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RESUMO 

 

Este trabalho explora os principais factores que influenciam a decisão de compra de 

produtos solidários. Produtos solidários são os produtos comercializados e 

desenvolvidos por uma empresa em conjunto com uma ONG e cuja parte das vendas ou 

dos lucros reverte a favor da organização sem fins lucrativos (charity-linked products  

segundo Strahilevitz e Myers, 1998 e Strahilevitz, 1999). A investigação foi realizada 

em Portugal e utilizou Grupos de Discussão. Encontramos três tipos de compradores de 

produtos solidários: os pró-activos que procuram por produtos que ajudam ONGs, os 

reactivos que apenas compram produtos solidários quando alguém lhes pede ou se vêm 

o bem quando vão às compras e os não-compradores que raramente compram produtos 

solidários. Concluiu-se que, nos grupos de discussão analisados, a utilização de 

vendedores e a disponibilidade e visibilidade dos produtos solidários influencia a 

decisão de compra dos consumidores reactivos e não-compradores. A investigação 

mostra que os indivíduos podem adquirir produtos solidários por motivos egoístas, tal 

como sentir-se melhor. Concluiu-se ainda que a família, os amigos e os indivíduos ou 

grupos referência influenciam a decisão de compra dos consumidores investigados 

reactivos e não-compradores e que a possibilidade de oferecer o produto solidário, 

especialmente a uma criança, pode contribuir para a compra de produtos solidários. A 

investigação também mostrou que a credibilidade da empresa lucrativa envolvida é 

especialmente importante para os não-compradores, mas não importante para os 

compradores pró-activos. Por fim, os dados analisados mostram que a informação sobre 

os resultados do programa de marketing relacionado a causas e as expectativas dos 

consumidores de como a sua contribuição pode contribuir para a resolução do problema 

também pode influenciar a decisão de compra de produtos solidários. 
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ABSTRACT 

 
This work explores the main factors which may influence the decision to buy charity-

linked products. A charity-linked product is a commercial product or service which part 

of its sales or profits help a nonprofit organization (Strahilevitz e Myers, 1998 e 

Strahilevitz, 1999). The research was done in Portugal and used focus groups. We have 

found three types of charity-linked product consumers: the proactive consumers which 

look and buy products that help nonprofit organizations, the reactive consumers which 

only buy charity-linked products when are asked to or see those products when they are 

shopping, and finally, the nonbuyers that rarely buy charity-linked products. We have 

concluded that, in the researched groups, the use of salespersons and the availability and 

visibility of charity-linked products influence the buying decision of reactive and 

nonbuyers. The research also shows that people may buy charity-linked products for 

selfish reasons, such us feeling better. We have found that family, friends and other 

referents influence the shopping decision of reactive and nonbuyers’ type of consumers 

and that the possibility of offering the product, especially to a child, contributes to the 

purchase of charity-linked products. The research also showed that the credibility of the 

credibility of the for-profit involved is especially important for nonbuyers but not 

important for proactive consumers. Finally, the analyzed data has also showed that 

information about the results of the cause related marketing program and the 

consumers’ expectations how their contribution may help solving the problem can also 

influence the charity-linked products buying decision. 


