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5 Definição do Problema e a Metodologia da Investigação 
 
 

5.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO  

 
Esta investigação procura explorar as principais motivações e factores que podem 

influenciar a decisão de compra de produtos solidários. Os produtos apresentam 

algumas características em comum com a generalidade dos produtos, mas também têm 

especificidades. Podem ser integrados num programa de marketing relacionado a causas 

e ser vistos como uma forma alternativa de fazer um donativo. Por isso, as motivações 

para doar podem influenciar a decisão de compra destes bens. Também podem ser 

vistos como um bem de consumo, já que são muitas vezes substitutos de outros 

produtos com utilidades e funções idênticas. É importante estudar as motivações para 

comprar produtos solidários. Nesse intuito desenvolvemos várias proposições que 

reflectem as expectativas que temos relativamente ao comportamento de compra 

associado aos produtos solidários, o que apresentamos de seguida. 

 

Um dos factores que pode interferir com a compra de produtos solidários é a falta de 

tempo para fazer compras. Por isso, a proximidade da loja ou o seu conhecimento pode 

tornar mais fácil ao consumidor encontrar o que pretende particularmente em compras 

regulares e urgentes (Van Kenhove et al., 1999). A falta de tempo e a compra por 

impulso são factores que podem ser considerados quando se decide sobre a exposição 

do produto solidário na sala de venda e a sua distribuição. Até porque sobre pressão de 

tempo os consumidores tendem a fazer menos compras e compras não programadas 

(Park, Iyer e Smith, 1989). Assim, espera-se que: 

 

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

sucesso do programa de marketing relacionado a causas. 

 

A existência de pessoal de contacto, isto é de vendedores, pode também ser relevante na 

tomada de decisão. Também está demonstrado que os vendedores podem ter influência 

positiva na decisão de compra (Sharma, 1999), em particular para os consumidores que 
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apresentem humores depressivos (Maxwell e Kover, 2003). Além disso, segundo 

Tauber (1972) uma das motivações pelas quais os indivíduos vão às compras é para 

socializar, para conhecer pessoas e Arnold e Reynolds (2003) apresentam o social 

shopping como uma motivação para ir às compras, processo no qual os consumidores 

podem contribuir. Desta forma, Assim, espera-se que no caso dos produtos solidários 

 

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

 

A motivação para a compra que Arnold e Reynolds (2003) designaram de compra para 

auto-satisfação refere-se à compra como uma compensação para a própria pessoa ou à 

compra para aliviar o stress. Os programas de marketing relacionado a causas que 

possibilitam que os consumidores-alvo retirem benefícios pessoais podem ser mais 

eficazes, porque os consumidores têm maior incentivo para aderir a esses mesmos 

programas (Bloom et al., 1995). Adicionalmente, de acordo com Burnett e Lunsford 

(1994) a culpa pode ajudar a explicar o comportamento de compra do consumidor. Os 

indivíduos podem sentir-se culpados por não fazer um donativo. Podem doar para se 

sentir melhor (Peloza e Steel, 2005) ou porque é uma forma de devolver à sociedade o 

que esta lhes dá (Brown, 2000). Mais, os indivíduos podem fazer donativos motivados 

por razões mais egoístas (Bendaputi, Singh e Bendaputi, 1996; Piliavin e Charng, 

1990), como por exemplo, a necessidade de reconhecimento público ou a diminuição de 

sentimentos de culpa (Amos, 1982 e Dawson, 1988). Assim, espera-se que os 

consumidores comprem produtos solidários mais facilmente, quando considerem que o 

bem representa uma compensação para eles próprios ou para não se sentirem culpados. 

 

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

influencia a decisão de compra. 

  

Os consumidores tendem a confiar na opinião dos grupos de referência. Se estiverem 

em causa grupos aos quais os consumidores gostariam de pertencer as decisões tendem 

a ser tomadas em consonância com as do grupo ou de acordo com o ponto de vista do 

grupo (Bourne, 1957; Bearden e Etzel, 1982). No caso do grupo a que os indivíduos 

pertencem estes tendem a agir de acordo com as suas normas (Shaw, 1971). No que se 
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refere a indivíduos de referência, tem sido comum utilização de celebridades na 

publicidade, o que pode ser benéfico, já que pode aumentar a credibilidade (Kahle e 

Homer, 1985).  

 

A influência da família e, em particular do agregado familiar também se reflecte nas 

motivações para a compra. As decisões de compra são tomadas pelos diversos 

elementos do agregado familiar (Roberts, 1984) sendo que todos os elementos exercem 

influência uns em relação aos outros (Cox, 1975). Se nos casais modernos são as 

mulheres que tomam mais decisões relativamente às compras (Green e Cunningham, 

1975; Schwenk, 1983), muitas das decisões, especialmente quando estão em causa 

casais jovens, são tomadas pelos dois elementos do casal (Martínez e Polo, 1999). 

Quando existem crianças no agregado familiar, os filhos têm também uma palavra a 

dizer. Quanto maior o interesse no produto demonstrado pelos filhos (crianças e 

adolescentes), maior a influência que exercem (Shoham e Dalakas, 2003). Para além 

disso, à medida que as crianças crescem a sua influência vai sendo superior (Ward e 

Wackman, 1972), mesmo que peçam menos coisas (Isler et al., 1987). 

 

Tendo em consideração as decisões de compra de reduzido e alto envolvimento os 

indivíduos consideram a opinião da família e dos amigos em ambos os tipos de 

decisões, no entanto, de acordo com Ford e Ellis (1980) quando estão em causa 

produtos com um risco percebido baixo a influência dos grupos é menor. Assim, espera-

se que: 

 

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

por familiares e amigos. 

 

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. Em consonância com esta 

perspectiva, Cova e Salle (1992) afirmam que a generosidade deve ser combinada com 

o interesse e o egoísmo e, consequentemente, dar faz parte das transacções do ser 

humano. Esta ideia pode estar implícita na motivação hedónica para a compras proposta 

por Arnold e Reynolds (2003): ir às compras “para desempenhar de um papel” (role 
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shopping). Para estes autores o prazer que os compradores têm de comprar para outros é 

um dos motivos pelos quais os indivíduos vão às compras. Esta motivação está 

relacionada com a desempenho de um papel, uma das motivações pessoais apresentadas 

por Tauber (1972) que indica que ir às compras afecta positivamente as pessoas que as 

consideram como uma parte do seu dever social. O comportamento dos consumidores 

quando vão às compras para comprar um presente para alguém é diferente de quando 

vão comprar algo para si próprios, já que quando vão comprar algo para oferecer 

demoram mais tempo (Beatty e Smith, 1987), visitam mais lojas e têm em consideração 

mais alternativas (Gronhaug, 1972) para além de serem mais conservadoras nas 

escolhas, ou seja, tendem a escolher algo que com certeza irá agradar (Hart, 1974). 

Assim espera-se que: 

 

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

presente para alguém. 

 

 

5.2 A METODOLOGIA  
 

5.2.1 Grupos de Discussão 
 
 

Para investigar as proposições apresentadas utilizamos Grupos de Discussão. Os Grupos 

de Discussão (Focus Groups) são uma técnica de investigação que permite a recolha de 

dados através da interacção de um grupo de pessoas sobre um ou vários tópicos (Carson 

et al., 2001). Esta técnica consiste numa entrevista a um pequeno grupo de pessoas 

conduzida por um moderador de forma não estruturada e natural (Malhotra, 2004). O 

moderador procura incentivar os membros do grupo a discutir o tema a investigar. 

(Vaughn et al., 1996). São vários os estudos que utilizaram Grupos de Discussão na sua 

investigação. Podemos ver análises que se referem às preocupações culturais das 

crianças (MacMullin e Odeh, 1999), a percepção das crianças relativamente a fumar 

(Porcellato et al., 2002), razões para mudar da principal cadeia fornecedora de bens 

alimentares (Wrigley, et al., 2004), necessidades dos estudantes (Fagerheim e Weingart, 
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2005), a qualidade do serviço de biblioteca (Satoh et al., 2005) ou as percepções da 

qualidade de serviço (Crowley e Gilreath, 2002), etc. Os Grupos de Discussão têm sido 

uma metodologia utilizada para explorar os pontos de vista e as percepções dos 

indivíduos sobre diversas questões. Esta metodologia tem sido usada com indivíduos de 

diferentes faixas etárias, inclusive com crianças e de todos os grupos socioeconómicos. 

A sua utilização tem sido aplicada a indivíduos com diferentes formações e actividades 

profissionais.  

 

Os Grupos de Discussão é uma metodologia especialmente adequada quando o 

conhecimento prévio das situações é pequeno, os assuntos são sensíveis e complexos e 

se pretende aproveitar ao máximo a oportunidade de explorar e induzir hipóteses 

(Bowling, 1997), descobrir os pontos de vista e atitudes dos indivíduos e obter dados 

sobre os assuntos que estão a ser explorados (Krueger, 1988; Harker, 2004). Os Grupos 

de Discussão exploratórios podem ser usados para gerar hipóteses e testar conceitos 

para investigação futura (McDaniel e Gates, 2004). Para Morgan (1990) é um excelente 

método para estabelecer o ‘porquê’ por trás do ‘o quê’ nas perspectivas dos 

participantes. 

 

Nos Grupos de Discussão os participantes falam uns com ou outros, interagem, 

contrariam pontos de vista e tentam convencer-se uns aos outros, argumentando a razão 

das suas perspectivas (Boddy, 2005). Vários autores defendem que a grande vantagem 

dos Grupos de Discussão é a de permitir a interacção do grupo (Carson et al., 2001; 

McDaniel e Gates, 2004). Sendo assim, o papel dos moderadores nos Grupos de 

Discussão é a de manter a discussão dentro do tema para que o grupo foi criado. O 

moderador, neste caso, vai introduzindo temáticas relacionadas que lhe interessa ver 

discutidas no grupo, deixando os elementos interagir entre si. Actua como um 

moderador e incentiva a discussão para daí explorar e retirar diferentes pontos de vista 

ou para explicar a razão de existir de pontos de vista diferentes. No caso das entrevistas 

de grupo1 o papel do moderador é mais activo, no sentido em que a interacção é feita 

                                                 
1 Ruyter (1996) apresenta uma comparação e distinção entre Entrevista de Grupo Nominal e Entrevista de 
Grupo de Focus. Segundo o autor, uma Entrevista de Grupo Nominal é composta por cinco partes 
distintas: na primeira o moderador apresenta o tópico que irá ser discutido, havendo lugar para uma curta 
discussão de forma a assegurando-se de que a questão ficou claro para os participantes, pedindo-lhes para 
anotarem num papel as suas repostas. Na segunda fase, o moderador pede aos participantes para irem 
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entre os participantes e ele próprio do que entre os participantes. Nestes casos, o 

moderador pode levantar questões às quais os participantes vão respondendo um de 

cada vez, podem ser usados mecanismos electrónicos para darem respostas ou até serem 

distribuídos mini-questionários para cada um dos sub tópicos de interesse. (Boddy, 

2005). 

 

O número de Grupos de Discussão realizados varia entre 1 e 12 e são constituídos por 4 

a 12 participantes. Os critérios mais utilizados de classificação e separação dos 

participantes são o género (ou sexo), o nível socioeconómico e a idade. No entanto, 

outras características podem ser consideradas de acordo com os objectivos da 

investigação. A duração mais comum das reuniões situa-se entre a 1,5h e as 2h, no 

entanto, verificamos a existência de Grupos de Discussão mais curtos, nomeadamente 

quando participam crianças. Na maioria dos casos o moderador é o ou um dos 

investigadores, havendo situações em que é utilizado um moderador profissional. A 

escolha e preparação do moderador, a selecção dos participantes e até, em alguns casos, 

do local onde decorrem as reuniões, são factores que condicionam o sucesso dos 

mesmos.  

 

5.2.2 Desenho e Características dos Grupos de Discussão Realizados  
 

• Participantes 
 

Designam-se participantes os indivíduos que fazem parte de uma discussão de Grupos 

de Discussão. Segundo Walden (2006) os grupos típicos incluem entre 6 e 10 

                                                                                                                                               
indicando um das suas respostas, que vão sendo anotadas num quadro visível a todos; vai passando por 
todos os participantes até todas as respostas estarem esgotadas. É possível que durante o processo, após 
ouvirem as respostas dos outros, vão surgindo ideias novas. Na terceira fase, revê a listagem elimina os 
itens duplicados e há lugar a alguma discussão para que se possam esclarecer dúvidas que ainda 
persistam. No final da discussão, atribui-se uma letra do alfabeto a cada frase/resposta. Na quarta parte, os 
participantes votam nos itens (usualmente cinco) que consideram mais importantes. Por fim, de acordo 
com os resultados conjuntos obtidos na fase anterior ordena-se os itens. Por vezes, nesta fase os 
participantes podem alterar as suas votações, chegando-se, neste caso a uma nova ordem da listagem 
obtida. Assim, a Entrevista de Grupo Nominal é uma técnica que se foca no esforço individual e na qual a 
interacção é restrita e controlada pelo moderador e usada especialmente para obter esclarecimentos. A 
vantagem de decorrer em grupo é a de que os participantes podem ser estimulados por ouvir as ideias e os 
pontos de vista dos outros. 
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participantes podendo ter entre 4 a 12. Assim, podemos encontrar na literatura diversas 

opiniões. Aaker et al. (2004) sugere 8 participantes, Dann (1988) 6 a 8, Calder (1977)  8 

a 10 e Stewart e Shamdasani (1990) 8 a 12. Aaker et al. (sup. cit.) argumentam que os 

participantes terão pouco tempo para expressar a sua opinião se forem mais do que 8. 

Adicionalmente, McDaniel e Gates (2004) afirmam que apesar dos grupos constituídos 

por 8 a 12 pessoas serem os mais comuns, os grupos menores podem ser mais 

produtivos. Os indivíduos seleccionados devem ser capazes de falar sobre o assunto em 

causa, podendo ser especialistas, ou não, dependendo do tema em causa (Walden, 

2006). Segundo Glitz (1997) os participantes devem ter algum conhecimento, interesse 

ou experiência sobre o tópico a ser discutido. 

 

De acordo com Aaker et al. (2004) não é desejável juntar participantes de classes sociais 

diferentes ou nas diferentes fases do ciclo de vida, já que, apresentam diferenças ao 

nível das percepções, experiências e formas de expressão verbal. Para além disso, os 

Grupos de Discussão são mais eficientes se os participantes são homogéneos em 

algumas características, como por exemplo, as demográficas (Walden, 2006). Na 

definição das características dos grupos o critério mais usado é a heterogeneidade ou 

homogeneidade dos participantes (Carson, et al., 2001). Se o tema for muito abrangente 

e pouco específico um grupo mais heterogéneo possibilita que a discussão seja mais 

abrangente, havendo lugar a que sejam apresentadas diversas opiniões. Em 

contrapartida, na maioria dos Grupos de Discussão procura-se obter algum elemento de 

homogeneidade, para que as conclusões apresentem opiniões comuns entre alguns 

participantes.  

 

Os grupos foram preparados para conter entre 5 e 8 pessoas. Os convites efectuados 

permitiram que se realizassem dois grupos com 5 participantes e outros dois grupos com 

7 participantes. Os participantes seleccionados conheciam pelo menos um ‘produto 

solidário’ e a(s) organização(ões) que o promoviam, já tinham feito algum donativo ou 

comprado algum produto que ajudasse uma ONG. Seleccionamos indivíduos 

pertencentes à classe média/alta em Portugal. Consideramos que os indivíduos 

pertencentes às classes mais baixas poderão não ter as necessidades básicas (“the basic 

needs” de Maslow, 1987) satisfeitas. Também decidimos fazer a separação dos grupos 
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por idades. Excluímos crianças e adolescentes, procurando ter participantes adultos com 

filhos jovens nos grupos, de forma a revelarem o comportamento de compra em família. 

Como já foi exposto no capítulo 4, as crianças e os adolescentes podem ter bastante 

influência nas decisões de compra das famílias, e os pais têm consciência dessa mesma 

influência. Os adolescentes foram excluídos por apresentarem comportamentos muito 

específicos (Mangleburg et al., 2004; Haytko e Baker, 2004). Os jovens que não 

trabalham também foram excluídos por terem uma menor capacidade para fazer 

compras, devido a limites orçamentais.  

 

Dos quatro grupos inquiridos, dois eram constituídos por pessoas com idades entre os 

25 e os 50 anos, e nos outros dois os indivíduos tinham entre os 50 e os 70 anos. Todos 

os participantes trabalhavam fora de casa, auferindo rendimento. Esta decisão foi ao 

encontro do critério de homogeneidade já referido, de forma a facilitar a comunicação 

entre os elementos do grupo (McDaniel e Gates, 2004; Aaker et al., 2004; Carson et al., 

2001). Para se conseguir alguma heterogeneidade procuramos que os grupos tivessem 

elementos que eram ou já tinham sido voluntários de organizações sem fins lucrativos e 

elementos que nunca foram voluntários. Procurou-se também incluir indivíduos que 

fazem donativos regularmente ou por diversas vezes e outros que raramente o fazem. Os 

participantes recrutados nunca participaram em nenhuma investigação prévia ou em 

qualquer Focus Group, já que as suas respostas podem não ser tão sinceras como as 

dadas por outros participantes (Aaker et al., 2004; Malhotra, 2004). O Quadro 5.1. 

resume as características dos participantes nos grupos. 

 

• Moderação dos Grupos de Discussão 
 

O entrevistador é referido na literatura por moderador ou ‘facilitador’ e é quem assume 

o papel central na condução do Grupo de Discussão. O moderador é quem dá as boas 

vindas, introduz o tema, apresenta a regras da discussão, faz as questões e orienta a 

conversação, procura incentivar a discussão, mantendo-a dentro do tema objectivo. Para 

além disso, resume as conclusões a que chegou e encerra a reunião. 
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Quadro 5.1.: Características dos Participantes nos Grupos de Discussão 

 

Características   n % 

Idade 25<37 9 37,5 

  38<49 5 20,8 

  >50 10 41,7 

  

Género Masculino 11 45,8 

  Feminino 13 54,2 

  
Nível Educacional 12º ano 7 29,2 

  Licenciatura 11 45,8 

  Pós-Graduação/Mestrado 6 25,0 

  
Profissão Quadros Médios 8 33,3 

  Quadros Superiores 13 54,2 

  Empresários 3 12,5 

  
Rendimento Líquido 1000<1999 10 41,7 

Mensal 2000<3000 8 33,3 

  >3000 6 25,0 

  
Estado Civil Solteiro ou Divorciado 9 37,5 

  Casado ou Vive maritalmente 15 62,5 

  
Filhos Sim 14 58,3 

  Não 10 41,7 

  
Voluntário ONG Sim 4 16,7 

  Não 20 83,3 

  
Nº vezes adquiriram 1<2 7 29,2 

Produtos Solidários 3<6 11 45,8 

  >6 6 25,0 

        

 

O moderador é o autor da dissertação. Por isso, para além do conhecimento sobre o 

tema entendia os objectivos da investigação. Muitos investigadores académicos que 

utilizam Grupos de Discussão assumem o papel de moderadores (Carson et al., 2001), 

pois é importante o moderador estar familiarizado com o tema a discutir e conseguir 

colocar os comentários em perspectiva e ter em conta os assuntos ou questões mais 

críticas. Apenas um moderador foi usado, já que, se pretendeu percepcionar o que os 

participantes dos vários grupos apresentavam em comum nos diversos itens referidos. 

Carson et al. (2001) e Malhotra (2004) sugerem a utilização de vários especialmente 

quando há limitações de tempo e o número de reuniões é muito elevado. As reuniões 

foram todas acompanhadas por um assistente, como sugerem diversos autores (Mitchell 

e Branigam, 2000; Carson et al., 2001 e Malhotra, 2004). O assistente tratou de questões 



DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E A M ETODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

 51

operacionais como o controlo do equipamento de vídeo, servir água aos participantes ou 

tratar de qualquer outra questão que pudesse fazer o moderador distrair-se da discussão, 

já que a sua função é facilitar a discussão, mantê-la acesa e tirar algumas notas.  

 

O moderador preparou-se para a sessão e teve em conta que os seguintes elementos 

eram fundamentais para o sucesso do Grupo de Discussão (Malhotra, 2004; Aaker, 

Kumar e Day, 2004; Carson et al., 2001): 

� Incentivar a discussão; 

� Distribuir o tempo entre os participantes, incentivando-os a participar; 

� Esclarecer afirmações dos participantes; 

� Ser independente e não influenciar os participantes; 

� Ser amável e firme, de forma a controlar a sessão, mas em simultâneo dar 

liberdade a todos para participar; 

� Ser permissivo, mas não permitir excessos ao nível da boa educação e 

cordialidade entre os elementos do grupo; 

� Ser flexível, não estar demasiado agarrado ao plano pré-estabelecido e 

aproveitar deixas para intervir; 

� Ser sensível, já que a discussão tem de ser conduzida quer a nível intelectual 

quer emocional. 

 

• Características e Funcionamento dos Grupos 

 

Malhotra (2004) defende que devem ser pelo menos conduzidos dois grupos, mas que a 

decisão do número de grupos deverá estar relacionada com a informação adicional que 

se vai obtendo de cada uma das reuniões. Quando a investigação é de natureza 

exploratória o número de grupos necessário é, por norma, entre três e quatro (Carson et 

al., 2001). À medida que se vão realizando mais Grupos de Discussão as novidades vão 

sendo muito pequenas e o moderador vai conseguindo adivinhar o que o que vai ser dito 

na próxima reunião (Carson et al., 2001). Este facto decorreu na quarta reunião, os itens 

novos foram praticamente inexistentes. Do nosso ponto de vista, a homogeneidade dos 

grupos (rendimento, formação e idade) e o facto de o tema ser bastante específico 

permitiu que não fosse necessário recorrer a um número elevado de Grupos de 
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Discussão. O Quadro 5.2. caracteriza os quatro Grupos de Discussão realizados no que 

se refere à duração, género e idade dos participantes. 

 

Quadro 5.2.: Caracterização dos Grupos de Discussão 

 

Grupo Duração Nº Participantes Idades Mulheres Homens C/ Filhos Voluntários 

1 90 5 > 50 5 0 4 1 

2 75 5 > 50 0 5 3 0 

3 100 7 25<37 4 3 0 2 

4 90 7 29<50 4 3 7 1 

24   13 11 14 4 

 

 

• Duração, Dia e Local das Reuniões 
 

As sessões foram programadas para durar 90 minutos. A duração típica dos Grupos de 

Discussão oscila entre 1,5 horas e 2 horas (Carson et al., 2001, McDaniel e Gates, 2004, 

Aaker et al., 2004 e Malhotra, 2004), mas experiências anteriores demonstram que os 

participantes começam a ficar cansados após 1,5 horas (Carson et al., 2001). 

 

Considerando que todos os participantes trabalham, as datas que se revelaram mais 

adequadas para a realização das reuniões foram os Sábados, já que os dias de semana 

eram difíceis pois todos as participantes trabalham. A hora escolhida foi a do final da 

tarde, isto porque segundo Carson et al. (2001) esta é a hora em que os participantes 

estimulam mais a participação dos outros elementos e também o momento em que 

apreciam mais a participação nos Grupos de Discussão. 

 

O local das reuniões deve ter poucos motivos de distracção e ser o mais relaxado 

possível, de forma a potenciar ao máximo uma discussão informal (Carson et al., 2001). 

Assim, o local escolhido foi uma sala, na qual os participantes se sentaram à volta de 

uma mesa. Para além disso, como sugerem MacDaniel e Gates (2004), Malhotra (2004) 

e Carson et al. (2001) as reuniões foram filmadas, para poderem ser observadas à 

posteriori. O investigador pode ter em conta elementos que não conseguiu registar 

durante a reunião e considerar ainda outras questões mais difíceis de detectar, como a 

expressão facial/gestual dos participantes. 
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• Programa das Reuniões 
 

MacDaniel e Gates (2004), Malhotra (2004) e Carson et al. (2001) sublinham a 

importância de elaborar um guia da discussão. O guia da discussão contém uma 

descrição dos tópicos que devem ser abordados durante a reunião. Este é definido com 

base nos objectivos da investigação e serve como checklist para que o moderador não se 

esqueça dos itens que devem ser abordados e na ordem em que o deve fazer. Alguns 

autores, como Mitchell e Branigam (2000) defendem que as questões podem ser 

elaboradas de forma completa e que o moderador as deve ler durante o Focus Group 

para controlar a linguagem utilizada evitando que a utilização de uma ou outra 

expressão leve a interpretações diferentes. Outros afirmam que assim a discussão se 

torna formal e o papel do moderador menos natural, defendendo, por isso, a utilização 

de tópicos permite que as questões sejam colocadas de forma mais natural (MacDaniel e 

Gates, 2004; Malhotra, 2004 e Carson et al., 2001). Sendo assim, as questões foram 

previamente preparadas e estruturadas por tópicos para haver maior espontaneidade. 

Para além de factores de especificação da linguagem utilizada, tivemos em consideração 

que as questões, devem ser sempre questões abertas e não questões de resposta do tipo 

sim e não. Seguidamente apresentamos o Guia de Discussão que foi utilizado, ver 

Figura 5.1. 

 

Após a parte introdutória inicial na qual o moderador apresentou as regras e objectivos 

da sessão e em que todos os participantes se apresentaram, o moderador introduziu o 

assunto. Questionou os participantes sobre quais os principais programas de marketing 

relacionado a causas que conheciam e o que pensavam deles. Perguntou também se 

adquiriram os produtos e porquê. Os participantes falaram livremente sobre o tema e 

deram exemplos. O moderador, orientando-se pelos tópicos que tinha incluído no Guia 

para o Focus Group, usou os exemplos dados para levar a que o grupo falasse dos 

objectivos da investigação: 

1) Influência da disponibilidade e visibilidade dos produtos solidários na decisão 

de compra; 

2) A influência dos vendedores no processo de compra do produto solidário; 
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Figura 5.1. Guia de Discussão dos Grupos sobre produtos solidários 
 

Notas 
 
� Câmara de filmar e cassete 
� Papel e caneta para todos 
� Caderno notas 
� Água/sumo/café/chá 
 
Preâmbulo 
 
� Boas Vindas e Agradecimento 
� Apresentar-me e ao assistente 
� Explicar que Focus Group é informal e que se pretende que discutam itens 

entre si, devem intervir, apresentar a sua opinião e discordar 
� Não há respostas certas nem erradas, o que pretende são as opiniões de cada 

um 
� A sessão vai ser filmada, para poder observar posteriormente 
� Devem tomar notas nas folhas que foram distribuídas 
� Evitar falar ao mesmo tempo, intervir é desejável mas com regra 
� Ser espontâneo e sincero 
� Falar alto 
� Oferecer água… 
� Dúvidas ou questões? 
 
Começar a filmar 
 
Introdução 
� Pedir para se irem apresentando, dizendo o primeiro nome e falar um pouco 

de si 
� Explicar o tema e objectivo da Discussão, para que vão ser usadas as 

conclusões 
 
Tópicos para reunião 

1. Definir produtos solidários. 
2. Exemplos que conhecem? 
3. Quais adquiriram? 
4. Porquê? (Viram? Vendedor? Gostaram do produto? Para si? Para 

oferecer?) 
5. Como souberam da sua existência? 
6. Relação com promotores de produtos solidários? 
7. Onde os adquiriram? 
8. Com quem? 
9. Para quem? 
10. Opinião sobre ONGs que os promovem para financiar a suas actividades. 
11. Opinião sobre as Empresas Lucrativas que se envolvem em programas 

destes. 
12. Porque não compram mais vezes? 
13. Foram, são ou conhecem algum voluntário de uma ONG? 
14. Qualquer outro comentário? 

 
Final 
� Apresentar principais conclusões e perguntar sobre a concordância 
� Explicar melhor a investigação 
� Agradecer aos participantes 
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3) A influência da percepção dos produtos solidários como uma compensação para 

o participante; 

4) A influência da família e dos amigos na decisão; 

5) A compra dos produtos solidários para oferecer como presente a alguém. 

 

No final da reunião o moderador apresentou uma súmula das conclusões mais 

importantes e questionou os participantes sobre a sua concordância com elas. 

 

Os Grupos de Discussão decorreram com normalidade, verificando-se bastante interesse 

dos participantes em intervir e dar a sua opinião. Como seria de esperar surgiram 

diversas opiniões distintas, mas também muitas em comum. O grupo que gerou menos 

discussão foi o constituído só por homens, já que, a compra de produtos solidários era 

mais eventual. O moderador teve uma atenção maior em dois dos grupos para evitar que 

um dos elementos (em cada um deles) manipulasse a sessão, assim, a sua intervenção 

permitiu uma distribuição mais equitativa do tempo entre os participantes, o que não 

teria ocorrido caso contrário. 

 

A fase seguinte foi a análise da informação recolhida. O moderador reviu as gravações 

de vídeo dos Grupos de Discussão e estruturou a informação que retirou, junto com os 

apontamentos que tinha retirado nas reuniões. De seguida apresentamos a análise 

efectuada e os resultados da investigação. 

 

• Codificação de Variáveis 
 
Na investigação procuramos determinar qual a opinião dos participantes em relação aos 

produtos solidários tendo em conta o número de vezes que os adquiriam, porque razões 

e em que situações. Obtivemos oito variáveis que resultaram das discussões dos 

diferentes grupos: facilidade em comprar, influência de amigos, influência da 

família/agregado familiar, influência de indivíduos de referência, credibilidade ONG, 

credibilidade da empresa, possibilidade de presente e motivo principal. As afirmações 

dos participantes nos Grupos de Discussão foram codificadas em relação a cada uma 

das 8 variáveis encontradas. Todas as variáveis, excepto na variável Motivo Principal 
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(de compra de Produto Solidário) foram classificadas de muito importante a nada 

importante, numa escala de Likert de 4. Com esta escala pretendeu-se separar os 

indivíduos que atribuem importância à variável dos indivíduos para os quais isso não 

acontece. O objectivo foi verificar se a variável em causa tem influência e a que nível 

nas decisões de compra de produtos solidários. Os diversos participantes apresentarem 

em simultâneo mais de uma motivação para a compra. Na variável Motivo Principal 

registamos apenas o motivo principal. Para além do número de participantes 

classificados para cada variável (n) apresentamos também a proporção dos 

participantes, no total, para cada uma delas (%), ver Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3.: Variáveis Resultantes da Discussão 

      n   %         n   % 

Facilidade    MI  15 62,5% Credibilidade   MI 4 16,7% 

em comprar   I 3 12,5% ONG   I 8 33,3% 

    PI 2 8,3%     PI 12 50,0% 

    NI 4 16,7%     NI 0 0,0% 

            

            

Influência Amigos   MI  2 8,3% Credibilidade   MI 15 62,5% 

    I 10 41,7% Empresa   I 6 25,0% 

    PI 8 33,3%     PI 3 12,5% 

    NI 4 16,7%     NI 0 0,0% 

            

            

Influência Familia/   MI  11 45,8% Possibilidade   MI 8 33,3% 

Agregado familiar   I 6 25,0% Presente   I 9 37,5% 

    PI 4 16,7%     PI 4 16,7% 

    NI 3 12,5%     NI 3 12,5% 

            

            

Influência Individuos MI  12 50,0% Motivo Principal   CI 6 25,0% 

de Referência   I 8 33,3%     C 8 33,3% 

    PI 3 12,5%     AONG 10 41,7% 

    NI 1 4,2%       

 

Legenda: MI – Muito Importante; I – Importante; PI – Pouco Importante; NI – Nada Importante;  

     CI – Compensação para o Individuo; C – Culpa; AONG – Ajudar ONG 

 

 

O capítulo seguinte apresenta e discute os resultados da investigação. 

 


