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6 Resultados 
 

 

6.1 COMPRADORES PRÓ-ACTIVOS , REACTIVOS E NÃO-COMPRADORES 

 

A investigação encontrou três tipos de compradores de produtos solidários nos grupos 

analisados: 

1) Pró-activos – indivíduos que quando vão às compras procuram produtos que 

ajudam as ONGs; 

2) Reactivos – compradores que apenas adquirem produtos solidários quando os 

vendedores se dirigem a eles ou quando vêem os produtos solidários durante as 

compras; 

3) Não-compradores – indivíduos que raramente compram produtos solidários, 

porque raramente vão às compras ou porque não crêem que a sua acção irá 

contribuir para uma melhoria da sociedade.  

 

Os nossos resultados têm alguma semelhança com os de Webb e Mohr (1998). Estes 

autores identificaram quatro grupos de compradores envolvidos em programas de 

marketing relacionado a causas: cépticos, ponderados, orientados para as características 

dos produtos e socialmente preocupados (ver Cap. 2, pp 12). Os compradores reactivos 

do nosso estudo apresentam características semelhantes aos compradores ponderados e 

orientados para as características dos produtos de Webb e Mohr (1998), que compram 

produtos solidários para ajudar a causa, mas também ponderam critérios mais egoístas. 

Os compradores socialmente preocupados apresentam características idênticas aos 

compradores que designamos de pró-activos. Estes indivíduos revelam-se preocupados 

com as causas e, portanto, respondem positivamente aos programas de marketing 

relacionado a causas. Por fim, os não-compradores do nosso estudo têm 

comportamentos de compra semelhantes aos cépticos de Webb e Mohr (1998). 

 

Encontramos estes tipos de compradores em todos os grupos realizados. A maioria dos 

participantes são compradores reactivos. Este grupo é na sua maioria composto por 
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mulheres (com ou sem filhos). Os compradores pró-activos são, na sua maioria, 

participantes que são ou foram voluntários de uma organização sem fins lucrativos. Os 

não-compradores são maioritariamente homens e têm idade acima dos 50 anos. Ver 

Quadros 6.1. e 6.2. 

 

 

Quadro 6.1.: Participantes por “Tipos de Compradores” 

Critérios: Género / Com Filhos; Género / Voluntários 

 

  Mulheres Homens       

  

Filhos Filhos Total Voluntários 

Sim Não Sim Não   Mulheres Homens 

Pró-activos 2 2 0 1 5 3 1 

Reactivos 6 3 3 2 14 0 0 

Não-compradores 0 0 3 2 5 0 0 

Total 8 5 6 5 24 3 1 
 

 

 

Quadro 6.2.: Participantes por “Tipos de Compradores” 

Critérios: Género / Idade 

 

  Mulheres Homens 

  25<37 38<49 >50 Total 25<37 38<49 >50 Total 

Pró-activos 2 1 1 4 1 0 0 1 
Reactivos 3 2 4 9 1 2 2 5 

Não-compradores 0 0 0 0 1 1 3 5 

Total 5 3 5 13 3 3 5 11 
 

 

6.2 DISPONIBILIDADE E VISIBILIDADE DOS PRODUTOS SOLIDÁRIOS  

 

A compra realiza-se normalmente durante as compras no supermercado ou no Centro 

Comercial. Os participantes raramente vão às compras procurar um produto solidário 

mas se o vêem adquirem-no. Esta conclusão pode ser ilustrada pela afirmação de um 

dos participantes: 

“Na altura do Natal comprei o CD da Leopoldina quando fui ao hipermercado 

fazer compras. Não tinha pensado comprá-lo mas como o vi… trouxe-o.” 
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Por isso, o facto de estarem expostos num local visível influencia positivamente a 

compra de produtos solidários, principalmente no caso dos consumidores reactivos. Já 

para os consumidores pró-activos esse factor não é relevante. Ver Quadro 6.3. 

 

A falta de tempo e a compra por impulso (Park et al., 1989) devem ser tidas em conta 

quando estão em causa produtos solidários. Repare-se que 75% dos participantes 

revelam que a facilidade da compra influencia a sua decisão de compra. Ver Quadro 

6.3. Alguns destes produtos são adquiridos por impulso, em especial os que podem ser 

um presente para crianças.  

 

Os resultados confirmam a nossa primeira proposição: a disponibilidade em diversos 

pontos de venda e boa visibilidade dos produtos pode afectar positivamente a decisão de 

compra dos produtos solidários. A falta de tempo disponível também pode contribuir 

para que os consumidores comprem produtos solidários só porque os vêem. 

 

 

Quadro 6.3.: Importância da Facilidade em comprar por “Tipos de Compradores” 

 

    Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Facilidade  MI 0 13 2 15 
em comprar I  0 1 2 3 
  PI 1 0 1 2 

  NI 4 0 0 4 

  Total 5 14 5 24 
Legenda: MI - Muito Importante; I - Importante; 

                 PI - Pouco Importante; NI - Nada Importante 
 

 

6.3 INFLUÊNCIA DOS VENDEDORES NA COMPRA DE PRODUTOS 

SOLIDÁRIOS  

 

A investigação sugere que os vendedores influenciam a compra de produtos solidários. 

Os participantes afirmaram que compram mais vezes produtos solidários quando 

abordados pelos vendedores. Muitos indivíduos não conseguem dizer não ao vendedor 
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ou não querem perder tempo como ilustra a seguinte afirmação feita por um dos 

participantes:  

“…se me abordam para comprar algo para ajudar uma associação, só para 

despachar compro e assim vou rápido embora.”  

A investigação também mostra que alguns consumidores não gostam de ser contactados 

por vendedores. Por exemplo, os não-compradores, como não têm intenção de comprar 

o produto solidário, sentem-se pressionados e os pró-activos, como já tinham decidido 

comprar os produtos acham o contacto com os vendedores uma perda de tempo. 

 

 

6.4 COMPENSAÇÃO E SENTIMENTO DE CULPA 
 

A investigação mostra que vários participantes adquirem produtos solidários porque têm 

comportamentos egoístas ou porque procuram sentir-se bem. A frase que se segue, 

proferida por um dos participantes, ilustra a situação:  

“…Eu só compro estes produtos quando estou feliz. Se está tudo bem com a 

minha vida, eu sinto que sou uma pessoa com sorte e, por isso, quero ajudar outras 

pessoas que não são tão sortudas como eu. Mas, quando não ando bem acontece 

exactamente o oposto…”.  

A discussão sugeriu ainda que quando os indivíduos se sentem em baixo, i.e., 

deprimidos, preferem pensar neles próprios e não nas necessidades dos outros. Assim, 

estes sentimentos podem influenciar e interagir com a decisão de comprar (ou não) um 

produto solidário.  

 

Quando os participantes querem um produto comercial, que é promovido por uma causa 

social, o facto de ser um produto solidário pode funcionar como uma desculpa para 

comprar o produto. Isto sucedeu com alguns dos participantes, que compraram relógios 

da marca Swatch, cuja parte das vendas revertia a favor de uma ONG. A contribuição 

para a causa foi apenas uma justificação para comprar o relógio. Deste modo, quando o 

produto é percepcionado como uma compensação para o indivíduo ele/ela tenderá a 

comprá-lo mais rapidamente, especialmente se ele/ela precisar de se sentir melhor. Quer 
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os consumidores reactivos, quer os não-compradores apresentam este factor como o 

motivo para adquirir o produto solidário.  

 

Os consumidores pró-activos compram produtos solidários para ajudar as ONGs. Os 

não-compradores são cépticos relativamente aos resultados e aplicação dos fundos 

obtidos desta forma. O Quadro 6.4. mostra a distribuição dos três tipos de consumidores 

de acordo com o motivo principal da compra de produtos solidários. 

 

Quadro 6.4.: Motivo Principal para comprar produtos solidários por “Tipos de Compradores” 

 

Motivo Principal Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Compensação para individuo 0 4 2 6 
Culpa 0 5 3 8 

Ajudar ONG 5 5 0 10 

Total 5 14 5 24 
 

 

6.5 INFLUÊNCIA DO AGREGADO FAMILIAR E DE INDIVÍDUOS OU GRUPOS 

DE REFERÊNCIA  

 

A família e, em particular, o agregado familiar assume um papel muito importante nas 

compras (Cox, 1975; Roberts, 1984) o que também se verifica no caso dos produtos 

solidários. Até os não-compradores reconheceram que por vezes compram produtos 

solidários quando vão às compras com a família e em especial com os filhos (mais de 

70% considera a família como um factor importante ou muito importante da decisão). 

No caso dos participantes que têm familiares ou amigos que são voluntários em ONGs a 

influência é superior, ou seja, tendem a comprar os produtos que ajudam a referida 

ONG. Os consumidores reactivos são os mais influenciados por amigos e familiares. 

Para os pró-activos essa influência é reduzida, ver Quadro 6.5. 
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Quadro 6.5.: Importância da influência de familiares e amigos por “Tipos de Compradores” 

 

    Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Influência Amigos MI 0 2 0 2 
  I  0 10 0 10 
  PI 3 2 3 8 

  NI 2 0 2 4 

  Total 5 14 5 24 
    

Influência Familia/ MI 0 8 3 11 
Agregado familiar I  0 4 2 6 
  PI 2 2 0 4 

  NI 3 0 0 3 

  Total 5 14 5 24 
Legenda: MI - Muito Importante; I - Importante; 

                 PI - Pouco Importante; NI - Nada Importante 

 

Todos os grupos sugeriram a influência de indivíduos de referência, i.e., pessoas 

populares ou líderes de opinião, embora com níveis de influência diferentes, que dão 

credibilidade à causa. Os compradores pró-activos mostram um comportamento oposto 

ao dos outros dois grupos. Para este tipo de compradores a influência dos indivíduos de 

referência é pequena, já que, por norma compram produtos solidários para ajudar as 

ONGs, confiam nelas e não lhes faz diferença quem recomenda a compra do produto. 

Os participantes revelam que dão mais credibilidade aos indivíduos de referência que 

apoiam apenas uma causa. A influência é maior quando o produto solidário é apoiado 

por indivíduos que são ídolos das crianças ou jovens (por exemplo, músicos).  

 

 

Quadro 6.6.: Importância da influência de indivíduos de referência por “Tipos de Compradores” 

 

    Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Influência Individuos MI 0 8 4 12 
de Referência I  1 6 1 8 
  PI 3 0 0 3 

  NI 1 0 0 1 

  Total 5 14 5 24 
Legenda: MI - Muito Importante; I - Importante; 

                 PI - Pouco Importante; NI - Nada Importante 
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6.6 O PRODUTO SOLIDÁRIO COMO UM PRESENTE 

 

Na nossa investigação a utilidade é a característica dos produtos que mais influência 

teve na compra de produtos solidários. Para os participantes, utilidade significa que 

podem ver de imediato a utilização que podem dar ao bem; quer para eles próprios ou 

para oferecer a alguém. Se o bem pode ser um presente para alguém os participantes 

sentem-se mais tentados a adquirir o produto, especialmente no caso dos não-

compradores, ver Quadro 6.7., até porque os compram por diversas vezes a pedido dos 

filhos. A reacção dos compradores pró-activos e reactivos é distinta. Quando os 

compradores pró-activos vão às compras à procura de um presente procuram um 

produto solidário. Eles afirmam que é uma forma de juntar ‘o útil ao agradável’: ajudar 

uma ONG e comprar o presente. Daí a importância do produto solidário poder ser um 

presente para alguém. Nos casos em que já tenham decidido o presente que vão oferecer 

não o trocam por um produto solidário. Os compradores reactivos não pensam nos 

produtos solidários quando vão às compras à procura de um presente, ver Quadro 6.7. 

No entanto, se estiverem a escolher entre dois bens semelhantes e gostarem de ambos, 

escolhem o produto solidário. Mas se acham que a pessoa prefere o produto não 

solidário, escolhem este, mesmo que gostassem de adquirir o solidário.  

 

 

Quadro 6.7.: Importância do produto solidário poder ser um presente por “Tipos de 

Compradores” 

 

    Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Possibilidade MI 3 1 4 8 

Presente I 2 6 1 9 

  PI 0 4 0 4 

  NI 0 3 0 3 

  Total 5 14 5 24 
Legenda: MI - Muito Importante; I - Importante; 

                 PI - Pouco Importante; NI - Nada Importante 
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6.7 A CREDIBILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS  

 
Para todos os tipos de compradores (reactivos, pró-activos e não-compradores) a 

credibilidade das organizações envolvidas é um factor importante e determinante na sua 

decisão. Os compradores pró-activos dão pouca importância à credibilidade da ONG 

porque confiam nestas organizações, ver Quadro 6.8. O mesmo acontece com os 

compradores reactivos. Já para os não-compradores a credibilidade da ONG é 

determinante na decisão de compra. Quando uma ONG e uma empresa desenvolvem 

um programa de CRM em conjunto, a confiança na que visa o lucro é mais importante 

do que na sem fins lucrativos. Como disse um dos participantes:  

“Nós acreditamos que eles fizeram a escolha por nós”.  

Os compradores consideram que a empresa controla as decisões da não lucrativa. A 

empresa actua como um filtro para os consumidores e, por isso, preferem os programas 

que envolvem empresas, se for uma empresa com credibilidade. Por isso, reactivos e 

não-compradores só adquirem produtos solidários se tiverem total confiança na 

empresa envolvida. Já os pró-activos não consideram este factor tão importante porque 

consideram que a ONG aplicará bem os fundos obtidos. 

Quadro 6.8.: Importância da credibilidade das organizações envolvidas por “Tipos de 

Compradores” 

 

    Pró-activos Reactivos 
Não-

compradores Total 

Credibilidade MI 0 0 4 4 

ONG I 0 7 1 8 

  PI 5 7 0 12 

  NI 0 0 0 0 

  Total 5 14 5 24 
Credibilidade MI 0 10 5 15 

Empresa I 2 4 0 6 

  PI 3 0 0 3 

  NI 0 0 0 0 

  Total 5 14 5 24 
Legenda: MI - Muito Importante; I - Importante; 

                 PI - Pouco Importante; NI - Nada Importante 
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6.8 INFORMAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS CAMPANHAS E 

EXPECTATIVAS SOBRE OS PROGRAMAS DE MARKETING 

RELACIONADO A CAUSAS 

 
Os participantes consideram que o feedback sobre os programas é muito importante. Por 

exemplo, a informação sobre o destino dado aos fundos obtidos é decisiva, 

especialmente quando estão a pensar em adquirir o produto solidário novamente. 

Finalmente, as expectativas dos compradores sobre o impacto que terá a sua 

contribuição, isto é, se vai ou não resolver o problema, é tido em conta. Quando os 

indivíduos acreditam que comprar o produto não é uma solução para resolver o 

problema associado, eles não ficam tão sensíveis e, por isso, não adquirem o produto. 

Os participantes consideram que apenas serve para adiar o problema.  

 
 
 
 

  


