas. Essa avaliação ocorre, muitas vezes, quando o 

comprador está engajado no processo de busca de informações. Os autores indicam 

que o consumidor, na fase de avaliação de alternativas, separa, organiza e 

categoriza as alternativas de modo a tornar mais fácil seu processo de decisão. 

Então, o consumidor cria um conjunto universal de alternativas, que inclui todas as 

escolhas possíveis, porém, como seria incômodo para uma pessoa se lembrar de 

todas essas possibilidades para cada decisão de compra, os profissionais de 

marketing consideram focar em apenas um subconjunto de escolhas. Destacam os 

mesmos autores, dois subconjuntos importantes, o conjunto de recuperação, que 

possui as alternativas de marcas ou lojas que vêm à mente do consumidor, e o 

conjunto de consideração do consumidor, que compreende as marcas e lojas 

alternativas que declara que consideraria em uma decisão de compra. 

 

Quando avaliam alternativas diferentes, os consumidores, muitas vezes, tomam por 

base suas avaliações em um conjunto de atributos importantes, ou em critérios de 

avaliação. 

 

De forma semelhante aos autores citados anteriormente, Schiffman e Kanuk (2009, 

p.385) propõem que ao avaliar potenciais alternativas, consumidores normalmente 

utilizam dois tipos de informações: (1) uma lista de marcas (ou modelos) da qual 

pretendem fazer uma seleção (conjunto evocado ou considerado) e (2) os critérios 
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que serão utilizados para avaliar cada marca ou modelo. Fazer uma seleção a partir 

de uma amostra de todas as marcas é uma característica humana, esse processo 

ajuda a simplificar o processo de tomada de decisão pelo consumidor. 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.79) destacam que os consumidores comparam o 

que conhecem sobre diferentes produtos e marcas com o que está internamente 

determinado como o mais importante, dessa  forma começam a estreitar o campo de 

possibilidades antes de finalmente resolver comprar uma delas. 

 

2.3.4 Compra 

 

Nesse estágio, o consumidor escolhe o produto. A seleção é baseada no resultado 

do estágio de avaliação e em outras dimensões, é o que salienta Pride e Ferrel 

(2001, p. 153-154), considerando ainda que a disponibilidade do produto pode 

influenciar qual marca será efetivamente comprada, pois a marca escolhida nem 

sempre estará disponível para a venda, nesse caso o consumidor pode optar pela 

marca que ficou em segundo lugar em sua escolha. Os autores alertam para o fato 

de que o vendedor escolhido pode afetar a seleção final do produto e questões 

como preço, entrega, garantias, manutenção, instalação e formas de crédito são 

resolvidas em conjunto.  

 

De forma similar, Motta (2011, p.69) argumenta que após reconhecer a necessidade, 

assimilar as informações necessárias e avaliar as alternativas disponíveis para 

satisfazer suas necessidades ou resolver seu problema, o consumidor sente-se 

pronto para decidir a sua compra, essa decisão inclui a seleção do tipo de produto, 

marca, o local, forma de pagamento, quantidade e o momento em que será 

realizada a compra. Um ponto que o autor ressalta é que o processo pode parar 

nesse estágio, afinal uma das decisões possíveis é a de não comprar, isto pode 

ocorrer por fatores circunstancias inesperados, como influência de atitudes de outras 

pessoas, mudanças de motivações, alteração nos recursos disponíveis para a 

compra, aquisição de novas informações e a indisponibilidade do produto que foi 

selecionado como alternativa desejada. 
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Schiffman e Kanuk (2009, p.392-393) constatam que os consumidores fazem três 

tipos de compra: (1) compras por experiência, nesse caso o consumidor faz a 

compra do produto pela primeira vez e adquire uma quantidade menor que a normal, 

é uma fase exploratória no processo de compra; (2) compras repetidas, o 

consumidor nesse caso já aprovou o produto e este conceito está fortemente 

associado ao conceito de lealdade à marca, diferente da compra por experiência, 

nesse caso o consumidor adquire quantidades maiores; e (3) compras de 

comprometimento de longo prazo, que são aquisições de produtos que não são 

possíveis a compra por experiência, em geral bens duráveis e de custo mais 

oneroso.  

 

Neste estágio o consumidor passa por duas fases, segundo Blackwell, Miniard e 

Engel (2009, p.82), após decidir-se sobre a compra o consumidor passa pela 

primeira fase, escolhe um vendedor em vez de outro, ou escolhe outra forma de 

venda, como catálogos, anúncios pela TV ou Internet. A segunda fase envolve 

escolhas dentro da loja e sob a influência do vendedor, das vitrines, de meios 

eletrônicos e propagandas no local da venda. 

 

2.3.5 Avaliação pós compra 

 

Pride e Ferrel (2001, p. 154) , Motta (2011, p.70), Schiffman e Kanuk (2009, p. 393) 

e Grewal e Levy (2012, p.89) concordam que o resultado desse estágio será a 

satisfação ou insatisfação. O consumidor irá se queixar, reclamar, demonstrar sua 

insatisfação ou comprar novamente aquela marca e produto escolhidos se tornando 

fiel à marca. Os autores indicam que a satisfação ocorre quando o desempenho do 

produto é consistente com o que esperava o consumidor, ou ainda, excede suas 

expectativas. A insatisfação ocorre quando o contrário acontece, o desempenho do 

produto fica aquém da expectativa do consumidor. 

 

Tanto Motta (2011) quanto Pride e Ferrel (2001) destacam que uma disfunção pode 

ocorrer no processo de compra, é a dissonância cognitiva, que seria um estágio de 

desconforto psicológico gerado pela inconsistência entre o estado esperado e o 

realmente obtido. 
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Grewal e Levy (2012, p.89) argumentam, de maneira ligeiramente diferente, que são 

três os resultados possíveis no estágio pós-compra: a satisfação do cliente, 

dissonância pós-compra e lealdade do cliente. O autor também destaca que os 

profissionais de marketing tem especial interesse no comportamento pós-compra 

porque ele envolve clientes reais ao invés de clientes potenciais. Esses profissionais 

esperam desenvolver clientes satisfeitos e que se tornem leais à marca, para 

comprarem novamente e espalharem comentários positivos relacionados a sua 

experiência. 

 

2.3.6 O Modelo de Blackwell, Miniard e Engel 

 

Construído com base nas etapas do processo de tomada de decisão, o modelo é 

mostrado na íntegra na figura 6, Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 73–84) 

demonstram que esse modelo captura as atividades que ocorrem no momento em 

que as decisões são tomadas de forma esquemática e aponta de que maneira 

forças internas e externas interagem e afetam de que maneira os consumidores 

pensam, avaliam e agem. O modelo identifica como é a passagem dos 

consumidores pelos estágios mais importantes de tomada de decisão.  

 

Segundo os autores, um dos objetivos do modelo é fornecer ajuda para os 

profissionais de marketing, analistas de mercado e pesquisadores a estudar os 

consumidores e clientes. Fabricantes diferentes, grandes e pequenos varejistas e 

organizações sem fins lucrativos utilizam o modelo de processo de decisão do 

consumidor para: identificar as relações entre variáveis que afetam a tomada de 

decisão do consumidor, identificar tópicos para pesquisas adicionais e para 

desenvolver e implementar estratégias para o marketing.  

 

Este modelo, argumentam Lopes e Da Silva (2011), procura desenvolver um quadro 

que organiza o conhecimento sobre o comportamento do consumidor, com especial 

atenção à aprendizagem, o modelo considera que o comportamento de consumo 

ocorre por meio de um processo com quatro componentes básicos: estímulos, que 

podem ser entradas ou insumos, processamento de informação, processo decisório 

e variáveis ambientais. 
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Figura 6 - Modelo de Engel, Blackwell e Miniard 

Fonte: adaptado de Blackwell, Miniard e Engel, 2009, p. 86.  5
1
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2.4 Consumidor de tecnologia 

 

O Índice de Disposição para Tecnologia (TRI – Technology Readiness Index) foi 

desenvolvido por Parasuraman e Colby (2002) e diz respeito a propensão dos 

indivíduos em adotar e usar novas tecnologias, tanto profissional como 

pessoalmente, com objetivo de atingir suas metas.  

 

A partir dessa análise, constata-se que essa escolha é mais relacionada ao 

psicológico do que à habilidade própria do individuo. Uma combinação de crenças 

define a adoção desses produtos. Elementos contribuintes e inibidores do consumo 

de tecnologia, segundo Souza e Luce (2005), corroborando com Pinto (2007): 

1. Otimismo – ideia que a tecnologia é boa e oferece maior controle. 

2. Inovação – referencia a ideia de pessoas experimentando lançamentos de 

produtos que tenham novas tecnologias. 

3. Desconforto – pessoas sentem que a tecnologia não é feita para todos. 

4. Insegurança – desconfiança em relação ao funcionamento da tecnologia. 

 

Otimismo e inovação se caracterizam como condutores da propensão ou prontidão 

para tecnologia, enquanto desconforto e insegurança representam fatores que 

atrasam ou impedem a adoção desses novos produtos, segundo Parsuraman e 

Colby (2002, como citado em Sousa & Luce, 2005). 

 

Um novo posicionamento de classe, ou de status ou prestígio que surge tem como 

base o nível de instrução, conhecimento e familiaridade com a tecnologia, 

destacando-se computadores e Internet. Os consumidores do mundo inteiro 

perceberam que adquirir um conhecimento funcional de computadores é 

fundamental para que não fiquem obsoletos e nem prejudicados social e 

profissionalmente. É o reconhecimento de uma nova classe tecnológica (Schiffman 

& Kanuk (2009, p. 270). 

 

Entretanto, Pinto (2009) constata que as pessoas de baixa renda, relatadas em sua 

pesquisa (p. 188), não possuem muitas formas de lazer e entretenimento, a vida 

social se restringe a sair de casa para trabalhar. Muitos dos entrevistados afirmam 

que a televisão ou aparelho de som é a fonte mais importante de lazer e 
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entretenimento em suas vidas. Com a queda dos preços dos dispositivos eletrônicos 

e acesso ao crédito, esses equipamentos assumem papel importante e central na 

vida dessas pessoas.  

 

Todos nós somos consumidores de produtos de alta tecnologia. Pinto (2007) 

concorda com Souza e Luce (2005) enfatizando que embora o desenvolvimento 

tecnológico gere benefícios inquestionáveis quanto à conveniência, eficiência, 

velocidade e produtividade, pesquisas evidenciam sentimentos negativos dos 

consumidores em relação a produtos tecnológicos, resultando em frustrações para o 

consumidor interagir com a tecnologia. 

 

Mohr, Sengupta, Slater e Lucht (2012) destacam que o mercado foi invadido por 

uma onda digital, foram tantas inovações que surgiram e que geraram novas 

necessidades de consumo, além de uma necessária gestão deste contexto. Assim 

sendo, torna-se necessário que as empresas estabeleçam estratégias de marketing 

mais eficazes para produtos de tecnologia e compreendam porque esse consumidor 

decide por um determinado produto dessa categoria.  

 

Os autores citam seis características que influenciam uma escolha por uma 

determinada tecnologia ou inovação ou produto. A primeira é a vantagem relativa, 

percebida como benefício em relação ao custo. É uma visão mais utilitarista, onde a 

justificativa da compra do produto está associada às vantagens de possuí-lo. 

 

A segunda característica apontada é a compatibilidade e refere-se às adaptações 

necessárias ao consumidor no momento em que adotar ou adquirir esse novo 

produto. A compatibilidade está associada à outra característica, a complexidade, 

muitos produtos são mais difíceis de usar e a adoção por parte dos consumidores 

ocorre de modo mais lento.  

 

Mohr et al. (2012) definem a capacidade de teste como a quarta característica, a 

possibilidade de realizar testes para verificar se o produto atende os requisitos e 

exigências do consumidor reduz o risco percebido pelos potenciais compradores. 

Como quinta característica está a capacidade de comunicar os benefícios do 

produto, a possibilidade de comprar o produto de alta tecnologia é influenciada pelo 
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modo como os consumidores vão enxergar as vantagens e recursos do novo 

produto. 

 

Os autores finalizam apontando a capacidade de percepção dos benefícios do 

produto por parte de outros consumidores, quanto mais consumidores perceberem 

os benefícios obtidos por alguém que já adotou o produto, melhor será a sua 

aceitação. 

 

2.5  Modelo analítico da pesquisa 

 

“Comprar constitui uma parte enorme de nossas vidas quotidianas” é o que diz 

Lindstrom (2008). Somos o tempo todo bombardeados por anúncios e mensagens 

publicitárias, comerciais de televisão, outdoors, anúncios nas páginas de Internet, 

vitrines, marcas. Categoricamente, Pinker (2001) diz: “exibições conspícuas de 

consumo, lazer e escândalo da elite são estimuladas pela ralé”. O autor continua 

questionando:  

 
Que melhor prova de que você tem dinheiro de sobra do que ser capaz de 
gastá-lo com bugigangas e proezas que não enchem barriga nem protegem 
da chuva, mas requerem materiais preciosos, anos de prática, domínio de 
textos obscuros ou intimidade com a elite? Pinker (2001 p.547). 

 

Compramos muitas vezes não por utilitarismo, mas por razões hedônicas ou porque 

os produtos nos encantam. Não necessariamente pela utilidade, mas pelos valores 

ou crenças que adquirindo aquele produto, nós, indivíduos consumidores, possamos 

atingir uma situação melhor que a anterior. Lindstrom (2008) constata que “boa parte 

do que acontece no cérebro é emocional, e não cognitivo” e que é por meio das 

emoções que o cérebro codifica as coisas que têm valor, nesse caso uma marca 

que nos cativa emocionalmente venceria todos os testes. Assim, o autor conclui que 

as propagandas e o merchandising só trarão retorno se despertar emoções nos 

consumidores. 

 

O modelo analítico da pesquisa, mostrado na Figura 7, descreve os passos que 

ocorrem durante o processo de compra e pós-compra de um produto. Conecta o  
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comportamento do consumidor, dissonância cognitiva e vingança do consumidor 

num arcabouço estrutural único, de onde surgem as relações para o estudo. 

 

 

 

Figura 7 – o modelo analítico da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após se encantar e adquirir o produto, o consumidor faz uma avaliação do que 

adquiriu, compara com suas expectativas e pode ficar satisfeito com o produto tendo 

suas necessidades atendidas, ou entra em um estado de dissonância cognitiva, que 

é um estado de desconforto entre a situação desejada, que o consumidor tem em 

relação às suas expectativas e a situação real em que se encontra. O indivíduo 

nesta situação ficará frustrado e propenso a sentir raiva, uma vez que suas 

necessidades que seriam satisfeitas com a aquisição do produto, não serão 

atendidas. A raiva é ingrediente para uma possível retaliação ou vingança. 
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2.5.1 Encantos 

 

“Os sentimentos emocionais são as percepções compostas daquilo que ocorre em 

nosso corpo e na nossa mente quando uma emoção está em curso” (Damásio, 

2011).  

 

Camargo (2009) afirma que a criação de um vínculo afetivo com o consumidor, não 

apenas estimula a compra, mas reforça a lembrança da marca. As estratégias de 

marketing sensorial têm a capacidade de deixar o consumidor mais confortável e a 

vontade no ponto de venda. 

 

Maslin (2009) citado por Sousa (2012) afirma que as sensações possuem uma 

localização corporal possível de ser reconhecida em parte definida. Como exemplo, 

argumenta que faz sentido uma pessoa dizer que sente dor na perna direita, porém 

não faz sentido se essa pessoa afirmar que sua crença se localiza no braço 

esquerdo. Contudo a localização da sensação não pode ser totalmente definida, 

como um objeto físico. Pessoas amputadas continuam a sentir um membro tempos 

depois de sua amputação. O local da dor está relacionado à descrição do indivíduo 

que a sente. Assim, pode-se dizer que é pertinente ao fenômeno. 

 

Sousa (2012) complementa afirmando que diferentemente das sensações, as 

pessoas podem ter crenças, conhecimento, compreensão, desejos e intenções, 

mesmo que não exista consciência de sua existência.  A autora considera que o ser 

humano, apesar de intencionalmente racional, adota posturas irracionais e que 

existe fortes componentes influenciadores das decisões, especialmente relacionado 

aos aspectos culturais a experiências passadas, assim pode-se concluir que os 

profissionais de marketing tenham dificuldades para identificar aspectos associados 

ao consumo que não possam ser claramente descritos pelo próprio consumidor. 

 

2.5.2 Avaliação e expectativa 

 

Expectativas são, segundo Mowen e Minor (2003) , as primeiras opiniões de uma 

pessoa sobre o que deveria acontecer em uma determinada circunstância. As 
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expectativas interferem diretamente na maneira como os consumidores 

compreendem e interpretam os estímulos do marketing.  

 

Hoyer e Macinnis (2012) definem expectativas como sendo crenças sobre como 

será o desempenho de um produto ou serviço. Caso ocorra uma discrepância entre 

as expectativas e o desempenho real do produto, ocorrerá a chamada 

desconfirmação, que pode ser tanto positiva, quando o desempenho for muito 

superior ao esperado, como negativa, em ocorrências de o desempenho do produto 

ficar muito aquém do que era previsto. “Depois da compra, os compradores 

começam a avaliar o produto para se certificarem de que seu desempenho real 

atende os níveis esperados” (Pride & Ferrell, 2001).  

 

A avaliação de um consumidor em relação a uma compra pode ser influenciada pelo 

processo de compra em si, pela dissonância cognitiva, pelo uso do produto, pelo 

ambiente e atendimento da loja, sendo que tanto a loja quanto o produto podem ser 

objetos de avaliação (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007 p.393). 

 

2.5.3  Dissonância cognitiva  

 

Motta (2011, p.70) define a dissonância cognitiva como uma disfunção que pode 

ocorrer no processo de compra, e gerar interferências no comportamento pós-

compra. É um estado de desconforto psicológico que ocorre devido a relações 

discordantes entre cognições, ou seja, pela divergência entre o esperado, desejado 

e o efetivamente obtido. Esse desconforto gera uma motivação a quem é afetado de 

tal forma que impulsiona esse individuo a tentar reduzi-la ou eliminá-la. A redução da 

dissonância pode se dar de várias formas. Racionalizar suas decisões como sendo 

sábias, buscar anúncios que reforcem suas escolhas, evitar propagandas da 

concorrência, convencer amigos e familiares a comprar a mesma marca ou procurar 

outros proprietários satisfeitos para confirmar sua decisão são várias alternativas 

possíveis para tentar reduzir a dissonância. 

 

Já Hoyer e Macinnis (2012, p.242) em acordo com Motta (2011), porém nomeando 

esse estado de dissonância pós-decisão, indicam que uma forma de reduzir a 

dissonância é buscando informações adicionais do produto em fontes tais como 
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especialistas e revistas. Trata-se de uma busca seletiva e é definida com o intuito de 

tornar a escolha feita como a mais atrativa e as outras alternativas, as rejeitadas, se 

tornem menos atrativas. 

 

Por outro lado, segundo Grewal e Levy (2012), o estabelecimento de expectativas 

fantasiosamente altas sobre o produto, por meio de propaganda, venda pessoal ou 

algum tipo de promoção pode gerar boas vendas iniciais, mas eventualmente, 

resultará em alguma insatisfação se as altas expectativas em relação ao produto 

não forem compatíveis com seu desempenho. 

 

Sobre o estado de espírito e a experiência de consumo, Mowen e Minor definem 

como estados afetivos temporários positivos ou negativos. O estado de espírito do 

consumidor pode ter um forte impacto sobre o que é lembrado pelo consumidor e 

sobre a marca escolhida e o consumidor pode ser influenciado pelo que acontece 

durante a compra do produto. Quando o estado de espírito é criado durante o 

processo de consumo, poderá influenciar na avaliação final do produto.  

 

2.5.4  Raiva 

 

A raiva ocupa um papel importante em pesquisas de como as pessoas se dão com 

injustiça e determina o comportamento vingativo e o retaliatório. Um aspecto 

fundamental que distingue a raiva de outras emoções negativas é a culpa ou crença 

de ter sido voluntariamente injustiçado, provocando na vítima um forte sentimento de 

descontentamento ou hostilidade, acompanhado de um desejo de atacar o causador 

da raiva, conhecido na literatura como desejo por vingança (Andrade, Balassiano & 

Brandão, 2013). 

 

Funches (2011) em seu estudo define raiva como um estado emocional que deriva 

de uma percepção de perda de direitos por parte do consumidor devido a uma 

injusta, ameaçadora ou prejudicial experiência de consumo. Essas experiências de 

consumo envolvem interações com a empresa, seus produtos ou serviços e seus 

funcionários.  A autora complementa afirmando que a raiva tem duas características 

que a distinguem de outras emoções: primeiramente a crença do indivíduo em ter 

sido injustiçado e a segunda característica é o elemento da culpa. 
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Para Rocha et al. (2014) a raiva pode ser subdividida em três categorias de 

principais causadores: promessas quebradas (serviço ruim, erros de funcionários e 

falhas de respostas), tratamento injusto (situações que favorecem a empresa) e 

expressão de hostilidade. 

 

Andrade, Balassiano e Brandão (2013) consideram que a raiva ocupa um papel 

relevante em pesquisas de como as pessoas lidam com a injustiça e de que modo 

determina o comportamento vingativo e o comportamento retaliatório. 

   

2.5.5 Retaliação e Vingança 

 

Huefner e Hunt (2000) afirmam que retaliação e vingança de consumidores contra 

marcas, empresas, produtos e serviços são temas pouco estudados e pesquisados 

na literatura de comportamento do consumidor. 

 

Retaliação é caracterizada por um agressivo comportamento do consumidor no 

intuito de retribuir ou revidar um suposto prejuízo causado pela marca, essa ação 

pode ser executada na forma de reparação, punição ou vingança, sempre em 

resposta a uma injustiça percebida (Albuquerque, Nunes & Pereira, 2009). Os 

autores complementam informando que o termo retaliação, já foi estudado no âmbito 

das organizações, principalmente em relação a funcionários e equipes de trabalho, 

porém há pouca investigação no campo do comportamento do consumidor. Rocha et 

al. (2014) corrobora e argumenta que apesar de na última década ter ocorrido um 

crescimento nesses estudos, poucos autores têm se empenhado em identificar os 

fatores que interferem no processo de vingança. 

 

2.5.5.1 Retaliação  

 

A retaliação é um comportamento humano natural. Há pouco tempo a retaliação ao 

consumo passou a ser estudada, em geral, estuda-se os processos como resposta à 

insatisfação e frustrações de consumidores em relação às suas experiências de 

consumo (Hefner & Hunt, 2000). Revidar com um dano semelhante a um dano 

sofrido é o significado de retaliar, dessa forma que retalia acaba tendo uma desforra, 
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processa uma represália. Um consumidor retaliando pode ser descrito como uma 

ação agressiva, seja física ou verbal, com a intenção de ferir, machucar, destruir, ou 

estabelecer uma igualdade psicológica, “dar o troco” em resposta a uma situação 

insatisfatória ou injusta do ponto de vista ou vivenciada pelo consumidor. 

Consumidores insatisfeitos procuram encontrar justiça através de retaliação quando 

notam que suas reclamações não tem nenhum efeito na solução de um problema 

em uma relação comercial (Albuquerque, Pereira & Bellini, 2011).  

 

Seis classes de comportamentos retaliatórios foram identificadas por Huefner e Hunt 

(2000) em seu estudo: (1) Criação de Custo/Perda, provocar um evento que será 

gerado para provocar despesas ou trabalhos extras para a empresa; (2) Vandalismo, 

consiste em destruir ou danificar algo da empresa como se fosse o “retorno” do 

negócio; (3) Sujeira (Trashing), fazer bagunça, desarrumar produtos, fazer confusão 

ou sujar loja; (4) Roubo, pegar alguma coisa sem pagar no intuito de conseguir o 

“retorno” do negócio; (5) Boca-a-boca negativo, contar aos outros histórias de 

insatisfação com a experiência, que pode incluir exageros, com a intenção de afetar 

os negócios da empresa; e (6) Ataque Pessoal, que é um esforço dedicado em 

prejudicar o vendedor ou gerente através de linguagem abusiva, respostas negativas 

a pesquisa de satisfação, ou agressões físicas. 

 

Funches, Markley e Davis (2009) definem retaliação com uma ação feita em retorno 

a uma agressão ou ofensa e alertam que retaliação não é um ato impulsivo, 

frequentemente é resultado de um processo cognitivo. O primeiro passo de um 

processo de retaliação é quando o consumidor percebe que uma ação de uma 

marca é prejudicial ou errada. Na sequência os consumidores atribuem a culpa ao 

fornecedor do produto ou serviço, esse evento dispara a raiva e a fúria do 

consumidor, aumentando assim a probabilidade de retaliação. O passo final é 

determinar qual será a ação a ser tomada e quem será o alvo da ação. Os mesmos 

autores ressaltam que a retaliação pode ser motivada por vingança, porém em 

outras situações os atos do consumidor que revida têm a intenção para proteger 

outros potenciais consumidores de um eventual prejuízo. 

 

Andrade, Balassiano e Brandão (2013) concordam com Huefner e Hunt (2000) 

quando definem que o boca-a-boca negativo é uma comunicação oral, não 
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comercial, em que as pessoas falam sobre um determinado produto, marca ou 

serviço, e acrescentam: a pessoa que recebe a informação reconhece que não há 

interesse comercial na mensagem recebida. Além dessa modalidade os autores 

identificam o boca-a-boca eletrônico, que corresponde a qualquer afirmação 

negativa feita sobre um produto ou marca e que pode ser acessada por uma grande 

quantidade de pessoas na Internet.   

 

2.5.5.2 Vingança 

 

Albuquerque et al. (2009) alertam que enquanto a retaliação estaria associada à 

insatisfação no consumo, a vingança seria resultado da percepção de injustiça. 

Retaliar representa um desejo mais intencional e racional associado a sentimento de 

reparação por algo perdido, enquanto se vingar pode ser visto como ação concreta 

tomada emocionalmente ou impulsionada por forte raiva ou sensação de injustiça 

como forma de restabelecer a equidade na relação. 

 

Andrade, Balassiano e Brandão (2013) sustentam que a vingança pode ser 

compreendida como sendo um estado emocional intenso e que requer alívio, com 

base na percepção e motivação de quem se sente injustiçado. A vingança está 

associada a raiva, a indignação ou ódio, sentimentos provocados pela sensação de 

injustiça. 
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3 METODOLOGIA: Construindo a trajetória do estudo 

 

Esse capítulo descreve os procedimentos utilizados na pesquisa, na tentativa de 

responder aos objetivos propostos, e são fundamentados em autores referenciados 

em estudos científicos, possui os seguintes subitens: caracterização da pesquisa, 

unidade de análise e observação, técnica de coleta de dados e técnica de análise de 

dados.     

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

“A pesquisa é um processo de perguntas e investigação, é sistemática e metódica e 

aumenta o conhecimento” (Collis & Hussey, 2005). Schiffman e Kaluk (2009) 

especializam o conceito, afirmando que a pesquisa do comportamento do 

consumidor privilegia utilização de métodos especializados da pesquisa para coletar 

dados de clientes e possibilita que os profissionais de marketing estudem e 

conheçam as necessidades e desejos dos consumidores e como eles chegam às 

decisões no processo de consumo. 

 

Collis & Hussey (2005, p. 26) salientam que as pesquisas quantitativas têm como 

foco a mensuração de fenômenos, o que exige a coleta de dados numéricos e o uso 

da estatística. Quanto ao tipo de pesquisa podem ser classificadas de acordo com o 

objetivo, o processo, a lógica ou o resultado. 

 

A partir da análise dos objetivos da pesquisa, relacionados ao comportamento do 

consumidor de produtos de alta tecnologia e sua propensão à retaliação e vingança, 

quando o consumidor não tem suas necessidades satisfeitas no processo de 

compra, esse estudo visa aprimorar o conhecimento a cerca do tema proposto, e 

identificar as variáveis mais importantes no processo pesquisado. Quanto aos fins, 

trata-se de uma pesquisa descritiva. Quanto aos meios é uma pesquisa descritiva 

quantitativa e foi utilizada a técnica survey. Segundo Collis & Hussey (2005) survey 

é um método utilizado em pesquisas quantitativas na qual se deseja extrair uma 

amostra de sujeitos da população para serem feitas considerações a respeito deste 

universo estudado. Para isso, aplicou-se um questionário com perguntas fechadas, 
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métricas estatísticas clássicas e descritivas, análise fatorial, análise de correlação e 

análise de regressão.  

 

3.2  Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p. 120), uma unidade de análise trata ou 

refere-se às variáveis ou fenômenos em estudo, englobando o problema de 

pesquisa, e destacam a importância da correta escolha de uma unidade de análise 

adequada aos fins da pesquisa.  

 

A unidade de análise terá como base de estudo o modelo de comportamento do 

consumidor teórico citado no referencial. Serão pesquisados uma amostra dos 

estudantes de engenharia da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, de 

alunos dos cursos de administração e engenharia da Rede de Ensino Doctum, 

ambas instituições na cidade de João Monlevade, MG e alunos do Mestrado 

Profissional da Fundação Pedro Leopoldo, em Pedro Leopoldo, MG. A escolha dos 

locais para a pesquisa ocorre por conveniência do pesquisador, que tem fácil acesso 

aos respectivos locais. 

 

Estudantes são pessoas que costumeiramente consomem produtos de alta 

tecnologia, sejam para seus estudos, entretenimento ou para sua convivência em 

redes sociais. 

 

O conjunto dos pesquisados foi tomado de um universo de estudantes, de forma 

aleatória e sem utilização de cotas para quaisquer variáveis. O método de 

amostragem utilizado é por conveniência, esta técnica procura obter uma amostra 

de elementos conveniente. A seleção das unidades amostrais é deixada a cargo do 

pesquisador (Malhotra, 2006, p. 326).  

 

O universo da pesquisa é desconhecido. Assim a população pode ser considerada 

como infinita. Uma amostra de mais de 300 questionários respondidos nos dá um 

nível de confiança maior que 95%. Considera-se um possível erro amostral de até 

5%. 
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Normalmente dimensionarmos a quantidade de elementos a serem pesquisados, 

utilizamos fórmulas da amostragem probabilísticas, tendo como propósito de utilizar 

um número mínimo de participantes, não com a intenção de inferir resultados 

populacionais, mas pela suposição da seleção em um processo quase-aleatório. 

Como a população neste caso pode ser considerada quase infinita, não se utiliza o 

fator de correção para o tamanho da amostra. 

 

3.3  Técnica de coleta de dados 

 

Em pesquisas quantitativas, o instrumento de coleta de dados primários é o 

questionário, para melhorar a análise e facilitar a classificação das respostas em 

categorias significativas, os questionários devem incluir perguntas substantivas e 

que sejam relevantes para os propósitos do estudo (Schiffman & Kanuk, 2009). Para 

essa pesquisa foi elaborado um questionário, que se encontra no apêndice A, pág. 

119, é composto por 42 afirmações e a solicitação da informação do gênero do 

participante. Foi construído baseado e tendo como suporte os construtos do modelo 

analítico da pesquisa, apresentado na Figura 7, pag. 55.  As oito primeiras questões 

referem-se ao construto Encantos, as onze questões seguintes estão relacionadas 

aos construtos Avaliação e Expectativa, quatro perguntas associadas ao construto 

Dissonância, dez questões sobre o construto Raiva e finalizam nove questões sobre 

o construto Retaliação / Vingança. 

 

Os dados foram coletados entre os dias 21 de maio e 8 de junho de 2016. Os 

pesquisados foram abordados nos corredores, cantina e nas salas de aulas dos 

locais anteriormente citados. No total foram aplicados 340 questionários, porém 308 

foram utilizados para a pesquisa, outros 32 foram inutilizados por faltarem dados, ou 

preenchimento incorreto, impossibilitando o uso. 

 

As questões, elaboradas para atender o objetivo da pesquisa, seguem a escala 

Likert. A escala Likert transforma a pergunta em uma afirmação e pede ao 

respondente para apontar seu nível de concordância com a afirmação marcando um 

espaço ou desenhando um círculo ao redor da resposta escolhida (Collis & Hussey, 

2005). Para Schiffman e Kanuk (2009) a escala Likert é forma mais popular de 

mensuração de atitude, por ser fácil para os pesquisadores prepararem, analisarem 
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e interpretarem e ser simples para os pesquisados responderem. No questionário da 

pesquisa é possível ao pesquisado responder as questões escolhendo uma das 

cinco opções: concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo e nem 

discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente.   

  

3.4  Técnica de análise dos dados 

 

Os dados quantitativos da pesquisa foram tabulados preliminarmente em uma 

planilha Excel, dividida em três planilhas definidas por gênero e totalização, sendo 

308 registros no total, 153 informados por mulheres e 155 por homens. Os dados 

foram processados estatisticamente com o auxílio do software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Science). Dessa forma foram calculados os 

valores para as frequências relativas e absolutas, média, desvio padrão e coeficiente 

de variação, para elaborar a análise descritiva e dispersão. A análise fatorial tem 

como objetivo principal descrever a variabilidade original de um determinado vetor X, 

em termos de um número menor de variáveis aleatórias, chamadas de fatores 

comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através de um modelo 

linear. Neste modelo, parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, 

sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram incluídas 

no modelo, ou seja, ao erro aleatório.  

 

O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, ... p estejam agrupadas em 

subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a 

análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste 

modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e 

correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar um 

número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum 

modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas 

variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti, 2007). 

 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear 

entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O 
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valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear 

perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja 

quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 

1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a 

sua fórmula de cálculo (1) é apresentada a seguir: 

 

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de 

significância α(0.05), realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja, 

p-valor acima de 0.05, significa que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios 

que a correlação entre as variáveis é próximo de zero, caso o p-valor esteja abaixo 

de 0.05, rejeitamos a hipótese nula e temos indícios que existe correlação. 

 

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y) 

H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y). 

 

Alfa de Cronbach: foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente α de 

Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da 

confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa 

(Cronbach, 2004). Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma 

escala de medição, o coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das 

variâncias dos itens e da variância total através da equação (2): 

 

Onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância 

total do questionário.  

 

Regressão: é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer 

o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma 

(1) 

(2) 
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variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, 

mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis.  

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode 

assumir 5 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar 

estes dados é a partir da regressão dos mínimos quadrados ordinários. 

 

Os resultados são apresentados no capítulo seguinte. 
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4 DO ENCANTO À VINGANÇA: Resultados e Discussão 

 

Nesta etapa são apresentados e analisados os dados coletados na pesquisa. Como 

resultado do tratamento estatístico serão apresentados a análise descritiva, análise 

de dispersão, análise de confiabilidade, análise fatorial, correlação entre os 

construtos e análise de regressão. 

 

4.1 Análise Descritiva 

   

O processamento resultante da análise descritiva dos dados coletados a partir dos 

questionários que se encontram no apêndice A estão resumidos no apêndice B. 

Trata-se da descrição e sumarização do conjunto de dados e tabelas e tem como 

objetivo organizar e resumir os dados. A seguir os resultados dessa análise para 

cada uma das 42 perguntas do questionário. 

 

1 - Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele é bonito. 

 

Tabela 1: Distribuição de frequências sobre a compra pela estética 

Respostas  Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 77 25,0 

Discordo Parcialmente 67 21,8 
Não concordo e nem discordo 40 13,0 
Concordo Parcialmente 104 33,8 
Concordo Totalmente 20 6,5 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 6,5% disseram que concordam totalmente e 33,8% disseram 

que concordam parcialmente que compram um dispositivo tecnológico novo porque 

ele é bonito, enquanto que 21,8% discordam parcialmente e 25,0% discordam 

totalmente com essa afirmação.  

 

2 - Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar. 

 

Entre os entrevistados, 19,8% disseram que concordam totalmente e 58,8% 

disseram que concordam parcialmente que os aparelhos eletrônicos são fáceis de 
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Tabela 2: Distribuição de frequências sobre a usabilidade 

Respostas   Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 1 0,3 

Discordo Parcialmente 26 8,4 
Não concordo e nem discordo 39 12,7 
Concordo Parcialmente 181 58,8 
Concordo Totalmente 61 19,8 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

usar, enquanto que 8,4% discordam parcialmente e 0,3% discordam totalmente.  

 

3 - Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos problemas. 

 

Tabela 3: Distribuição de frequências sobre a capacidade  
de aparelhos resolverem problemas 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 7 2,3 

Discordo Parcialmente 23 7,5 
Não concordo e nem discordo 44 14,3 
Concordo Parcialmente 164 53,2 
Concordo Totalmente 70 22,7 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 22,7% disseram que concordam totalmente e 53,2%  

concordam parcialmente que os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos 

problemas, enquanto que 7,5% discordam parcialmente e 2,3% discordam 

totalmente com essa afirmação. 

 

4 - Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele possui muitos 

recursos. 

Tabela 4: Distribuição de frequências sobre a  
compra de dispositivos pelo utilitarismo 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 8 2,6 

Discordo Parcialmente 15 4,9 
Não concordo e nem discordo 27 8,8 
Concordo Parcialmente 118 38,3 
Concordo Totalmente 140 45,5 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Entre os entrevistados, 44,5% disseram que concordam totalmente e 38,3% 

disseram que concordam parcialmente que compram um dispositivo tecnológico 

novo porque ele possui muitos recursos, enquanto que 4,9% discordam 

parcialmente e 2,6% discordam totalmente com essa afirmação. 

 

5 - Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e bonito. 

 
Tabela 5: Distribuição de frequências sobre o desejo de possuir  

um dispositivo eletrônico devido à estética 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 56 18,2 

Discordo Parcialmente 65 21,1 
Não concordo e nem discordo 44 14,3 
Concordo Parcialmente 83 26,9 
Concordo Totalmente 60 19,5 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 19,5% disseram que concordam totalmente e 26,9% 

disseram que concordam parcialmente que sempre querem o aparelho mais 

moderno, sofisticado e bonito, enquanto que 21,1% discordam parcialmente e 18,2% 

discordam totalmente com essa afirmação. 

 

6 - Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque meus amigos falam 

bem deles. 

Tabela 6: Distribuição de frequências sobre a influência  
da opinião dos amigos na compra do produto 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 83 26,9 

Discordo Parcialmente 65 21,1 
Não concordo e nem discordo 68 22,1 
Concordo Parcialmente 77 25,0 
Concordo Totalmente 15 4,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 4,9% disseram que concordam totalmente e 25,0% disseram 

que concordam parcialmente que compram um dispositivo tecnológico novo porque 
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os amigos falam bem deles, enquanto que 21,1% discordam parcialmente e 26,9% 

discordam totalmente com essa afirmação. 

 

7 - Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu compro. 

  

Tabela 7: Distribuição de frequências sobre a aquisição  
dos produtos assim que são lançados  

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 173 56,2 

Discordo Parcialmente 71 23,1 
Não concordo e nem discordo 38 12,3 
Concordo Parcialmente 18 5,8 
Concordo Totalmente 8 2,6 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 2,6% disseram que concordam totalmente e 5,8% disseram 

que concordam parcialmente que sempre que há um lançamento de um dispositivo 

mais moderno o compram, enquanto que 23,1% discordam parcialmente e 56,2% 

discordam totalmente com essa afirmação.  

 

8 - Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu desejo 

comprá-lo. 

  

Tabela 8: Distribuição de frequências sobre o desejo de comprar  
produtos assim que são lançados 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 70 22,7 

Discordo Parcialmente 50 16,2 
Não concordo e nem discordo 53 17,2 
Concordo Parcialmente 86 27,9 
Concordo Totalmente 49 15,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 15,9% disseram que concordam totalmente e 27,9% 

disseram que concordam parcialmente que sempre que há um lançamento de um 

dispositivo mais moderno desejam comprá-lo, enquanto que 16,2% discordam 

parcialmente e 22,7% discordam totalmente com essa afirmação.  
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9 - Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma 

avaliação da qualidade do produto. 

 

Tabela 9: Distribuição de frequências sobre a avaliação pós compra 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 33 10,7 

Discordo Parcialmente 43 14,0 
Não concordo e nem discordo 40 13,0 
Concordo Parcialmente 94 30,5 
Concordo Totalmente 98 31,8 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 31,8% disseram que concordam totalmente e 30,5% 

disseram que concordam parcialmente que logo após comprar o novo dispositivo 

tecnológico fazem uma avaliação da qualidade do produto, enquanto que 14,0% 

discordam parcialmente e 10,7% discordam totalmente com essa afirmação.  

 

10 - Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu comparo o 

design e recursos com outros modelos ou aparelhos de outras pessoas. 

 

Tabela 10: Distribuição de frequências sobre a comparação do  
produto recém comprado com os outros modelos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 62 20,1 

Discordo Parcialmente 47 15,3 
Não concordo e nem discordo 48 15,6 
Concordo Parcialmente 99 32,1 
Concordo Totalmente 52 16,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 16,9% disseram que concordam totalmente e 32,1% 

disseram que concordam parcialmente que logo após comprar o novo dispositivo 

tecnológico comparam o design e recursos com outros modelos ou aparelhos de 

outras pessoas, enquanto que 15,3% discordam parcialmente e 20,1% discordam 

totalmente com essa afirmação. 
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11 - Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu estudo todos os 

recursos que ele oferece. 

 

Tabela 11: Distribuição de frequências sobre a utilização  
recursos do produto recém comprado 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 16 5,2 

Discordo Parcialmente 37 12,0 
Não concordo e nem discordo 36 11,7 
Concordo Parcialmente 110 35,7 
Concordo Totalmente 109 35,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 35,4% disseram que concordam totalmente e 35,7% 

disseram que concordam parcialmente que logo após comprar o novo dispositivo 

tecnológico estudam todos os recursos que ele oferece, enquanto que 12,0% 

discordam parcialmente e 5,2% discordam totalmente com essa afirmação.  

 

12 - Quando compro um aparelho eletrônico novo eu leio o manual de 

instruções. 

 

Tabela 12: Distribuição de frequências sobre a leitura de manuais  
de instruções de equipamentos eletrônicos novos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 50 16,2 

Discordo Parcialmente 54 17,5 
Não concordo e nem discordo 44 14,3 
Concordo Parcialmente 101 32,8 
Concordo Totalmente 59 19,2 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 19,2% disseram que concordam totalmente e 32,8% 

disseram que concordam parcialmente que quando compram um aparelho eletrônico 

novo leem o manual de instruções, enquanto que 17,5% discordam parcialmente e 

16,2% discordam totalmente com essa afirmação.  
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13 - Eu compro um dispositivo eletrônico porque o preço está bom. 

 

Tabela 13: Distribuição de frequências sobre a compra pelo preço 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 26 8,4 

Discordo Parcialmente 40 13,0 
Não concordo e nem discordo 48 15,6 
Concordo Parcialmente 117 38,0 
Concordo Totalmente 77 25,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 25,0% disseram que concordam totalmente e 38,0% 

disseram que concordam parcialmente que compram um dispositivo eletrônico 

porque o preço está bom, enquanto que 13% discordam parcialmente e 8,4% 

discordam totalmente com essa afirmação. 

 

14 - Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em muitas 

parcelas. 

 

Tabela 14: Distribuição de frequências sobre o parcelamento da compra 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 84 27,3 

Discordo Parcialmente 50 16,2 
Não concordo e nem discordo 56 18,2 
Concordo Parcialmente 78 25,3 
Concordo Totalmente 40 13,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 13,0% disseram que concordam totalmente e 25,3% 

disseram que concordam parcialmente que compram um dispositivo eletrônico 

porque podem dividir em muitas parcelas, enquanto que 16,2% discordam 

parcialmente e 27,3% discordam totalmente com essa afirmação. 
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15 - Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu desisto dele. 

 

Tabela 15: Distribuição de frequências sobre o abandono dos produtos  
diante da constatação que o produto não atende as expectativas 

Respostas Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 48 15,6 

Discordo Parcialmente 68 22,1 
Não concordo e nem discordo 60 19,5 
Concordo Parcialmente 66 21,4 
Concordo Totalmente 66 21,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 21,4% disseram que concordam totalmente e 21,4% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho não atende as 

expectativas desistem dele, enquanto que 22,1% discordam parcialmente e 15,6% 

discordam totalmente com essa afirmação. 

 

16 - Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que funcione como na 

propaganda. 

 

Tabela 16: Distribuição de frequências sobre a esperança que o  
produto funcione como anunciado 

 Respostas   Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 12 3,9 

Discordo Parcialmente 17 5,5 
Não concordo e nem discordo 35 11,4 
Concordo Parcialmente 78 25,3 
Concordo Totalmente 166 53,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 53,9% disseram que concordam totalmente e 25,3% 

disseram que concordam parcialmente que quando compram um dispositivo 

tecnológico, esperam que funcione como na propaganda, enquanto que 5,5% 

discordam parcialmente e 3,9% discordam totalmente com essa afirmação.  
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17 - Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um 

novo. 

 

Tabela 17: Distribuição de frequências sobre a compra de produtos 
 quando não atende as expectativas 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 83 26,9 

Discordo Parcialmente 70 22,7 
Não concordo e nem discordo 68 22,1 
Concordo Parcialmente 72 23,4 
Concordo Totalmente 15 4,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 4,9% disseram que concordam totalmente e 23,4% disseram 

que concordam parcialmente que quando um aparelho não atende as expectativas 

compram um novo, enquanto que 22,7% discordam parcialmente e 26,9% 

discordam totalmente com essa afirmação.  

 

18 - Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico frustrado. 

 

Tabela 18: Distribuição de frequências sobre a frustração  
quando o aparelho não atende as expectativas 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 18 5,8 

Discordo Parcialmente 28 9,1 
Não concordo e nem discordo 29 9,4 
Concordo Parcialmente 94 30,5 
Concordo Totalmente 139 45,1 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 45,1% disseram que concordam totalmente e 30,5% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho não atende as 

expectativas ficam frustrados, enquanto que 9,1% discordam parcialmente e 5,8% 

discordam totalmente com essa afirmação.  
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19 - Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico com raiva. 

 

Tabela 19: Distribuição de frequências sobre a raiva 
quando o aparelho não atende as expectativas 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 25 8,1 

Discordo Parcialmente 42 13,6 
Não concordo e nem discordo 46 14,9 
Concordo Parcialmente 84 27,3 
Concordo Totalmente 111 36,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 36,0% disseram que concordam totalmente e 27,3% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho não atende as 

expectativas ficam com raiva, enquanto que 13,6% discordam parcialmente e 8,1% 

discordam totalmente com essa afirmação.  

 

20 - De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele se 

torna um equipamento ruim. 

 

Tabela 20: Distribuição de frequências sobre a falta de qualidade  
do produto quando não se consegue utiliza-lo 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 50 16,2 

Discordo Parcialmente 73 23,7 
Não concordo e nem discordo 64 20,8 
Concordo Parcialmente 62 20,1 
Concordo Totalmente 59 19,2 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 19,2% disseram que concordam totalmente e 20,1% 

disseram que concordam parcialmente que de posse de um dispositivo tecnológico, 

se não consiguem utilizá-lo ele se torna um equipamento ruim, enquanto que 23,7% 

discordam parcialmente e 16,2% discordam totalmente com essa afirmação.  
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21 - No momento da compra eu precipitei e comprei sem fazer uma avaliação 

bem feita. Essa situação me deixa com  raiva. 

 

Tabela 21: Distribuição de frequências sobre a raiva quando percebe-se  
que a compra foi feita sem uma adequada avaliação 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 42 13,6 

Discordo Parcialmente 26 8,4 
Não concordo e nem discordo 49 15,9 
Concordo Parcialmente 102 33,1 
Concordo Totalmente 89 28,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 28,9% disseram que concordam totalmente e 33,1% 

disseram que concordam parcialmente que no momento da compra precipitarm e 

compraram sem fazer uma avaliação bem feita. Essa situação deixa com  raiva, 

enquanto que 8,4% discordam parcialmente e 13,6% discordam totalmente com 

essa afirmação. 

 

22 - Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se precisava 

realmente dele. 

 

Tabela 22: Distribuição de frequências sobre a dúvida se era  
necessário o dispositivo eletrônico novo 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 83 26,9 

Discordo Parcialmente 63 20,5 

Não concordo e nem discordo 54 17,5 

Concordo Parcialmente 75 24,4 
Concordo Totalmente 33 10,7 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 10,7% disseram que concordam totalmente e 24,4% 

disseram que concordam parcialmente que quando compram um dispositivo 

tecnológico, ficam em dúvida se precisavam realmente dele, enquanto que 20,5% 

discordam parcialmente e 26,9% discordam totalmente com essa afirmação.  
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23 - Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma análise 

se o custo valeu a pena. 

 

Tabela 23: Distribuição de frequências sobre a avaliação  
pós-compra do custo benefício do produto 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 30 9,7 

Discordo Parcialmente 27 8,8 
Não concordo e nem discordo 45 14,6 
Concordo Parcialmente 105 34,1 
Concordo Totalmente 101 32,8 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 32,8% disseram que concordam totalmente e 34,1% 

disseram que concordam parcialmente que logo após comprar o novo dispositivo 

tecnológico fazem uma análise se o custo valeu a pena, enquanto que 8,8% 

discordam parcialmente e 9,7% discordam totalmente com essa afirmação. 

 

24 - De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu fico 

com raiva. 

 

Tabela 24: Distribuição de frequências sobre a raiva  
quando não se consegue usar o dispositivo 

 Respostas   Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 40 13,0 

Discordo Parcialmente 50 16,2 
Não concordo e nem discordo 56 18,2 
Concordo Parcialmente 87 28,2 
Concordo Totalmente 75 24,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 24,4% disseram que concordam totalmente e 28,2% 

disseram que concordam parcialmente que de posse de um dispositivo tecnológico, 

se não consiguem utilizá-lo ficam com raiva, enquanto que 16,2% discordam 

parcialmente e 13,0% discordam totalmente com essa afirmação. 
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25 - De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele 

perde o encanto. 

 

 Tabela 25: Distribuição de frequências sobre o desencantamento 
quando não se consegue usar o dispositivo 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 40 13,0 

Discordo Parcialmente 45 14,6 
Não concordo e nem discordo 67 21,8 
Concordo Parcialmente 96 31,2 
Concordo Totalmente 60 19,5 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 19,5% disseram que concordam totalmente e 31,2% 

disseram que concordam parcialmente que de posse de um dispositivo tecnológico, 

se não consiguem utilizá-lo ele perde o encanto, enquanto que 14,6% discordam 

parcialmente e 13,0% discordam totalmente com essa afirmação. 

 

26 - Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu 

desisto e abandono o produto. 

 

Tabela 26: Distribuição de frequências sobre a desistência e abandono  
do produto quando não atende as necessidades 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 88 28,6 

Discordo Parcialmente 76 24,7 
Não concordo e nem discordo 58 18,8 
Concordo Parcialmente 59 19,2 
Concordo Totalmente 27 8,8 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 8,8% disseram que concordam totalmente e 19,2% disseram 

que concordam parcialmente que quando o dispositivo tecnológico não atende as 

necessidades, desistem e abandonam o produto, enquanto que 24,7% discordam 

parcialmente e 28,6% discordam totalmente com essa afirmação. 
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27 - Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não cumpre tudo 

o que prometia, eu fico frustrado. 

 

Tabela 27: Distribuição de frequências sobre a frustração percebida  
quando o aparelho eletrônico não cumpre o que prometia 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 16 5,2 

Discordo Parcialmente 24 7,8 
Não concordo e nem discordo 34 11,0 
Concordo Parcialmente 120 39,0 
Concordo Totalmente 114 37,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 37,0% disseram que concordam totalmente e 39,0% 

disseram que concordam parcialmente que quando percebem que o aparelho 

eletrônico que compraram não cumpre tudo o que prometia, ficam frustrados, 

enquanto que 7,8% discordam parcialmente e 5,2% discordam totalmente com essa 

afirmação. 

 

28 - Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não atende os 

requisitos anunciados, eu  fico com raiva. 

 

Tabela 28: Distribuição de frequências sobre a raiva provocada por  
requisitos não atendidos em relação aos anúncios do produto 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 28 9,1 

Discordo Parcialmente 31 10,1 
Não concordo e nem discordo 35 11,4 
Concordo Parcialmente 100 32,5 
Concordo Totalmente 114 37,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 37,0% disseram que concordam totalmente e 32,5% 

disseram que concordam parcialmente que quando percebem que o aparelho 

eletrônico que compraram não atende os requisitos anunciados, ficam com raiva, 
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enquanto que 10,1% discordam parcialmente e 9,1% discordam totalmente com 

essa afirmação.  

 

29 - Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o aparelho, 

porém sou mal atendido, isso me causa ira. 

 

Tabela 29: Distribuição de frequências sobre a ira diante  
de um mal atendimento na assistência técnica 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 23 7,5 

Discordo Parcialmente 24 7,8 
Não concordo e nem discordo 39 12,7 
Concordo Parcialmente 90 29,2 
Concordo Totalmente 132 42,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 42,9% disseram que concordam totalmente e 29,2% 

disseram que concordam parcialmente que vão à assistência técnica procurar um 

atendimento sobre o aparelho, porém são mal atendidos, isso causa ira, enquanto 

que 7,8% discordam parcialmente e 7,5% discordam totalmente com essa 

afirmação. 

 

30 - De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu falo 

mal da marca. 

 

Tabela 30: Distribuição de frequências sobre a difamação  
da marca caso não se consiga usar o produto 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 65 21,1 

Discordo Parcialmente 72 23,4 
Não concordo e nem discordo 67 21,8 
Concordo Parcialmente 69 22,4 
Concordo Totalmente 35 11,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 11,4% disseram que concordam totalmente e 22,4% 

concordam parcialmente que de posse de um dispositivo tecnológico, se não 
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conseguem utilizá-lo falam mal da marca, enquanto que 23,4% discordam 

parcialmente e 21,1% discordam totalmente com essa afirmação.  

 

31 - Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu fico 

muito frustrado. 

 

Tabela 31: Distribuição de frequências sobre a frustração quando  
o produto novo apresenta defeito 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 12 3,9 

Discordo Parcialmente 19 6,2 
Não concordo e nem discordo 22 7,1 
Concordo Parcialmente 109 35,4 
Concordo Totalmente 146 47,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 47,4% disseram que concordam totalmente e 35,4% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, ficam muito frustrados, enquanto que 6,2% discordam 

parcialmente e 3,9% discordam totalmente com essa afirmação.  

 

32 - Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo mal do produto. 

 

Tabela 32: Distribuição de frequências sobre a difamação do produto  
pelo consumidor quando não consegue aproveitar seus recursos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 79 25,6 

Discordo Parcialmente 79 25,6 
Não concordo e nem discordo 73 23,7 
Concordo Parcialmente 51 16,6 
Concordo Totalmente 26 8,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 8,4% disseram que concordam totalmente e 16,6% disseram 

que concordam parcialmente que quando não consiguem usar um recurso 

tecnológico, falam mal do produto, enquanto que 25,6% discordam parcialmente e 

25,6% discordam totalmente com essa afirmação.  
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33 - Fico frustrado quando percebo que a propaganda do dispositivo eletrônico 

que comprei mostrava recursos que o aparelho não tem. 

 

Tabela 33: Distribuição de frequências sobre a frustração quando  
da descoberta que o produto não tem os recursos anunciados 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 16 5,2 

Discordo Parcialmente 16 5,2 
Não concordo e nem discordo 33 10,7 
Concordo Parcialmente 68 22,1 
Concordo Totalmente 175 56,8 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 56,8% disseram que concordam totalmente e 22,1% 

disseram que concordam parcialmente que ficam frustrados quando percebem que a 

propaganda do dispositivo eletrônico que compraram mostrava recursos que o 

aparelho não tem, enquanto que 5,2% discordam parcialmente e 5,2% discordam 

totalmente com essa afirmação. 

 

34 - Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou comprar meu novo 

dispositivo eletrônico, sinto vontade de pegar alguma coisa em troca. 

 

Tabela 34: Distribuição de frequências sobre o  
ressarcimento diante de um mal atendimento 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 96 31,2 

Discordo Parcialmente 51 16,6 

Não concordo e nem discordo 66 21,4 

Concordo Parcialmente 59 19,2 

Concordo Totalmente 36 11,7 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 11,7% disseram que concordam totalmente e 19,2% 

disseram que concordam parcialmente que quando são mal atendidos numa 

empresa, onde vão comprar o novo dispositivo eletrônico, sentem vontade de pegar 

alguma coisa em troca, enquanto que 16,6% discordam parcialmente e 31,2% 

discordam totalmente com essa afirmação.  
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35 - Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, eu reclamo 

nas redes sociais. 

 

Tabela 35: Distribuição de frequências sobre a reclamação em redes sociais  
quando o produto eletrônico não funciona como o consumidor deseja 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 122 39,6 

Discordo Parcialmente 68 22,1 
Não concordo e nem discordo 45 14,6 
Concordo Parcialmente 45 14,6 
Concordo Totalmente 28 9,1 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 9,1% disseram que concordam totalmente e 14,6% disseram 

que concordam parcialmente que se o equipamento eletrônico não funciona como 

querem, reclamam nas redes sociais, enquanto que 22,1% discordam parcialmente 

e 39,6% discordam totalmente com essa afirmação. 

 

36 - Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende minhas 

necessidades, eu denuncio a empresa no  PROCON. 

 

Tabela 36: Distribuição de frequências sobre a procura dos direitos do  
consumidor quando o produto não atende suas necessidades 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 78 25,3 

Discordo Parcialmente 64 20,8 
Não concordo e nem discordo 57 18,5 
Concordo Parcialmente 63 20,5 
Concordo Totalmente 46 14,9 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 14,9% disseram que concordam totalmente e 20,5% 

disseram que concordam parcialmente que quando o novo dispositivo tecnológico 

não atende as necessidades, denunciam a empresa no  PROCON, enquanto que 

20,8% discordam parcialmente e 25,3% discordam totalmente com essa afirmação.  
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37 - Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu falo mal 

da marca. 

 

Tabela 37: Distribuição de frequências sobre a difamação da marca  
pelo consumidor quando um produto apresenta defeitos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 50 16,2 

Discordo Parcialmente 64 20,8 
Não concordo e nem discordo 52 16,9 
Concordo Parcialmente 89 28,9 
Concordo Totalmente 53 17,2 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 17,2% disseram que concordam totalmente e 28,9% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, falam mal da marca, enquanto que 20,8% discorda 

parcialmente e 16,2% discorda totalmente com essa afirmação. 

 

38 - Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu reclamo 

na assistência técnica. 

 

Tabela 38: Distribuição de frequências sobre reclamação na assistência  
técnica quando um produto apresenta defeitos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 19 6,2 

Discordo Parcialmente 16 5,2 
Não concordo e nem discordo 29 9,4 
Concordo Parcialmente 89 28,9 
Concordo Totalmente 155 50,3 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 50,3% disseram que concordam totalmente e 28,9% 

disseram que concordam parcialmente que quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, reclamam na assistência técnica, enquanto que 5,2% 

discorda parcialmente e 6,2% discorda totalmente com essa afirmação.  
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39 - Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

com amigos e parentes. 

 

Tabela 39: Distribuição de frequências sobre a procura  
de informações com parentes e amigos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 17 5,5 

Discordo Parcialmente 15 4,9 
Não concordo e nem discordo 25 8,1 
Concordo Parcialmente 108 35,1 
Concordo Totalmente 143 46,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 46,4% disseram que concordam totalmente e 35,1% 

disseram que concordam parcialmente que para escolher um dispositivo tecnológico 

novo, procuram informações com amigos e parentes, enquanto que 4,9% discorda 

parcialmente e 5,5% discorda totalmente com essa afirmação.  

 

40 - Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

com técnicos da área. 

 

Tabela 40: Distribuição de frequências sobre a procura  
de informações com técnicos da área 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 28 9,1 

Discordo Parcialmente 26 8,4 
Não concordo e nem discordo 47 15,3 
Concordo Parcialmente 96 31,2 
Concordo Totalmente 111 36,0 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 36% disseram que concordam totalmente e 31,2% disseram 

que concordam parcialmente que para escolher um dispositivo tecnológico novo, 

procuram informações com técnicos da área, enquanto que 8,4% discorda 

parcialmente e 9,1% discorda totalmente com essa afirmação.   
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41 - Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não procuro 

informações. 

 

Tabela 41: Distribuição de frequências sobre a não procura de  
informações para escolher produtos eletrônicos 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 205 66,6 

Discordo Parcialmente 35 11,4 
Não concordo e nem discordo 19 6,2 
Concordo Parcialmente 26 8,4 
Concordo Totalmente 23 7,5 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 8,4% concordam parcialmente e 7,5% concordam totalmente 

que para escolher um dispositivo tecnológico novo, não procuram informações, 

enquanto que 66,6% disseram que discordam totalmente e 11,4% disseram que 

discordam parcialmente com essa afirmação. 

 

42 - Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

na Internet. 

 

Tabela 42: Distribuição de frequências sobre a  
procura de informações na Internet 

Respostas    Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente 3 1,0 

Discordo Parcialmente 10 3,2 
Não concordo e nem discordo 8 2,6 
Concordo Parcialmente 64 20,8 
Concordo Totalmente 223 72,4 

Total 308 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 72,4% disseram que concordam totalmente e 20,8% 

disseram que concordam parcialmente que para escolher um dispositivo tecnológico 

novo, procuram informações na Internet, enquanto que apenas 3,2% discorda 

parcialmente e 1% discorda totalmente com essa afirmação.  
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4.2 Análise de Dispersão  

 

A análise de dispersão dos dados estatísticos sobre as relações do consumidor com 

produtos tecnológicos é apresentada nas unidades a seguir, conforme tabelas 43 a 

48. 

 

Complementando o estudo descritivo das variáveis, a teoria estatística recomenda 

calcular seus elementos essenciais, ou seja, a média, o desvio-padrão e o 

coeficiente de variação, apresentados a seguir.  

 

4.2.1 Construto Encantos  

 

Tabela 43: Análise de Dispersão – Construto Encantos 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele é 

bonito. 
2,75 1,33 48,22% 

Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar. 3,89 0,83 21,22% 

Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos 

problemas. 
3,87 0,93 23,96% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele 

possui muitos recursos. 
4,19 0,97 23,10% 

Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e 

bonito. 
3,08 1,41 45,69% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque meus 

amigos falam bem deles. 
2,60 1,26 48,34% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais 

moderno eu compro. 
1,76 1,05 59,63% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais 

moderno eu desejo comprá-lo. 
2,98 1,41 47,37% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu 

compro.” assumiu coeficiente de variação de 59,63%, sendo a mais heterogênea do 

construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 

59,63% do valor desta e a “Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar.” a mais 
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homogênea com uma variação de 21,22%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 21,22% do valor desta. 

 

As afirmativas assumiram valores entre 1,76 e 4,19 indicando que há uma variação 

grande de opinião dentro do construto. A pergunta “Eu compro um dispositivo 

tecnológico novo porque ele possui muitos recursos.” apresentou a maior média do 

construto sendo 4,19. Já a pergunta “Sempre que há um lançamento de um 

dispositivo mais moderno eu compro.” apresentou a menor média, 1,76. 

 

4.2.2 Construto Avaliação 

 

Tabela 44: Análise de Dispersão – Construto Avaliação 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

faço uma avaliação da qualidade do produto. 
3,59 1,34 37,46% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

comparo o design e recursos com outros modelos ou 

aparelhos de outras pessoas. 

3,10 1,40 44,99% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

estudo todos os recursos que ele oferece. 
3,84 1,18 30,78% 

Quando compro um aparelho eletrônico novo eu leio o 

manual de instruções. 
3,21 1,37 42,71% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque o preço está 

bom. 
3,58 1,23 34,37% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir 

em muitas parcelas. 
2,81 1,41 50,34% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em muitas 

parcelas.” assumiu coeficiente de variação de 50,34%, sendo a mais heterogênea do 

construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 

50,34% do valor desta e a “Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

estudo todos os recursos que ele oferece.” a mais homogênea com uma variação de 

30,78%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 30,78% 

do valor desta. 

 



 

 

91 

As afirmativas assumiram valores entre 2,81 e 3,84 indicando que há uma variação 

pequena de opinião dentro do construto, essa variação concentra-se no range de 

opções onde o entrevistado nem discorda e nem concorda até concorda 

parcialmente. A pergunta “Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

estudo todos os recursos que ele oferece.” apresentou a maior média do construto 

sendo 3,84. Já a pergunta “Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir 

em muitas parcelas.” apresentou a menor média, 2,81. 

 

4.2.3 Construto Expectativa 

 
Tabela 45: Análise de Dispersão – Construto Expectativa 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu 

desisto dele. 
3,11 1,38 44,43% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que 

funcione como na propaganda. 
4,20 1,09 25,97% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu 

compro um novo. 
2,56 1,24 48,53% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu 

fico frustrado. 
4,00 1,20 30,00% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu 

fico com raiva. 
3,69 1,30 35,27% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um 

novo.” assumiu coeficiente de variação de 48,53%, sendo a mais heterogênea do 

construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 

48,53% do valor desta e a “Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que 

funcione como na propaganda.” a mais homogênea com uma variação de 25,97%, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 25,97% do valor 

desta. 

 

As afirmativas assumiram valores entre 2,56 e 4,20 indicando que há uma variação 

mediana de opinião dentro do construto, essa variação concentra-se no range de 

opções onde o entrevistado discorda parcialmente até concorda parcialmente. A 

pergunta “Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que funcione como na 
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propaganda.” apresentou a maior média do construto sendo 4,20. Já a pergunta 

“Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um novo.” 

apresentou a menor média, 2,56. 

 

4.2.4 Construto Dissonância Cognitiva 

 

Tabela 46: Análise de Dispersão – Construto Dissonância Cognitiva 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo 

utilizá-lo ele se torna um equipamento ruim. 
3,02 1,36 45,11% 

No momento da compra eu precipitei e comprei sem fazer 

uma avaliação bem feita. Essa situação me deixar com 

raiva. 

3,55 1,35 37,96% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida 

se precisava realmente dele. 
2,71 1,37 50,50% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu 

faço uma análise se o custo valeu a pena 
3,71 1,27 34,32% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se precisava 

realmente dele.” assumiu coeficiente de variação de 50,50%, sendo a mais 

heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 50,50% do valor desta e a “Logo após comprar meu novo dispositivo 

tecnológico eu faço uma análise se o custo valeu a pena.” a mais homogênea com 

uma variação de 34,32%, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 34,32% do valor desta. 

 

As afirmativas assumiram valores entre 2,71 e 3,71 indicando que há uma variação 

pequena de opinião dentro do construto, essa variação concentra-se nas opções 

onde o entrevistado discorda parcialmente ou concorda parcialmente. A pergunta 

“Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma análise se o 

custo valeu a pena.” apresentou a maior média do construto sendo 3,71. Já a 

pergunta “Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se precisava 

realmente dele.” apresentou a menor média, 2,71. 
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4.2.5 Construto Raiva 

 
Tabela 47: Análise de Dispersão – Construto Raiva 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo 

utilizá-lo eu fico com raiva. 
3,35 1,35 40,34% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo 

utilizá-lo ele perde o encanto. 
3,30 1,29 39,27% 

Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas 

necessidades, eu desisto e abandono produto. 
2,55 1,32 51,66% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não 

cumpre tudo o que prometia, eu fico frustrado. 
3,95 1,12 28,44% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não 

atende os requisitos anunciados, eu fico com raiva. 
3,78 1,29 34,09% 

Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o 

aparelho, porém sou mal atendido, isso me causa ira. 
3,92 1,24 31,62% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo 

utilizá-lo eu falo mal da marca. 
2,80 1,31 46,92% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum 

defeito, eu fico muito frustrado. 
4,16 1,06 25,43% 

Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo 

mal do produto. 
2,56 1,27 49,34% 

Fico frustrado quando percebo que a propaganda do 

dispositivo eletrônico que comprei mostrava recursos que o 

aparelho não tem. 

4,20 1,15 27,29% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, 

eu desisto e abandono produto.” assumiu coeficiente de variação de 51,66%, sendo 

a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente 

à média atingem 51,66% do valor desta e a “Quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, eu fico muito frustrado.” a mais homogênea com uma 

variação de 25,43%, indicando que em média, os desvios relativamente à média 

atingem 25,43% do valor desta. 

 

As afirmativas assumiram valores entre 2,55 e 4,20 indicando que há uma variação 

mediana de opinião dentro do construto. A pergunta “Fico frustrado quando percebo 

que a propaganda do dispositivo eletrônico que comprei mostrava recursos que o 

aparelho não tem.” apresentou a maior média do construto sendo 4,20. Já a 
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pergunta “Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu 

desisto e abandono produto.” apresentou a menor média, 2,55. 

 

4.2.6 Construto Retaliação / Vingança 

 

Tabela 48: Análise de Dispersão – Construto Retaliação / Vingança 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou comprar 

meu novo dispositivo eletrônico, sinto vontade de pegar 

alguma coisa em troca. 

2,64 1,39 52,91% 

Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, 

eu reclamo nas redes sociais. 
2,31 1,36 58,78% 

Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende minhas 

necessidades, eu denuncio a empresa no PROCON. 
2,79 1,41 50,51% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum 

defeito, eu falo mal da marca. 
3,10 1,35 43,63% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum 

defeito, eu reclamo na assistência técnica. 
4,12 1,16 28,20% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro 

informações com amigos e parentes. 
4,12 1,11 26,88% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro 

informações com técnicos da área. 
3,77 1,27 33,79% 

 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não 

procuro informações. 

 

 

1,79 

 

1,30 

 

72,84% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro 

informações na Internet. 
4,60 0,78 16,89% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não procuro 

informações.” assumiu coeficiente de variação de 72,84%, sendo a mais 

heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 72,84% do valor desta e a “Para escolher um dispositivo tecnológico 

novo, eu procuro informações na Internet.” a mais homogênea com uma variação de 

16,89%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 16,89% 

do valor desta. 
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As afirmativas assumiram valores entre 1,79 e 4,60 indicando que há uma variação 

grande de opinião dentro do construto. A pergunta “Para escolher um dispositivo 

tecnológico novo, eu procuro informações na Internet.” apresentou a maior média do 

construto sendo 4,60. Já a pergunta “Para escolher um dispositivo tecnológico novo, 

eu não procuro informações.” apresentou a menor média, 1,79. 

 

4.3  Análise de Confiabilidade 

 

O alfa de Cronbach é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário 

aplicado em uma pesquisa. 

 

Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das 

respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário 

que utilizem a mesma escala de medição. 

 

Cronbach's Alpha 

0.866 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4  Análise Fatorial Exploratória 

 

Foi realizada a análise fatorial utilizando o método Varimax, que é um método de 

rotação ortogonal, e pretende que, para cada componente principal, existam apenas 

alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o 

objetivo é maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal, para 

cada um dos construtos para verificar quantos fatores são necessários para explicar 

cada um deles e assim saber quais variáveis estavam incluídas. Será apresentado o 

resultado geral da análise fatorial para cada construto. 

 

 

 



 

 

96 

4.4.1 Construto Encantos 

 

Tabela 49: Análise Fatorial – Construto Encantos 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele é bonito. 

 
0.892 

0.806 

Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar. 

 
0.231 

0.072 

Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos problemas. 
0.273  

0.139 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele possui muitos 

recursos. 0.513  
0.305 

Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e bonito. 
0.785  

0.694 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque meus amigos 

falam bem deles. 
 

0.656 
0.528 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu 

compro. 0.447 
 

0.321 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu 

desejo comprá-lo. 0.851 
 

0.742 

Variância Explicada   45.078 

KMO 0.810 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
ᵡ² 425.593 

DF 28.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem 

nossos problemas.”, “Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele possui 

muitos recursos.”, “Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e 

bonito.”, “Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu 

compro.” e “Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu 

desejo comprá-lo.”. 
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Já o segundo é formado pelos indicadores “Eu compro um dispositivo tecnológico 

novo porque ele é bonito.”, “Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar.” e “Eu 

compro um dispositivo tecnológico novo porque meus amigos falam bem deles”.  

 

O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

 

4.4.2 Construto Avaliação 

 

Tabela 50: Análise Fatorial – Construto Avaliação 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma 

avaliação da qualidade do produto. 0.809 
 

0.666 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu comparo o 

design e recursos com outros modelos ou aparelhos de outras pessoas. 0.769 
 

0.594 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu estudo todos os 

recursos que ele oferece. 0.580 
 

0.399 

Quando compro um aparelho eletrônico novo eu leio o manual de 

instruções. 
 

0.509 0.339 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque o preço está bom. 

 
0.700 0.501 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em muitas 

parcelas. 
 

0.762 0.612 

Variância Explicada   51.860 

KMO 0.592 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 170.865 

DF 15.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “Logo após comprar meu novo dispositivo 
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tecnológico eu faço uma avaliação da qualidade do produto.”, “Logo após comprar 

meu novo dispositivo tecnológico eu comparo o design e recursos com outros 

modelos ou aparelhos de outras pessoas.”, e “Logo após comprar meu novo 

dispositivo tecnológico eu estudo todos os recursos que ele oferece.”. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “Quando compro um aparelho eletrônico 

novo eu leio o manual de instruções”, “Eu compro um dispositivo eletrônico porque o 

preço está bom” e “Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em 

muitas parcelas.”. 

 

O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

 

4.4.3 Construto Expectativa 

 

Tabela 51: Análise Fatorial – Construto Expectativa 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu desisto 

dele. 
 

0.846 0.767 

Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que funcione como 

na propaganda. 0.501 
 

0.256 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um 

novo. 
 

0.787 0.619 

 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico 

frustrado. 

0.836 
 

0.715 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico com 

raiva. 0.885 
 

0.787 

Variância Explicada   62.859 

KMO 0.612 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 233.273 

DF 10.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “Quando compro um dispositivo tecnológico, 

espero que funcione como na propaganda”, “Quando um aparelho não atende as 

minhas expectativas eu fico frustrado.” e “Quando um aparelho não atende as 

minhas expectativas eu fico com raiva”. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “Quando um aparelho não atende as 

minhas expectativas eu desisto dele” e “Quando um aparelho não atende as minhas 

expectativas eu compro um novo”.  

 

O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

 

4.4.4 Construto Dissonância Cognitiva 

 

Tabela 52: Análise Fatorial – Construto Dissonância Cognitiva 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele se 

torna um equipamento ruim. 0.802 
 

0.685 

No momento da compra eu precipitei e comprei sem fazer uma 

avaliação bem-feita. Essa situação me deixar com raiva. 0.846 
 

0.718 

Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se 

precisava realmente dele. 
 

0.877 0.776 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma 

análise se o custo valeu a pena. 
 

0.611 0.376 

Variância Explicada   63.854 

KMO 0.529 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 70.641 

df 6.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “De posse de um dispositivo tecnológico, se não 

consigo utilizá-lo ele se torna um equipamento ruim.”, e “No momento da compra eu 

precipitei e comprei sem fazer uma avaliação bem feita. Essa situação me deixar 

com raiva”. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “Quando compro um dispositivo 

tecnológico, fico em dúvida se precisava realmente dele.” e “Logo após comprar meu 

novo dispositivo tecnológico eu faço uma análise se o custo valeu a pena”. 

O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

  

4.4.5 Construto Raiva 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “De posse de um dispositivo tecnológico, se não 

consigo utilizá-lo eu fico com raiva.”, “Quando percebo que o aparelho eletrônico que 

comprei não cumpre tudo o que prometia, eu fico frustrado.”, “Quando percebo que o 

aparelho eletrônico que comprei não atende os requisitos anunciados, eu fico com 

raiva.”, “Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o aparelho, porém 

sou mal atendido, isso me causa ira.”, “Quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, eu fico muito frustrado.” e “Fico frustrado quando percebo 

que a propaganda do dispositivo eletrônico que comprei mostrava recursos que o 

aparelho não tem.”. 
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Tabela 53: Análise Fatorial – Construto Raiva 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu 

fico com raiva. 0.534 
 

0.505 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele 

perde o encanto.  
0.541 0.506 

Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, 

eu desisto e abandono produto.  0.624 0.395 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não cumpre 

tudo o que prometia, eu fico frustrado. 0.772  0.613 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não atende os 

requisitos anunciados, eu fico com raiva. 0.822  0.697 

Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o aparelho, 

porém sou mal atendido, isso me causa ira. 0.643  0.438 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu 

falo mal da marca.  0.816 0.675 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu fico 

muito frustrado. 0.582  0.345 

Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo mal do 

produto.  
0.811 0.662 

Fico frustrado quando percebo que a propaganda do dispositivo 

eletrônico que comprei mostrava recursos que o aparelho não tem. 0.671 
 

0.452 

Variância Explicada   52.883 

KMO 0.794 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 929.819 

DF 45.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “De posse de um dispositivo tecnológico, 

se não consigo utilizá-lo ele perde o encanto.”, “Quando meu dispositivo tecnológico 

não atende minhas necessidades, eu desisto e abandono produto.”, “De posse de 

um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu falo mal da marca.” e 

“Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo mal do produto.”. 

 

O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 
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4.4.6 Construto Retaliação / Vingança 

 

Tabela 54: Análise Fatorial – Construto Retaliação / Vingança 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 
Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou comprar meu novo 

dispositivo eletrônico, sinto vontade de pegar alguma coisa em troca. 0.609  0.380 

Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, eu reclamo 

nas redes sociais. 0.741 
 

0.556 

Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende minhas 

necessidades, eu denuncio a empresa no PROCON. 0.723  0.588 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu falo 

mal da marca. 0.643  0.414 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu 

reclamo na assistência técnica.  0.574 0.347 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

com amigos e parentes.  0.600 0.409 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

com técnicos da área.  0.738 0.584 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não procuro 

informações. 0.296  0.367 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações 

na Internet. 
 

0.386 0.155 

Variância Explicada   42.206 

KMO 0.674 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 354.350 

df 36.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “Quando sou mal atendido numa empresa, onde 
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vou comprar meu novo dispositivo eletrônico, sinto vontade de pegar alguma coisa 

em troca.”, “Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, eu 

reclamo nas redes sociais.”, “Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende 

minhas necessidades, eu denuncio a empresa no PROCON.”, “Quando um aparelho 

eletrônico novo apresenta algum defeito, eu falo mal da marca.” e “Para escolher um 

dispositivo tecnológico novo, eu não procuro informações.”. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “Quando um aparelho eletrônico novo 

apresenta algum defeito, eu reclamo na assistência técnica.”, “Para escolher um 

dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com amigos e parentes.”, 

“Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com 

técnicos da área.” e “Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro 

informações na Internet.”. 

 
O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

 

4.5  Correlação entre os Construtos  

 

Para calcular as correlações, entre os construtos em análise, foram usados a média 

de cada construto e as perguntas que compõem cada construto. 

 
Tabela 55: Correlação entre os Construtos 

 

Construto 

Encantos 

Construtos 

Avaliação 

Construto 

Expectativa 

Construto 

Dissonância 

Cognitiva 

Construto 

Raiva 

Construto 

Retaliação / 

Vingança 

Construto 

Encantos 

Correlação 1.000 
     

P-Valor 
      

Construto 

Avaliação 

Correlação 0.289
**

 1.000 
    

P-Valor 0.000 
     

Construto 

Expectativa 

Correlação 0.418
**

 0.232
**

 1.000 
   

P-Valor 0.000 0.000 
    

Construto 

Dissonância 

Cognitiva 

Correlação 0.289
**

 0.314
**

 0.341
**

 1.000 
  

P-Valor 0.000 0.000 0.000 
   

Construto 

Raiva 

Correlação 0.302
**

 0.208
**

 0.602
**

 0.619
**

 1.000 
 

P-Valor 0.000 0.000 0.000 0.000 
  

Construto 

Retaliação / 

Vingança 

Correlação 0.190
**

 0.222
**

 0.326
**

 0.367
**

 0.505
**

 1.000 

P-Valor 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os construtos que apresentaram a correlação mais forte foram Raiva e Dissonância 

Cognitiva com uma correlação 0.619. Todas as correlações assinaladas por (**) 

foram significativas considerando um alfa de 1%, ou seja, a correlação entre as 

variáveis são diferentes de zero. 

 

4.6  Análise de Regressão Múltipla 

 

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se, a estatística de teste 

através do método de estimação conhecido como método dos mínimos quadrados 

ordinários. 

 H0: O modelo não é estatisticamente significativo 

 H1: O modelo é estatisticamente significativo 

Tabela 56: Informação do ajuste do modelo 

Modelo Soma de Quadrados G.L. Quadrado Médio F P-valor 

Regressão 30.664 2.000 15.332 56.229 0.000
c
 

Residual 83.165 305.000 0.273   

Total 113.829 307.000 
  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 56 apresenta o teste para verificar se alguma das médias dos construtos 

(Encantos, Avaliação, Expectativa, Dissonância Cognitiva e Raiva) influencia na 

variável resposta (Retaliação / Vingança). Como o p-valor é menor que 0.001 (p-

valor nunca é 0), podemos concluir, a um nível de 5% de significância, que algum 

dos construtos influencia na variável resposta. 

 

O Coeficiente de Determinação Múltiplo (R2) representa a proporção da variabilidade 

de Y explicada pelas variáveis regressoras. Assim, quanto mais próximo R2 estiver 

de 1, maior é a explicação da variável resposta pelo modelo ajustado. Enquanto que 

Coeficiente de Determinação Ajustado (R2adj) pode ser menor quando outra variável 

x entra no modelo, pois a diminuição na soma de quadrados dos erros pode ser 

compensada pela perda de 1 grau de liberdade no denominador (n-p). 

 

Assim sendo, na Tabela 57 temos os coeficientes para o modelo ajustado. 
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Tabela 57: Coeficientes de Determinação 

R R
2
 R

2
 Ajustado Desvio Padrão dos Resíduos 

0.519 0.269 0.265 0.522 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como a Tabela 57 mostra, os coeficientes de determinação são pequenos. O que 

indica, no caso do R2, que a explicação da variável resposta pelo modelo ajustado é 

baixa. 

As hipóteses para testar a significância de qualquer coeficiente de regressão 

individualmente são dadas por, 

 H0: βj=0; para qualquer j = 1, ..., n 

 H1: βj≠0; para qualquer j = 1, ..., n 

 

Tabela 58: Estimativa dos parâmetros 

Modelo Coeficientes Desvio Padrão T P-valor 

Constante 1.491 0.140 10.670 0.000 

Média Construto Encantos 0.011  0.206 0.837 

Média Construto Avaliação 0.106 0.043 2.449 0.015 

Média Construto Expectativa 0.015  0.240 0.811 

Média Construto Dissonância Cognitiva 0.054  0.841 0.401 

Média Construto Raiva 0.386 0.040 9.581 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A constante e os construtos Avaliação e Raiva são significativos para o modelo a um 

nível de significância de 5%. Enquanto os construtos Encantos, Expectativa e 

Dissonância Cognitiva não são significativos para o modelo. 

Sendo assim temos o nosso modelo: 

Resposta (Construto Retaliação / Vingança) = 1.491  

+ 0.106 * Construto Avaliação  

+ 0.386 * Construto Raiva. 

 

Na Regressão Múltipla, as suposições do modelo ajustado precisam ser validadas 

para que os resultados sejam confiáveis. Chamamos de Análise dos Resíduos um 

conjunto de técnicas utilizadas para investigar a adequabilidade de um modelo de 

regressão com base nos resíduos. 

 

 H0: Os resíduos são normais 

 H1: Os resíduos não são normais 
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Tabela 59: Teste de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estatística G.L P-valor. 

Resíduos Padronizados 0.037 308 0.200 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, Tabela 59, conclui-se  que 

os resíduos são normais, pois não se rejeita a hipótese de normalidade dos resíduos 

a um nível de significância de 5%. 

 

O histograma apresentado no Grafico 1 mostra que os resíduos padronizados estão 

próximos de uma distribuição normal, proporcionando mais uma validade aos testes 

acima que indicou que os resíduos são normais. 

 

 

Gráfico 1: Histograma Resíduos Padronizados  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 2 apresenta a curva Normal P-P Plot e representa a probabilidade 

acumulada que seria de esperar se a distribuição fosse normal, em função da 

probabilidade observada acumulada dos erros. 
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Gráfico 2: Normal P-P Plot Resíduos Padronizados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conclui-se, a partir do gráfico, que os dados se aproximam da distribuição normal, 

dando suporte ao teste feito que indicou que os dados são normais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclusões, limitações da pesquisa e sugestões 

 

A presente dissertação teve como objetivo estudar a relação dos consumidores com 

produtos de alta tecnologia e responder a pergunta: Como melhorar a relação dos 

consumidores com produtos de alta tecnologia? Para alcançar o objetivo, foi 

construído um referencial teórico, que funcionou como passeio panorâmico no 

estudo do comportamento do consumidor, área mais importante do marketing, e foi 

construído um modelo analítico baseado no modelo de comportamento do 

consumidor de Blackwell, Engel e Miniard. Um questionário foi elaborado e aplicado 

a estudantes de diversas instituições e para análise dos dados utilizou-se técnicas 

de estatísticas pertinentes ao estudo. 

 

A partir dos resultados obtidos através do trabalho de estatística descritiva, observa-

se que um percentual importante das pessoas considera os produtos de tecnologia 

fáceis de usar, somando-se as escalas 4 e 5, concordo parcialmente e concordo 

totalmente, constata-se que 78,6 % dos entrevistados tem essa percepção e 79,9% 

consideram que os aparelhos eletrônicos resolvem seus problemas. Cerca de 83,8% 

dos entrevistados afirmam que compram dispositivos tecnológicos novos porque 

possuem muitos recursos. Esses resultados contribuem para comprovar a 

percepção de que o consumidor tem ideias de utilitarismo e usabilidade em relação 

à esses equipamentos. Entretanto, 79,3 % dos entrevistados afirmam que não 

compram equipamentos sempre que há um lançamento, essa afirmação confirma 

que os chamados early adopters, indivíduos que compram os produtos sempre que 

lançam novos modelos, são um percentual pequeno dos consumidores.  

 

Observa-se que 79,22% dos entrevistados, admitem que esperam que o dispositivo 

tecnológico funcione como na propaganda, sempre considerando as escalas 4 e 5 

do questionário. Tão logo compram o dispositivo, 71.11% dos consumidores 

estudam todos os recursos que o aparelho que oferece. Esse fato indica que o 

consumidor tem uma alta expectativa a cerca do produto, confere os anúncios e 

após a compra verifica se foi está sendo atendido. Caso perceba que o aparelho que 

comprou não cumpre o prometido 69,48% admitem ficar com raiva, apesar de um 

percentual maior de clientes, cerca de 76%, indicar que ficam frustrados diante de 

uma situação como essa. Esses fatores devem ser observados pelos profissionais 
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de marketing, a fim de diminuir a ocorrência desses casos nos produtos de suas 

marcas. 

 

Em relação ao construto Retaliação/Vingança, somente 23,7% das pessoas 

admitem reclamar nas redes sociais e 35,39% vão ao PROCON. Porém deve-se ter 

atenção nesse fato, pois 93,18% dos consumidores usam a Internet para buscar 

informações sobre os produtos tecnológicos na fase de escolha do produto. Apesar 

de o percentual de reclamantes ser menor, o estudo sugere que essas reclamações, 

na Internet, têm grande possibilidade de serem consultadas pelos futuros 

compradores. 

 

A partir da análise de regressão constata-se que os construtos Avaliação e Raiva 

são significativos para o modelo, a correlação entre o construto Raiva e o construto 

Retaliação / Vingança é 0,505. Embora os construtos Encantos, Expectativa e 

Dissonância Cognitiva não sejam significativos para o modelo, o construto 

Dissonância Cognitiva e o construto Raiva, apresentaram a mais forte correlação, 

0,619. O construto Expectativa e o construto Raiva apresentam uma boa correlação, 

cerca de 0,602. Os construtos Encantos, Avaliação e Expectativa apresentaram as 

seguintes correlações com o construto Dissonância Cognitiva, respectivamente: 

0,289 , 0,314 e 0,341.  

 

Implicações Gerenciais 

 

Nos dados da pesquisa, obteve-se a informação que 46,75% dos entrevistados 

alegam que não compram um dispositivo tecnológico novo porque ele é bonito. 

Entretanto, 40,26% afirmam que sim, além disso, cerca de 12,99%, não concordam 

e nem discordam. Existe uma correlação significativa entre o construto Encantos e 

todos os outros. Portanto, a engenharia de design das empresas deve considerar o 

quesito beleza do equipamento ao construir seus produtos.  

 

Apesar de apenas 8,4% dos entrevistados indicarem que compram sempre que há 

um lançamento de um dispositivo mais moderno, o desejo de comprar esse 

equipamento no lançamento é demonstrado por 43,8% dos entrevistados. 
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Os construtos Avaliação e Expectativa podem ocorrer simultaneamente, e suas 

variáveis apresentam indicações importantes para as decisões das marcas. 

Avaliação é um momento importante para o ciclo do modelo de comportamento do 

consumidor, nesse momento o consumidor toma contato com o produto e começa a 

verificar se suas expectativas e necessidades serão satisfeitas. 71,1% dos 

consumidores entrevistados estudam os recursos que os dispositivos oferecem e 

62,34%, logo após comprar os dispositivos, analisam a qualidade do produto. Neste 

momento, a comunicação do fabricante com o consumidor pode ser feita através do 

manual de instruções e dos requisitos do produto, como qualidade e recursos 

oferecidos. Essa percepção influenciará se as suas expectativas serão ou não 

atendidas, é importante trabalhar essa comunicação para que a avaliação positiva e 

as expectativas atendidas contribuam para não ocorrer dissonância cognitiva. 

 

A Expectativa pode não ser atendida por diversas razões. Observa-se que 79,22% 

dos consumidores entrevistados esperam que o aparelho funcione como na 

propaganda, portanto as empresas devem trabalhar para que o produto seja 

compatível com o proposto nos anúncios. Tratando essa situação elimina-se um 

motivo para o não atendimento das expectativas dos consumidores. O estudo indica 

que o construto Expectativa apresenta uma correlação de 0,602 com o construto 

Raiva. 

 

O construto Dissonância Cognitiva e o construto Raiva apresentam a mais forte 

correlação do modelo, 0,619. Observa-se que 66,9% dos consumidores fazem uma 

análise se o custo realmente valeu a pena e 62% admitem ficar com raiva se acaso 

sentir que precipitou e fez uma compra sem fazer uma avaliação bem feita. Para se 

trabalhar essas questões deve-se direcionar o setor de vendas, que é o responsável 

pelo último contato com o consumidor, antes de ele adquirir o produto, para que 

atuem no sentido de contribuir para que essas situações não ocorram e diminuam a 

ocorrência da Dissonância Cognitiva e por consequência não deixem o consumidor 

com Raiva. 

 

Em torno de 79% dos consumidores admitem ficar frustrados quando percebem que 

a propaganda mostrava recursos que efetivamente o produto não tem, e 75,9% 

ficam frustrados quando percebem que o equipamento não cumpre o que prometia. 
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São questões que estão presentes de maneira semelhante nos construtos Avaliação 

e Expectativa. Essa é uma questão que deve ser tratada pelo marketing, engenharia 

de produto e área de vendas, enfim por toda área de gestão da empresa, pois tem 

forte impacto no comportamento do consumidor no estágio pós-venda. 

 

Indicam ficar com raiva caso não consigam utilizar o dispositivo 52,6% dos 

entrevistados e 50,7% perdem o encanto com os equipamentos se não conseguirem 

utilizá-lo, todavia 51,35% dos consumidores costumam ler os manuais de instrução, 

portanto manuais bem escritos podem contribuir para melhor essa situação e 

influenciar no impacto do construto Raiva. 

 

A pesquisa detectou que 79,2% dos respondentes garantem ir à assistência técnica 

reclamar quanto algum defeito é apresentado pelo produto. Para a área de 

marketing das marcas é importante, então, buscar conhecer o universo das pessoas 

que atendem os consumidores e conhecer suas reclamações, frustrações e buscar 

soluções para evitar esses traumas. 

 

Nas redes sociais 23,7% dos respondentes admitem reclamar. É um fato a ser 

considerado pelas empresas, pois 93,2% das pessoas pesquisam informações 

sobre o produto na Internet. Já 82,5% dos consumidores indicam procurar 

informações com amigos e parentes, caso procurem informações com algum 

consumidor que por ventura esteja em um estado qualquer de insatisfação, essa 

informação contribuirá negativamente para o novo consumidor. Os consumidores 

devem ser informados corretamente sobre o que estão comprando, para que suas 

percepções não identifiquem distorções quando estiverem utilizando o produto.  

 

Além disso, o atendimento nas assistências técnicas deve ser monitorado e também 

ser preparado para receber o consumidor em duas situações: quando o cliente 

procura um atendimento, ele demanda ser bem atendido, caso contrário a frustração 

leva a raiva e consequentemente à retaliação e vingança, e quando o cliente procura 

informações sobre o produto, 67,2% dos respondentes afirmaram que procuram 

informações com técnicos da área, antes de comprar um produto tecnológico. 
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Limitações da Pesquisa 

 

Os questionamentos sobre retaliação e vingança estão relacionados à emoções que 

provocam reações negativas, senso de justiça e desejo de ressarcimento ou 

reparação por algum possível dano que a pessoa envolvida possa ter sido exposta. 

Como é uma situação subjetiva e as pessoas são seres racionais, pode, em algum 

momento, o consumidor pesquisado omitir ter estado em situações como essa. 

Identificar essas situações, sejam em estudos avançados de técnicas cognitivas e 

neurociências, ou visitando as assistências técnicas, onde o cliente costuma 

extravazar sua ira, são possibilidades para ampliar e melhorar o estudo do 

comportamento desse consumidor. 

 

Recomendações para pesquisas futuras 

 

Ampliar o universo amostral, que no caso dessa pesquisa, dada a conveniência do 

pesquisador, se limitou a estudantes de algumas faculdades em dois municípios. 

Desenvolver uma análise comparativa de gênero, e verificar se há diferenças 

comportamentais significativas entre homens e mulheres com relação ao tema da 

dissertação. 

 

Segmentar o universo de dispositivos e para isto sugere-se considerar classes de 

dispositivos ou marcas específicas dentro da mesma categoria de produtos.  

 

Estudar as situações comportamentais dos consumidores, considerando as 

neurociências e marketing sensorial, a fim de aferir as possibilidades de incorporar 

perguntas mais agressivas e diretas com relação à raiva e vingança, tendo em vista 

que normalmente as pessoas teriam dificuldade em responder com sinceridade para 

não se comprometerem.  

 

Hipóteses para estudos futuros 

 

Para estudos futuros, recomenda-se que a organização e a sistematização do 

conhecimento neste campo sejam evoluídas, de forma a se consolidar as relações 

entre os construtos, a partir de hipóteses, tais como: 



 

 

113 

 

H1 – Os construtos do modelo independem, significativamente, de validações 

externas; 

 

H2 – Incluindo-se novas variáveis a cada construto, o R2 e R2 ajustado aumentarão 

os graus de explicabilidade dos construtos independentes, e do construto 

dependente; 

 

H3 – Todos os construtos do modelo contribuem, significativamente, para explicar, 

nomologicamente, as relações no sequenciamento dos construtos entre encantos e 

retaliação / vingança; 

 

H4 – Todos os construtos, em escala sequencial, apresentam dependência de seu 

antecessor; 

 

H5 – No modelo, se for incluído um novo construto, chamado “esforço de 

reconquista do cliente”, ele será significativamente relevante para proporcionar a 

“satisfação do cliente”. 

 

Esse estudo se mostrou ser inicial e de grandes implicações e importância, tanto 

para o entendimento do ambiente do consumidor de produtos tecnológicos, quanto 

para empresas e marcas que produzem ou vendem esses produtos. Com a 

banalização do uso das tecnologias e queda nos preços, o acesso a esses 

equipamentos faz parte do cotidiano de grande parte dos consumidores, seja em 

uso pessoal ou profissional. Cada dia mais pessoas utilizam esses recursos e mais 

avançados eles vão ficando, com isso o comportamento do consumidor irá se 

moldando nesse cenário. 
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APÊNDICES  

  Apêndice A – Questionário da pesquisa. 

Informe por favor, marcando um X :  Mulher  ___________  Homem ___________ Concordo 
Totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo e 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

 Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele é bonito.      
 Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar.      
 Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos problemas.      
 Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele possui muitos recursos.      
 Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e bonito.      
 Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque meus amigos falam bem deles.      
 Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu compro.      
 Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu desejo comprá-lo.      
 Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma avaliação da qualidade do 
produto. 

     

 Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu comparo o design e recursos com 
outros modelos ou aparelhos de outras pessoas. 

     

 Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu estudo todos os recursos que ele 
oferece. 

     

 Quando compro um aparelho eletrônico novo eu leio o manual de instruções.      
 Eu compro um dispositivo eletrônico porque o preço está bom.      
 Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em muitas parcelas.      
 Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu desisto dele.      
 Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que funcione como na propaganda.      
 Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um novo.      
 Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico frustrado.      
 Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico com raiva.      
 De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele se torna um equipamento 
ruim. 

     

 No momento da compra eu precipitei e comprei sem fazer uma avaliação bem feita. Essa 
situação me deixa com  raiva. 

     

Fonte: Dados da pesquisa.     

  1
1
9
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Apêndice A – Questionário da pesquisa 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo e 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

 Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se precisava realmente dele.      
 Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma análise se o custo valeu a 
pena. 

     

 De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu fico com raiva.      
 De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele perde o encanto.      
 Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu desisto e abandono 
produto. 

     

 Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não cumpre tudo o que prometia, eu 
fico frustrado. 

     

 Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não atende os requisitos anunciados, 
eu  fico com raiva. 

     

 Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o aparelho, porém sou mal atendido, 
isso me causa ira. 

     

 De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu falo mal da marca.      
 Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu fico muito frustrado.      
 Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo mal do produto.      
 Fico frustrado quando percebo que a propaganda do dispositivo eletrônico que comprei 
mostrava recursos que o aparelho não tem. 

     

 Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou comprar meu novo dispositivo eletrônico, 
sinto vontade de pegar alguma coisa em troca. 

     

 Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, eu reclamo nas redes sociais.      
 Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu denuncio a 
empresa no PROCON. 

     

 Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu falo mal da marca.      
 Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu reclamo na assistência 
técnica. 

     

 Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com amigos e parentes.      
 Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com técnicos da área.      
 Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não procuro informações.      
 Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações na Internet.      

Fonte: Dados da pesquisa. 

 1
2
0
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Apêndice B – Análise Descritiva 

Construtos Variáveis 

Frequência 

Discordo 

Totalmente 
% 

Discordo 

Parcialmente 
% 

Não concordo e 

nem discordo 
% 

Concordo 

Parcialmente 
% 

Concordo 

Totalmente 
% Total % 

Encantos 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque 
ele é bonito. 

77 25.00% 67 21.75% 40 12.99% 104 33.77% 20 6.49% 308 100% 

Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar. 1 0.32% 26 8.44% 39 12.66% 181 58.77% 61 19.81% 308 100% 

Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem 
nossos problemas. 

7 2.27% 23 7.47% 44 14.29% 164 53.25% 70 22.73% 308 100% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque 

ele possui muitos recursos. 
8 2.60% 15 4.87% 27 8.77% 118 38.31% 140 45.45% 308 100% 

Eu sempre quero o aparelho mais moderno, 

sofisticado e bonito. 
56 18.18% 65 21.10% 44 14.29% 83 26.95% 60 19.48% 308 100% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque 
meus amigos falam bem deles. 

83 26.95% 65 21.10% 68 22.08% 77 25.00% 15 4.87% 308 100% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo 

mais moderno eu compro. 
173 56.17% 71 23.05% 38 12.34% 18 5.84% 8 2.60% 308 100% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo 

mais moderno eu desejo comprá-lo. 
70 22.73% 50 16.23% 53 17.21% 86 27.92% 49 15.91% 308 100% 

Avaliação 

Logo após comprar meu novo dispositivo 
tecnológico eu faço uma avaliação da qualidade do 

produto. 

33 10.71% 43 13.96% 40 12.99% 94 30.52% 98 31.82% 308 100% 

Logo após comprar meu novo dispositivo 
tecnológico eu comparo o design e recursos com 

outros modelos ou aparelhos de outras pessoas. 

62 20.13% 47 15.26% 48 15.58% 99 32.14% 52 16.88% 308 100% 

Logo após comprar meu novo dispositivo 

tecnológico eu estudo todos os recursos que ele 
oferece. 

16 5.19% 37 12.01% 36 11.69% 110 35.71% 109 35.39% 308 100% 

Quando compro um aparelho eletrônico novo eu 

leio o manual de instruções. 
50 16.23% 54 17.53% 44 14.29% 101 32.79% 59 19.16% 308 100% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque o 

preço está bom. 
26 8.44% 40 12.99% 48 15.58% 117 37.99% 77 25.00% 308 100% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso 

dividir em muitas parcelas. 
84 27.27% 50 16.23% 56 18.18% 78 25.32% 40 12.99% 308 100% 

Expectativa 

Quando um aparelho não atende as minhas 

expectativas eu desisto dele. 
48 15.58% 68 22.08% 60 19.48% 66 21.43% 66 21.43% 308 100% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, espero 

que funcione como na propaganda. 
12 3.90% 17 5.52% 35 11.36% 78 25.32% 166 53.90% 308 100% 

Quando um aparelho não atende as minhas 

expectativas eu compro um novo. 
83 26.95% 70 22.73% 68 22.08% 72 23.38% 15 4.87% 308 100% 

Quando um aparelho não atende as minhas 

expectativas eu fico frustrado. 
18 5.84% 28 9.09% 29 9.42% 94 30.52% 139 45.13% 308 100% 

Quando um aparelho não atende as minhas 

expectativas eu fico com raiva. 
25 8.12% 42 13.64% 46 14.94% 84 27.27% 111 36.04% 308 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 1
2
1
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Apêndice B - Análise Descritiva 

Construtos Variáveis 

Frequência 

Discordo 

Totalmente 
% 

Discordo 

Parcialmente 
% 

Não concordo e 

nem discordo 
% 

Concordo 

Parcialmente 
% 

Concordo 

Totalmente 
% Total % 

Dissonância 

Cognitiva 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não 
consigo utilizá-lo ele se torna um equipamento 

ruim. 

50 16.23% 73 23.70% 64 20.78% 62 20.13% 59 19.16% 308 100% 

No momento da compra eu precipitei e comprei 

sem fazer uma avaliação bem feita. Essa situação 
me deixa com  raiva. 

42 13.64% 26 8.44% 49 15.91% 102 33.12% 89 28.90% 308 100% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, fico 

em dúvida se precisava realmente dele. 
83 26.95% 63 20.45% 54 17.53% 75 24.35% 33 10.71% 308 100% 

Logo após comprar meu novo dispositivo 
tecnológico eu faço uma análise se o custo valeu a 

pena 

30 9.74% 27 8.77% 45 14.61% 105 34.09% 101 32.79% 308 100% 

Raiva 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não 
consigo utilizá-lo eu fico com raiva. 

40 12.99% 50 16.23% 56 18.18% 87 28.25% 75 24.35% 308 100% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não 

consigo utilizá-lo ele perde o encanto. 
40 12.99% 45 14.61% 67 21.75% 96 31.17% 60 19.48% 308 100% 

Quando meu dispositivo tecnológico não atende 
minhas necessidades, eu desisto e abandono 

produto. 

88 28.57% 76 24.68% 58 18.83% 59 19.16% 27 8.77% 308 100% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que 

comprei não cumpre tudo o que prometia, eu fico 
frustrado. 

16 5.19% 24 7.79% 34 11.04% 120 38.96% 114 37.01% 308 100% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que 

comprei não atende os requisitos anunciados, eu  
fico com raiva. 

28 9.09% 31 10.06% 35 11.36% 100 32.47% 114 37.01% 308 100% 

Vou à assistência técnica procurar um atendimento 

sobre o aparelho, porém sou mal atendido, isso me 

causa ira. 

23 7.47% 24 7.79% 39 12.66% 90 29.22% 132 42.86% 308 100% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não 

consigo utilizá-lo eu falo mal da marca. 
65 21.10% 72 23.38% 67 21.75% 69 22.40% 35 11.36% 308 100% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta 
algum defeito, eu fico muito frustrado. 

12 3.90% 19 6.17% 22 7.14% 109 35.39% 146 47.40% 308 100% 

Quando não consigo usar um recurso tecnológico, 

eu falo mal do produto. 
79 25.65% 79 25.65% 73 23.70% 51 16.56% 26 8.44% 308 100% 

Fico frustrado quando percebo que a propaganda do 
dispositivo eletrônico que comprei mostrava 

recursos que o aparelho não tem. 

16 5.19% 16 5.19% 33 10.71% 68 22.08% 175 56.82% 308 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice B - Análise Descritiva 

Construtos Variáveis 

Frequência 

Discordo 

Totalmente 
% 

Discordo 

Parcialmente 
% 

Não concordo e 

nem discordo 
% 

Concordo 

Parcialmente 
% 

Concordo 

Totalmente 
% Total % 

Retaliação / 
Vingança 

Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou 
comprar meu novo dispositivo eletrônico, sinto 

vontade de pegar alguma coisa em troca. 

96 31.17% 51 16.56% 66 21.43% 59 19.16% 36 11.69% 308 100% 

Se meu equipamento eletrônico não funciona como 
eu quero, eu reclamo nas redes sociais. 

122 39.61% 68 22.08% 45 14.61% 45 14.61% 28 9.09% 308 100% 

Quando meu novo dispositivo tecnológico não 
atende minhas necessidades, eu denuncio a empresa 

no  PROCON. 

78 25.32% 64 20.78% 57 18.51% 63 20.45% 46 14.94% 308 100% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta 

algum defeito, eu falo mal da marca. 
50 16.23% 64 20.78% 52 16.88% 89 28.90% 53 17.21% 308 100% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta 

algum defeito, eu reclamo na assistência técnica. 
19 6.17% 16 5.19% 29 9.42% 89 28.90% 155 50.32% 308 100% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu 

procuro informações com amigos e parentes. 
17 5.52% 15 4.87% 25 8.12% 108 35.06% 143 46.43% 308 100% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu 
procuro informações com técnicos da área. 

28 9.09% 26 8.44% 47 15.26% 96 31.17% 111 36.04% 308 100% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu 
não procuro informações. 

205 66.56% 35 11.36% 19 6.17% 26 8.44% 23 7.47% 308 100% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu 
procuro informações na Internet. 

3 0.97% 10 3.25% 8 2.60% 64 20.78% 223 72.40% 308 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice C – Análise de Dispersão 

Construtos Perguntas Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Encantos 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele é bonito. 2,75 1,33 48,22% 

Os aparelhos eletrônicos são fáceis de usar. 3,89 0,83 21,22% 

Os aparelhos eletrônicos modernos resolvem nossos problemas. 3,87 0,93 23,96% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque ele possui muitos recursos. 4,19 0,97 23,10% 

Eu sempre quero o aparelho mais moderno, sofisticado e bonito. 3,08 1,41 45,69% 

Eu compro um dispositivo tecnológico novo porque meus amigos falam bem deles. 2,60 1,26 48,34% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu compro. 1,76 1,05 59,63% 

Sempre que há um lançamento de um dispositivo mais moderno eu desejo comprá-lo. 2,98 1,41 47,37% 

Avaliação 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma avaliação da qualidade do produto. 3,59 1,34 37,46% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu comparo o design e recursos com outros modelos ou aparelhos de outras 

pessoas. 
3,10 1,40 44,99% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu estudo todos os recursos que ele oferece. 3,84 1,18 30,78% 

Quando compro um aparelho eletrônico novo eu leio o manual de instruções. 3,21 1,37 42,71% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque o preço está bom. 3,58 1,23 34,37% 

Eu compro um dispositivo eletrônico porque posso dividir em muitas parcelas. 2,81 1,41 50,34% 

Expectativa 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu desisto dele. 3,11 1,38 44,43% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, espero que funcione como na propaganda. 4,20 1,09 25,97% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu compro um novo. 2,56 1,24 48,53% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico frustrado. 4,00 1,20 30,00% 

Quando um aparelho não atende as minhas expectativas eu fico com raiva. 3,69 1,30 35,27% 

Dissonância 

Cognitiva 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele se torna um equipamento ruim. 3,02 1,36 45,11% 

No momento da compra eu precipitei e comprei sem fazer uma avaliação bem feita. Essa situação me deixa com raiva. 3,55 1,35 37,96% 

Quando compro um dispositivo tecnológico, fico em dúvida se precisava realmente dele. 2,71 1,37 50,50% 

Logo após comprar meu novo dispositivo tecnológico eu faço uma análise se o custo valeu a pena 3,71 1,27 34,32% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice C – Análise de Dispersão 

Construtos Perguntas Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Raiva 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu fico com raiva. 3,35 1,35 40,34% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo ele perde o encanto. 3,30 1,29 39,27% 

Quando meu dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu desisto e abandono produto. 2,55 1,32 51,66% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não cumpre tudo o que prometia, eu fico frustrado. 3,95 1,12 28,44% 

Quando percebo que o aparelho eletrônico que comprei não atende os requisitos anunciados, eu fico com raiva. 3,78 1,29 34,09% 

Vou à assistência técnica procurar um atendimento sobre o aparelho, porém sou mal atendido, isso me causa ira. 3,92 1,24 31,62% 

De posse de um dispositivo tecnológico, se não consigo utilizá-lo eu falo mal da marca. 2,80 1,31 46,92% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu fico muito frustrado. 4,16 1,06 25,43% 

Quando não consigo usar um recurso tecnológico, eu falo mal do produto. 2,56 1,27 49,34% 

Fico frustrado quando percebo que a propaganda do dispositivo eletrônico que comprei mostrava recursos que o aparelho não tem. 4,20 1,15 27,29% 

Retaliação / 

Vingança 

Quando sou mal atendido numa empresa, onde vou comprar meu novo dispositivo eletrônico, sinto vontade de pegar alguma coisa 

em troca. 
2,64 1,39 52,91% 

Se meu equipamento eletrônico não funciona como eu quero, eu reclamo nas redes sociais. 2,31 1,36 58,78% 

Quando meu novo dispositivo tecnológico não atende minhas necessidades, eu denuncio a empresa no PROCON. 2,79 1,41 50,51% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu falo mal da marca. 3,10 1,35 43,63% 

Quando um aparelho eletrônico novo apresenta algum defeito, eu reclamo na assistência técnica. 4,12 1,16 28,20% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com amigos e parentes. 4,12 1,11 26,88% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações com técnicos da área. 3,77 1,27 33,79% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu não procuro informações. 1,79 1,30 72,84% 

Para escolher um dispositivo tecnológico novo, eu procuro informações na Internet. 4,60 0,78 16,89% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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