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7 Conclusões 
 
 
O nosso trabalho investigou as principais motivações para as compras de produtos 

solidários. Com base na revisão de literatura formulamos as seguintes proposições:  

 

P1: A acessibilidade e a visibilidade do produto solidário são importantes para o sucesso 

do programa de marketing relacionado a causas. 

 

P2: A existência e o papel dos vendedores facilita a compra de produtos solidários. 

 

P3: A percepção do produto solidário como uma compensação para o indivíduo 

influencia a decisão de compra. 

 

P4: A compra do produto solidário pode ser influenciada por grupos de referência, por 

familiares e amigos. 

 

P5: A compra de um produto solidário pode ser facilitada se este puder ser um presente 

para alguém. 

 

Utilizaram-se grupos de discussão que identificaram três tipos de compradores de 

produtos solidários: os pró-activos, participantes que procuram produtos que ajudam 

ONGs; os reactivos que apenas compram produtos solidários se os virem ou se lhes 

pedirem para o fazer e os não-compradores, constituídos por participantes que 

raramente compram produtos solidários.  

 

A análise dos resultados permitiu confirmar as proposições relacionando-as com os 

tipos de compradores encontrados. O estudo mostra que os vendedores são importantes 

porque os participantes nos grupos de discussão compram mais vezes produtos 

solidários quando são interpelados por eles. Concluímos ainda que a disponibilidade e a 

visibilidade dos produtos solidários influencia a decisão de compra por impulso, 

especialmente dos compradores reactivos, mas também dos não-compradores. A 
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investigação mostra ainda que os produtos solidários podem ser adquiridos por motivos 

egoístas: os indivíduos compram-nos porque se sentem bem ao ajudar ou porque a 

contribuição para a ONG pode ser uma desculpa para comprar o bem. Vimos ainda que 

os amigos e familiares influenciam a compra dos produtos solidários. Os não-

compradores são especialmente influenciados por familiares. Os reactivos sofrem 

influência dos amigos. Os compradores pró-activos são os menos permeáveis a 

influências externas de familiares, amigos e líderes de opinião. Os compradores 

reactivos e não-compradores consideram que as personalidades conhecidas e os líderes 

de opinião dão credibilidade à causa e, por isso, influenciam a compra de produtos 

solidários.  

 

A utilidade do produto solidário também é um factor que contribuiu para a sua compra. 

Se o produto solidário puder ser um presente, especialmente para uma criança, este 

factor também influencia positivamente a decisão de compra.  

 

Por último, concluímos que a credibilidade das organizações envolvidas nestes 

programas é muito importante para os compradores. Os compradores preferem 

programas que envolvem ONGs e empresas, desde que as últimas sejam credíveis. A 

credibilidade da empresa tem especial importância para os não-compradores. A decisão 

de compra dos pró-activos não depende muito da credibilidade das organizações porque 

confiam nas ONGs. O estudo mostra ainda a importância de infomar o público sobre os 

resultados da campanha de marketing relacionado a causas e como os produtos 

solidários podem contribuir para resolver o problema da ONG. 

 

 

  


