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2. Efeitos da Publicidade no Consumidor 

 

2.1. O Processo de Decisão de Compra 

  

O processo de decisão de compra pode ser representado pelo modelo de cinco estágios 

proposto por Engel et al. (1995), no qual, dependendo do tipo de compra, nem todas as 

etapas são seguidas, ou seja, quanto menor o risco, frequência de compra e preço de um 

determinado produto, menor será o envolvimento do consumidor na sua tomada de 

decisão (Kotler, 1998). Como exemplo desses produtos presentes nos supermercados, 

Bretzke (2003) aponta os de compra rotineira como alimentos, higiene e limpeza.  

 

 

Figura 9 – Modelo de cinco estágios do processo de decisão de compra do consumidor.  

Fonte: Engel, Blakwell e Miniard, 1995, p. 28.  

  

A primeira fase do processo é o reconhecimento do problema, que se inicia quando o 

consumidor identifica uma necessidade que pode ter como causa um factor interno (ex: 

fome e sede) ou externo (aromas, publicidade e folhetos). Num segundo momento 

ocorre a busca de informações que o consumidor procura para saciar o seu desejo. 

Sendo que existem dois tipos de procura: (a) interna, em que o consumidor se lembra de 

compras passadas e experiências com outros produtos; e (b) externa, em que procura 

informações relativas ao produto em fontes especializadas (lojas, jornais, revistas e 

internet) (Engel et al., 1995).  

 

Após o consumidor adquirir diversas informações sobre possíveis soluções para o seu 

problema, surge a fase de avaliação das alternativas onde ocorre o processamento das 

informações e a classificação das diferentes marcas. Essa avaliação é tratada como 

sendo um processo cognitivamente orientado, ou seja, o consumidor forma julgamentos 

na sua maioria racionais e conscientes. Primeiramente procura atender a algumas 

necessidades e desejos por meio de certos benefícios. Sendo assim, cada produto é visto 

por ele como um conjunto de atributos e cabe-lhe identificar o quanto cada benefício 
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consegue atender às suas necessidades (Engel et al., 1995).  

 

Nessa fase de comparação de atributos Toledo e Batalha (1994) afirmam que a 

qualidade percebida de um produto alimentar pode ser interpretada pelo consumidor de 

acordo com atributos como facilidade de acesso, características dietéticas, 

organolépticas (cor, odor e sabor), socioeconómicos e de utilização.  

 

Depois de passar pelas etapas anteriores surge o momento da decisão de compra e 

escolha de onde comprar. As decisões de onde e como comprar são influenciadas por 

factores como fidelidade, tempo disponível para a compra, característica dos produtos a 

serem comprados e outros aspectos do composto de marketing (produto, preço, 

comunicação e distribuição) de uma determinada loja (Parente, 2000).  

 

Após o acto da compra surge o comportamento pós-compra em que o consumidor 

experimenta uma sensação de satisfação ou insatisfação. Se a experiência de utilização 

do produto for superior ou igual ao esperado, ele sentir-se-á satisfeito e caso não atenda 

às expectativas ele sentir-se-á insatisfeito (Engel et al., 1995).  

 

O processo de decisão de compra em geral, e de decisão de compra dos consumidores 

em particular, são temas de investigação veementes. O paradigma dominante da 

investigação do processo de decisão de compra baseia-se no paradigma do 

processamento de informação (Blackwell, Miniard & Engel, 2001), suportado pela 

orientação funcionalista no campo da ciência cognitiva (Fodor, 1983). 

 

A investigação do mercado de retalho ampliou a postura face ao processamento de 

informações, incluindo as preferências do consumidor (Hirschman e Holbrook, 1982), 

que são especialmente importantes para os produtos emocionais, como a moda, 

produtos de beleza e carros. Ao lado de construções que apenas resultam de uma 

postura de processamento de informações, argumenta-se que os consumidores também 

formam opinião sobre os produtos que são integrados por uma atitude geral face a um 

produto (Blackwell et al., 2001; Hansen, 2005). 
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O fenómeno do consumo é descrito como um processo natural que acontece desde o 

nascimento até a morte. O indivíduo que cumpre o acto de consumo é definido como o 

"consumidor" e, de acordo com o consumidor, ter uma melhor qualidade de vida só é 

possível mediante o cumprimento do acto de consumo. O acto de consumo influencia as 

decisões de compra dos consumidores, ao mesmo tempo que lhes permita desenvolver 

novos comportamentos e atitudes (Bagozzi e Dholakia, 1999). Tendências de consumo 

crescentes e diversificadas fizeram com que os consumidores fossem mais informados, 

conscientes e selectivos sobre a estrutura do mercado (Boone e Kurtz, 1998). 

 

Pesquisas anteriores mostram que o preço é o mais importante de todos os factores que 

influenciam a decisão de compra dos consumidores nos países desenvolvidos (Matanda 

et al., 2000). No entanto, no que se refere aos produtos alimentares, outros critérios que 

não o preço são agora importantes na decisão de compra.  

 

Como os produtos alimentares são, por natureza, facilmente perecíveis e de difícil 

armazenamento e transporte, a necessidade de certas aplicações especiais relativas à sua 

produção e consumo têm aumentado. Os consumidores querem comprar frutas e 

legumes frescos, sob condições de higiene asseguradas e saudáveis, para consumi-los 

antes que eles percam o seu valor nutricional. As particularidades do produto têm um 

papel bastante importante na decisão de compra do consumidor. Eles compõem os 

factores mais críticos que determinam essa decisão de compra. Resultados de alguns 

estudos têm demonstrado que os critérios considerados mais importantes na compra de 

frutas e legumes frescos são de qualidade e preço, respectivamente. Também é referido 

que os consumidores atribuem mais importância à segurança alimentar do que à 

aparência externa das frutas ou legumes (Patberg et al., 1997). 

 

2.2. Intenção de Compra  

 

Enquanto o consumidor se encontra no estágio de avaliação relativamente a uma 

compra, são criadas preferências de um determinado conjunto pré-seleccionado. 

Criando, nesse momento, uma intenção de compra.  
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Existem cinco decisões prévias, pela qual o consumidor pode passar, para formar a sua 

intenção de compra: decisão por marca, decisão por loja, decisão por quantidade, 

decisão por ocasião e decisão por forma de pagamento. Kotler e Keller (2007) referem 

que nem todas as decisões assentam nestes cinco pressupostos, pois as compras de 

produtos para o dia-a-dia envolvem menos decisões. De uma forma geral, ao 

comprarmos água, não damos muita importância à loja ou à forma de pagamento.  

 

No processo de avaliação das alternativas de compra, e estando o consumidor indeciso 

entre a escolha das marcas, existem dois factores que podem interferir entre a intenção e 

a decisão de compra: influência por outros e interferência dos factores situacionais 

imprevistos.  

 

Relativamente à influência por outros, devemos ter em consideração dois factores: a 

intensidade e o grau de proximidade. A possibilidade que existe de alguém influenciar 

uma preferência por uma alternativa, em relação a determinado produto, segundo Kotler 

e Keller (2007), depende de dois factores:  

 

1. da intensidade da atitude de interferência em relação à alternativa escolhida;  

2. e da vontade que se tem em contrapor ou não essa interferência. Têm também um 

papel influenciador, na atitude dos outros, os intermediários de informação, através da 

publicação de análise de produtos com as avaliações. Certo é que essas avaliações 

influenciam a decisão do consumidor. 

 

O segundo factor que afecta a decisão de compra, é designado por interferência dos 

factores situacionais imprevistos, destaca-se a sua directa ligação com o risco percebido.  

 

Os riscos podem ser divididos em seis:  

 

1. risco funcional – o produto não é o que nós esperávamos;  

2. risco físico – o produto pode afectar o bem-estar físico;  

3. risco financeiro – o produto não vale o que se pagou por ele;  

4. risco social – o produto provoca constrangimento;  
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5. risco psicológico – o produto pode afectar o bem-estar mental;  

6. risco de tempo – o produto fez perder tempo e não se pode encontrar um substituto 

melhor.  

 

O grau de risco percebido é variável consoante o dinheiro envolvido. Kotler e Keller 

(2007) resumem que os consumidores desenvolveram hábitos de forma a reduzir o 

risco, porque evitam tomar decisões, vão à procura de informações dos amigos e dão 

preferência a marcas do fabricante, porque são mais conhecidas e transmitem segurança 

e garantia.  

 

A intenção de compra é a variável face ao comportamento que tradicionalmente tem 

sido utilizada para avaliar o efeito externo da qualidade percebida. Os estudos sugerem 

que a qualidade percebida tem uma influência positiva na intenção de compra do 

consumidor (Bou-Llusar et al., 2001). Na mesma linha de pensamento Carman (1990) 

justifica que esta influência, se a qualidade percebida for vista como uma acção que 

gera uma atitude, é fundamental para se criar uma intenção de compra que provoca a 

acção da compra.  

 

Segundo o estudo de Bogue e Ritson (2004), percebeu-se que as expectativas e as 

experiências anteriores eram importantes influenciadores na intenção de compra.   

 

A noção de "valor para o consumidor" é, também, muitas vezes considerada como um 

importante predictor do comportamento de compra e um influenciador significativo de 

decisões de compra por parte dos consumidores (Dodds et al. 1991; Sheth et al. 1991; 

Babin et al. 1994; Zeithaml, 1988). O papel central de valor do consumidor tem sido 

conceptualizado e empiricamente demonstrado (Grisaffe & Kumar 1998) na literatura 

tradicional de marketing. 

 

O valor é considerado como um forte preditor para as intenções comportamentais 

favoráveis, tais como as intenções de compra (Zeithaml, 1988; Dodds et al. 1991; 

Chang e Wildt, 1994). Em termos de percepção de valor, um amplo referencial teórico 

do valor percebido foi desenvolvido por Sheth et al. (1991), que explicou que a escolha 
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do consumidor é uma função de múltiplas dimensões de "valor de consumo" e que esses 

valores contribuem de forma diferencial em situações de escolha diferente. Como as 

dimensões são propostas abrangentes para uma variedade de campos e foram 

consideradas para estabelecer bases sólidas para estender o valor existente constitui, em 

grande parte, a base da pesquisa para estudos mais recentes e relevantes (Sweetney & 

Soutar, 2001; Rintamaki et al. 2006). 

 

Os quadros de valor discutido por Sheth et al. (1991), Sweetney e Soutar (2001), e 

Rintamaki et al. (2006), incorporam três dimensões dos valores de consumo dos 

consumidores: (1) o valor funcional, (2) o valor emocional, e (3) o valor social. Todos 

eles descobriram que os valores funcional, emocional e social foram principais 

influenciadores do comportamento do consumidor em cada um de seu contexto. 

 

O valor funcional de um produto significa a utilidade percebida, adquirida pela sua 

capacidade para um desempenho funcional, utilitário ou físico (Sheth et al. 1991), ou 

seja, um produto adquire um valor funcional através da posse de atributos funcionais, 

utilitários, ou físicos. O valor funcional é medido num perfil de atributos de escolha. 

Tradicionalmente, o valor funcional deve ser considerado o principal condutor de 

escolha do consumidor. Esse pressuposto está subjacente na teoria da utilidade 

económica avançada por Stigler (1950), cit. Por: Kim et al., 2009, e popularmente 

expressa em termos do "homem económico racional." Valor funcional de um produto 

pode ser derivado de características ou atributos como confiabilidade, durabilidade e 

preço.   

 

O valor emocional de um produto significa a utilidade percebida adquirida pela sua 

capacidade para despertar sentimentos ou estados afectivos (Sheth et al. 1991). Um 

produto adquire valor emocional quando se associa a sentimentos específicos. O valor 

emocional, também conhecido como valor hedónico ou de experiência, tem sido 

influenciado por teorias e pesquisas realizadas noutras áreas de investigação. Pesquisas 

na publicidade estática sugerem que o marketing e as variáveis do mix promocional 

despertam respostas emocionais que podem ser generalizadas para os produtos 

comercializados (Holbrook, 1983; Park & Young 1986).  
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O valor social é a utilidade percebida adquirida por um produto com um ou mais grupos 

sociais específicos (Sheth et al. 1991). Consumir um produto pode representar um acto 

social onde os significados simbólicos, códigos sociais, relações e identidade do 

consumidor podem ser produzidas e reproduzidas (Firat & Venkatesh, 1993). O motivo 

da compra e utilização dos produtos depende de como o cliente quer ser visto, e/ou de 

como se quer ver a si mesmo (Sheth et al. 1991). Os produtos têm sido conhecidos por 

possuir valor simbólico ou valor de consumo notável além da sua utilidade funcional. 

 

O valor funcional corresponde à utilidade do preço e à qualidade. A utilidade do preço 

representa a utilização eficiente do dinheiro para minimizar o que é sacrificado para 

obter o produto (Zeithaml, 1988). A qualidade representa o desempenho esperado pelo 

produto, bem como a qualidade percebida (Zeithaml, 1988). 

 

O valor emocional corresponde à utilidade dos sentimentos percebidos ou estados 

afectivos que gera (Sweeney e Soutar 2001).  

 

O valor social corresponde à utilidade da sua capacidade de percepção para melhorar o 

bem-estar social. Verificam-se dois factores correspondente ao valor social, a auto-

imagem social e o relacionamento social. A auto-imagem social representa a capacidade 

perceptível do produto para melhorar a auto-imagem social, ou seja, a projecção de 

como se parece aos outros (Sweeney e Sourtar 2001). Relacionamento social representa 

a capacidade percebida do produto para ajudar a formar, manter e melhorar as relações 

interpessoais. 

  

2.2.1 Modelo de Resposta Cognitiva 

  

De acordo com um modelo de resposta cognitiva (Belch e Belch, 2004), sugere-se que a 

atitude tanto das pessoas face à marca (A → B) como da atitude face ao anúncio (A → 

ad) contribuem para a intenção de compra (IC). Ou seja, pessoas que gostam da marca e 

do anúncio,  poderão ser induzidas a comprar. 
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Esta abordagem de resposta cognitiva tem sido amplamente utilizada na investigação 

quer de académicos quer de profissionais de publicidade. Mitchell e Olson (1981) 

destacaram que A → B é mediada por um A → ad. Devido à relação positiva entre estes 

dois elementos, presume-se que: 

 

Hipótese 1: A atitude face à marca (A → B) e atitude face ao anúncio (A → ad) vão na 

mesma direcção. 

  

Esta hipótese confirma que a atitude face à marca e a atitude face ao anúncio devem ser 

simultaneamente favoráveis ou desfavoráveis. Uma atitude positiva face ao anúncio é 

directamente transferida para uma atitude positiva face à marca (Pelsmacker, 1998).  

  

Muitos investigadores têm estudado a relação entre A→ad e IC. A importância de 

gostar do anúncio para a eficácia das vendas tem sido recentemente destacada por 

diversos investigadores. Os resultados de Biel e Bridgwater (1990), por exemplo, 

afirmam que as pessoas que gostavam “muito” de um anúncio tinham duas vezes mais 

hipóteses de serem persuadidas por ele do que as pessoas que simplesmente se sentiam 

neutra em relação a este. Khairullah e Khairullah (1999) também constataram uma forte 

relação positiva entre a atitude em relação ao anúncio e a intenção de compra. O 

sentimento geral dos consumidores que  gostam de um anúncio tem uma influência 

favorável nas atitudes face à marca e à intenção de compra (Lutz, MacKenzie e Belch, 

1983; MacKenzie, Lutz e Belch, 1986; Mitchell e Olson, 1981; Shimp, 1981). Esta 

literatura defende que a atitude positiva face o anúncio induz à intenção de compra. 

 

2.3. O Passa-Palavra 

 

Westbrook (1987) definiu o passa-palavra como a comunicação informal voltada para 

outros consumidores sobre a propriedade, uso ou características de determinados bens e 

serviços e/ou os seus vendedores.  

 

O passa-palavra recentemente recebeu uma atenção renovada na literatura de marketing 

(Anderson, 1998; Gilly et al. 1998; Money et al., 1998). O passa-palavra positivo foi 
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reconhecido como um veículo particularmente valioso para a promoção dos produtos e 

serviços das empresas. Com efeito, dada a sua natureza não comercial, a comunicação 

passa-palavra é vista com menos cepticismo do que os esforços promocionais da 

empresa (Herr et al., 1991). O passa-palavra é muito influente em qualquer decisão de 

compra. (Ettenson e Turner, 1997; Heskett et al., 1997; Murray, 1991).  

 

Mesmo com o interesse renovado na comunicação passa-palavra, antecedentes a esta 

têm recebido pouca atenção (Anderson, 1998). Infelizmente, as discussões na literatura 

sobre como as empresas podem incentivar o comportamento positivo face ao passa-

palavra tenderam a concentrar-se em estratégias de distribuição de recompensa ou 

considerar que satisfazer os clientes naturalmente levam a esses comportamentos. Como 

tal, a oportunidade para os vínculos relacionais entre funcionário/cliente para influenciar 

o comportamento passa-palavra do consumidor tem sido ignorada. 

 

Uma dimensão-chave do relacionamento entre o cliente/funcionário é a confiança 

interpessoal, ou  a confiança na fiabilidade e integridade de um funcionário (Anderson, 

1998). Entende-se que, à medida que a confiança dos clientes nos funcionários aumenta, 

a comunicação passa-palavra positiva sobre a organização é mais provável que aumente 

(Gremler e Gwinner, 2000). 

 

2.3.1. Factores que Afectam o Passa-Palavra 

 

A decisão de se transmitir informações a outros encontra-se dentro do indivíduo 

(Dichter, 1966). Segundo a teoria de troca, os custos e os benefícios percebidos 

conduzem as decisões individuais para se envolverem no passa-palavra (Frenzen e 

Nakamoto 1993).  

  

Pesquisas anteriores identificam os consumidores que estão mais propensos a 

envolverem-se no passa-palavra, nomeadamente os market mavens. Feick e Price 

(1987) definiram os market mavens como indivíduos que estão bem informados sobre 

uma grande variedade de produtos, e partilham esta informação com outros 

consumidores. Market mavens são motivados por uma sensação de obrigação de falar, 
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um desejo de ajudar os outros, e uma sensação de prazer ao falar aos outros sobre os 

produtos. Os consumidores também podem fornecer passa-palavra para fundamentar as 

decisões (gerar aprovação) e para alcançar status social (Gatignon e Robertson, 1986). 

Outras pesquisas confirmam que os consumidores podem transmitir a informação, 

porque a acham intrinsecamente satisfatória ou porque são pessoas que gostam de 

ajudar os outros (Sundaram et al., 1998). Em resumo, o consumidor exercer passa-

palavra por causa dos benefícios sociais ou psicológicos. Além desses benefícios pode, 

no entanto,  haver custos por se envolverem em passa-palavra. 

 

Esses custos têm sido identificados na literatura e incluem, obrigações sociais, 

compromissos de tempo e risco de comunicar o conselho inadequado (Gatignon e 

Robertson, 1986). Frenzen e Nakamoto (1993) também mostram que os consumidores 

consideram os custos de oportunidade de passa-palavra quando falam a outra pessoa 

sobre uma venda. Por exemplo, os consumidores são menos propensos a falar sobre a 

venda com os outros se o fornecimento do produto/serviço à venda está limitado do que 

se está ilimitado. Assim, investigação prévia identifica o papel de factores conjunturais 

(como o tipo de venda) sobre os custos percebidos de passa-palavra.  

 

Importante, o poder de persuasão do passa-palavra pode variar em função do seu 

conteúdo. O passa-palavra informativo (que contém apenas os detalhes do produto) é 

menos convincente do que o que inclui recomendações positivas.  

  

 2.3.2. Aspectos Afectivos e Cognitivos do Passa-Palavra 

 

Mazzarol et al. (2007) e Sweeney et al. (2009) adoptaram uma "micro" abordagem e 

propuseram que todas as mensagens passa-palavra pudessem ser analisadas em termos 

de conteúdo e, especificamente, identifica duas dimensões que são a base dos elementos 

cognitivos e efectivos da mensagem, ou seja, o conteúdo cognitivo e a riqueza de 

conteúdo, o último reflectindo o elemento afectivo.  

 

Os elementos cognitivos de uma mensagem passa-palavra são reflectidos através da 

confiabilidade, precisão e clareza da informação, tais como avaliações de desempenho 
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do produto e qualidade do serviço, enquanto os elementos afectivos são reflectidos 

através da riqueza da comunicação, o que inclui o uso de uma linguagem viva e 

palavras descritivas (Mazzarol et al., 2007).  

  

Ambos os aspectos cognitivos e afectivos de uma mensagem passa-palavra podem 

determinar a sua eficácia. Mazzarol et al. (2007) sugerem que uma mensagem passa-

palavra é mais eficaz quando é clara, informativa e rica no seu contexto.  

 

Os consumidores que se envolvem na comunicação passa-palavra têm diferentes 

motivos para o fazer e Hennig-Thurau et al. (2004) desenvolveram uma tipologia de 

sete motivações passa-palavra: extroversão, prestações sociais, incentivos económicos, 

procura de conselhos, a preocupação com os outros consumidores, ajudar a empresa e 

aclarar sentimentos negativos.  

 

- Extroversão refere-se à necessidade de os consumidores partilharem as suas 

experiências de consumo para aumentar a sua própria imagem, como “clientes 

inteligentes”.  

 

- As prestações sociais ocorrem quando um consumidor transmite uma mensagem 

passa-palavra para fins de identificação e integração social.  

 

- Os incentivos económicos referem-se à motivação que ocorre quando o consumidor 

envia uma mensagem passa-palavra para fins financeiros.  

 

- A procura de conselhos preocupa-se com a aquisição das competências necessárias 

para melhor compreender, usar, operar, modificar e reparar um produto.  

 

- Preocupação para com outros consumidores refere-se à ajuda real que o consumidor 

oferece para ajudar os outros a fazer uma melhor decisão de compra.  

 

- Ajudar a empresa refere-se ao desejo de apoiar a empresa por causa de uma 

experiência de consumo particularmente agradável.  
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- Aclarar sentimentos negativos diz respeito às experiências de consumo lamentáveis 

que o resultado da motivação para a liberação de frustração e ansiedade em forma de 

passa-palavra negativo. 

 

2.3.3. Passa-Palavra e o Consumidor 

 

O passa-palavra tem sido, frequentemente, referido como uma das forças mais 

poderosas no mundo dos negócios (Arndt, 1967; Day, 1971; Buttle, 1998).  

 

Vários estudos têm observado como a comunicação informal impacta sobre os 

mercados e os agentes de marketing. Enquanto Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, bem 

como Katz apresentam o fluxo de duas fases do conceito de informação e a ideia do 

líder de opinião no estudo da comunicação (Lazarsfeld et al., 1948; Katz, 1957).  

 

Dichter (1966) forneceu uma visão pioneira em vários drivers e efeitos do passa-

palavra, e Sheth observou a importância do passa-palavra para as inovações de baixo 

risco do marketing (Sheth, 1971).  

 

O life-time value de um cliente pode ser estimado em duas vezes mais alto quando os 

efeitos passa-palavra positivos são tidos em consideração (Hogan et al., 2004). 

 

Godes et al. (2005) recomenda que as empresas expandam o alcance do seu interesse 

pelo passa-palavra e, de forma mais holística, que se olhe para o conjunto de interacções 

sociais entre os consumidores.   

 

 

 


