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4 O Processo de Compra 
 
 
A decisão de compra é determinada por diversas variáveis. Os indivíduos compram por 

motivos associados à utilidade dos bens, mas também por motivos ligados ao prazer da 

compra ou ao prazer que o bem lhes pode dar. Este capítulo começa por abordar alguns 

estudos sobre as necessidades do ser humano, pois estão relacionadas com algumas 

motivações para comprar. De seguida, apresentam-se as motivações para comprar, 

especificando as motivações ligadas ao prazer (hedónicas). Por fim, mostra-se qual pode 

ser a importância na decisão de compra de alguns factores situacionais, tais como o 

tempo disponível e o papel dos vendedores, e factores sociais, em particular a influência 

dos grupos e indivíduos de referência, como a família e o caso particular em que o 

comprador procura um presente para alguém. 

 

 

4.1 NECESSIDADES DO SER HUMANO  

 
As motivações associadas às compras passam pelo entendimento das necessidades do 

ser humano. O estudo das necessidades já é antigo, em 1938, Murray apresentou uma 

lista nas necessidades humanas, nomeadamente: difamação, triunfo, associação, 

agressão, autonomia, oposição, defesa, respeito, domínio, exibicionismo, evitar a dor, 

degradação, ajuda, evitar sentir-se inferior, carinho, ordem, divertimento, sexo, 

obtenção de prazer, entendimento. 

 

A hierarquia de necessidades apresentada por Maslow (1987) é uma das tipologias mais 

populares dividindo as necessidades em 5 grandes grupos: fisiológicas, de segurança, 

sociais, de auto-estima e de auto-realização. Esta teoria sugere que os indivíduos 

tenderão a evoluir para o degrau seguinte da hierarquia à medida que a necessidade 

anterior tenha sido satisfeita. Esta satisfação não tem de ser total, pois se um nível de 

satisfação tiver sido atingido (correspondente ao nível de tolerância típico) o indivíduo 

procurará satisfazer a necessidade seguinte. Apesar da sua popularidade a tipologia 

baseada na hierarquia apresentada por Maslow (1987) tem sido sujeita a diversas 
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revisões1. Em parte graças às críticas apresentadas à teoria de Maslow, algumas teorias 

como a Theory of learned needs de MacClelland foi ganhando adeptos. Segundo 

McClelland (1965) os indivíduos são motivados por três necessidades básicas: triunfo, 

associação e poder. A primeira refere-se à necessidade de melhorar, atingir o sucesso e 

ser responsável pela resolução de problemas. A segunda corresponde à necessidade de 

pertença a um grupo e fazer amigos. A necessidade de ter poder corresponde à 

necessidade de ter e exercer controlo sobre outras pessoas e sobre o meio ambiente. 

Outra classificação de necessidades foi a apresentada por Foxall e Goldsmith (1994) 

que dividiram as necessidades em: fisiológicas (inclui as duas primeiras de Maslow), 

sociais (expressão de pertença a um grupo ou das relações sociais do comprador), 

simbólicas (produtos que reflectem sucesso ou status), hedónicas (ligadas às motivações 

sensoriais), cognitivas (necessidade de saber) e experimentais (implicação na forma 

como o consumidor se sente, produzindo as emoções desejadas). 

 

 

4.2 MOTIVAÇÕES PARA COMPRAR 

 

Tauber (1972) defende que as motivações para as compras são função de inúmeras 

variáveis, algumas das quais não estão relacionadas com a compra dos bens. A 

motivação para comprar envolve factores ligados à utilidade do bem que se adquire e à 

satisfação obtida pela compra em si. Diversos investigadores têm estudado as principais 

motivações para a compra (Arnold and Reynolds, 2003; Babin et al. 1994). O estudo de 

Tauber (1972) apresenta uma classificação das motivações para as compras dividindo-

as em motivações pessoais: desempenho de um papel (eg., comprar um presente) 

divertimento, auto-satisfação, conhecimento das tendências, actividade física, 

estimulação sensorial; e sociais: experiências sociais, comunicar com outros, influência 

dos pares, estatuto (status) e autoridade e o prazer de negociar. 

                                                 
1 Uma das críticas que podemos apontar é a de que nem todos nos comportamos da mesma forma, por 
exemplo, os jovens dão importância a auto-actualização. Para além das diferenças entre distintas classes 
etárias, também as mulheres e os homens valorizam as necessidades de diferentes formas. Também 
poderá haver diferenças nos indivíduos com e sem filhos. Apesar de muitos autores assumirem como um 
dado adquirido a hierarquia proposta por Maslow, nem o próprio nem qualquer outro investigador 
posterior a ele, demonstraram empiricamente a veracidade e aplicabilidade desta hierarquia. 
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• Motivações Ligadas a Factores Hedónicos 

 
O estudo dos aspectos simbólicos dos produtos remonta já à década de 50 (Gardner e 

Levy, 1955 e Levy, 1959). No entanto, foi no início da década de 80 que Hirschman e 

Holbrook (1982) propuseram uma sistematização dos vários aspectos intangíveis e 

subjectivos ligados à compra designando-a como Compra Hedónica (Hedonic 

Consumption). Segundo estes autores a compra hedónica designa os aspectos do 

comportamento do consumidor que estão relacionados com aspectos multisensoriais, 

emocionais e à fantasia (pp. 92). Podemos encontrar investigações sobre o 

comportamento de compra (Stephenson e Willet, 1969); o gosto pela compra (Bellenger 

e Korgaonkar, 1980) e as preferências pelas características do retalho (Bellenger et al., 

1977; Dardin e Ashton, 1974). Estudos recentes têm desenvolvido a importância de 

factores ligados ao prazer (hedónicos) contrapondo-os aos estudos tradicionais que 

incidiam essencialmente sobre as motivações utilitárias das compras.  

 

Arnold e Reynolds (2003) partindo de uma tipologia de 16 motivações humanas (a 

partir dos estudos de Westbrook e Black, 1985; Tauber, 1972 e Mcguire, 1974) 

chegaram a 6 motivações para os indivíduos irem às compras que designaram compra: 

‘como aventura’ (adventure shopping), ‘para socializar’ (social shopping), ‘para auto-

satisfação’ (gratification shopping), ‘para obter ideias’ (idea shopping), ‘para 

desempenhar um papel’ (role shopping) e ‘para obter bens a bons preços’ (value 

shopping); debruçando-se sobre as motivações mais ligadas a factores hedónicos. No 

nosso ponto de vista, a tipologia apresentada por Arnold e Reynolds (2003) reflecte as 

motivações hedónicas e estão ligadas às propostas por Tauber (1972).  

 

Em 1994, Babin et al. partindo do valor hedónico e do valor utilitário desenvolveram 

uma escala de avaliação dos consumidores durante o processo de compra, concluindo 

que mais relacionados com o valor hedónico estão a compra por impulso, não planeada, 

a motivação para ir ao centro comercial e a compra como terapia. Já o sentimento de 

compra inteligente pode aumentar ambos os valores (utilitário e hedónico) enquanto a 

pressão do tempo pode diminuir quer o valor hedónico devido à pressão, quer o valor 

utilitário, por fazer o comprador ter de optar por outro produto. 
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4.3 FACTORES SITUACIONAIS  

 

4.3.1 O Tempo Disponível  
 

Para alguns autores (Nicosia e Mayer, 1976) o tempo é a variável mais importante no 

que se refere ao comportamento do consumidor porque assume um papel importante em 

diversas áreas. O tempo pode ser um produto (Mowen e Minor, 1998), já que há muitos 

bens que são comprados para se poupar tempo (e.g. fornos microondas). Mas mais do 

que um produto o tempo é uma variável situacional. O tempo disponível influencia a 

compra e a busca de informação. Quanto mais pressionados pelo tempo menos 

informação o consumidor irá procurar (Engel et al., 1995), confiando nas experiências 

passadas. Daí os retalhistas deverão procurar facilitar as compras aos consumidores com 

menos tempo. Por isso, alguns factores como a disponibilidade, a acessibilidade, a 

visibilidade, a diversidade de produtos e a utilização de uma equipa de vendas podem 

influenciar a decisão de compra. 

 

Estudos realizados relativamente às compras nos hipermercados verificaram que os 

indivíduos mais pressionados pelo tempo tendem a comprar menos itens do que o que 

tinham previsto e, simultaneamente a efectuar compras não programadas (Park, Iyer e 

Smith, 1989). Desta investigação também se deduz que os consumidores com menos 

tempo tendem a comprar os produtos mais visíveis (e.g., topos de gôndola). Assim, os 

consumidores que dispõe de pouco tempo querem reduzir o tempo de compra ao 

máximo, e obter os produtos da forma mais rápida possível.  

 

Alguns atributos como a proximidade da loja, conhecimento da loja e facilidade em 

encontrar o que se pretende, assim como a disponibilidade de produtos e o preço são 

atributos importantes (Van Kenhove et al., 1999) de acordo com o tipo de compra a 

realizar (urgente, grandes quantidades, compra regular, tarefa difícil ou obter ideias). 

Assim como a diversidade de produtos que a loja tem influencia a escolha da loja, 

especialmente se o consumidor está à procura de um presente (Mattson, 1982). 
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A existência de uma equipa de vendas pode tornar a compra mais demorada ou facilitar 

a compra caso os consumidores aceitem a sugestão. Os compradores podem ainda levar 

o produto para não perder tempo a ouvir o vendedor que os tenta convencer. A análise 

ao papel dos vendedores será desenvolvida na secção seguinte. 

 

A compra de produtos solidários também pode não ter sido programada e/ou ser 

efectuada em situações em que o comprador tem pouco tempo disponível. Logo, alguns 

destes factores podem ser relevantes na decisão de compra de produtos solidários. 

 

4.3.2 O Papel dos Vendedores 
 
 
Um dos factores que explica as motivações para ir às compras está relacionado com a 

relação entre vendedor e comprador no processo de compra, já estudado por vários 

autores, nomeadamente Reynolds and Beatty (1999). Para alguns compradores a 

existência de um vendedor pode ser favorável, enquanto para outros a presença de um 

vendedor é indesejável. 

 

Alguns compradores têm necessidade de exercer poder sobre os vendedores e gostam de 

o fazer. Sharma (1999) concluiu que o facto de os vendedores gostarem dos 

compradores (designado pelo autor de salespeople’s affect) tem influência nos 

compradores porque têm necessidade de interagir com o vendedor, mesmo após o 

processo de compra. Daí a necessidade de os vendedores serem simpáticos no momento 

da compra, já que esta atitude melhora a performance do retalho (Sharma e Levy, 2003). 

 

Maxwell e Kover (2003) concluíram que compradores com humores depressivos, 

infelizes ou descontentes com a sua própria vida gostam de experimentar novos 

produtos e de comprar bens que lhes dêem prazer imediato. No entanto, como evitam a 

interacção torna-se difícil fazê-los participar no processo de compra. Estudos anteriores 

já mostraram que quando existem vendedores, alguns consumidores não recorrem a eles 

(Sherry e Mcgrath, 1989; Ryans, 1977). 
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Se os vendedores desempenham um papel importante na compra de bens de consumo 

este papel também pode influenciar a compra de produtos solidários.  

 

 

4.4 FACTORES SOCIAIS  

 

Consideramos que algumas das motivações hedónicas propostas por Arnold e Reynolds 

(2003) tais como ir às compras para socializar (que se refere a estar com os amigos ou 

familiares ou conhecer outras pessoas) ou ir às compras para desempenhar um papel 

(e.g. comprar um presente para alguém) pode influenciar o comportamento do 

consumidor no que se refere à compra de produtos solidários. Por isso, nesta secção 

começamos por analisar a influência dos grupos de referência e dos indivíduos de 

referência no comportamento de compra. De seguida apresentamos qual pode ser o 

papel da família nessa decisão e, por fim, qual a importância da compra de presentes no 

processo de compra. 

 

4.4.1 Influência dos Grupos e de Indivíduos de Referência 
 

De acordo com Bagozzi e Dholakia (1999) ir às compras com alguém afecta a 

percepção em relação ao consumo. Adicionalmente, muitas pessoas tomam decisões 

com base no que os outros pensam ou no que elas acham que os outros vão pensar das 

suas decisões, i.e., os grupos de referência (Burnkrant e Counsineau, 1975). Estes 

grupos são constituídos por pessoas com que nos identificamos, pessoas com as quais 

gostaríamos de parecer ou pessoas como não gostaríamos de ser (referências negativas). 

Tauber (1972) afirma que um consumidor pode ir às compras quando precisa de 

atenção, quer estar com outras pessoas e/ou deseja encontrar pessoas com interesses 

semelhantes. Para além disso, Ajzen (1988 e 1991) defende que os indivíduos têm em 

conta as reacções da família dos amigos e de outras pessoas quando estão perante 

situações de risco. Segundo Dholakia (1999) o facto de ir às compras por sua própria 

iniciativa ou por ir a acompanhar outra pessoa também influencia a percepção do prazer 

de ir às compras.  
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• Grupos de Referência 

 

Diversos investigadores demonstraram que os indivíduos tendem a tomar decisões e ter 

comportamentos, com base nas normas e valores transmitidos pelos grupos de 

referência (Solomon, 1951; Venkatesan, 1966). No entanto, a influência exercida 

depende dos grupos em causa, do tipo de influência, do tipo de produtos e situações de 

compra, assim como da faixa etária dos indivíduos.  

 

Tipos de Grupos 

 

Existem diferentes tipos de grupos a que os indivíduos pertencem, a que se associam 

e/ou que gostariam de pertencer, bem como grupos que evitam (Olmstead, 1962). 

Mowen e Minor (1998, p. 485) apresentam a seguinte tipologia: 

 

Tipos de Grupos 

Grupo de Referência (reference group) – o grupo cujos valores, atitudes ou crenças 

guiam o comportamento de um indivíduo. 

Grupo de aspiração (aspiration group) – o grupo a que um indivíduo gostaria de 

pertencer. Se não for possível pertencer a este grupo, torna-se num grupo simbólico 

para o indivíduo. 

Grupo de dissociação (Dissociative group) – o grupo ao qual o indivíduo não quer ser 

associado. 

Grupo primário (primary group) – o grupo a que a pessoa pertence. Caracterizam-se 

pela intimidade entre os seus membros, podem discutir-se todos os assuntos. 

Grupo formal (formal group) – um grupo cuja organização e estrutura são definidas por 

escrito. 

Grupo Informal (informal group) – um grupo sem organização definida por escrito. 

 

Os grupos podem exercer diferentes influências sobre os indivíduos. A existência de 

normas, mesmo que não sejam por escrito, influencia o comportamento dos indivíduos 

que pertencem a esse grupo (Shaw, 1971). Por outro lado, de acordo com Bourne (1957) 

e Bearden e Etzel (1982) quando se crê que um grupo detém informação fidedigna 
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sobre algo, por exemplo um produto, os indivíduos tendem a acreditar nessa 

informação. Estes autores referem ainda que quando se conhece a posição do grupo de 

referência ou do grupo a que se aspira pertencer, tende-se a tomar decisões e demonstrar 

pontos de vista de acordo com os valores e atitudes do grupo. Quando se conhece os 

valores e atitudes de um grupo do qual se quer ser dissociado, o indivíduo tenderá a 

assumir posturas opostas às desse mesmo grupo.  

 

Formas de Influência 

 

Engel, Blackwell e Miniard (1995) e Solomon (1999) afirmam que existem três formas 

de influência dos grupos de referência: influência normativa ou influência utilitária; 

influência na comunicação de valores e influência ao nível da informação. A influência 

normativa reflecte pressão dos grupos de referência para a conformidade e é maior se o 

individuo se preocupar com o que os outros pensam dele. Esta influência em simultâneo 

com o aumento do potencial da moda e o que está in ou out leva a que os consumidores 

escolham o que está in. A escolha de determinada marca pode ser feita para satisfazer 

expectativas de amigos ou familiares e ir de encontro às preferências dos indivíduos 

com que socializa (Park e Lessig, 1977). A influência na comunicação de valores ocorre 

quando um indivíduo tem a necessidade de se associar a um grupo, ou porque pretende 

melhorar a sua uma imagem aos olhos dos outros, ou ainda quando existe a pretensão de 

ser identificado com indivíduos que são admirados e respeitados. A escolha de uma 

determinada marca também pode reflectir este tipo de influência se o indivíduo a 

adquire porque considera que a sua imagem irá melhorar ou porque admira os 

indivíduos que usam a marca ou que a publicitam (Park e Lessig, 1977). A influência ao 

nível da informação verifica-se quando é difícil aferir as características de um produto 

por observação. Nestas circunstâncias as recomendações e observações feitas por outros 

são consideradas como válidas. A influência ao nível da informação dá-se quando o 

consumidor procura informação sobre diversas marcas junto de uma associação 

profissional ou de um grupo de especialistas independente, junto dos indivíduos que 

trabalham com o produto, junto a amigos, vizinhos, familiares e colegas de trabalho, 

que considera terem informações de confiança sobre as marcas ou sobre as decisões dos 

especialistas (Park e Lessig, op. cit.).  
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Tipos de produto 

 

A influência dos grupos de referência não tem o mesmo poder para todos os tipos de 

produto e para todas as situações de compra. Os produtos que não são muito complexos, 

que apresentam um risco percebido baixo e que podem ser experimentados antes da 

compra estão menos susceptíveis à influência dos grupos (Ford e Ellis, 1980).  

 

 

Idade dos Compradores 

 

Se dividirmos os consumidores por faixas etárias, podemos encontrar, mais estudos que 

se debruçam sobre o comportamento dos adolescentes nas compras, devido à 

especificidade comportamental deste grupo. Mangleburg, et al. (2004) concluíram que, 

assim como mostram outros estudos sobre adultos, os adolescentes gostam de fazer 

compras com amigos e estes influenciam positivamente as compras efectuadas, quando 

essa influência é informal e não normativa. Como o comportamento de adolescente e 

em particular das raparigas adolescentes tem-se demonstrado diferente do de outros 

grupos etários, Haytko e Baker (2004) construíram um modelo conceptual das 

experiências de raparigas adolescentes defendendo que as características individuais 

(educação e consciência relativamente às tendências); influências situacionais 

(companhia e motivação para ir às compras: hedónica ou utilitária) e as características 

do centro comercial (conforto, segurança, acessibilidade, entre outras) explicam a opção 

por um determinado Centro Comercial, o tempo dispendido nas compras e as intenções 

de compra. 

 

Quando estiver em causa a compra de um produto solidário deve ter-se em consideração 

estas potenciais influências. Se for um produto direccionado para jovens, se puder ser 

experimentado ou for barato, se for considerado um produto de moda a influência dos 

grupos de referência poderá ser distinta. 
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• Indivíduos de Referência 

 

Actores, cantores, manequins, i.e., pessoas que têm notoriedade pública têm por vezes 

legiões de fãs que escutam com atenção a sua opinião. Muitas destas celebridades 

associam-se a um determinado produto ou causa. Uma celebridade é um indivíduo 

conhecido pelo público (actor, desportista, apresentador de TV, etc.) pelas suas 

conquistas noutras áreas não relacionadas com o produto que está a recomendar 

(Friedman e Friedman, 1979, p. 63). McCracken (1989, p. 310) define celebridade de 

referência como qualquer indivíduo que é reconhecido pelo público e que usa esse 

reconhecimento publicitando um bem de consumo. Tendo em consideração este facto, a 

importância dos líderes de opinião não pode ser negligenciada.  

 

Os consumidores utilizam inúmeras estratégias para reduzir o risco associado à compra, 

uma dessas estratégias passa por seguir os líderes de opinião (Bauer 1960 e Newman, 

1977). Segundo Stanton, Etzel e Walker (1999) a influência que os grupos de referência 

exercem sobre o marketing não se limita a personalidades conhecidas. Essa função é 

cumprida por qualquer pessoa com características admiradas por alguém. Daí a 

utilização com frequência, em publicidade, de pessoas com boa condição física, grande 

sensibilidade social ou bem sucedidas profissionalmente. De acordo com Kahle e 

Homer (1985) a utilização de celebridades e modelos em campanhas publicitárias pode 

trazer diversos benefícios para as marcas, entre as quais o aumento da credibilidade e da 

motivação para a compra.  

 

Mas há que considerar eventuais influências negativas. Isto é, a personalidade escolhida 

pode ter o efeito contrário se não tiver a imagem adequada (McGoldrick, 2002). Quer 

para as marcas, quer para as celebridades este tipo de associações tem de ser feita 

cautelosamente, já que, de acordo com Rossiter e Percy (1987) as características das 

celebridades podem ficar associadas à marca. Por isso, ao seleccionar as pessoas para 

uma campanha publicitária, os marketers procuram por diversas vezes características 

como a confiança, credibilidade e o conhecimento. McCracken (1989) desenvolveu, 

neste contexto, uma teoria que analisa a transferência de características simbólicas da 

celebridade para a marca e da marca para o consumidor.  
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• Produtos Solidários 

 

Estas características específicas podem ser importantes no que concerne os produtos 

solidários especialmente direccionados para jovens, ou relativamente aos quais os 

jovens podem estar mais interessados, por exemplo por serem publicitados por pessoas 

famosas (e.g. cantores) ou por dizerem respeito a causas que lhes podem estar mais 

directamente relacionadas (e.g. uso do preservativo). Aliás, temos verificado que em 

Portugal a prática de utilizar celebridades na publicidade tem aumentado nos últimos 

anos. Este facto, verifica-se para marcas em geral como o exemplo do Luís Figo 

(conhecido jogador de Futebol) e a Galp Energia, mas também para os produtos 

solidários, em particular, como a realizada com o, também jogador de Futebol, Nuno 

Gomes e o relógio Swatch casa do Gil.  

 

4.4.2 Papel da Família 
 

Alguns autores referem-se à influência da família nas decisões de compra (Engel, 

Blackwell e Miniard, 1995; Solomon, 1999; Park e Lessig, 1977) considerando os 

diferentes tipos de influência que os indivíduos podem sofrer. De acordo com Cox 

(1975) todos os elementos que compõem o agregado familiar exercem influência uns 

nos outros. Algumas investigações relativamente ao comportamento de compra das 

famílias basearam-se na presunção de que a decisão era tomada por apenas um dos 

elementos da família (Davis, 1976). Mas na verdade, marido, mulher e filhos, todos 

influenciam as decisões de compra. Por isso, de acordo com Roberts (1984) a família 

deve ser analisada como uma unidade de tomada de decisões que recebe informação, 

segue algum processo de decisão e finalmente obtém vários resultados e toma decisões. 

 

Começaremos por referir quais os níveis do processo de decisão. Analisaremos, de 

seguida, a influência do tipo de família, da idade dos casais, se as decisões são tomadas 

em conjunto ou separadamente e se existem filhos ou não. A influência de cada um dos 

elementos depende ainda do seu interesse no produto e a influência das mulheres é 

diferente da dos homens.  
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• Processo de Decisão 

 

Davis e Rigaux (1974) foram os primeiros autores a diferenciar os vários níveis de um 

processo de decisão. Estes autores dividiram o processo de decisão em três partes: 

reconhecimento do problema, procura de informação interna ou externa e a decisão 

final. Outras investigações (Woodside e Motes, 1979) propuseram mais níveis, alguns 

devido a especificações como o estilo, tamanho, marca, em cada um dos níveis. Por sua 

vez, Wilkes (1975) considerou quatro níveis, já que incluiu a compra como último acto 

e Putnam e Davidson (1987) consideraram que a última decisão é realizada em duas 

partes: 1) onde comprar e 2) que marca comprar. Analisando a questão da influencia da 

família no comportamento de compra, interessa entender como são tomadas as decisões, 

como são exercidas as influências e se o processo é idêntico qualquer que seja o produto 

em causa (Martínez e Polo, 1999). 

 

• Tipo de Família 

 

Comecemos por apresentar as características de cada um dos tipos de famílias (Holdert 

e Antonides, 1997):  

Família tradicional – diferenciação tradicional de papéis; tomada de decisões 

autónoma; união; 

Família Moderna – divisão de poder entre os parceiros; pequena distância de 

poder entre pais e filhos; tomada de decisões conjunta; 

Família com fraca coesão – baixa interdependência, pouca harmonia, egoísta, 

individualista; 

Família com forte coesão – elevada interdependência, harmonia, altruísta, 

consideração pelos outros. 

 

Podemos encontrar investigações sob dois pontos de vista distintos, as que se baseiam 

nas relações designadas como tradicionais e as que se baseiam em relações modernas. 

De acordo com Ferber (1973) a responsabilidade do marido nas relações tradicionais é 

ganhar dinheiro, enquanto a mulher é responsável por cuidar da casa e dos filhos. Neste 

tipo de relações existe uma estrutura hierárquica, existindo uma diferença de autoridade 
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entre os cônjuges (Davis, 1976), sendo o marido a cabeça do casal (Hagenaars e 

Wunderink-Van Veen, 1990). As relações modernas são caracterizadas pela existência 

de uma grande participação de ambos os elementos do casal (Davis, 1976), tendo ambos 

os cônjuges a mesma influência na relação (Hagenaars e Wunderink-Van Veen, 1990) 

pois as decisões e as tarefas são mais frequentemente partilhadas (Ndubisi e Koo, 2005). 

Os maridos nos casais modernos tendem a tomar menos decisões do que os maridos nos 

casais tradicionais (Green e Cunningham, 1975; Schwenk, 1983), mas as famílias 

modernas também tomam mais decisões de compra em conjunto do que as famílias 

tradicionais (Ndubisi e Koo, 2005), por isso, quando as opiniões diferem, surgem 

conflitos (Kirchler, 1989). 

 

Ndubisi e Koo (2005) partindo da classificação dos tipos de família proposta por 

Holdert e Antonides (1997) concluíram que o tipo de estrutura familiar influencia as 

decisões de compra tomadas em conjunto, já que as famílias com uma maior coesão 

tomam mais decisões de compra em conjunto do que as em que se verifica menos 

coesão. Kirchler (1989) defende que nas famílias em que há maior coesão a tomada de 

decisões é menos egoísta. 

 

Deste modo, quando analisado o comportamento de compra de uma família ou agregado 

familiar há que ter em conta o tipo de família com que nos confrontamos. Mas não só, 

outros factores explicam a diferença entre a influência de cada um dos cônjuges. 

 

• Idade dos Casais 

 

Quando estão em causa casais jovens, a participação nas três fases do processo de 

decisão é feita por ambos (mesmo quando estão em causa produtos especialmente 

relacionados com um dos sexos) (Martínez e Polo, 1999). 

 

• Famílias com Filhos 

 

O comportamento de compra e a influência nas decisões de compra nas famílias é 

distinto quando existem filhos. Os publicitários são os primeiros a reconhecer o valor 
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das crianças como consumidores que são capazes de tomar decisões de compra 

(McNeal, 1969, 1987). Com o aparecimento e crescimento da televisão e outros meios 

de comunicação, as crianças assumiram o seu lugar como consumidores e tornaram-se 

num segmento-alvo de mercado muito importante. Aliás, com o aumento do número 

canais disponíveis denota-se um aumento dos canais direccionados especificamente 

para crianças. Segundo Wimalasiri (2004) a influência das crianças no volume de 

vendas, que se tem verificado na maioria dos países nos últimos anos, advém dos 

seguintes factores: 

1 – O número de crianças por família diminuiu e, por isso, aumentou a influência de 

cada um deles; 

2 – Os casais que trabalham podem permitir que os filhos façam a escolha, já que têm 

capacidade para a pagar; 

3 – Devido à informação que recebem dos media, as crianças para além de conhecerem 

mais bens, sabem mais sobre eles, aumentando a sua capacidade para convencer os pais 

do que será melhor. 

4 – Nas famílias em que há só um dos pais, as crianças são levadas a participar mais nas 

decisões e é-lhes dado maior crédito à sua opinião. 

 

De acordo com McNeal (1969, 1987, 1992) as crianças aos dois meses já têm 

experiência de compra e na primeira classe já obtiveram milhares de experiências de 

compras, para além de que os pais reconhecem que os seus filhos exercem influência na 

compra de uma grande variedade de produtos. Wimalasiri (2004) verificou, na 

investigação realizada em três países, que quando as crianças pedem educadamente uma 

percentagem importante dos pais tende a ceder. De acordo com Yulk e Falbe (1990) as 

crianças de todas as idades e culturas utilizam diversas tácticas: de pressão, de 

recompensa, de apelo, de negociação, de aliança, para agradar, de persuasão racional, de 

ajuda para obter inspiração e de consulta. Independentemente da táctica usada, Shoham 

e Dalakas (2005) concluíram que o tipo de influência dos filhos nas decisões das 

famílias israelitas é semelhante à exercida pelos filhos nas famílias americanas e que 

essa mesma influência é bastante forte.  

 

 



O PROCESSO DE COMPRA 

 35

Idade dos Filhos 

 

A influência dos filhos varia também de acordo com a idade deles. As crianças, 

especialmente os filhos mais velhos (Laroche, Saad, Browne, Cleveland e Kim, 2000) 

influenciam a compra de um grande número de produtos. De acordo com Isler et al., 

(1987) à medida que as crianças crescem o número de pedidos vai diminuindo, mas em 

contrapartida as mães têm em maior consideração os pedidos efectuados (Ward e 

Wackman, 1972).  

 

Os adolescentes são um caso particular e apresentam um grande potencial de compras, 

pois além da influência elevada que exercem (Lee e Beatty, 2002), têm o seu próprio 

rendimento quer através das mesadas ou de empregos (Mangleburg, 1995) e por isso, 

também realizam compras (Brazil, 1999; Tootelian e Gaedeke, 1992; Zollo, 1995). O 

estudo de McArthur (1992) revelou que metade dos adolescentes ajudavam a escolher 

certas marcas, 14% contribui para a decisão da maioria das marcas e 13% tem algo a 

dizer sobre a escolha de cada marca. A estratégia que os adolescentes americanos mais 

usam para influenciar os pais é a negociação, isto é, prometer algo em troca caso os pais 

cedam ao seu pedido (Palan e Wilkes, 1997). Nesta sequência, vários estudos mostram 

que o comportamento dos adolescentes não varia de acordo com o país em causa, mas 

depende mais do tipo de família que está a ser analisada. Ou seja, os estudos de Palan e 

Wilkes (op. cit.) sobre as famílias americanas e de Shoham e Dalakas (2003) sobre as 

famílias israelitas concluíram que as tácticas racionais (como sejam a argumentação ou 

a negociação) tendem a ser melhor sucedidas do que as tácticas emocionais (como as de 

pressão, recompensa ou aliança, que se referem à suplica ou fúria).  

 

Adicionalmente, Holdert e Antonides (1997) concluíram que a influência das crianças 

nas famílias modernas é maior do que a influência nas famílias tradicionais e a 

influência dos adolescente também é superior nos casos em que as mães são mais 

liberais, do que nos casos em que as mães são mais tradicionais (Lee e Beatty, 2002).  
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Em suma, de acordo com vários autores (Gilly e Enis, 1982; Schaninger e Danko, 1993) 

o número e a idade das crianças do agregado familiar constituem o componente mais 

importante da família, no que se refere ao conceito do ciclo de vida destas. A 

presença/ausência de crianças, assim como a idade dos filhos tem uma influência muito 

grande nas necessidades, recursos e despesas dos agregados familiares (Solomon, 

1999). 

 

• Papel das Mulheres 

 

As mulheres têm sido vistas como o principal elemento decisor relativamente às 

compras do agregado familiar. Segundo alguns autores as mulheres têm-se mostrado 

mais envolvidas nas compras do que os homens (Davis, 1971; Wilkes, 1975) e, por esse 

motivo, assumem o papel do elemento da família responsável pelas compras (Slama e 

Tashchian, 1985). De acordo com Buttle (1992) os papéis que homem e mulher 

desempenham no que se refere às compras são distintos. Tipicamente as mulheres 

fazem a maioria das compras para a família (e.g. bens alimentares, vestuário), os 

homens são mais compradores especializados (e.g. seguros, artigos para o jardim).  

 

Apesar de existirem diferenças entre os dois sexos (Darley e Smith, 1995) a tendência 

através da socialização é de que os papéis se aproximem. O facto de cada vez mais 

mulheres trabalharem poderá levar à diminuição dessa diferença no comportamento de 

compra entre os sexos (Robert e Wortzel, 1979). Aliás, diversos autores (e.g. Douglas, 

1976a, 1976b, Schaninger e Allen, 1981; Strober e Weinberg, 1977) sugerem que, 

comparativamente com as outras mulheres, as mulheres que exercem uma actividade 

profissional procuram menos informação sobre os produtos, demoram menos tempo nas 

compras e visitam menos lojas, ou seja, têm comportamentos de compra mais 

semelhantes aos dos homens. Contudo, as donas de casa não apresentam níveis de 

envolvimento diferentes nas compras quando comparadas com as esposas que 

desempenham uma actividade profissional (Slama e Tashchian, 1985; Laroche, Saad, 

Cleveland e Browne., 2000).  

 



O PROCESSO DE COMPRA 

 37

• Interesse no Produto 

 

A influência que marido e mulher exercem nas compras não é sempre a mesma. De 

acordo com Corfman e Lehmann (1987) a influência que cada um deles exerce depende 

do seu interesse no produto, ou seja, quanto maior for, maior a influência que cada um 

deles exerce. Logo, as mulheres exercem mais influência relativamente aos produtos a 

elas associados (Yavas et al., 1994). O papel de marido e mulher mantêm-se e nenhum 

deles tem interesse em adquirir os produtos que costumam ser adquiridos pela outra 

parte, a não ser que estejam envolvidas limitações económicas (Lavin, 1993). 

 

A influência que os filhos, em particular os adolescentes, exercem é diferente consoante 

o interesse no produto. Shoham e Dalakas (2003) afirmam que quanto maior o 

envolvimento do adolescente na categoria de produto, que se reflecte no facto de serem 

os principais utilizadores do produto ou de o produto ser relevante para eles, maior a sua 

influência. 

 

• Importância da Compra 

 

Também se verificam comportamentos distintos para as decisões que têm impactos 

económicos maiores e cuja regularidade de compras é mais baixa (e.g., TV, mobiliário) 

(Martínez e Polo, 1999). A compra da casa para a família habitar é considerada de 

extrema importância para a maioria dos casais, por isso, a decisão é tomada em 

conjunto (Musinger et al., 1975). Segundo estes autores, quando a decisão não é 

conjunta quem a toma é o marido e a influência da mulher limita-se a questões 

relativamente ao estilo e à dimensão.  

 

 

Consideramos, por isso que na nossa investigação será importante ter em conta o ciclo 

de vida das famílias e a idade dos filhos, não esquecendo ainda o potencial interesse dos 

produtos em causa para crianças e adolescentes. 

 



O PROCESSO DE COMPRA 

 38

4.4.3 Compra de Presentes 
 

De acordo com a teoria do gift de Godbout e Caillé (1991) dar, receber e retribuir é tão 

essencial para o ser humano como tirar, apropriar-se e reter. Esta ideia está também 

implícita na motivação hedónica para a compra que Arnold e Reynolds (2003) 

designaram ir às compras para desempenhar um papel. Para estes autores um dos 

motivos pelos quais os indivíduos gostam de ir às compras é para fazerem compras para 

outrem. Esta motivação está relacionada com uma das motivações pessoais para as 

compras apresentada por Tauber (1972) designada: desempenho de um papel. Dar e 

receber presentes é um ritual importante, através do qual as pessoas criam relações 

recíprocas. Segundo Mowen e Minor (1998) estimou-se que a compra de presentes no 

Natal corresponde a 50% de lucro no retalho. Sendo assim, oferecer presentes tem tanto 

uma componente económica como simbólica (Solomon, 1999).  

 

Analisamos seguidamente os factores que influenciam a compra de presentes, tais 

como: a pessoa para quem se vai comprar o presente, o motivo da compra, diferenças 

entre mulheres e homens, tipo de produto e relação entre a marca e compra de presentes. 

 

• Pessoa para quem é o Presente 

 

Segundo Mick e DeMoss (1990) os consumidores adquirem presentes para eles próprios 

essencialmente em três situações distintas: 

1 – Para celebrar o facto de terem atingido um objectivo; 

2 – Como forma de terapia para uma decepção, isto é para se consolarem após um 

acontecimento negativo; 

3 – Como parte de umas férias ou de uma situação de mudanças nas suas vidas. 

 

De acordo com Hart (1974) as pessoas quando compram presentes para os cônjuges 

tendem a ser mais conservadoras (pois compram produtos que agradam com mais 

facilidade) do que quando compram para si mesmas. O tempo de procura do presente 

para outra pessoa é superior ao tempo de procura de um presente para si próprio (Beatty 
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e Smith, 1987). Gronhaug (1972) conclui que quando se procura um presente são 

visitadas mais lojas e são consideradas mais alternativas.  

 

• Tipo de Produto 

 

Segundo Strahilevitz e Meyers (1998) os incentivos para dar funcionam melhor 

associados com frivolous products (produtos frívolos ou hedónicos, e.g., chocolates, 

bilhetes para parques temáticos) do que com practical products (produtos práticos ou 

utilitários, e.g., dicionários, correctores). 

 

• Mulheres vs. Homens 

 

As investigações mostraram que existem diferenças entre os homens e as mulheres no 

tipo de presentes oferecidos (Caplow, 1982), no timing da oferta (Belk e Coon, 1991), 

no número de presentes oferecidos (Komter e Vollebergh, 1997) e no nível de 

envolvimento na procura de um presente (Laroche, Saad, Cleveland e Brown, 2000). As 

mulheres desempenham um papel mais activo na compra de presentes (Sherry e 

MacGrath, 1989) e compram a maior parte dos presentes para o Natal, cerca de 84% 

(Caplow, 1982). Para além disso, acabam as compras mais cedo do que os homens.  

 

• Motivo da Compra de Presente 

 

Segundo Mowen e Minor (1998), quando o presente é espontâneo existe menos pressão 

externa, quando o presente é obrigatório a oferta do presente advém da pressão de 

normas sociais. Se o presente é espontâneo e existe baixo interesse pessoal o gesto em 

causa é altruísta, um exemplo será o de oferecer algo a um amigo para que este se 

anime. A situação oposta é a de um presente obrigatório mas cujo grau de interesse 

pessoal é elevado, será o exemplo da oferta de um presente a um filho ou ao cônjuge no 

aniversário. Segundo Belk e Coon (1991) no início de uma relação a troca de presentes 

é de carácter mais instrumental e vai-se tornando mais altruísta à medida que a relação 

evolui. Os presentes podem servir para estabelecer fronteiras na relação (Belk, 1979; 



O PROCESSO DE COMPRA 

 40

Andrus et al., 1986) e o tipo de presentes oferecidos está intimamente relacionado com 

o tipo de relação (Caplow, 1982) (e.g. num primeiro encontro oferecer flores, num 

relação mais longa e íntima oferecer jóias).  

 

Os indivíduos esforçam-se mais e dão presentes mais caros quando o presente se destina 

a um acontecimento que ocorre com pouca frequência (designado rito de passagem) do 

que para acontecimentos que ocorrem com maior frequência (designado rito de 

progressão) (Cheal, 1996 e Wolfinbarger e Gilly, 1996).  

 

• Associação de Presente a Marca 

 

Alguns investigadores estudaram o impacto da associação de um presente a uma marca 

(Keller, 1993, Park et al., 1986) e concluíram que existem quatro tipos de benefícios: 

simbólicos, experimentais, funcionais e outros não relacionados com os atributos dos 

produtos em si (que se refere, por exemplo, ao preço e à embalagem).  

 

No que se refere às características dos presentes temos a proposta de Belk (1979) que 

pode ser comparada com os benefícios de associação a uma marca propostos por Keller 

(1993). Podemos dar alguns exemplos: se se procura um presente prático ou útil 

podemos seleccionar uma marca cuja imagem seja de funcionalidade; se pretendermos 

que o presente tenha características de prestígio, ou invulgares ou seja caro, pode 

procurar-se uma marca considerada prestigiada, ou invulgar ou cara. Se procurarmos 

um presente mais pessoal, podemos seleccionar uma marca vista como exclusiva ou se 

quisermos oferecer um presente duradouro procuraremos uma marca mais tradicional 

ou conservadora. 

  

Estas características devem ser consideradas aquando da concepção de um produto que 

pode transformar-se num presente.  

 

 

Diversas investigações têm abordado a temática dos presentes mas de distintos pontos 

de vista: para quem os presentes são comprados (e.g. Heeler et al., 1978; Otnes et al., 
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1993; Sherry et al., 1993, Sprott e Miyazaki, 1995¸ Komter e Vollebergh, 1997; 

Laroche, Saad, Browne, Cleveland e Kim, 2000); porque é que os presentes são 

comprados (e.g. Belk, 1979; Andrus et al., 1986; Wolfinbarger, 1990; Belk e Coon, 

1991; Komter e Volleberg, 1997; Mick e Faure, 1998; Beltramine, 2000; Laroche, Saad, 

Browne, Cleveland e Kim, 2000); relação entre a marca e a compra de presentes (Heeler 

et al., 1978; Andrus et al., 1986; Keller, 1993; Laroche, Saad, Browne, Cleveland e 

Kim, 2000; Low e Lamb, 2000; Parsons, 2002). Parece, no entanto, que existe pouca 

investigação relativamente à compra de produtos solidários para presentes.  

 

 
 

 


