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RESUMO 
 
 
 
 
 

A abordagem cognitiva do comportamento do consumidor focaliza o 
processo de decisão de compra, onde a avaliação de alternativas pré-
compra é uma de suas etapas e o objeto deste estudo. O surfwear é um 
segmento específico dentro da indústria do vestuário, que disponibiliza 
um grande número de produtos e marcas para seu mercado-alvo. O 
estudo buscou identificar quais os critérios de caráter utilitário mais 
importantes foram aplicados sobre um conjunto de marcas de surfwear 
(conjunto de consideração) e que resultou na compra de um produto. Foi 
utilizado o survey em uma amostra não probabilística de consumidores 
da cidade de Fortaleza/CE. Os resultados obtidos evidenciaram que a 
marca é o critério mais importante e que o conjunto de consideração é 
composto por 1,5 marcas. Incluem-se ainda as restrições do estudo e as 
sugestões de novas pesquisas. 
 
Palavras-chave: comportamento do consumidor, processo de decisão do 
consumidor, alternativa pré-compra, conjunto de consideração, 
surfwear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The cognitive approach of consumer behavior emphasizes the purchase 
decision process, where pre-purchase alternatives evaluation is a stage 
and the focus of this study. Surfwear is a specific segment of clothes 
industry that offers a large quantity of goods and brands to its target-
market. The study search to identify the more important evaluative 
criteria was superposed in a set of surfwear brands (evoked set) and  
results in a choice. Survey was employed in a non probabilistic sample 
of consumers in Fortaleza/CE. The results made evident that brand is 
the most important criteria and the evoked set is constituted by 1.5 
brands. Still includes study restrictions and suggestions for new 
researches. 
 
Key words: consumer behavior, consumer decision process, pre-
purchase alternatives, evoked set, surfwear. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem cognitiva considera o consumidor agindo racionalmente, segundo um 

processo decisório em que ele avalia as alternativas existentes e escolhe a que oferece melhor 

custo-benefício (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Os modelos de processos de decisão do consumidor compreendem os seguintes estágios: o 

reconhecimento da necessidade, a busca de informações, a avaliação de alternativas pré-

compra, compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte. À medida que vai se 

desenvolvendo, o processo sofre influências de naturezas diversas : socioculturais, pessoais 

(diferenças individuais), psicológicas, situacionais e estímulos de marketing (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

O núcleo desse estudo é o processo de avaliação de alternativas pré-compra de produtos 

surfwear, por consumidores da cidade de Fortaleza/CE. São pesquisados os elementos básicos 

que constituem essa etapa do processo de decisão: identificação dos critérios para avaliar as 

alternativas disponíveis de marcas de surfwear, determinação das alternativas de escolha 

(conjunto de marcas consideradas) e a avaliação do desempenho das alternativas com a 

aplicação de regras de decisão (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

O surfe tem sua imagem agregada a um estilo de vida livre, à vivência num ambiente de 

mar, praia, amor à natureza, beleza corporal e ecologia. O surfwear ou moda surfe representa 

um estilo diferenciado dentro da linha do vestuário. Originalmente, consumido apenas por 

surfistas, caracteriza-se pelas estampas florais e cores vivas convivendo com tons neutros e 

pela funcionalidade do design e da construção da peça. Os fabricantes de surfwear exploram e 

desenvolvem uma estratégia de marketing bastante focalizada para esse nicho, composto por 

surfistas e simpatizantes. Fornecem produtos diferenciados o suficiente para atender apenas 

ao que os membros desse mercado-alvo específico realmente valorizam e criam e comunicam 

essa imagem única a seus consumidores (LINNEMAN; STANTON, 1993). 

O referencial teórico que embasa o estudo aborda assuntos referentes ao comportamento 

do consumidor (descrição do processo decisório), à segmentação de mercado (identificação 

do perfil do consumidor) e ao mix de marketing (identificação de algumas variáveis do varejo 

passíveis de influenciar a escolha do consumidor). 

A pesquisa utiliza o survey e uma técnica de amostragem não-probabilística, por 

julgamento, em um grupo de compradores de surfwear de Fortaleza/CE. Os resultados obtidos 

identificam quais os critérios mais importantes usados na avaliação das alternativas pré-

compra de marcas de surfwear, a formação do conjunto de consideração e o número médio de 
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marcas que o integram (marcas consideradas), as regras de decisão aplicadas para julgar as 

alternativas e o perfil do consumidor. Em sua parte final, são apresentadas algumas limitações 

do estudo e sugestões de novos trabalhos que possam confirmar os resultados e contribuir 

para que os fabricantes de surfwear direcionem suas ofertas e seu mix de marketing.  

 

1.1 Contextualização e justificativa para a escolha do tema 

 

Não se sabe exatamente quando e onde o surfe apareceu. O primeiro relato oficial sobre 

sua prática data de 1773 e foi realizado por Sir James King, da esquadra da marinha britânica 

comandada por James Cook, quando navegava pelas ilhas do Havaí. Em seu diário, descreve 

que nativos deslizavam em pranchas de madeira sobre ondas de quatro a cinco metros de 

altura. A origem dessa prática, entretanto, remonta há cerca de quatro mil anos atrás na 

Polinésia e no Peru, associado a raízes religiosas e culturais. No início do século XX, o surfe 

como esporte é introduzido na Califórnia e na Austrália, e, posteriormente, no resto do 

mundo. No Brasil, surgem as primeiras pranchas de surfe em 1938, em Santos/SP 

(SCHMITZ, 2005).  

A partir de 1970, o surfe passa a ser reconhecido como um esporte e ganha um número 

considerável de praticantes em todo mundo. 

Até a década de 50, não existiam roupas específicas para a prática do surfe. O cós de 

elástico dos calções utilizados em outros esportes, causava irritação na pele dos surfistas pelo 

atrito constante da cintura com a prancha e a água salgada do mar. A partir dessa necessidade, 

foi desenvolvido experimentalmente um tipo de calção-bermuda, pois se tratava de um 

acessório importante para a prática do esporte (MORLEY, 2005). 

A vertente havaiana do surfwear popularizou o vestuário exótico dos nativos das ilhas: 

camisas aloha e bermudas. Aliava-se, assim, às necessidades do esporte, um estilo casual dos 

trópicos, em que o vestuário já não exerce a função de conforto, mas é fator de 

estabelecimento da identidade (COTA, 2001). 

Do desenvolvimento e evolução dessas duas tendências, surgiram as primeiras indústrias 

que deram origem às grandes marcas internacionais de surfwear (Quiksilver, Rip Curl, 

Billabong, Oneill) (MORLEY, 2005). 

Na metade da década de 70, foram fabricados os primeiros produtos surfwear no Brasil, 

onde, atualmente, competem muitas marcas e fabricantes para atender um mercado que 

movimenta cerca de um bilhão de dólares anuais (MORLEY, 2005).  
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No início, de forma artesanal, nos legítimos fundos de quintal, foram surgindo as 

primeiras confecções, geralmente de propriedade de surfistas, que estavam mais interessados 

em produzir roupas adequadas para seu próprio consumo e de amigos. 

O surfwear ou moda surfe representa um estilo específico dentro da linha de vestuário. A 

partir das bermudas de banho (board shorts) adaptadas para a prática do esporte, evolui para 

outros produtos: bermudas de passeio, camisetas de malha, camisas de tecido plano, calças, 

bonés, mochilas etc. Originalmente, consumidos por surfistas, caracterizam-se pela estética 

das estampas florais e cores vivas (amarelo, azul e vermelho) em fundo de tons neutros (cinza 

e branco). O surfwear distingue-se também pela funcionalidade do design e da construção da 

peça (por exemplo, bermudas de modelagem folgada para não tolher nenhum movimento, cós 

reto ou anatômico sem elástico para evitar o atrito com a prancha, costuras mais resistentes 

nas laterais e na entreperna para não romperem, tecidos mais finos de fibras sintéticas para 

secagem rápida), que proporcionam comodidade, segurança e liberdade de movimentos, 

necessárias à prática do esporte. 

Essa imagem é vinculada pela mídia como um modelo a ser imitado e, paulatinamente, 

parte da juventude incorpora esses conceitos e um grande número de não-praticantes passam a 

adotar atitudes e hábitos antes privativos dos surfistas. O surfe, portanto, diferencia-se dos 

demais esportes e atinge uma posição ímpar, desencadeando uma moda que atinge em cheio o 

mercado consumidor, e passa de moda a estilo de vida. 

Os surfistas formam, portanto, uma “tribo urbana” com características próprias, mas que 

está disponível para simpatizantes que compartilhem dos mesmos ideais: 

 

Os surfistas fazem parte de um grupo social com regras de comportamento singulares. 
Para pertencer a ele, devem comungar das mesmas ideologias e utilizar os mesmos 
símbolos que os identificam. A subcultura do surfe está aberta a novos integrantes, 
desde que se enquadrem na única condição que realmente tem importância: gostar do 
surfe (COTA, 2001, p. 104). 

 

Segundo Kampion, o surfe é visto também como uma filosofia de vida:  

O surfe é a metáfora suprema da vida. Descreve exatamente como as coisas 
acontecem: a vida é uma onda e a tua atitude é a prancha. Uma situação – qualquer 
oportunidade – surge diante de ti como uma onda. E tu és o surfista. Não podes agir 
antes da situação se desenrolar e também não podes agir depois. Só podes atuar no 
momento certo, onde a energia está concentrada (KAMPION, 1998, apud COTA, 
1998, p. 37). 

 

A indústria de confecções e acessórios, que fornece produtos específicos para surfistas - 

um nicho de mercado com demanda restrita, aproveita a oportunidade e amplia sua oferta para 
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outros consumidores. “Quem consome a moda surfe não é necessariamente quem pratica o 

surfe, mas quem gosta do surfe. Não estamos comercializando o produto. Estamos 

comercializando conceitos, imagens, desejos” (ALVAREZ, 1996, p. 68 ).  

Este fenômeno ocorreu mundialmente, independentemente da localização dos 

consumidores. No Brasil, muitos usuários localizam-se nas regiões Norte e Centro-Oeste, que, 

embora longe do mar, consomem moda surfe, porque esse produto talvez traga lembranças 

daquilo que ele gosta – praia, vida ao ar livre etc. 

Na comercialização de produtos surfwear, os fabricantes utilizam, geralmente, o mesmo 

canal de distribuição: fabricante, representante, varejista e consumidor. Os pontos de venda de 

surfwear, entretanto, são bastante especializados e caracterizam-se por fornecerem, além de 

confecções para a prática confortável do esporte, equipamentos e acessórios específicos para 

surfistas, tais como, pranchas, lashes (cordinhas que prendem a prancha ao pé do surfista), 

parafina (para aumentar o atrito entre os pés do surfista e a prancha), raspadores (para retirar 

parafina da prancha), capas de prancha etc. As lojas que comercializam surfwear, em maior 

ou menor grau, diferenciam-se das demais, desde seu visual até o atendimento leve e 

descontraído a seu público jovem: 

 

A moda surfe é por si só um elemento de diferenciação para as lojas que atuam nesse 
mercado. A emoção gerada com a prática desse esporte deve estar presente em todo o 
processo de comercialização dessa linha de produtos, desde a concepção do produto 
até sua exposição no ponto de venda. Acreditamos que esta continuará sendo a base 
que movimenta e diferencia todo o setor (ROJO, 1996, p. 127). 

 

Marcas internacionais de surfwear concorrem com nacionais e regionais disputando a 

preferência do consumidor e o espaço nas prateleiras e vitrines dos pontos de venda. São 

produtos similares de estilo confortável e despojado, mas que podem diferir no design, nos 

materiais utilizados, na qualidade da confecção e no preço.  

O consumidor dispõe de um grande número de alternativas, no ponto de venda, para 

decidir que produto adquirir, que critérios utilizar para comparar as diversas ofertas de 

produtos (conjunto de consideração), qual a importância relativa desses critérios e que regra 

de decisão aplicar para chegar a escolha final. Ao fabricante de surfwear, cabe manipular os 

instrumentos de marketing à sua disposição, a partir da compreensão das forças que atuam no 

mercado e das nuances do comportamento do consumidor, para influenciar o processo 

decisório de compra.  

O presente estudo justifica-se na medida que contribui para a indústria de surfwear ao 

abordar um tema bastante específico e pouco explorado – o processo decisório de compra de 
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surfwear. Apesar de ter um caráter exploratório e circunscrito a uma amostra de compradores 

da cidade de Fortaleza/CE, concorre para que os fabricantes de surfwear passem a ter mais 

conhecimento sobre os critérios de escolha dos seus consumidores e assim desenvolverem 

ações eficazes para influenciar o processo de compra.  Pode também servir de ponto de 

partida para novos estudos sobre o segmento. 

Em segundo lugar, há uma questão pessoal: o autor do estudo trabalha há alguns anos na 

indústria de surfwear e sempre teve interesse em conhecer melhor o processo decisório do 

comprador desses produtos.  

 

1.2 Definição do problema 

 

O problema abordado nesse estudo é assim definido:  

Como consumidores de Fortaleza/CE desenvolvem o processo de avaliação de 

alternativas pré-compra de produtos surfwear? 

Problema é a pergunta que o estudo pretende resolver. Um problema de pesquisa 

científica deve satisfazer três condições básicas: questionar alguma coisa a respeito das 

relações entre fenômenos ou variáveis, ser expresso em forma interrogativa e implicar em 

possibilidade de ser testado empiricamente (KERLINGER, 1980). 

A avaliação de alternativas pré-compra é uma etapa do processo de decisão do 

consumidor que envolve a identificação dos critérios de avaliação, a determinação das 

alternativas sobre as quais se sobrepõe os critérios (conjunto de produtos e marcas 

considerados), o julgamento do desempenho das alternativas e as regras de decisão que 

avaliam esses desempenhos.  

Nesse estudo, embora se utilize genericamente “critérios de avaliação”, são pesquisados 

apenas os critérios de caráter utilitário adotados pelo consumidor na avaliação das alternativas 

pré-compra, não se questionando sobre possíveis critérios de caráter hedonístico que possam 

estar associados à escolha. Critérios de avaliação, preço, marca, design, segurança, país de 

fabricação do bem etc., são considerados de caráter utilitário, porque se originam de 

necessidades utilitárias do consumidor e contrapõem-se aos sentimentos que resultam da 

posse do bem, tais como prestígio e status, que são classificados como critérios de caráter 

hedonístico, porque originam-se de necessidades hedonísticas (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000).  

No problema delimitado para o presente estudo, atendem-se esses três pré-requisitos: 

relaciona-se a variável critérios (os critérios e a importância relativa dos mesmos) e a variável 
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alternativas pré-compra (as alternativas consideradas); o problema está expresso de forma 

interrogativa; e  pode ser testado empiricamente através de pesquisa. 

 

1.3 Pressupostos 

 

Por tratar-se de um estudo exploratório, não-experimental ou ex post facto (realizado 

depois do fato ocorrido) em relação ao tema, não se estabelecem hipóteses dentro do conceito 

tradicional e sim alguns pressupostos, que detêm o papel especulativo de antecipar possíveis 

resultados da pesquisa, baseados no senso comum, ou no conhecimento empírico daqueles 

que trabalham na indústria de surfwear, em Fortaleza. 

Pressuposto 1. A marca é o critério mais importante utilizado na avaliação das 

alternativas pré-compra. 

Pressuposto 2. O preço é o critério que vem em segundo lugar em importância na 

avaliação das alternativas pré-compra. 

Em relação ao primeiro pressuposto, a marca tem um significado especial - é uma 

maneira de demonstrar que se pertence a uma determinada tribo. É a marca dos amigos e é 

também um símbolo de auto-imagem. Marcas de surfwear que aparecem em programas de 

esporte na televisão, em propaganda nas revistas especializadas ou patrocinando atletas ou 

eventos são as que mais exercem atração sobre os consumidores do segmento. (COTA, 2001). 

O segundo pressuposto baseia-se numa avaliação da situação econômica do Ceará. O 

Estado tem indicadores econômicos e sociais pouco significativos em relação aos demais 

estados brasileiros: 1,80% de participação percentual no PIB, ocupando o 13º lugar, enquanto 

o líder São Paulo detém 33,4%, e R$ 2.858,00 de PIB per capita, ocupando o 22º lugar, para 

uma média nacional de R$ 6.954,00. (Fatos & Números, 2004).  

Os produtos surfwear comercializados em lojas especializadas têm preços superiores aos 

produtos similares (bermudas, camisetas, camisas etc) vendidos nas demais lojas de 

confecções. Surge então, entre os fabricantes de surfwear do Ceará, o pressuposto de que o 

preço é um critério bastante relevante para a decisão de compra, pois a renda média da 

população residente é baixa e limitaria as opções de alternativas pré-compra. 

 

1.4 Objetivos principais 

 

Em função do problema definido, os objetivos principais a serem atingidos no presente 

estudo são: 
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• identificar a importância relativa dos critérios de avaliação na seleção de alternativa 

pré-compra de produtos surfwear; 

• identificar o número médio de alternativas pré-compra (marcas) que compõem o 

conjunto de consideração; 

• identificar as regras de decisão aplicadas na seleção de alternativa pré-compra. 

 

1.5 Objetivos secundários 

 

Para se identificar as características do comprador de surfwear da cidade de Fortaleza, 

estabelecem-se os seguintes objetivos secundários: 

• identificar o perfil socioeconômico e demográfico do comprador; 

• identificar atividades de esporte e lazer do comprador; 

• identificar a freqüência anual de compra de produtos surfwear. 

 

1.6 Variáveis 

 

Consideraram-se as seguintes variáveis: 

• peça comprada (variável categórica); 

• importância relativa dos critérios que influenciam a decisão de compra (variável 

medida); 

• importância absoluta de cada critério (variável medida); 

• quantidade de marcas lembradas (variável medida); 

• quantidade de marcas vistas na loja (variável medida); 

• quantidade de marcas que compõe o conjunto de consideração (variável medida);  

• regras de decisão não compensatórias (variável categórica); 

• regras de decisão compensatórias (variável categórica); 

• classe social Brasil (variável categórica); 

• faixa etária (variável medida); 

• divertimento predileto (variável categórica); 

• esporte praticado (variável categórica); 

• sexo do comprador (variável categórica); 

• freqüência de compra (variável medida). 
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O tema escolhido – a avaliação de alternativas pré-compra de produtos surfwear por 

consumidores de Fortaleza/CE - dá origem ao problema que direciona todo o estudo. A partir 

daí, definem-se os objetivos principais e secundários que devem ser alcançados e, de forma 

congruente, estabelecem-se as variáveis que permitem categorizar ou medir os objetos que se 

pretende pesquisar. 

A seguir, busca-se, na revisão da literatura, a fundamentação teórica que se relaciona com 

o tema em estudo e que permite a compreensão do problema. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A fundamentação teórica do presente estudo ancora-se em três temas básicos: o estudo do 

comportamento do consumidor, a segmentação de mercado e o mix de marketing. 

O estudo do comportamento do consumidor proporciona o conhecimento necessário para 

entender como se desenvolve seu processo de decisão de compra, ou mais especificamente do 

estágio da avaliação das alternativas pré-compra, que é o foco desse estudo.  

A segmentação de mercado fornece subsídios para que se possa caracterizar o perfil do 

consumidor de surfwear de Fortaleza.  

A análise dos fatores que compõem o mix de marketing permite que se avaliem como 

essas variáveis, sob controle das empresas, podem influenciar os consumidores a incluir 

determinadas marcas entre as alternativas pré-compra.  

 

2.1 Comportamento do consumidor 

 

O estudo do comportamento do consumidor busca identificar as razões que fazem com 

que um indivíduo compre e consuma um produto ou serviço em detrimento de outro, em uma 

determinada quantidade, em um momento específico e em certo lugar (KARSAKLIAN, 

2000).  

Comportamento do consumidor pode ser definido como “aquelas ações dos indivíduos 

diretamente envolvidos na obtenção e utilização de bens econômicos e serviços, incluindo o 

processo de decisão que precede e determina essas ações” (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 1978, p. 3). São, portanto, as ações que as pessoas desenvolvem para a obtenção 

(compra ou recebimento), consumo (a utilização) e eliminação (descarte) de produtos e 

serviços (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Pode ser conceituado também como 

um processo para atender as necessidades e desejos dos consumidores: “comportamento do 

consumidor é o estudo dos processos envolvidos, quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou experiências, para satisfazer 

necessidades e desejos” (SALOMON, 2002, p. 24). 

O entendimento do comportamento do consumidor é um fator–chave para o sucesso das 

organizações, pois, ao aprender sobre seu comportamento, as empresas podem identificar 

“porque os clientes compram o que compram ou, em termos mais genéricos, por que eles 

respondem aos estímulos do mercado e da maneira que o fazem” (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 
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A compreensão do comportamento do consumidor e da análise de mercado leva as 

empresas a desenvolverem e implementarem estratégias de mix de marketing e de 

segmentação de mercado que influenciem o processo de decisão do consumidor 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

O foco do estudo do comportamento do consumidor é o próprio consumidor em suas 

atividades e motivações para a obtenção e o consumo de bem e serviços. Mas esse 

consumidor é como um iceberg - a pequena parte externa visualizada são suas ações, seu 

comportamento e a grande porção oculta são suas motivações, intenções e atitudes 

(SAMARA; MORSCH, 2005).  

Compreender o consumidor não é uma tarefa fácil, pois “as respostas geralmente estão 

trancadas na cabeça dos consumidores” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 118). 

O estudo do comportamento do consumidor individual é complexo e interdisciplinar, 

reunindo contribuições de diversas áreas do conhecimento, tais como a Psicologia, a 

Sociologia, a Antropologia e a Economia. A partir da visão e da metodologia particular de 

cada ciência, surgem diversas teorias para explicar seu comportamento: o entendimento do 

consumidor como indivíduo, suas crenças, atitudes, motivações e aprendizagem (Psicologia 

Geral), o consumidor e suas relações com outros indivíduos (Psicologia Social), os 

consumidores como membros de grupos de referência e familiares, integrantes de classes 

sociais e dos papéis que desempenham (Sociologia) e o consumidor sofrendo influência de 

variáveis culturais e seus efeitos sobre as preferências e escolhas (Antropologia Cultural) 

(ROCHA; CHRISTENSEN, 1999).  

Em relação ao consumidor individual, é importante que se faça uma distinção entre os 

papéis que desempenha: comprador – quem seleciona o produto; pagante – quem financia a 

compra; e usuário – quem efetivamente consome o produto (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). Nas compras institucionais ou nas compras dos grupos familiares, esses papéis podem 

ser desempenhados por indivíduos diferentes e são acrescentados mais alguns: influenciador – 

quem induz ou sugere sobre a seleção do produto; decisor – quem autoriza a compra; e 

avaliador - quem julga se a compra e o produto são adequados (SAMARA; MORSCH, 2005). 

No presente estudo, em função de seus objetivos, será abordado apenas a literatura sobre o 

consumidor individual, exercendo, principalmente, seu papel de comprador, isto é, avaliando 

e selecionando o produto a ser comprado. Omitem-se referências teóricas sobre o processo de 

compras de grupos familiares e de compras organizacionais ou institucionais, onde pessoas 

compram produtos e serviços para seus lares ou para suas empresas, para atender, conforme o 

caso, necessidades da família ou do processo de produção ou de comercialização.  
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Conforme Schiffman e Kanuk (2000) existem duas abordagens básicas para se estudar e 

pesquisar o comportamento do consumidor: 

a) a positivista, que considera o comportamento do consumidor como uma ciência 

aplicada do marketing. Seu foco é o processo decisório de compra e o objetivo é o 

desenvolvimento de pesquisas quantitativas, cujos resultados permitem prever o 

comportamento do consumidor para influenciá-lo;  

b) a interpretatitivista, que concentra seu foco no entendimento do comportamento de 

consumo através do desenvolvimento de pesquisas qualitativas e nos significados 

subjacentes a esse comportamento.  

No presente estudo, em função dos objetivos, utiliza-se a abordagem positivista do 

processo decisório do consumidor, que examina os eventos que antecedem e seguem o ato da 

compra de bens e serviços. Esse enfoque conduz ao desenvolvimento de modelos que 

explicam sistematicamente os passos do processo decisório e as influências que sofrem ao 

longo de sua execução.  

 

2.1.1 Processo de tomada de decisão do consumidor 

 

Schiffman e Kanuk (2000) propõem quatro visões do processo de tomada de decisão do 

consumidor:  

a) a visão econômica que considera o consumidor agindo racionalmente, conhecendo 

todas as alternativas existentes e sendo capaz de escolher aquela que oferece a melhor 

relação de custo-benefício. Esse modelo é rejeitado por ser muito idealizado e 

simplista; 

b) a visão passiva que considera o consumidor submisso, deixando-se dominar pelos 

estímulos de marketing. É uma visão simplista porque o consumidor desempenha um 

papel dominante em muitas situações de compra; 

c) a visão cognitiva que “retrata o consumidor como um solucionador pensante de 

problemas” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 396). No modelo cognitivo, o 

consumidor age segundo um processo e toma uma decisão quando detém um nível de 

informação suficiente para avaliar e escolher dentre as alternativas disponíveis. É a 

visão que se utiliza no desenvolvimento do presente estudo; 

d) a visão emocional que considera muitas decisões do consumidor tendo um caráter 

impulsivo e emocional, enfatizando menos a busca de informação de pré-compra. Um 

exemplo é a preferência por um produto de uma determinada marca (fidelidade à 
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marca) em detrimento de outra, em que pouco existe de racionalidade. É uma visão 

bastante explorada pela propaganda atual, com a utilização dos chamados anúncios 

orientados para a emoção ou o sentimento. 

O modelo do processo de tomada de decisão do consumidor parte do modelo básico de 

processo de tomada de decisão, elaborado por John Dewey, no início do século XX: 

reconhecimento do problema, busca de alternativas de solução, avaliação das alternativas, 

escolha da alternativa, resultados da decisão (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1978). O 

consumidor individual passa então a ser visto como um solucionador de problemas, pois todo 

seu comportamento de compra e de consumo origina-se da busca de respostas para um 

problema reconhecido (SALOMON, 2002).  

A estrutura básica de Dewey foi sendo adaptada para a tomada de decisão na compra de 

bens e serviços. A versão apresentada por Engel, Blackwell e Miniard (2000) e revisada por 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) compreende as seguintes etapas seqüenciais: 

reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas pré-compra, 

compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte. No presente estudo, optou-se pelo 

modelo de Blackwell, por ser considerado mais abrangente, pois inclui desde o estágio de 

reconhecimento da necessidade até o descarte do produto após sua utilização. O modelo 

encontra-se representado na Figura 1. 

O processo de tomada de decisão é influenciado, em toda sua extensão, por variáveis que 

afetam e moldam o comportamento do consumidor e que se encaixam em cinco categorias: 

estímulos que agem sobre o processamento da informação, influências socioculturais, 

influências pessoais, influências psicológicas e influências situacionais. 

Os estímulos que agem sobre o processamento da informação são de duas categorias: os que 

estão sob o controle dos profissionais de marketing dos fabricantes e varejistas (inputs de 

marketing) e outros que estão fora desse controle (inputs socioculturais, pessoais etc.) 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

As influências socioculturais (ambientais) decorrem das variáveis ligadas à cultura, 

subcultura, grupos de referência, família, papéis e status (KOTLER, 2000). 

As influências pessoais (diferenças individuais) partem da constatação da diversidade de 

comportamentos dos consumidores e como elas agem sobre a tomada de decisão de compra. 

Compreendem as seguintes categorias: recursos do consumidor, idade e estágio do ciclo de 

vida, ocupação, estilo de vida, personalidade e auto-imagem (KOTLER, 2000). 
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Processo de Decisão do Consumidor

Reconhecimento 
da Necessidade

Busca de 
Informações

Avaliação das 
Alternativas Pré-

Compra

Compra

Consumo

Avaliação Pós-
Consumo

Descarte

Figura 1 – Como consumidores tomam decisões para bens e serviços
Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005
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As influências psicológicas que atuam sobre o comportamento do consumidor são: 

motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes (KOTLER, 2000). 

As influências situacionais são características de momentos e lugares específicos e 

compreendem as seguintes categorias: ambiente físico, ambiente social, tempo, tarefa e 

estados antecedentes (pré-disposição) (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

A versão integral do processo de decisão do consumidor representa as interações do 

processo decisório (com seus sete estágios) com as variáveis que influenciam o processo de 

tomada de decisão e os inputs de marketing que agem sobre o processamento da informação. 

No modelo que se encontra na Figura 2, foram acrescentadas as influências psicológicas e 

situacionais, que não se encontram no original de Blackwell.  

As vantagens da utilização desse modelo é que ele busca reproduzir graficamente os 

fenômenos descritos e suas interações. Possibilita também entender visualmente o que 

acontece conforme ocorram alterações nas variáveis e nas circunstâncias envolvidas.  

No modelo referido, os retângulos representam as variáveis do processo decisório e as 

variáveis que o influenciam e as setas indicam as formas pelas quais elas estão inter-

relacionadas (seta cheia indica uma relação direta e seta pontilhada, uma relação indireta).  

A seguir, comentam-se aspectos específicos do modelo: 

• as influências socioculturais atuam sobre os estágios de reconhecimento da 

necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas pré-compra, compra e 

consumo, com ênfase especial no estágio de busca; 

• as influências individuais agem da mesma maneira, mas com maior intensidade nos 

estágios de compra e de consumo; 

• o grau de satisfação pós-consumo influi indiretamente sobre a avaliação de 

alternativas pré-compra de novos processos e diretamente sobre a busca de 

informações externas; 

• os estímulos ou as fontes de informação são considerados os inputs que agem 

diretamente sobre o processamento da informação e a armazenagem na memória; 

compreendem duas categorias: estímulos dominados pelo profissional de marketing 

(tudo que os fabricantes e varejistas fazem com a intenção de informar ou persuadir o 

consumidor) e outros estímulos que estão fora do controle dos profissionais de 

marketing mas que são considerados importantes (opinião de amigos, da família, de 

formadores de opinião, da mídia etc.); 
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• o processamento da informação é a seqüência de ações que sofre o estímulo, a partir 

do momento em que o consumidor é exposto à informação proveniente da busca 

externa, até sua armazenagem na memória (exposição, atenção, compreensão, 

aceitação e retenção);  

• a memória estimula a ativação e o reconhecimento da necessidade. 
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2.1.2 Tipos de processo de decisão do consumidor 

 

Nem sempre os consumidores seguem todos os estágios do processo de decisão de compra 

e, às vezes, o procedimento é bastante informal e abreviado. O tempo e o envolvimento com 

cada etapa depende do grau de importância que a compra tem para o consumidor ou se os 

valores envolvidos são elevados; se é uma primeira compra ou uma compra de rotina; se o 

produto tem características complexas ou é uma inovação; e se há muitas opções de marcas 

(CHURCHILL; PETER, 2000). 

Quanto maior a complexidade do processo, maior o rigor e o detalhamento na busca e no 

processamento de informações e na adoção de critérios de avaliação para se fazer “a escolha 

certa”, pois o custo e o risco envolvidos numa decisão errada são altos (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Para Salomon (2002), o processo de decisão de compra forma um continuum em função 

de sua complexidade, tendo numa das extremidades a resolução habitual ou de rotina, na 

outra, a resolução ampliada do problema, e situando-se, numa posição intermediária, a 

resolução limitada do problema. 

Resolução habitual ou de rotina. É um processo de decisão com baixo grau de 

complexidade, reduzido e simplificado; as compras são freqüentes mais baseadas em hábitos 

ou rotinas; os produtos são de baixo custo, tais como os de higiene e limpeza; há um baixo 

envolvimento do consumidor; as marcas e classes de produto são conhecidas; há pouca 

reflexão, pesquisa e tempo dedicados à compra. 

Resolução limitada do problema. As compras são realizadas com alguma freqüência; há 

baixo risco e envolvimento do consumidor; há pouca pesquisa e provável decisão na loja; as 

compras baseiam-se mais em informações internas e o tempo investido no processo é 

limitado; as marcas e classes de produtos são conhecidas; os critérios mais salientes ou 

dominantes são usados na avaliação das alternativas pré-compra; não são percebidas 

diferenças significativas entre as marcas; são usadas regras de decisão não-compensatórias; 

Resolução ampliada do problema. O processo de decisão tem alto grau de complexidade, é 

detalhado e rigoroso; os produtos são caros e de compra pouco freqüente, tais como 

automóveis, imóveis, equipamento de som; há risco e envolvimento do consumidor elevados; 

as marcas e classes de produtos são pouco conhecidas; há muita reflexão e tempo de pesquisa; 

as informações são processadas ativamente e várias fontes são consultadas antes das visitas 

aos pontos-de-venda; muitos critérios são utilizados na avaliação das alternativas; são 
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percebidas diferenças significativas entre produtos e marcas e são aplicadas regras de decisão 

compensatórias. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), existem ainda outras categorias de compras – a 

compra por impulso (emocional, não planejada, urgente, estimulada por circunstâncias, pouca 

preocupação com conseqüências); a busca de variedade (alta freqüência de compra, muitas 

marcas alternativas, um tédio em relação à marca atual, existência de estímulos externos, tais 

como liquidações, promoções); compras experimentais (compra de marca ou produto pela 

primeira vez, para teste); compras repetidas (após a experimentação bem sucedida, podendo 

levar à fidelidade à marca, semelhante à resolução habitual); e compras de comprometimento 

a longo prazo (produtos de valor elevado e de compra eventual, semelhante à resolução 

ampliada do problema). 

 

2.1.3 A dinâmica do processo de decisão do consumidor 

 

A seguir, são descritos os estágios do modelo do processo de decisão do consumidor, 

apresentado na Figura 1, de acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005): reconhecimento 

da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas pré-compra, compra, 

consumo, avaliação pós-consumo e descarte.  

 

2.1.3.1 Primeiro estágio - reconhecimento da necessidade 

 

O passo inicial do processo decisório do consumidor é o reconhecimento da necessidade. 

Necessidades humanas derivam de privações básicas (físicas ou psicológicas), desconforto ou 

falta, que precisam ser satisfeitas. As necessidades humanas, quando moldadas por 

determinada cultura e por características individuais, chamam-se desejo e podem ser 

provocadas por estímulos internos (privações) e externos (oriundos do mercado e que levam o 

consumidor a perceber o problema) (KOTLER, 2000).   

Em alguns casos, a percepção de um problema acontece quando os consumidores tomam 

consciência de alguma privação, em outros, o desejo de alguma coisa nova é o input que ativa 

o reconhecimento de uma necessidade e desencadeia um processo de decisão (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000). 

Desejos e necessidades nem sempre são compatíveis e, às vezes, os consumidores 

precisam sacrificar seus “objetos de desejo” por produtos que atendam simplesmente suas 

necessidades imediatas, sem, contudo, abdicarem de seus desejos. Existem duas categorias 
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básicas de necessidades: necessidades utilitárias (que buscam benefícios funcionais e práticos) 

e necessidades hedonistas (que buscam benefícios subjetivos e emocionais). A consciência da 

necessidade (a ativação da necessidade) gera um estado de tensão, que cria um desequilíbrio, 

pois o indivíduo percebe que existe uma diferença entre o estado ideal e o atual de uma 

determinada situação (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000) 

A satisfação da necessidade passa a ser um problema e o desequilíbrio gerado pela tensão 

precisa ser compensado. “O indivíduo é internamente pressionado para resolver o problema, 

isto é, buscar uma solução que lhe permita atender àquela necessidade. A esse impulso para a 

ação, em busca do equilíbrio, chama-se motivação” (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p. 56). 

A motivação enquadra-se dentro das variáveis que influenciam a tomada de decisão 

(influências psicológicas). Diversas teorias tentam explicar a origem desses impulsos, que 

levam as pessoas a buscar soluções para suas necessidades. As mais conhecidas são: a teoria 

de Freud (forças psicológicas ou impulsos inconscientes que estariam por trás das motivações 

de compra) e a teoria de Maslow (as necessidades humanas obedeceriam a uma hierarquia de 

importância e urgência que as pessoas deveriam satisfazer, partindo das mais básicas, as 

necessidades fisiológicas, e seguindo-se as necessidades de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de reconhecimento até a necessidade de auto-realização) (KOTLER, 2000). 

A ativação de necessidades ou de desejos pode ser influenciada pelas organizações 

através da utilização de instrumentos do mix de marketing (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

 

2.1.3.2 Segundo estágio - busca de informações  

 

Busca de informações é o processo em que o consumidor investe tempo e energia para 

obter os dados que subsidiem sua decisão de compra. Esse envolvimento, ou o nível de 

preocupação e o cuidado utilizado nessa busca de informações, é maior ou menor dependendo 

do consumidor e do produto. Se o consumidor está satisfeito com o produto ou a marca, a 

probabilidade é de que a compre novamente, reduzindo seu comportamento de busca e dando 

pouca chance aos produtos concorrentes (SAMARA; MORSCH, 2005). 

As fontes de informações podem ser internas ou externas. A busca interna geralmente 

ocorre após o reconhecimento da necessidade e envolve informações de compra e consumo 

armazenados na memória do consumidor. Se o conhecimento se mostrar insuficiente ou existe 

uma insatisfação com compras anteriores ou ainda uma busca de variedade, o consumidor 

direciona sua busca para fontes de informações externas. Os determinantes da busca podem 
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ser situacionais (quantidade de informações disponíveis, custo-benefício da busca da 

informação e pressão do tempo), de produto (grau de diferenciação, qualidade e preço dos 

produtos), de varejo (grau de diferenciação dos pontos-de-venda) e determinantes do 

consumidor (conhecimento e experiência anterior à compra, envolvimento, crenças e atitudes, 

características socioeconômicas e demográficas) (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000). 

As fontes de informação ou estímulo podem ser de duas categorias: fontes sob o domínio 

dos profissionais de marketing (propaganda, materiais de ponto-de-venda, vendedores, sites 

etc) e fontes não dominadas pelos profissionais de marketing (grupos de referência, família, 

formadores de opinião etc.). Compreender o processo de busca do consumidor pode ser útil 

para se desenvolver estratégias de marketing (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A informação, para que sirva de input à decisão do consumidor, precisa ser processada de 

acordo como uma seqüência de etapas: exposição (deve alcançar o consumidor), atenção (o 

consumidor precisa concentrar-se na informação), compreensão (o consumidor analisa a 

informação), aceitação (a mensagem é aceita ou rejeitada pelo consumidor) e retenção (a 

informação é armazenada na memória, que é o primeiro objetivo da persuasão) 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

2.1.3.3 Terceiro estágio - avaliação de alternativas pré-compra 

 

A avaliação das alternativas pré-compra é o estágio do processo decisório do consumidor 

e concentra o foco do presente estudo. “Ela representa o estágio do processo de tomada de 

decisão no qual os consumidores avaliam alternativas para fazer uma escolha” (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 147).  

Na Figura 3, apresenta-se um modelo de processo de avaliação de alternativas pré-

compra, adaptado  de Engel, Blackwell e Miniard (2000), que compreende:  

 

a) determinação dos critérios de avaliação - critérios de avaliação são os atributos 

utilizados pelo consumidor para julgar as alternativas de escolha. Como já foi referido, 

podem ser de caráter utilitário (preço, marca, design) ou hedonístico (sentimentos que 

resultam da posse do bem: prestígio e status). A marca é um critério de avaliação 

importante e, em alguns casos, pode servir como um indicador substituto de qualidade 

dos produtos ou como símbolo de status. O preço é também um atributo bastante 
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utilizado na avaliação de alternativas, embora possa ter sua relevância superestimada. 

Critérios como conveniência ou marca podem assumir maior importância. 

 

Processo de Avaliação das Alternativas Pré-Compra

Influência 
Situacional

Determinação 
dos Critérios 
de Avaliação

Determinação das 
Alternativas de 

Escolha

Avaliação do 
Desempenho 

das Alternativas

Conjunto de 
Consideração

Similaridade de 
Alternativas

Motivação

Conhecimento

Envolvimento

Cortes

Aplicação da 
Regra de 
Decisão

Sinais

Regras Não-
Compensatórias 

Regras 
Compensatórias

Lexicográfica Eliminação 
por Aspectos Conjuntiva Aditiva 

Simples
Aditiva 

Ponderada

Figura 3 – Componentes básicos do processo de avaliação de alternativas pré-compra
Fonte: Adaptado de ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000

 

 

De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), os critérios de avaliação podem ser 

determinados por outros fatores: 
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- influências situacionais. Critérios distintos podem ser utilizados de acordo com a 

situação. Dizem respeito à conveniência da localização (por exemplo, quando o 

consumidor está sob pressão do tempo) ou para que fim  a alternativa se destina 

(por exemplo, a qualidade da bebida a ser oferecida numa festa pode ser diferente 

daquela para o consumo diário) (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000); 

- similaridade de alternativas de escolha - ocorre com mais freqüência entre as 

decisões sobre marcas do que entre categorias de produtos. Quando as alternativas 

são consideradas muito similares, o preço passa a ser o critério de escolha. À 

medida que as empresas diferenciam suas ofertas e criam um valor superior ao dos 

concorrentes, e que é percebido pelo consumidor, outros critérios podem ser 

considerados (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000);  

- motivação - a motivação origina-se da necessidade e gera um impulso em direção à 

sua satisfação. Nessa busca, os consumidores podem ser orientados por critérios de 

caráter utilitário ou hedonista (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000); 

- envolvimento - está diretamente ligado à quantidade de critérios utilizados na 

avaliação das alternativas pré-compra (quanto maior o envolvimento com o 

processo, maior o número de critérios considerados). Pode também determinar a 

importância relativa de determinados atributos em função da categoria de produto 

a ser comprada (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; 

- Conhecimento - os consumidores com maior nível de informação têm uma noção 

prévia dos critérios que são importantes para a avaliação de uma determinada 

categoria de produtos, enquanto os novatos os desconhecem e podem defini-los 

durante o processo de avaliação (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Alguns atributos têm maior impacto do que outros na influência que exercem sobre a 

escolha dos consumidores – são os chamados critérios salientes (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 

b) determinação das alternativas de escolha ou do conjunto de consideração - uma parte 

das alternativas disponíveis que o consumidor leva em conta durante o processo de 

tomada de decisão denomina-se conjunto de consideração ou conjunto de evocação 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).  

O conjunto de consideração forma-se seguindo um processo cuja representação gráfica 

encontra-se na Figura 4. Parte do conjunto de percepção ou conjunto conhecido (total 

de marcas conhecidas pelo consumidor) e divide-se em dois: o conjunto relembrado 
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(marcas de uma categoria de produto que o consumidor lembra de novo no momento 

de tomar uma decisão de compra) e o conjunto de marcas não-relembradas (marcas 

não-relembradas no processo de tomada de decisão). O conjunto relembrado, por sua 

vez, subdivide-se em dois outros: o conjunto de consideração (marcas incluídas na 

avaliação) e o conjunto de marcas não-consideradas (marcas não incluídas na 

avaliação) (SHETH, 2001 apud CZINKOTA, 2001). O conjunto de marcas não-

consideradas pode ainda ser subdividido em conjunto inerte (marcas tratadas com 

indiferença) e conjunto inepto (marcas inaceitáveis) (MOWEN; MINOR, 2003). Os 

conjuntos inerte e inepto não serão objetos de pesquisa do presente estudo. 

 

Conjunto de Consideração 

Conjunto de Percepção
(Todas as Marcas Percebidas)

Conjunto Relembrado
(Marcas Relembradas)

Conjunto de Marcas Não -
Relembradas

Conjunto de Consideração 
(Marcas Consideradas)

Conjunto de Marcas Não -
Consideradas

Conjunto Inerte
(Marcas Tratadas com 

Indiferença)
Conjunto Inepto 

(Marcas Inaceitáveis)

Figura 4 – Conjunto de percepção, relembrado e de consideração
Fonte: Adaptado de SHETH apud CZINKOTA, 2001 e MOWEN, 2003

 

Para as empresas, é importante, portanto, aumentar a probabilidade de suas marcas 

serem incluídas no conjunto de consideração de seu mercado-alvo. Muitos conjuntos 

de consideração são construídos nos pontos-de-venda, daí a importância de se 
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manipular, nesse sentido, ferramentas do mix de marketing: sortimento, exposição do 

produto, preços promocionais, materiais de ponto de venda, brindes etc. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

O tamanho médio dos conjuntos de consideração varia em função da categoria de 

produtos e dos consumidores.  

Alguns fatores podem condicionar o tamanho do conjunto de consideração. Sousa 

Neto et al. (2002) relaciona os seguintes:  

- número de marcas conhecidas pelo consumidor. Existe uma limitação para a 

quantidade de informações que podem ser processadas na memória de curto prazo, 

logo se espera que haja um número máximo de marcas que podem integrar o 

conjunto de consideração;  

- importância percebida de uma categoria de produto. Existe uma relação direta 

entre importância percebida de uma categoria de produto e o tamanho do conjunto 

de consideração: “quanto maior for a importância percebida de uma categoria de 

produto, menor será o tamanho do conjunto de consideração” (SOUZA NETO et 

al., 2002, p. 4); 

- racionalismo e emoção. Diz respeito a como são processadas as informações para a 

avaliação e escolha de marcas. Se mais racionalmente, os consumidores tendem a 

apresentar conjuntos de consideração menores que àqueles que agem mais 

emocionalmente. 

- educação. A educação amplia a quantidade e a qualidade das informações que um 

consumidor pode dispor sobre uma categoria de produtos, logo “o aumento do 

nível de educação de um indivíduo parece aumentar a probabilidade de 

manipulação de uma maior quantidade de informações, levando a um aumento do 

tamanho do conjunto de consideração” (SOUZA NETO et al., 2002, p. 4). 

- idade. A maior utilização de um produto ou uma marca, em função do aumento da 

idade do consumidor, faz com que ele resista mais a inovações e se torne mais 

conservador nas suas opções de escolha, limitando mais as alternativas que 

formam seu conjunto de consideração. 

- custo do produto e renda. Quanto menor for a capacidade de correr risco, isto é, o 

grau de perda, que um consumidor tenha, menor será seu conjunto de 

consideração, pois ele repetirá a compra de marcas consideradas aceitáveis. Por 

exemplo, o erro de escolha de uma alternativa mais cara, por um consumidor de 

baixa renda, pode comprometer seu orçamento, o mesmo não acontecendo com um 
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comprador de renda alta. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) cita ainda como fator condicionante do conjunto de 

consideração a fidelidade à marca. A fidelidade a uma marca reduz a probabilidade 

dos consumidores incluírem muitas alternativas no conjunto de consideração: “os 

consumidores extremamente fiéis a uma marca em particular terão apenas essa marca 

presente em seu conjunto de consideração” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005, p. 117).  

Existem duas opções básicas para determinar o conjunto de consideração: confiar em 

avaliações preexistentes do produto armazenadas na memória caso sejam satisfatórias 

ou considerar novas avaliações baseadas em informações adquiridas, pela busca 

interna ou externa, caso as existentes sejam insatisfatórias ou quando os consumidores 

não são capazes ou não confiam nelas (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) 

O conjunto de consideração tanto pode ser construído partindo-se de uma busca 

interna na memória (conjunto relembrado) como de diversas formas de busca externa 

(ampliando-se o conjunto percebido ou conhecido). Uma ou outra maneira pode 

determinar estratégias mercadológicas distintas. Se a busca interna prevalece, é 

importante que a empresa mobilize seu mix de marketing no sentido de tornar a marca 

conhecida e valorizada para que o consumidor seja capaz de lembrar de sua oferta. Se 

o reconhecimento da marca na loja for mais importante para a construção do conjunto 

de consideração, a prioridade são as ações no ponto-de-venda (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005).  As estratégias não são excludentes, ao contrário, se 

reforçam. 

No presente estudo, são pesquisados apenas os produtos e marcas que integram o 

conjunto de consideração e seu processo de construção. 

 

c) avaliação do desempenho das alternativas - a avaliação de alternativas pré-compra 

envolve, ainda, o julgamento do desempenho das opções de escolha diante dos 

critérios de decisão salientes. Esse julgamento pode depender ainda de cortes ou da 

presença de sinais. Cortes (ou limites) definem uma restrição ou um requisito para 

valores aceitáveis do atributo saliente, deixando de fora os produtos ou as marcas que 

não atingirem os valores mínimos determinados. Sinais compreendem certas sugestões 

ou indicadores que podem condicionar o julgamento das alternativas de escolha, por 

exemplo, marca, preço e garantia podem ser entendidos como sinais de qualidade da 

marca ou do produto (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000); 
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d) aplicação das regras de decisão - é o estágio final da avaliação de alternativa pré-

compra e representam as estratégias que os consumidores usam para fazer uma seleção 

das alternativas de escolha. As regras de decisão dependem do grau de complexidade 

do processo decisório, podendo ser mais elaboradas na resolução ampliada do 

problema ou mais simples na resolução habitual ou de rotina (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

As regras de decisão classificam-se em não-compensatórias e compensatórias. Cada 

alternativa pré-compra é considerada como uma coleção de atributos (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Nas regras de decisão não-compensatórias, conforme Engel, Blackwell e Miniard 

(2000), a ocorrência de um ponto fraco em um atributo não pode ser compensado por 

um desempenho forte em outro atributo. Podem ser classificadas em:  

- lexicográfica. O consumidor ordena primeiramente as alternativas em relação ao 

atributo mais importante. Se um produto ou uma marca é percebido como superior 

em relação a este atributo, é escolhido. Se ocorrer um empate, eles são comparados 

em relação ao segundo atributo em ordem de importância. Se ocorrer novo empate, 

o processo continua até poder ser escolhido o produto ou a marca; 

- eliminação por aspectos. O consumidor estabelece um corte, isto é, define uma 

restrição em relação a um atributo. Se apenas um produto ou uma marca atende ao 

corte, ele é escolhido. Se mais de um satisfaz ao corte, os produtos ou as marcas 

são separados dos demais e o consumidor elege o segundo atributo mais 

importante e o processo prossegue até que sobre uma alternativa. Caso nenhuma 

atenda o corte, ele deve rever os cortes ou desistir da compra; 

- conjuntiva. São estabelecidos cortes para cada atributo saliente. Cada alternativa é 

comparada separadamente em relação ao conjunto de cortes. Aquela que atender a 

todos os cortes é selecionada. As que deixarem de atender aos cortes para qualquer 

um dos atributos são rejeitadas. 

Nas regras de decisão compensatórias, conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), a 

ocorrência de um ponto fraco em um atributo pode ser contrabalançado por um ponto 

forte percebido em outro atributo. Podem ser divididas em:  

- aditiva simples. O consumidor vai somando o número de vezes em que cada 

alternativa atende a um atributo saliente. Vence aquela que obtém o maior número 

de atributos positivos.  
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- aditiva ponderada. É mais complexa e estabelece pesos para cada atributo saliente, 

sendo escolhida aquela que obtiver o maior número de pontos. 

No presente estudo, é pesquisada a aplicação de regras de decisão lexicográficas (não 

compensatórias) e aditiva simples (compensatória). A aplicação da regra de decisão 

compensatória, pelos integrantes da amostra, realiza-se de forma simplificada. Isola-se e 

pesquisa-se apenas se existe desempenho desfavorável do critério preço e se esse critério pode 

ser compensado por algum outro de performance mais favorável. O interesse por esse atributo 

em particular vincula-se ao fato de ser considerado um dos pressupostos do presente estudo. 

 

2.1.3.4 Quarto estágio – a compra  

 

Após a avaliação das alternativas pré-compra e a escolha do produto ou da marca, o 

consumidor precisa decidir se compra ou não, quando comprar, onde comprar (varejista, 

internet, telefone) e como pagar (à vista, carnê, cartão de crédito). Muitas variáveis influem 

nessa decisão, tais como, a facilidade de aquisição; a atratividade, o nível de serviços 

oferecidos e a localização do ponto-de-venda; o ambiente, a propaganda e o merchandising da 

loja; liquidação e preços promocionais etc. As compras podem ser ainda totalmente 

planejadas (tanto o produto como a marca são escolhidos com antecedência), compras 

parcialmente planejadas (existe a intenção de compra do produto, mas a marca é escolhida no 

ponto-de-venda) e não planejadas (tanto o produto como a marca são escolhidos no ponto-de-

venda) (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

No presente estudo, a pesquisa de campo realiza-se logo após o consumidor ter adquirido 

um produto numa loja especializada em surfwear, não se investigando se a compra foi 

planejada ou não. O interesse volta-se para alguns instrumentos de marketing utilizados pelo 

varejo (vitrine, expositores e propaganda internos, vendedores, material de merchandising) 

que podem influenciar a construção do conjunto de consideração, um dos objetivos desse 

trabalho. No item 2.3 Mix de marketing, esses instrumentos são abordados com maior detalhe. 

 

2.1.3.5 Quinto estágio – consumo  

 

O consumo é a continuação do ato de comprar. O primeiro passo é confirmar a justeza da 

compra e validar a decisão, reduzindo a dissonância cognitiva, isto é, buscando mais 

informações e opiniões positivas e evitando as negativas sobre a aquisição (SHETH; 

MITTAL; NEWMAN, 2001).  
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O consumo compreende os comportamentos do consumidor em relação ao produto 

comprado. A primeira questão que se coloca, e que é importante para a segmentação de 

mercado, é como distinguir os consumidores dos não-consumidores do produto e suas 

características. A seguir, deve-se compreender a dinâmica do consumo e como se desenvolve 

a experiência do consumidor em relação ao produto, respondendo às seguintes questões: 

quando o produto é consumido? Onde é consumido? Como é consumido? Quanto é 

consumido?  (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Essa análise e as informações 

obtidas interessam às empresas para subsidiar suas estratégias de marketing e de 

desenvolvimento de produto. 

 

2.1.3.6 Sexto estágio – avaliação pós-consumo 

 

A avaliação pós-consumo refere-se aos resultados que a experiência de consumo traz para 

o consumidor e como ela poderá influir em compras futuras. Qual a intensidade das sensações 

e sentimentos ligados à experiência? As expectativas pré-compra foram atendidas ou não? A 

experiência de consumo foi compensadora ou foi motivo de arrependimento? A satisfação ou 

a insatisfação do consumidor está relacionada com as respostas a essas questões, isto é, ao 

desempenho do produto e influencia futuras avaliações de alternativas pré-compra 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A satisfação pode levar o consumidor a repetir a compra (fidelidade à marca) e a uma 

comunicação boca-a-boca favorável, enquanto a insatisfação gera reclamações, opiniões 

desfavoráveis e a busca de novas alternativas para a próxima compra (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

2.1.3.7 Sétimo estágio – descarte 

 

O desvencilhar-se ou não do produto após um determinado tempo de uso representa o 

estágio final do processo de compra. O consumidor pode decidir manter o produto (guardá-lo, 

utilizá-lo para a finalidade original ou para outro propósito), descartar-se do produto (jogar 

fora, dar, trocar ou vender) e livrar-se temporariamente do produto (alugar ou emprestar) 

(SALOMON, 2002). 

Dessas categorias, o descartar tem uma importância especial pois envolve preocupações 

ambientais (jogar fora) e o trocar ou vender pode interferir no processo de decisão do 
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consumidor, quando se tratar de bens duráveis como o automóvel, pois o valor de revenda 

pode tornar-se um dos critérios de avaliação das alternativas pré-compra. 

Considerando o modelo da Figura 2, abordamos, a seguir, de forma sucinta, as variáveis 

que influenciam o processo decisório: influências socioculturais, influências individuais, 

influências psicológicas e influências situacionais, pois não se constituem no objeto desse 

estudo. 

 

2.1.4 Variáveis que influenciam o processo de decisão: influências socioculturais 

 

Segundo Kotler (2000), as influências socioculturais que afetam o comportamento do 

consumidor compreendem as seguintes categorias: 

 

a) cultura - é o conjunto de crenças e superstições, valores, idéias, mitos, rituais, 

costumes, normas e leis, conhecimentos, conceitos e preferências, aprendidos e 

repassados às gerações seguintes, que ajudam as pessoas a se comunicar, a interpretar 

e avaliar a realidade e que orientam o comportamento de consumo (SCHIFFMAN, 

2000). Sua importância é reconhecida como um dos principais influenciadores do 

processo decisório - “a cultura é o principal determinante do comportamento e dos 

desejos da pessoa” (KOTLER, 2000, p. 183). Uma cultura compõe-se de diversas 

subculturas; 

 

b) subcultura - pode ser conceituada como um grupo de consumidores que compartilham 

crenças e experiências comuns e que ocorre como um segmento distinto dentro de uma 

sociedade maior e mais complexa (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Algumas 

subculturas que podem ter especial interesse para o marketing são: a de idade, a  

étnica, a racial e a religiosa. Em função do consumo, uma pessoa pode pertencer a 

mais de uma subcultura (SALOMON, 2002). Elas são importantes porque podem criar 

importantes segmentos de mercado para os quais as empresas elaboram produtos e 

programas de marketing específicos; 

 

c) classes sociais - são divisões hierarquizadas da sociedade, relativamente duradouras, 

que agrupam pessoas com crenças, valores, atitudes, interesses e comportamentos 

similares. As classes sociais compõem perfis distintos e são definidas por uma 
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combinação de variáveis, tais como posse de bens econômicos, escolaridade, área em 

que reside, tipo de residência, ocupação etc.;  

A divisão da sociedade em classes sociais tem importância especial para os 

profissionais de marketing como meio para identificar e segmentar mercados-alvo 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Não existe um consenso para se dividir uma sociedade em classes sociais. No Brasil, 

utiliza-se o critério de classificação econômica Brasil (CCEB), desenvolvido pela 

Associação Nacional de Empresas de Pesquisa, para caracterizar as classes sociais em 

A, B, C, D e E. As classes sociais são uma ferramenta importante para segmentação de 

mercado, pois apresentam grandes diferenças no comportamento de consumo e no 

volume de compras (SAMARA; MORSCH, 2005). As classes C, D e E, no Brasil, por 

exemplo, “consomem o equivalente a 42 % do consumo nacional” (SAMARA; 

MORSCH, 2005, p. 68); 

 

d) família - é o um tipo especial de grupo de referência e que exerce maior influência 

sobre o indivíduo. O consumidor adquire da família orientações sobre crenças, valores 

e atitudes, que acabam por influenciar seu processo de compra, ou até mesmo 

influências mais diretas sobre preferências por produtos e marcas. É importante para o 

profissional de marketing identificar no processo de decisão de compras familiares os 

papéis exercidos por cada membro (influnciador, decisor, comprador etc) para orientar 

suas estratégias; 

 

e) grupo de referência - são pessoas ou grupos com que o indivíduo se identifica e que 

influenciam suas atitudes ou seu comportamento. O grupo de referência faz com que 

os jovens abandonem os modelos de consumo familiar e adquiram novos padrões e 

preferências, que são seguidos por todos. O consumo volta-se então para cinema, 

namoro, carro e roupas de grifes. Isso passa ser uma norma para todos, independente 

da classe social. Os jovens de classe baixa preocupam-se em aparentar que pertencem 

à classe média e tentam acompanhar esse comportamento comprando produtos caros 

ou de marcas famosas falsificadas (COTA, 2001). 

Usar determinados produtos ou marcas indica se alguém pertence ou não a um grupo 

específico. “O grupo influencia ao mesmo tempo, a aquisição do produto e a escolha 

da marca” (KARSAKLIAN, 2000, p. 91) 
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A marca passa a ser então um fator de identificação do grupo. “A fidelidade à marca, 

aspecto importantíssimo para a aceitação do grupo: tênis, calça jeans, camisetas, todos 

usam a mesma marca, sendo que esta tem um caráter sociocultural” (SÁFADI, 2001 

apud COTA, 2001, p. 36). 

Os profissionais de marketing buscam reconhecer, dentro de determinados grupos de 

referência, os líderes ou formadores de opinião para associá-los ao consumo de 

determinada marca ou produto, e assim criar estímulos de comunicação que levem o 

consumidor a adquiri-los (KOTLER, 2000). 

Outra aplicação é o endorsement (endosso) do produto por celebridade representativa 

de um determinado modelo ou imagem com a qual o público-alvo se identifica ou que 

deseja ser (SAMARA; MORSCH, 2005). 

É uma pratica comum entre os fabricantes de surfwear, vincular às suas marcas a 

imagem de surfistas campeões ou a atores ligados ao esporte. 

 

f) papéis e status - são as atividades que uma pessoa deve desempenhar. Cada papel traz 

agregado seu status, que é o prestígio relativo que o grupo ou a sociedade atribuem a 

ele. Eles influenciam o comportamento do consumidor, pois as pessoas tendem a 

comprar produtos que demonstrem seus papéis e status na sociedade. 

  

2.1.5 Variáveis que influenciam o processo de decisão: influências individuais 

 

As influências individuais que atuam sobre o processo de decisão do consumidor 

compreendem as seguintes categorias: 

 

a) idade e estágio no ciclo de vida familiar - em função da idade e do estágio no ciclo de 

vida familiar, as pessoas compram diferentes categorias de produtos assim como 

afetam o gosto e a preferência. Por exemplo, alguns produtos de interesse para 

adolescentes e jovens solteiros são: cinema, CDs/DVDs, telefones celulares, câmeras 

fotográficas, roupas, tênis e artigos esportivos (SAMARA;  MORSCH, 2005).  

As empresas precisam identificar as características comportamentais e os produtos de 

interesse de cada grupo etário para direcionarem suas ofertas e seus estímulos de 

marketing; 
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b) ocupação - a ocupação de uma pessoa influencia seu padrão de consumo, por exemplo, 

um operário compra produtos diferentes de um presidente de empresa (KOTLER, 

2000); conhecer os grupos ocupacionais que têm interesses comuns em seus produtos 

ou mesmo especializar-se em produtos específicos para quem exerce determinada 

ocupação pode trazer vantagens competitivas para as empresas; 

 

c) personalidade - pode ser conceituada como o conjunto de respostas coerentes ao meio 

ambiente. Algumas de suas características são: ambição, dogmatismo, autoconfiança, 

domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, extroversão, competitividade, 

resistência e adaptabilidade (KOTLER, 2000). 

Ela afeta as motivações do indivíduo e o processo de decisão, pois “existem fortes 

correlações entre certos tipos de personalidades e as escolhas de produtos e marcas” 

(KOTLER, 2000, p. 193); 

 

d) estilo de vida - são padrões de consumo de tempo e dinheiro que se refletem em 

interesses, atividades e opiniões das pessoas. Os estilos de vida são mensurados 

através de uma técnica operacional denominada psicografia, largamente utilizada nos 

estudos de segmentação de mercado. Outra abordagem é o sistema VALS (values and 

lifestyle) que segmenta os consumidores em função dos valores e estilos de vida, 

definindo seus dados demográficos e padrões de compra (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005); no presente estudo, pesquisa-se algumas atividades que poderiam ser 

incluídas no estilo de vida dos consumidores de surfwear de Fortaleza, tais como 

esporte e lazer preferidos; 

 

e) recursos do consumidor – é a percepção que os consumidores têm dos recursos de que 

dispõe pode influir na sua disposição de investir dinheiro e tempo em produtos. De 

acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), os que influem no processo decisório 

são: 

- recursos econômicos - a renda é o recurso mais importante que afeta o ato de 

comprar. Consumidores das diversas classes de renda que integram uma sociedade 

consomem produtos específicos e compram em locais diferentes. Indicadores tais 

como renda per capita, renda dos responsáveis por domicílios etc. servem para os 

profissionais de marketing condicionarem suas estratégias e ofertas para um 

determinado mercado;  
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- recursos de tempo – é um recurso cada vez mais escasso nas sociedades modernas 

e o consumidor precisa alocá-lo em atividades variadas e processos de consumo. 

As empresas procuram oferecer produtos que economizam o tempo dedicado à 

compra e ampliam o de lazer. Podem associar também o tempo de compra ao de 

lazer, criando novas experiências de consumo. 

 

2.1.6 Variáveis que influenciam o processo de decisão: influências psicológicas  

 

Conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), as influências psicológicas que atuam sobre 

o comportamento do consumidor são: 

 

a) motivação - é a energia que impulsiona o consumidor em direção à satisfação de suas 

necessidades. Seu estudo busca respostas para a questão por que as pessoas compram. 

Pode originar-se de uma ou de múltiplas necessidades, que podem estar conscientes ou 

inconscientes no cérebro do consumidor, de acordo com as diversas teorias 

motivacionais existentes. As motivações são mutáveis e circunstanciais e as empresas, 

que melhor as monitorarem e compreenderem, têm melhores chances de atrair e 

manter clientes; 

  

b) percepção - é o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta 

estímulos para criar um quadro coerente e significativo do mundo. A percepção 

seletiva aumenta o nível de consciência (atenção) daqueles estímulos que são 

relevantes às necessidades ou aos interesses de alguém. Os profissionais de marketing 

precisam criar estímulos para atrair a atenção dos consumidores para seus produtos 

(KOTLER, 2000); 

 

c) aprendizagem - é o processo pelo qual as pessoas armazenam conhecimento e 

experiência, que aplicam a situações futuras e implicam em possíveis mudanças de 

comportamento. Um exemplo é a aprendizagem adquirida no pós-consumo, que afeta 

diretamente o processo de decisão consumidor na recompra do produto (KOTLER, 

2000); 

 

d) conhecimento - representa o conteúdo de informações armazenadas na memória sobre 

a compra e o produto (onde e como comprar e a experiência de consumo) e que podem 
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ser relevantes para o processo de decisão. O conhecimento compreende diversos 

aspectos e origina-se de fontes distintas: o conhecimento da existência do produto ou 

da marca, o conhecimento dos atributos e associações do produto, o conhecimento da 

compra (quanto custa, quando comprar, onde comprar), o conhecimento da utilização 

e de novos usos. As empresas devem identificar e compreender as fontes que 

abastecem o consumidor de informações e dedicar maior atenção àquelas que derivam 

diretamente de experiências de consumo; 

 

e) sentimentos, crenças, valores e atitudes - são “estados ou reações afetivas que podem 

ser positivos ou negativos e a partir dos quais as atitudes são formadas” 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 576): 

- crenças são pensamentos, declarações descritivas ou julgamentos subjetivos que 

uma pessoa mantém em relação a alguma coisa, baseados em conhecimento, 

opinião ou fé (KOTLER, 2000);  

- valores são crenças que definem certos comportamentos como adequados ou 

aceitáveis para um indivíduo (valores pessoais) ou para um grupo (valores sociais) 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000);  

- atitude é considerada como uma predisposição aprendida para avaliar positiva ou 

negativamente uma idéia, um fato ou um produto (KOTLER, 2000);  

- as crenças (componente cognitivo) e os sentimentos (componente afetivo) definem 

uma atitude, que pode gerar uma intenção comportamental, que, por sua vez, 

influencia diretamente o comportamento do indivíduo. Ela atua diretamente sobre 

o processo decisório do consumidor e as escolhas futuras, sendo difíceis de mudar 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Por não fazerem parte do escopo do presente estudo, não são pesquisadas influências 

psicológicas na decisão de compra do consumidor de surfwear. 

 

2.1.7 Variáveis que influenciam o processo de decisão: influências situacionais 

 

De acordo com Engel, Blackwell e Minard (2000), as influências situacionais abrangem as 

seguintes categorias:  

a) ambiente físico - muitas compras são influenciadas pelo ambiente do ponto-de-venda. 

O ambiente físico da loja é um composto de diversos fatores, tais como facilidade de 

acesso e estacionamento, fachada, leiaute, decoração, som, aroma, iluminação, 
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materiais de ponto-de-venda, que geram uma atmosfera de compra, determinam uma 

maior ou menor permanência e gasto e influenciam o comportamento do consumidor 

no sentido de gerar ações de consumo (BLESSA, 2001); 

No presente estudo, são considerados apenas alguns fatores ligados ao ambiente físico, 

que podem interferir no processo de decisão de compra, mais especificamente na 

construção do conjunto de consideração do estágio de avaliação de alternativas pré-

compra: localização da loja, apresentação externa e leiaute, materiais de ponto-de-

venda e vendedores. 

- a localização da loja é uma das decisões mais críticas e um dos fatores de sucesso 

do varejo. A localização não deve ser uma decisão isolada e deve estar de acordo 

com o posicionamento mercadológico da empresa e o perfil dos segmentos que 

atende. As lojas podem ser isoladas (no centro ou em bairros) ou situar-se em 

centros de comércio em geral não planejados (por exemplo, centro velho das 

cidades, zona comercial de bairro), shopping centers, galerias etc. Apesar do 

número crescente de shoppings centers, a zona comercial do centro das cidades 

ainda concentra uma grande quantidade de estabelecimentos varejistas de diversos 

tipos, cujo acesso é facilitado pelo sistema de transportes urbanos, que para aí 

converge e traz consumidores de todos os bairros (PARENTE, 2000). 

Em relação ao presente estudo, existem, no centro de Fortaleza, muitas lojas que 

comercializam produtos surfwear e vão servir de ponto de apoio para compor a 

amostra da pesquisa de campo do presente estudo; 

- apresentação externa e leiaute da loja provocam um forte impacto na formação de 

sua imagem e são importantes para atrair os consumidores. As vitrines devem 

oferecer uma amostra representativa do sortimento e estimular a entrada na loja. A 

apresentação interna (corredores, pisos, temperatura, provadores, localização dos 

caixas, limpeza) deve criar uma ambiente favorável à permanência prazerosa do 

consumidor. A apresentação dos produtos no interior da loja, dispostos em 

expositores adequados e com etiquetas de preço, visa facilitar a comunicação e o 

processo de compra (fornecendo alternativas para a decisão do consumidor) 

(PARENTE, 2000). Os produtos expostos na vitrine e no interior da loja fornecem 

insumos para que o consumidor relembre de marcas conhecidas ou entre em 

contato com novos produtos, podendo ampliar assim as alternativas que compõe 

seu conjunto de consideração; 
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- os materiais de ponto de venda e as ações promocionais desenvolvidas na loja 

constituem o que se denomina merchandising no ponto-de-venda. Têm por 

objetivo chamar a atenção do consumidor e influenciar as decisões de compra 

porque participam do “último estágio da comunicação mercadológica – a hora da 

compra” (BLESSA, 2001, p. 20). Alguns exemplos de materiais de ponto-de-

venda são: displays, cartazes, cartazetes, placas, folhetos, folders, adesivos, 

banners, pôsteres, luminosos, móbiles, infláveis. Na pesquisa de campo desse 

estudo, para facilitar a comunicação com os participantes da amostra, os materiais 

de ponto-de-venda são denominados de propaganda no interior da loja. 

- os vendedores tem sua eficácia reconhecida nas últimas fases do processo de 

compra e representam importante papel quando utilizam estratégias de persuasão 

para influenciar a preferência e reforçar a convicção de comprar (KOTLER, 2000). 

Pressupõe-se que o vendedor seja um agente que pode influir na ampliação das 

alternativas pré-compra, pelo fato de poder apresentar produtos ou marcas 

desconhecidas ou não relembradas pelo consumidor e que podem influir na 

formação do conjunto de consideração; 

 

b) ambiente social - refere-se à presença ou ausência de pessoas na loja (amigos, 

familiares, vendedores etc.), com as quais o consumidor interage na situação de 

compra, e que pode influir na decisão de comprar ou não comprar, na escolha de 

alguma alternativa específica e mesmo na quantidade comprada (SAMARA; 

MORSCH, 2005; 

 

c) tempo - é um recurso importante na vida das pessoas e pode influir na decisão do 

consumidor: criando maior ou menor disponibilidade para buscar informações e 

avaliar as alternativas pré-compra ou abreviando alguns estágios do processo de 

compra (SAMARA; MORSCH, 2005); 

 

d) tarefa (razão de compra) - os objetivos ou os propósitos da compra podem definir 

escolhas de alternativas diferentes conforme a compra seja para uso pessoal ou não, se 

para uma ocasião especial ou para o uso cotidiano (SAMARA;  MORSCH, 2005); 

 

e) estados antecedentes (estado de espírito e predisposição) - os estados de espírito que 

precedem ou acompanham o processo decisório também influenciam o 
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comportamento do consumidor e podem levar a avaliações e escolhas diferentes 

(MOWEN;  MINOR, 2003). 

 

As demais influências situacionais: ambiente social, tempo, tarefa e estados antecedentes, 

embora sejam importantes, não são pesquisados por não fazerem parte do escopo do trabalho. 

A seguir, para compor o perfil do consumidor de surfwear, busca-se, através da literatura 

sobre segmentação de mercado, a fundamentação teórica que permite identificar os fatores 

que caracterizam esse segmento específico.  

 

2.2 Segmentação de mercado 

 

Segmentar um mercado é dividi-lo em grupos de compradores em potencial com 

necessidades, desejos, percepções de valores ou comportamento de compra semelhantes, mas 

que diferem do restante do mercado (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A necessidade de segmentação parte do pressuposto que as empresas não podem satisfazer 

com eficiência todos os mercados com um único produto. É preciso dividi-lo em segmentos 

distintos e selecionar aqueles que interessam (mercados-alvo), e que possam ser atendidos de 

forma mais lucrativa, para que sejam desenvolvidos produtos e estratégias de marketing 

específicas para cada um (que provavelmente terão uma resposta de compra semelhante) 

(CHURCHILL; PETER, 2000). 

A segmentação pode ser a priori (seguindo um processo de seleção de mercado-alvo) ou 

post hoc (identificação de grupos de consumidores baseada em critérios e variáveis de 

segmentação) (Simpson, 2001).  

Para que a segmentação seja útil, os segmentos de mercado devem ser mensuráveis (o 

tamanho, o poder de compra e o perfil dos segmentos podem ser avaliados), acessíveis (os 

segmentos podem ser atingidos e atendidos com eficiência), substanciais (os segmentos 

precisam ter um determinado tamanho e serem lucrativos) e diferenciáveis (os segmentos 

precisam ser distintos e responder de maneira diferente a um mix de marketing específicos) 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Os mercados, em função do tamanho, formam um continuum tendo numa extremidade o 

mercado de massa (nada de segmentação e com um único mix de marketing para todo o 

mercado) e na outra os micromercados (muito pequenos e com um composto de marketing 

personalizado para clientes locais ou individuais – marketing customizado). Entre esses dois 

mercados, situam-se, logo após o mercado de massa, os mercados de segmento (setores 
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isolados com mix de marketing diferenciados) e, seguindo-se a esse, os mercados de nicho 

(subsegmentos relativamente pequenos e com mix diferenciados) (KOTLER; ARMSTRONG, 

2003).  

O nicho deve ter tamanho suficiente para ser explorado por empresas médias ou pequenas, 

desde que apresentem competências para atender às necessidades peculiares desse 

agrupamento de clientes, mas não para atrair grandes concorrentes (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1999). As empresas de surfwear enquadram-se nesse conceito, pois se 

concentram em um único mercado-alvo (nicho) e adaptam o composto mercadológico a ele.  

A estratégia de marketing de nicho é bastante focalizada: cria uma visão distinta para o 

nicho e comunica claramente essa imagem única ao mercado-alvo; os produtos precisam ser 

diferenciados o suficiente para atender apenas ao que os membros do nicho realmente 

valorizam;  posiciona-se por meio de diferenciação e segmentação exclusivas (agrega valores 

específicos para um grupo específico de consumidores) (LINNEMAN; STANTON, 1993).  

O processo de seleção do mercado-alvo de um produto compreende as seguintes etapas: 

identificar o mercado total, determinar a necessidade de segmentação, traçar o perfil de cada 

segmento selecionado, avaliar a lucratividade potencial de cada segmento e selecionar os 

segmentos para se direcionar, selecionar a estratégia de posicionamento, desenvolver e 

implementar um mix de marketing adequado e controlar o desempenho (SIMPSON, 2001). 

Existem diversos critérios para segmentar o mercado: 

 

a) segmentação geográfica - o mercado total é dividido em grupos de acordo com a 

localização ou outros critérios geográficos, como densidade populacional ou clima 

(CHURCHILL; PETER, 2000). Um exemplo são os vestuários de inverno que a 

indústria de surfwear produz para comercializar apenas nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil; 

 

b) segmentação demográfica – divide-se o mercado de acordo com características da 

população, utilizando variáveis como sexo (alguns produtos podem ser mais 

adequados ou agradar mais um sexo do que outro), idade (necessidades e preferências 

variam com a faixa etária), raça ou etnia (produtos específicos para grupos étnicos ou 

raciais), classe social, renda, instrução e ocupação (respostas diferentes para 

combinações específicas de preço, estilo e qualidade de produtos e pontos-de-venda) e 

ciclo de vida da família (COBRA, 2003); 
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c) segmentação psicográfica - os critérios considerados para se dividir o mercado são 

personalidade e estilo de vida (COBRA, 2003). O estilo de vida é um componente 

importante para a análise do consumidor de surfwear, como já foi referido nesse 

estudo, pois revela “a maneira como as pessoas conduzem sua vida, incluindo suas 

atividades, interesses e opiniões” (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 214); 

 

d) segmentação por benefício – divide-se o mercado com base nos benefícios que os 

clientes esperam com a utilização do produto (CHURCHILL; PETER, 2000); 

 

e) segmentação por comportamento de compra - é a divisão mercado de consumo de 

acordo com os diversos comportamentos de compra (freqüência de compra, lealdade à 

marca, ocasião de compra, local de compra etc.) (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Na prática, os profissionais de marketing combinam critérios de segmentação para 

identificar e caracterizar os melhores mercados-alvo para um produto específico (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003).  

O perfil do consumidor é composto de diversas variáveis e define as características de um 

mercado-alvo específico quando se cruzam determinadas variáveis do mesmo critério de 

segmentação ou de critérios diferentes (SCHIFFMAN; STANTON, 2000). Por exemplo, sexo 

e idade: ambas são variáveis do critério de segmentação demográfica; sexo e local de compra: 

são variáveis de critérios de segmentação distintos, sexo (segmentação demográfica) e local 

de compra (segmentação geográfica). Numa analogia com a teoria dos conjuntos, o perfil 

situa-se na interseção de segmentos que se sobrepõem (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005). 

No presente estudo, a segmentação é post hoc. Busca-se identificar algumas características 

do mercado-alvo de consumidores de surfwear de Fortaleza (perfil do consumidor), com base 

em variáveis de diferentes critérios de segmentação: demográfica (idade, sexo e classe social), 

segmentação geográfica (residentes em Fortaleza), psicográfica (atividades de esporte e lazer) 

e por comportamento de compra (freqüência de compra).  

No setor de vestuário, os critérios de segmentação que aparecem com maior freqüência 

são: sexo, idade (crianças, jovens e adultos), regiões geográficas (Nordeste, Sul, Sudeste etc.) 

e classe social (segundo o critério ABA/ABIPEME). A partir desses critérios básicos podem 

surgir uma série de combinações, tais como, masculino infantil, feminino infantil, jovens de 

16 a 24 anos, jovens de classe social A ou B etc. (CASTRO, 1991 apud RICHERS; 

PIMENTA, 1991). 
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2.3 Mix de marketing 

 

O desafio proposto às empresas é como prever a reação dos consumidores aos esforços de 

marketing que são utilizados para atraí-los. O modelo da Figura 5 demonstra como os 

estímulos de marketing (produto, preço, praça e promoção) e outros atuam sobre o 

consumidor e seu processo de tomada de decisão produzindo diversas categorias de respostas: 

escolha do produto e da marca, escolha do local de compra, freqüência e volume de compra 

etc. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 

 

 

Segundo Kotler e Armstrong, (2003), composto de marketing ou mix de marketing é o 

conjunto de ferramentas de marketing, combinadas de forma coerente, utilizadas pelas 

empresas para obter eficácia, criar valor para o cliente e produzir respostas adequadas de seus 

mercados–alvo. Como os mercados evoluem continuamente, o composto de marketing deve 

ser adaptado com base nas informações sobre as forças que atuam no mercado e o 

comportamento do cliente. 

Classicamente, as ferramentas que integram o composto mercadológico são: produto 

(produtos e serviços que a empresa oferece ao mercado para apreciação, aquisição, uso ou 

consumo e para satisfazer uma necessidade ou um desejo do consumidor), preço (quantia de 

recursos necessária para se obter os bens e serviços), praça ou distribuição (atividades da 

empresa para tornar os bens disponíveis aos seus consumidores) e promoção (meios pessoais 

e impessoais utilizados pela empresa para informar, convencer e lembrar os clientes para 

comprar seus produtos) (CHURCHILL; PETER, 2000). 

 

2.3.1 Produto/Marca 

 

“Um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade 

ou desejo” (KOTLER, 2000, p. 416).  
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Os produtos classificam-se em bens de consumo, bens duráveis e serviços. Os bens de 

consumo podem ser classificados em: produtos de conveniência (compra freqüente e um 

mínimo de comparação e esforço: sabonetes, jornais, doces etc.), produtos de compra 

comparada (compras com menor freqüência e comparação de qualidade, preço e estilo entre 

marcas concorrentes: móveis, vestuário, relógios, eletrodomésticos etc.) e produtos de 

especialidade (compras singulares e esforços significativos de compra: carros, equipamentos 

de som, roupas de estilistas etc.) (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 207). 

Roupas são bens de compra comparada. As principais características dessa categoria de 

produtos são: compras menos freqüentes; consumidores gastando mais tempo fazendo 

comparações entre as marcas disponíveis quanto ao preço, qualidade e estilo; preços podem 

ser mais altos; distribuição-canais relativamente curta e seletiva (menor número de pontos de 

venda); e propaganda e promoções realizadas tanto pelo fabricante como pelo varejista 

(COBRA, 2003). 

Um produto deve ser definido em termos dos benefícios que ele oferece, e que são 

comunicados e entregues aos seus consumidores, por meio de atributos, tais como qualidade, 

características físicas, estilo e design (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). Na indústria de 

surfwear, atributos como design (concepção do produto), modelo/estilo (aparência do 

produto) e qualidade (da confecção) têm importância fundamental, pois se trata de vestuário, 

onde a influência da moda é permanente. No presente estudo, pesquisam-se, além de design, 

modelo/estilo e qualidade da confecção, outros atributos, tais como, tecido, estampa e cor. 

Uma decisão importante para as empresas é a de fabricar um único produto ou um mix de 

produtos. A natureza dos produtos pode influenciar nessa definição. Na indústria da moda, é 

necessário que o fabricante disponha de certa variedade de produtos para atender seu 

mercado-alvo (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999). Uma linha de produtos diversificada é 

característica da indústria de surfwear, que engloba camisetas, bermudas, camisas, calças e 

acessórios (bonés, tênis, mochilas etc.). 

Marca é um conceito complexo. Pode ser “um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma 

combinação desses elementos – que deve identificar os bens e serviços de uma empresa ou 

grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência” (KOTLER, 2000).  

Em muitos produtos, a preferência de compra está associada à imagem da marca, que, por 

sua vez, está ligada a sentimentos que estão no imaginário das pessoas (MARTINS, 1999). 

Não é objeto desse estudo esse tipo de abordagem e apenas considera-se a marca como um 

atributo do produto utilizado pelo consumidor para avaliar as alternativas pré-compra 

disponíveis.   
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Existem diversas marcas regionais de surfwear que são produzidas em Fortaleza. Portanto, 

o investimento dos fabricantes, na construção, diferenciação, posicionamento e fixação da 

marca na mente do consumidor, é considerável (anúncios em revistas especializadas, 

patrocínio de eventos e de atletas, cooptação de formadores de opinião, ações de 

merchandising no ponto-de-venda etc.), pois é preciso que o consumidor perceba diferenças 

significativas entre uma determinada marca e as concorrentes. 

  

2.3.2 Preço 

 

As decisões de preços são influenciadas por fatores internos (objetivos de marketing, 

estratégia de mix de marketing, custos) e fatores externos à organização (natureza do mercado 

e demanda, concorrência, economia, varejistas) (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Pode ocorrer um certo grau de subjetividade na determinação do preço de um produto, 

mas existem alguns valores mínimos e máximos que precisam ser respeitados. Os preços 

precisam cobrir os custos e a margem e não podem ser tão elevados que inibam as vendas 

(RICHERS, 2000).  

O preço do produto pode ser considerado um indicador de qualidade ou de prestígio da 

marca. Sob o enfoque do consumidor, significa dizer que as empresas precisam determinar até 

que ponto o preço interfere na escolha do produto comprado e quanto o consumidor está 

disposto a pagar a mais por um produto ou marca que é seu objeto de desejo. Em Economia, 

este fenômeno denomina-se elasticidade-preço, que é a medida da sensibilidade da demanda a 

variações de preços (SALOMON, 2000). 

No presente estudo, investiga-se se a importância do preço na avaliação e seleção de 

alternativas pré-compra de produtos surfwear.  

 

2.3.3 Distribuição 

 

O canal de distribuição executa as funções necessárias para transferir produtos do 

fabricante para os consumidores: contato, ajuste da oferta, financiamento, negociação etc. 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 308).  

Como já foi citado nesse estudo, o canal de distribuição dos produtos surfwear é reduzido 

e envolve o fabricante, o representante comercial, o varejista e o consumidor. 

É uma prática usual das marcas mais importantes restringir o número de pontos-de-venda 

de seus produtos e por conseguinte, a oferta. Evita-se assim que os preços sejam aviltados e 
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ocorra uma superexposição marca (“vender em qualquer lugar”), o que é denominado, no 

jargão dos fabricantes, de “queimar a marca”. 

O varejo que comercializa surfwear, em Fortaleza, é uma loja especializada, multimarcas 

(trabalha com diversas marcas), que vende uma linha limitada de produtos (produtos 

surfwear) com grande sortimento.  

A grande maioria das lojas de surfwear em Fortaleza é pequena, em torno de 12 a 18 

metros quadrados, sendo que apenas duas com mais de 30 metros quadrados estão em 

shopping center. Lojas individuais estão localizadas tanto em ruas do centro como de bairros. 

Em geral, os fabricantes de surfwear colaboram com os varejistas na programação visual 

da fachada, da vitrine e da decoração interna da loja, bem como no fornecimento de material 

de ponto-de-venda. 

A influencia da loja no processo de decisão do consumidor já foi apresentada no item 

variáveis que influenciam o processo de decisão: influências situacionais - ambiente físico. 

 

2.3.4 Promoção 

 

A promoção ou comunicação de marketing é imprescindível para a criação da consciência 

da marca (ela é lembrada com facilidade pelo consumidor) e da imagem positiva da marca 

(ela é associada a atributos, benefícios e atitudes favoráveis) (SHIMP, 2001). A comunicação 

é desenvolvida tanto pelo fabricante como pelo varejista e no ponto de venda. Reúne as 

diversas maneiras pelas quais as empresas se comunicam com os clientes, com a finalidade de 

atingirem seus objetivos de marketing: propaganda, promoção de vendas, merchandising, 

venda pessoal, relações públicas e marketing direto (KOTLER; ARMSTRONG, 2003):  

 

a) propaganda - tem como objetivo informar ao cliente sobre a marca e os produtos 

ofertados (SHIMP, 2001). A propaganda de fabricantes de surfwear aparece em 

revistas especializadas, em outdoors, em placas de fachadas das lojas e inseridas em 

programas especiais de rádio televisão; 

 

b) promoção de vendas - compreende os incentivos oferecidos pelo fabricante ao canal 

e/ou consumidor para incrementar de imediato as vendas de um produto. (SHIMP, 

2001). Uma prática usual entre os fabricantes de surfwear é oferecer prêmios 

individuais aos vendedores do varejista que atinjam determinadas metas de vendas; 
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c) merchandising - são técnicas, ações ou materiais promocionais utilizados no ponto-de-

venda para proporcionar ao consumidor informação e visibilidade de marcas e 

produtos. Existe também o chamado merchandising editorial ou tie-in, que introduz de 

forma sutil produtos, serviços, marcas e empresas em programas de televisão, novelas 

e filmes, pois os considera um tipo especial de ponto-de-venda (BLESSA, 2001). Os 

fabricantes de surfwear utilizam-se de ambos os conceitos para divulgar suas marcas e 

produtos. No item variáveis que influenciam o processo de decisão: influências 

situacionais - ambiente físico, já foi abordado esse assunto; 

 

d) venda pessoal - é a comunicação interpessoal direta em que um vendedor procura 

influenciar as opções de compra do consumidor (SHIMP, 2001). A importância da 

venda pessoal já foi tratada no item variáveis que influenciam o processo de decisão: 

influências situacionais - ambiente físico; 

 

e) relações públicas - consiste em desenvolver ações junto aos diversos públicos da 

empresa para construir uma imagem favorável da organização (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). As marcas de surfwear utilizam esse instrumento em suas 

campanhas de limpeza de praias e escolinhas de surfe para jovens; 

 

f) marketing direto - são os contatos diretos com consumidores específicos para obter 

alguma resposta direta ou cultivar relacionamentos KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Os fabricantes de surfwear utilizam seus sites e e-mails para contatar seus 

consumidores; 

 

g) patrocínio - consiste em promover os interesses de uma empresa e suas marcas 

vinculando-a a um evento específico, mediante o aporte de algum tipo de recurso 

(SHIMP, 2001). A indústria de surfwear utiliza sobremaneira esse instrumento ao 

associar suas marcas a competições de surfe, show de música jovem, desfiles de 

modas etc. Esse conceito ampliou-se e hoje as empresas também “patrocinam” estrelas 

do surfe. Praticamente, todas as grandes marcas de surfwear financiam seus atletas 

campeões, cujas imagens são utilizadas principalmente em peças publicitárias.  

A revisão de literatura pertinente teve como objetivo fornecer um suporte teórico à 

pesquisa que integra esse estudo e que busca respostas às indagações levantadas pelo 
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problema que dá origem a esse estudo - como consumidores de Fortaleza/CE desenvolvem o 

processo de avaliação de alternativas pré-compra de produtos surfwear? 

A teoria do comportamento do consumidor, que inclui o processo de decisão do 

consumidor, fornece subsídios para que se possa compreender como se estrutura o estágio de 

avaliação de alternativas pré-compra e a dinâmica de seus componentes básicos: determinação 

dos critérios de avaliação, determinação das alternativas de escolha (conjunto de 

consideração) , avaliação do desempenho das alternativas e aplicação das regras de decisão. 

A literatura sobre a segmentação orienta a identificação das variáveis que caracterizam o 

perfil dos consumidores de produtos surfwear (variáveis de segmentação demográfica, 

segmentação psicográfica e segmentação por comportamento de compra). 

A bibliografia sobre o mix de marketing permite que se identifique as ferramentas 

utilizadas pelos fabricantes e varejistas de surfwear capazes de influenciar o processo de 

decisão de compra do consumidor e a construção do conjunto de consideração. 

Concluída a revisão de literatura, o estudo desenvolve a seguir a metodologia adotada para 

a realização da pesquisa destinada a responder ao problema e atingir os objetivos propostos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa de marketing é a busca sistemática e objetiva de informações para orientar 

a tomada de decisões a partir da identificação e solução de problemas de marketing 

(MALHOTRA, 2001). É, portanto, o instrumento adequado para que o presente estudo possa 

atingir os objetivos propostos. 

A pesquisa precisa ser formalizada num projeto com etapas definidas: formulação do 

problema, determinação dos objetivos, tipo de pesquisa, método de pesquisa, método de 

coleta de dados, instrumento de coleta de dados, técnica de amostragem, pré-teste do 

instrumento de coleta de dados, trabalho de campo, tabulação e análise dos dados obtidos, 

elaboração do relatório de pesquisa, análise e discussão dos resultados e conclusões 

(SAMARA; BARROS, 2002). 

A formulação do problema e a determinação dos objetivos já foram tratados no 

capítulo inicial desse estudo. Abordamos a seguir o processo de pesquisa propriamente dito. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Existem três tipos básicos de pesquisa de marketing: pesquisa exploratória, pesquisa 

descritiva e pesquisa causal (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Na metodologia, é abordada 

apenas a pesquisa descritiva, que é utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

A pesquisa descritiva e a pesquisa causal podem compor ainda uma categoria denominada 

pesquisa conclusiva, que tem por objetivo a busca de soluções ou cursos alternativos de ação 

para orientar a tomada de decisões em determinadas situações de mercado (MALHOTRA, 

2001). 

A pesquisa retrata uma determinada situação de mercado, suas características e funções, 

geralmente a partir de dados primários, para confirmar hipóteses, pressupostos ou relações de 

consumo, levantados na definição do problema ou dos objetivos da pesquisa (SAMARA; 

BARROS, 2002). Ela produz uma fotografia de algum aspecto específico do mercado, 

produto ou instituição, podendo envolver a avaliação dos atributos de um produto em relação 

aos dos concorrentes, a participação de mercado de cada concorrente, o perfil socioeconômico 

e demográfico de consumidores, a eficiência dos diferentes pontos-de-venda na distribuição 

do produto, os padrões de consumo, as freqüências e períodos de compra, os hábitos de 

consumo de mídia, a opinião de um público ou a imagem que ele tem sobre um produto ou 

instituição etc. (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 
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Especificamente, em relação ao comportamento do consumidor, a pesquisa descritiva 

pode relatar as características de grupos relevantes de consumidores; estimar a porcentagem 

de uma população específica que apresenta um determinado comportamento de consumo; 

avaliar as percepções sobre produtos e suas particularidades; e fazer previsões específicas 

sobre produtos e mercados (MALHOTRA, 2001). 

A pesquisa descritiva compreende os chamados estudos transversais e longitudinais. Os 

estudos transversais envolvem uma única coleta de dados de uma determinada amostra. Pode 

ser um estudo transversal único, quando é extraída uma única amostra da população-alvo e 

realizada uma única coleta de dados, ou um estudo transversal múltiplo, quando há duas ou 

mais amostras de entrevistados e as informações de cada uma delas coletadas somente uma 

vez (MALHOTRA, 2001). No estudo longitudinal, a amostra da população permanece fixa e 

a coleta de dados é realizada repetidamente, permitindo a avaliação das mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo (MALHOTRA, 2001). 

A seguir e para os propósitos do presente estudo, justifica-se a escolha da pesquisa 

descritiva, considerando um estudo transversal único em função do problema e dos objetivos 

propostos: 

a) avaliação de um determinado aspecto do comportamento do consumidor. O problema 

da pesquisa refere-se a uma parte específica do processo decisório de compra – o 

desenvolvimento do processo de avaliação de alternativas pré-compra de produtos 

surfwear considerando a formação do conjunto de consideração, a escolha e a 

importância assumida por determinados atributos na escolha dos produtos ou marcas e 

a avaliação do desempenho de cada alternativa através da aplicação de regras de 

decisão; 

 

b) conhecimento do perfil socioeconômico e demográfico do comprador de surfwear; 

 

c) identificação dos fatores do mix de marketing que influenciam a definição dos 

critérios de avaliação das alternativas e a formação do conjunto de consideração; 

 

d) determinação das freqüências anuais de compra dos produtos surfwear; 

 

e) obtenção de uma fotografia do comportamento do consumidor de surfwear, em um 

momento específico, conduz a um estudo transversal único. 
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3.2 Método de pesquisa descritiva 

 

Os principais métodos utilizados na concepção da pesquisa descritiva são o survey e a 

observação (MALHOTRA, 2001). Na metodologia, é abordado apenas o survey, que é 

utilizado no desenvolvimento deste estudo. 

O survey é o “método que permite a observação através de perguntas diretas a um número 

relativamente grande de unidades de observação colocadas em situação natural, com vistas a 

descrever regularidades sociais ou estabelecer associações entre variáveis” (MUNIZ, 2003). 

Presta-se ao estudo de populações numerosas e caracteriza-se pela busca de dados primários e 

pela análise quantitativa de dados. Possui, entretanto, algumas limitações, tais como a 

definição e a quantificação da amostra, a padronização da coleta de dados e o risco de indução 

na obtenção dos dados (MUNIZ, 2003). 

 

3.3 Método de coleta de dados 

 

O survey baseia-se num sistema de entrevistas onde os dados são coletados através de 

questionamentos estruturados e específicos aos participantes de uma amostra da população. 

As informações obtidas através desse inquérito dizem respeito ao comportamento, intenções, 

atitudes, percepções, motivações, características socioeconômicas e demográficas e de estilo 

de vida dos respondentes. Essas informações podem ser coletadas através de entrevista 

telefônica (tradicional ou assistida pelo computador), entrevista pessoal (em casa, abordagem 

em shopping center e entrevista pessoal assistida por computador), entrevista pelo correio 

(correio tradicional e painel postal) e entrevista eletrônica (e-mail e Internet) (MALHOTRA, 

2001).  

A entrevista pessoal é um método amplamente utilizado em pesquisa de marketing, 

porque permite a obtenção de um grande número de informações do participante, embora se 

desenvolva numa situação artificial e que haja o risco do entrevistador influenciar o 

entrevistado (SAMARA; BARROS, 2002). 

No survey, a forma mais usual de comunicação com o respondente é o questionário 

formal. O objetivo principal do questionário é obter informações desejadas do entrevistado. 

Para tanto, as questões – escritas ou verbais, são respondidas pelo entrevistado seguindo uma 

ordem predeterminada (MALHOTRA, 2001). 

De acordo com Mattar (1996), os métodos de comunicação no survey podem ser 

classificados em função de duas variáveis: 
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a) estruturação - diz respeito ao grau de padronização do instrumento de coleta de dados; 

 

b) disfarce - refere-se ao nível de conhecimento que o entrevistado tem sobre os 

propósitos da pesquisa e sobre os assuntos que estão sendo questionados.  

Da combinação dessas duas variáveis – estruturação e disfarce, surgem três variantes de 

instrumentos de coleta de dados: questionário estruturado não disfarçado, não estruturado 

disfarçado e estruturado disfarçado (MATTAR, 1996). 

Para efeitos desse estudo, é utilizado o questionário estruturado e não disfarçado. 

 

3.3.1 Instrumentos estruturados não disfarçados 

 

Instrumentos de coleta de dados estruturados não disfarçados são bons para a obtenção de 

fatos, mas pouco indicados para pesquisas que busquem explicações e os porquês desses 

fatos. O instrumento típico é o questionário, onde as perguntas são pré-determinadas e 

apresentadas, aos entrevistados, sempre com as mesmas palavras, na mesma seqüência e com 

as mesmas alternativas de respostas. Essa padronização é para não permitir interpretações 

dúbias das questões, nem inserções do entrevistador que possam induzir respostas e gerar 

vieses. Entre as vantagens dos instrumentos de coleta de dados estruturados não disfarçados 

estão a facilidade para a aplicação, tabulação e análise dos resultados. Algumas desvantagens 

ficam por conta do longo tempo para o desenvolvimento e construção dos instrumentos e do 

número limitado de alternativas de respostas oferecidas, que poderá gerar tendenciosidades 

(MATTAR, 1996). 

As pesquisas que envolvem entrevistas pessoais exigem um planejamento minucioso do 

trabalho de campo e da seleção e treinamento de entrevistadores para se evitar distorções 

provenientes do preenchimento inadequado dos questionários ou falhas de interpretação 

(SAMARA; BARROS, 2002). 

A entrevista pessoal oferece, entre outras vantagens, uma boa flexibilidade na coleta de 

dados, uma grande diversidade de questões abordadas, um potencial alto no controle das 

amostras, uma elevada taxa de resposta e uma alta quantidade de dados obtida. Como 

desvantagens, apresenta um baixo controle sobre os entrevistadores, um custo elevado, um 

alto potencial de tendenciosidade do entrevistador, uma velocidade moderada de execução, 

uma baixa garantia de anonimato do entrevistado (MALHOTRA, 2001). 
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3.3.2 Justificativa da escolha dos métodos de pesquisa e de coleta de dados 

 

Para os propósitos do presente estudo, o método de pesquisa que mais se adapta é o 

survey, com entrevista pessoal e utilização de questionário estruturado não disfarçado. A 

seguir, justifica-se sua escolha: 

a) a estratégia utilizada, na obtenção de informações para a resolução do problema do 

estudo e para alcançar seus objetivos, exige que o respondente reproduza a etapa de 

seu processo decisório de compra que ocorre no ponto-de-venda, ou seja, a avaliação 

de alternativa pré-compra a partir de um produto surfwear adquirido (SCHACTER, 

2003); 

 

b) as questões do instrumento de coleta de dados são estruturadas seguindo a seqüência 

provável dos passos do processo de compra, como uma história com princípio, meio e 

fim, para facilitar a evocação. Isso facilita a recuperação da memória de longo prazo, 

pois se segue o provável script do comprador – dirigir-se à loja, olhar a vitrine, 

caminhar pela loja, falar com o vendedor, separar as peças segundo critérios, realizar a 

escolha (SALOMON, 2002); 

 

c) as respostas dos entrevistados precisam corresponder, tanto quanto possível, ao que 

realmente ocorreu no processo decisório de compra. A entrevista pessoal e o 

questionamento, realizados o mais próximo possível desse evento, pretendem reduzir a 

probabilidade de que o esquecimento ou a deturpação das lembranças possam ter 

sobre as respostas. Minimizam-se assim os fenômenos da transitoriedade – 

enfraquecimento da memória com o passar do tempo – e a distorção – lembrança de 

experiências passadas com o viés das opiniões e de conhecimentos atuais 

(SCHACTER, 2003); 

 

d) a entrevista pessoal com questionário adapta-se à técnica de amostragem a ser adotada 

na pesquisa que integra o estudo, ou seja, a não-probabilística e por julgamento. A 

amostragem por julgamento insere-se na chamada amostragem não-probabilística 

intencional ou por conveniência, isto é, a escolha dos membros da amostra deve 

atender a determinados critérios definidos pelo pesquisador (COOPER; SCHINDLER, 

2003); 
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3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Conforme Mattar (1966), o questionário compreende cinco partes: dados de identificação, 

dados para classificação socioeconômica do respondente, dados referentes ao problema e aos 

objetivos, solicitação para a cooperação e instruções para a utilização do questionário. 

a) dados de identificação – colocados na parte inicial do instrumento, incluem o número 

do questionário, data e local da entrevista, nome, endereço e telefone do entrevistado; 

 

b) dados para classificação socioeconômica do respondente usualmente apresentados no 

final do questionário podem ser deslocados para a fase inicial quando servem também 

como filtro para a realização ou não da entrevista; 

 

c) dados referentes ao problema e aos objetivos – questões e formas de registrar as 

respostas são a essência do questionário e ocupam a maior parte do mesmo; 

 

d) solicitação para a cooperação – segue-se a apresentação do entrevistados e da 

instituição que desenvolve a pesquisa; informa-se também o tempo médio de duração 

da entrevista e pode-se agradecer antecipadamente a colaboração; 

 

e) instruções para a utilização do questionário. 

 

3.4.1 Construção do questionário 

 

A construção do questionário deve atender a três objetivos básicos: traduzir as 

informações desejadas, ser envolvente e motivador e minimizar o erro nas respostas 

(MALHOTRA, 2001). 

Não existe, porém, uma teoria, nem princípios científicos, para orientar a elaboração de 

questionários, e os considerados ideais ou adequados originam-se da habilidade do 

pesquisador, normalmente, adquirida através da experiência (MALHOTRA, 2001). 

Embora não exista um modelo ideal, alguns cuidados se fazem necessários na elaboração 

do questionário para que os resultados da coleta de dados não fiquem comprometidos 

(SAMARA; BARROS, 2002). 

As informações coletadas, através do questionário, precisam estar estruturadas de maneira 

coerente com o problema formulado, os objetivos e as variáveis do estudo (MATTAR, 1996). 
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3.4.2 Tipos de perguntas 

 

No instrumento de coleta de dados, utilizam-se perguntas estruturadas: dicotômicas, de 

múltipla escolha e escalonadas. Utilizam-se nesse estudo escalas nominais, ordinais, 

intervalares e de razão. 

 

3.4.3 Escalas de mensuração 

 

Para Mattar (2001), as escalas de mensuração classificam-se em nominal, ordinal, 

intervalar e de razão. 

 

3.4.3.1 Escala nominal 

 

As escalas nominais são utilizadas em pesquisa de marketing para nomear, identificar e 

classificar variáveis, tais como sexo, estado civil, ocupação, regiões, tipo de loja, usa/não usa, 

gosta/não gosta, marcas, cores, modelos etc. 

 

3.4.3.2 Escala ordinal 

 

É utilizada em pesquisa de marketing para se obter a classificação de preferências, 

opiniões, atitudes e percepções de consumidores. Exemplos: classificação de marcas de 

detergentes por qualidade percebida, classificação de marcas de cerveja por preferência. 

 

3.4.3.3 Escala intervalar 

 

As escalas de intervalo são utilizadas, em pesquisa de marketing, para avaliar atitudes, 

opiniões, conscientização e preferências, onde o objetivo é estabelecer medidas relativas e não 

absolutas. 

 

3.4.3.4 Escala de razão 

 

A escala de razão é um tipo específico de escala intervalar utilizada em pesquisa de 

marketing para mensurar diversas categorias de variáveis, tais como idade, preço, volume de 
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vendas, índices de produtividade etc. 

  

3.4.3.5 Escalas comparativas e não-comparativas 

 

Segundo Malhotra (2001), as escalas podem ser classificadas ainda em: 

 

a) comparativas - os participantes devem comparar diretamente dois ou mais objetos 

entre si, indicando a preferência ou a importância relativa existente entre eles ou entre 

características pesquisadas; compreendem as de escalonamento por comparação por 

pares, escalonamento por ordem de posto e escalonamento por soma constante: 

- escalonamento por ordem de posto – é um tipo de escala ordinal onde a 

comparação é realizada em relação a diversos objetos que são apresentados ao 

entrevistado, que deve ordená-los em função de um determinado critério; 

 

b) não-comparativas - cada objeto é escalonado independentemente dos outros objetos; 

compreendem as escalas de classificação contínua e as de classificação por itens; as de 

classificação contínua dividem-se em escala de Likert, escala de diferencial semântico 

e escala de Stapel: 

- escala de diferencial semântico – é uma escala intervalar onde os respondentes 

devem situar sua resposta numa escala de cinco ou sete pontos colocada entre duas 

categorias opostas. 

No instrumento de coleta de dados do presente estudo, utilizamos o escalonamento por 

ordem de posto e a escala de diferencial semântico de sete pontos. 

 

3.4.4 Construção do instrumento de coleta de dados 

 

De acordo com Mattar (1996), na construção do instrumento de coleta de dados, leva-se 

em consideração diversos fatores, destacando-se: 

a) o tipo de questionário - estruturado/não-disfarçado, contendo instruções para 

utilização, solicitação para cooperação, dados para identificação do patrocinador da 

pesquisa e do entrevistado, filtros, dados para classificação socioeconômica e 

demográfica e dados referentes ao problema e objetivos do estudo; 
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b) a utilidade e a necessidade da pergunta ou das perguntas em relação aos tópicos e 

objetivos da pesquisa; 

 

c) a objetividade e a clareza da pergunta; 

 

d) se as questões oferecem alternativas de resposta suficientes; 

 

e) a redação das perguntas com palavras de uso comum do entrevistado; 

 

f) a neutralidade do conteúdo da pergunta para evitar pré-julgamentos ou opiniões que 

possam induzir um viés na resposta; 

 

g) os tipos de perguntas utilizadas - estruturadas, não-estruturadas, dicotômicas, de 

múltipla escolha e escalonadas; 

 

h) o encadeamento de perguntas em relação à resposta das anteriores; 

 

i) os tipos de escalas de mensuração usadas.  

 

3.4.4.1 Instruções para utilização 

 

As instruções para utilização do questionário - instruções ao entrevistador - estão 

relacionadas na folha de rosto do questionário em dois blocos distintos: o que precisa ser dito 

antes de iniciar a entrevista e o que precisa ser observado (ANEXO 1). 

  

I. O que precisa ser dito antes de iniciar a entrevista. 

 

Nesse bloco, incluem-se a apresentação do entrevistador e da empresa que está 

realizando a pesquisa, a solicitação para a cooperação, o tempo provável de duração da 

entrevista, o agradecimento antecipado caso o comprador concorde em participar da 

entrevista, a informação sobre privacidade das informações coletadas e a possibilidade 

do entrevistado ser contatado pela equipe de controle de qualidade da pesquisa.  

 

II.  O que precisa ser observado. 
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As informações contidas nesse bloco têm como objetivo reforçar as atitudes que os 

pesquisadores devem observar durante a realização da entrevista e os procedimentos 

que devem ter em relação a aspectos específicos de determinadas perguntas. Esses 

assuntos foram abordados no treinamento que antecedeu o trabalho de campo: o 

momento de realização da entrevista, quem deve ser entrevistado, a escolha de apenas 

um produto para ser pesquisado, o local preferencial para a realização da entrevista, a 

verificação do questionário antes de encerrar a entrevista e a recomendação ao 

entrevistador para perguntar exatamente como está escrito no questionário para evitar 

vieses. 

 

3.4.4.2 Dados para identificação do patrocinador da pesquisa e do entrevistado 

 

A identificação do patrocinador da pesquisa, data, número do questionário, bem como 

nome, endereço e telefone do entrevistado estão no início da primeira folha do questionário. 

(ANEXO 1). São usadas escalas nominais porque os dados são meramente classificatórios. 

 

3.4.4.3 Filtros  

 

Filtros são critérios definidos pelo pesquisador para selecionar a amostra (COOPER; 

SCHINDLER, 2003). 

No estudo, incluem-se dois tipos de filtros: filtro para evitar viés de seleção e filtro para 

não incluir na amostra participantes que estejam em desacordo com algum objetivo do estudo. 

O filtro utilizado para evitar um possível viés de seleção tem como finalidade não incluir, 

na amostra, participantes que possuam um grau de conhecimento privilegiado sobre aspectos 

relevantes da pesquisa. (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Parte-se do pressuposto que 

algumas pessoas, em função das atividades que exercem, podem ter idéias preconcebidas 

sobre algumas questões da pesquisa, tais como critérios de escolha e marcas lembradas, vistas 

e informadas. Nesse caso, as alternativas de respostas selecionadas não corresponderiam ao 

que efetivamente ocorre no processo decisório de compra. Em função disso, não são aceitos 

participantes que trabalhem em áreas de publicidade e marketing, ramo de confecções, 

pesquisa de mercado e televisão, rádio e jornal. 
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Outros filtros que determinam o encerramento da entrevista: o entrevistado residir fora de 

Fortaleza, já que o objetivo é avaliar a atitude do comprador de Fortaleza, e enquadrar-se na 

classe socioeconômica E, por não interessar ao estudo. 

 

3.4.4.4 Dados para classificação socioeconômica e demográfica 

 

Os dados para a classificação socioeconômica consideraram os critérios de classificação 

Brasil ou critério Brasil da ANEP (Associação Nacional das Empresas de Pesquisa 1997).  

 

3.4.4.5 Dados referentes ao problema e objetivos do estudo 

 

Essa parte do questionário tenta reviver, através de estímulos (questões) estruturados e 

ordenados segundo uma seqüência, a experiência (compra) vivida pelo entrevistado logo após 

sua efetivação, numa tentativa de minimizar os efeitos da transitoriedade da memória e a 

distorção de lembranças, conforme está mencionado na justificativa da escolha dos métodos 

de pesquisa e de coleta de dados. 

 

3.4.4.6 Questões do instrumento de coleta de dados 

 

A seguir, todas as questões formuladas no questionário são analisadas considerando o tipo 

de perguntas e a escala de mensuração (ANEXO 1). 

 

Questão 1 – Que peça você escolheu e comprou? 

Utiliza-se uma pergunta fechada, de múltipla escolha, mas de resposta única, ou seja, 

assinala-se apenas a peça a ser pesquisada, isto é, a peça comprada. A escala é nominal e 

meramente indicativa. 

Quando o entrevistado comprar mais de um produto, recomenda-se ao entrevistador que 

escolha apenas um deles. O pressuposto é que os critérios de escolha, a formação do conjunto 

de consideração e as regras de decisão aplicadas não são as mesmas para produtos diferentes, 

com preços diversificados e até de marcas diferentes. 

Foram levantados, antes da elaboração do questionário, junto a algumas lojas que 

comercializam surfwear, quais os principais produtos vendidos dessa categoria. O item 

acessório (de vestuário) forma uma categoria especial que engloba diversos produtos, 

portanto, especifica-se, no questionário, aqueles que se incluem no conceito. 
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Questão 2 – Classifique, em ordem de importância, quais os critérios que influenciaram 

sua decisão de compra. O mais importante será o número 1; o segundo mais importante 

será o número 2; o terceiro, se houver, será o número 3 e assim por diante.  

A pergunta relaciona-se com uma das variáveis da pesquisa - importância relativa dos 

critérios que influenciam a decisão de compra - e com o objetivo - determinar os critérios de 

avaliação e o grau de importância atribuído a cada um na seleção de alternativa pré-compra. 

A técnica utilizada na elaboração da questão foi o escalonamento comparativo por ordem 

de posto (MALHOTRA, 2001). A resposta exige que o entrevistado compare entre si todos os 

sete critérios utilitários citados (marca, cor, preço, estampa, modelo/estilo, qualidade da 

confecção e tecido) e classifique, em ordem de importância segundo sua percepção 

(importância relativa), apenas aqueles que influenciaram sua decisão de compra. Inicialmente, 

os critérios citados foram levantados junto a fabricantes de surfwear e validados durante o 

pré-teste do questionário.  

Para evitar o viés de posição das opções, apresenta-se ao entrevistado o cartão de 

respostas circular denominado de “roda com critérios” (ANEXO 2). 

Observação. Ressalta-se que, durante o trabalho de campo, nenhum outro critério utilitário 

foi apontado pelos respondentes, embora a pergunta desse espaço para algum critério não 

citado.  

 

Questão 3 – Apenas desses critérios (os critérios citados na questão 1), indique a 

importância de cada um.  

Relaciona-se com a variável da pesquisa – a importância absoluta de cada critério que 

influenciou a decisão de compra - e com o objetivo - determinar os critérios de avaliação e o 

grau de importância atribuído a cada um na seleção de alternativa pré-compra.  

Vincula-se às respostas selecionadas pelo entrevistado na pergunta anterior. A intenção foi 

questionar a importância absoluta que cada critério assinalado tem para o entrevistado que o 

escolheu. A técnica utilizada foi o do escalonamento não-comparativo do tipo diferencial 

semântico de sete posições (MALHOTRA, 2001). As categorias de opostos situadas nos 

extremos são “importante (7)” e “sem importância (1)”. As escalas de diferencial semântico 

são bastante utilizadas em pesquisas de marketing pela sua facilidade de construção, aplicação 

e análise (MATTAR, 1996). 

Questão 4 - Se você pretendia comprar esta peça, de que marcas que você lembrou antes 

de vir à loja?  



 66 

Trata-se de uma questão aberta. Relaciona-se com a variável da pesquisa – quantidade de 

marcas lembradas - e com o objetivo - descrever a construção do conjunto de consideração e o 

número médio de alternativas de escolha que o compõe.  

Em função do grande número de marcas de surfwear comercializadas na cidade de 

Fortaleza, opta-se por formular uma questão aberta, onde o entrevistado tem liberdade para 

citar as marcas lembradas. Incluem-se quatro espaços para relacionarem-se as possíveis 

marcas citadas. Para facilitar a tabulação dos dados, incluem-se alternativas que indicam a 

quantidade de marcas lembradas pelo entrevistado: 1. Nenhuma marca, 2. Uma marca, 3. 

Duas marcas, 4. Três marcas, 5. Mais de três marcas. 

 Observação. Os quatro espaços, para o registro das marcas lembradas foi considerado 

suficiente a partir das observações realizadas com o pré-teste do questionário, onde o número 

de marcas citadas não ultrapassou a quatro. Esse fato confirmou-se também no trabalho de 

campo, pois apenas sete respondentes citaram quatro marcas. 

 

Questão 5 – Quando chegou à loja, que marcas você viu ou foi informado?  

Está relacionada com a variável da pesquisa – quantidade de marcas vistas ou informadas 

na loja - e com o objetivo - descrever a construção do conjunto de consideração e o número 

médio de alternativas de escolha que o compõe.  

Trata-se de uma pergunta de múltipla escolha semi-aberta (SAMARA; BARROS, 2002). 

Os dados coletados são nominais e meramente indicativos. O entrevistado primeiro opta por 

uma ou mais alternativas pré-definidas: 1. Vitrine da loja, 2. Propaganda na loja, 3. Interior da 

loja, 4. Vendedor, 5. Outra fonte, e depois cita livremente as marcas vistas ou informadas em 

cada categoria.  

As alternativas foram definidas como sendo as prováveis fontes onde o comprador 

pudesse ampliar o número de marcas conhecidas e passíveis de serem incluídas no seu 

conjunto de consideração (MOWEN; MINOR, 2003).  

Incluem-se apenas quatro espaços para o registro das marcas conforme justificativa na 

questão 4. Para facilitar a tabulação, inclui-se, no final de cada categoria, o total de marcas 

citadas. 

Observação. O pré-teste do questionário confirmou a utilização dessas alternativas de 

resposta, embora, no trabalho de campo nenhum entrevistado tenha citado alguma marca 

proveniente de “outra fonte”. 
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Questão 6 – De todas as marcas que você lembrou, que viu, ou que foi informado na loja, 

quais as que você separou para escolher a peça que você comprou? 

Relaciona-se com a variável da pesquisa - quantidade de marcas que compõe o conjunto 

de consideração - e com o objetivo - descrever a construção do conjunto de consideração e o 

número médio de alternativas de escolha que o compõe.  

O pressuposto assumido é de que as marcas separadas são aquelas que efetivamente 

formam o conjunto de consideração e representam as alternativas sobre as quais o consumidor 

exercerá sua escolha.  

A pergunta é aberta possibilitando ao entrevistado citar livremente as marcas que 

escolheu. Semelhante às anteriores e pelas mesmas justificativas, existem quatro espaços para 

o registro das marcas. Os dados coletados são nominais e meramente indicativos. Para 

facilitar a tabulação, acrescenta-se um espaço para totalizar a quantidade de marcas citadas 

pelos respondentes. 

 

Questão 7 - Qual o primeiro critério que você utilizou para separar as peças que lhe 

interessavam?   

Questão 8 – Depois de separadas as peças, qual o segundo critério que você utilizou para 

escolher a peça comprada? e 

Questão 9 – Depois de separadas as peças pela segunda vez, você utilizou ainda um 

terceiro critério para decidir que peça comprar? 

As três perguntas relacionam-se com a variável da pesquisa - regras de decisão não- 

compensatórias - e com o objetivo – verificar como se aplica na seleção de alternativa pré-

compra. As perguntas são fechadas e de múltipla escolha de resposta única. 

No estudo, testa-se a regra lexicográfica, onde os produtos de marcas diferentes são 

comparados inicialmente em relação ao atributo mais importante. Os produtos assim 

selecionados são, a seguir, comparados ao segundo atributo mais importante e continuando 

esse processo até que o empate seja quebrado e um produto ou marca é finalmente escolhido e 

comprado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Na questão 7, solicita-se ao entrevistado que escolha inicialmente o atributo mais 

importante utilizado na comparação e na seleção dos produtos considerados. 

Na questão 8, partindo-se do pressuposto que foram separados alguns produtos com base 

no primeiro critério de seleção, e a peça ainda não foi comprada, solicita-se que o entrevistado 

cite o segundo atributo utilizado para comparar e selecionar a peça comprada entre os 
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produtos remanescentes. Caso a compra tenha se efetivado, assinala-se a resposta “não usei 

mais nenhum critério”. 

Na questão 9 - a última questão desse bloco, segue-se o mesmo raciocínio da questão 8. A 

compra ainda não se efetivou e solicita-se, ao entrevistado, que mencione um terceiro atributo 

utilizado na comparação das marcas restantes. Caso a escolha definitiva já tenha ocorrido é 

assinalada a resposta “não usei mais nenhum critério”. 

 

Questão 10 – Você estabeleceu uma quantia para gastar na compra desta peça?  

Questão 11 - Você separou peças que ultrapassaram a quantia estabelecida?  

Questão 12 - O que levou você a gastar mais do que pretendia? 

Estas questões estão vinculadas à variável – regra de decisão compensatória e ao objetivo 

– identificar as principais regras de decisão aplicadas na seleção de alternativa pré-compra.  

O objetivo é verificar, na amostra, a utilização de uma regra compensatória simples, isto é, 

se um critério percebido como fraco pode ser compensado por um ponto forte percebido em 

outro critério (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). No estudo, é proposta somente a 

avaliação do desempenho do critério preço do produto. 

São utilizadas três perguntas encadeadas para coletar dados que confirmem o pressuposto 

de que quando o preço, um dos critérios utilizados na avaliação pré-compra, tem um 

desempenho fraco, isto é, acima da quantia pré-determinada pelo entrevistado, ele pode ser 

compensado por um ponto forte atribuído a um outro critério, e o produto é selecionado. 

Para que a regra compensatória possa ser testada, precisa-se partir do pressuposto de que o 

comprador definiu previamente uma quantia a gastar com o produto e que se esse valor é 

ultrapassado (ponto fraco). Busca-se então identificar que outro critério (ponto forte) 

compensou o fraco desempenho do preço e o levou a selecionar o produto. Caso a quantia 

prevista não seja ultrapassada, a regra compensatória não pode ser testada. 

Na Figura 6, estão sintetizados os objetivos, variáveis e questões formuladas, 

demonstrando a congruência existente entre eles. 
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OBJETIVOS VARIÁVEIS QUESTÕES 
- (O1) Identificar a importância relativa  
dos critérios de avaliação na seleção de 
alternativa pré-compra de produtos de 
surfwear. 

- (V1) Peça comprada 
 
- (V2) Importância relativa dos 
critérios que influenciam a decisão de 
compra. 
 
- (V3) Importância absoluta de cada 
critério que influencia a decisão de 
compra. 

- (Q1) Que peça você escolheu e 
comprou? 
- (Q2) Classifique em ordem de 
importância quais os critérios que 
influenciaram sua decisão de compra? 
- (Q3) Apenas desses critérios, indique 
a importância de cada um ? 

- (O2) Identificar o número médio de 
alternativas pré-compra (marcas) que  
compõe o conjunto de consideração. 

- (V4) Quantidade de marcas 
lembradas. 
 
 
- (V5) Quantidade de marcas vistas ou 
apresentadas na loja. 
 
- (V6) Quantidade de marcas que 
compõe o conjunto de consideração. 

- (Q4) Se você pretendia comprar esta 
peça, de que marcas você lembrou 
antes de vir ã loja? 
 
- (Q5) Quando chegou à loja, que 
marcas você viu ou foi informado ? 
 
- (Q6) Quais as marcas você separou 
para escolher aquela que você 
comprou? 

- (O3) Identificar as regras de decisão 
aplicadas na seleção de alternativa pré-
compra. 

- (V7) Regras de decisão não 
compensatórias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (V8) Regras de decisão 
compensatórias. 

- (Q7) Qual o primeiro critério que 
você utilizou para separar as peças que 
lhe interessavam? 
- (Q8) Depois de separadas as peças, 
qual o segundo critério que você 
utilizou para escolher a peça 
comprada? 
- (Q9) Depois de separadas as peças 
pela segunda vez, você utilizou ainda 
um terceiro critério para definir que 
peça comprar? 
- (Q10) Você estabeleceu uma quantia 
para gastar na compra desta peça? 
- (Q11) Você separou peças que 
ultrapassaram a quantia estabelecida? 
- (Q12) O que levou você a gastar mais 
do que pretendia? 

- (O4) Identificar o perfil 
socioeconômico e demográfico do 
comprador. 

- (V9) Classe social Brasil 
 
 
- (V10) Faixa etária 
- (V13) Sexo 

- (CB1) Itens de conforto 
- (NI) Nível de instrução 
- (P1) Classe social Brasil 
- (P2) Qual a sua idade? 
- (P6) Qual seu sexo?  

- (O5) Identificar atividades de esporte 
e lazer do comprador. 

- (V11) Divertimento/lazer 
 
- (V12) Esporte praticado 

- (P3) Quais seus divertimentos 
prediletos? 
- (P4) Você pratica algum esporte ? 

- (06) Identificar a freqüência de 
compra de produtos de surfwear. 

- (V14) Freqüência de compra - (P6) Quantas vezes você compra por 
ano bermuda, blusa, calção, calça, 
camisa, maiô e acessório etc.?  

Figura 6 – Quadro de congruência entre objetivos, variáveis e perguntas do questionário 
Fonte: Elaborado por esse estudo 
 

3.4.5 Técnicas de amostragem 

 

De acordo com Malhotra (2001), as técnicas de amostragem são basicamente classificadas 

em: 

a) amostragem probabilística - fundamenta-se no conceito de seleção aleatória da 

amostra, isto é, assegura-se, pela utilização de determinados procedimentos, que todos 
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os elementos da população têm igual chance, diferente de zero, de serem selecionados 

para integrar a amostra (COOPER; SCHINDLER, 2003); 

 

b) amostragem não-probabilística - não utiliza a seleção aleatória dos integrantes da 

amostra e fundamenta-se no julgamento pessoal do pesquisador (MALHOTRA, 2001). 

Não permite também fazer inferências sobre o universo, pois, nesses casos, é 

desconhecido o erro ocorrido na seleção dos elementos da amostra (erro de 

amostragem) (SAMARA; BARROS, 2002). 

 

É nítida a vantagem das técnicas probabilísticas sobre as não-probabilísticas. Na 

amostragem probabilística, a seleção aleatória dos elementos da população reduz ou elimina 

os vieses da amostragem. 

Permite também, a partir do parâmetro definido pela amostra, estimar um intervalo dentro 

do qual o parâmetro da população está contido. Esses dois fatores ampliam o nível de 

confiança de que a amostra é representativa da população da qual ela foi extraída. Na 

amostragem não-probabilística, a chance de um elemento da população ser selecionado para 

integrar uma amostra é desconhecida. Embora sejam definidos previamente critérios ou 

formas para a inclusão de um elemento na amostra, há maior chance de surgirem vieses, pois, 

em última análise, a escolha dos participantes depende do discernimento e honestidade dos 

pesquisadores de campo (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Apesar das restrições apresentadas pelas técnicas não-probabilísticas, elas foram 

escolhidas para dar continuidade à pesquisa que integra o presente estudo, conforme está 

descrito mais adiante no item justificativa para a escolha da amostragem não probabilística 

 

3.4.5.1 Técnicas de amostragem não probabilísticas 

 

As principais técnicas de amostragem não probabilísticas, segundo Sâmara e Barros 

(2002), são:  

 

a) amostragem por conveniência - os elementos integrantes da amostra são selecionados 

de acordo com a conveniência do pesquisador. Os entrevistadores, definido um 

determinado local, têm a liberdade para escolher qualquer um que estiver disponível 

para responder o questionário. É o método menos confiável, mas geralmente o mais 

barato e mais fácil de realizar em nível de trabalho de campo. Pode ser utilizado nos 
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estágios iniciais de pesquisa exploratória. Às vezes, “os resultados podem apresentar 

evidências tão esmagadoras que um procedimento de amostragem mais sofisticado se 

torna desnecessário” (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 168); 

 

b) amostragem por julgamento - é uma forma de amostragem por conveniência acrescida 

de um componente intencional. Os integrantes da amostra passam por filtros, isto é, 

são selecionados para atender a alguns critérios definidos pelo pesquisador 

(julgamento do pesquisador) (COOPER; SCHINDLER, 2003). Pressupõe que os 

componentes escolhidos estejam aptos a fornecer as informações requeridas pela 

pesquisa e que sejam representativos da população (MALHOTRA, 2001); 

 

c) amostragem por quotas - define uma amostra que se relacione, em alguns aspectos, 

com o universo a ser pesquisado (SAMARA; BARROS, 2002). Para sua 

determinação, consideram-se dois requisitos: ter uma distribuição na população que 

possa ser estimada e ser conveniente ou pertinente ao tópico estudado (julgamento) 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 

3.4.5.2 Justificativa para a escolha da amostragem não probabilística 

 

As justificativas para a escolha de uma técnica de amostragem não-probablística para o 

estudo fundamentam-se basicamente em três argumentos: 

  

a) população-alvo - são todos os compradores de surfwear residentes na cidade de 

Fortaleza/CE. Esse número não está disponível, nem se conhece a proporção da 

população total que adquire esse tipo de produto. Para que se adotasse no estudo uma 

técnica de amostragem probabilística, todos os compradores de surfwear deveriam, de 

alguma forma, ser cadastrados e selecionados, por algum critério aleatório, para 

participar da amostra. A opção pela amostragem não-probabilística foi contingencial 

para possibilitar a realização do estudo, embora o autor esteja consciente das 

limitações que cercam os resultados de pesquisas obtidos com essa técnica, pois 

“como não há maneira de determinar a probabilidade de escolha de qualquer elemento 

em particular para inclusão na amostra, as estimativas obtidas não são estatisticamente 

projetáveis sobre a população” (MALHOTRA, 2003, p. 305); 
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b) objetivos do estudo - embora o estudo tenha optado por uma pesquisa descritiva e 

quantitativa, não deixa, de ser um tipo de estudo preliminar sobre o processo de 

decisão de compra do consumidor de surfwear da cidade de Fortaleza, uma vez que 

não foi encontrada nenhuma pesquisa similar. Portanto, os resultados obtidos devem 

ser considerados com as devidas limitações e analisados mais como tendências 

seguidas pela amostra analisada, que poderão ou não ser assumidas pela populaçã;  

 

c) recursos financeiros limitados - cmo o autor da pesquisa dispõe de recursos 

financeiros limitados para sua realização da pesquisa, a opção por uma técnica não-

probabilística se impõe. A quantidade de entrevistas realizadas e o número de 

pesquisadores utilizados estão condicionados à verba disponível. 

 

3.4.6 Seleção da amostra 

 

A técnica não-probabilística utilizada no presente estudo é a amostragem por julgamento. 

Os critérios (filtros) que definem quem deve integrar a amostra são: ter comprado um produto 

de surfwear no período da pesquisa, residir na cidade de Fortaleza, não trabalhar nas áreas de 

publicidade/marketing, pesquisa de mercado, confecções e TV/rádio/jornal e não pertencer à 

classe socioconômica E. Esses critérios, no instrumento de coleta de dados, estão 

representados pelos filtros, que definem se o entrevistador prossegue ou encerra a entrevista, 

isto é, se o comprador integra ou não a amostra. 

A escolha do período que vai do dia 14 de dezembro de 2004 até o dia 19 de dezembro de 

2004 para a realização da coleta de dados foi estratégica, para que se pudesse obter o maior 

número possível de entrevistas num tempo reduzido, já que nessa época (proximidade do 

Natal) ocorre tradicionalmente um grande volume de compras. Essa época também mostra-se 

favorável por não existirem liquidações ou promoções de preço que poderiam originar  algum 

tipo de viés nos resultados.  

A estratégia para a inclusão dos participantes, na amostra, recomenda que eles sejam 

abordados na loja ou em suas imediações e logo após a conclusão do ato da compra.  

A seleção de lojas realiza-se a partir de um cadastro de empresas especializadas na 

comercialização de surfwear, consolidado a partir de listagens fornecidas por fabricantes de 

surfwear de Fortaleza. 

Observação. A amostra da pesquisa ficou constituída por 210 participantes, que 

correspondeu ao número de compradores de surfwear da cidade de Fortaleza abordados no 
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período de coleta. 

 

3.4.7 Pré-teste do questionário 

 

Foram programados dois pré-testes. O primeiro foi realizado pelo autor do estudo e um 

pesquisador, com uma amostra de dez pessoas, em duas lojas especializadas na 

comercialização de surfwear. Após a entrevista, agradeceu-se a colaboração e os entrevistados 

foram informados de que se tratava de um pré-teste de um questionário de uma futura 

pesquisa. As observações sobre o questionário foram anotadas no próprio formulário e 

revistas no final de cada entrevista. A análise dos resultados do primeiro pré-teste concluiu 

que o tempo de entrevista estava muito longo (cerca de trinta minutos), deixando o 

entrevistado impaciente e desatento para responder as últimas questões. A solução foi 

suprimir duas perguntas que foram julgadas dispensáveis para os propósitos do estudo e assim 

reduzir o tempo de entrevista. O instrumento inicial continha 14 questões (ANEXO 3).  

O segundo pré-teste foi realizado com os três pesquisadores que iriam realizar o trabalho 

de campo. Foram trinta entrevistas (dez para cada entrevistador) em três lojas. Após esse pré-

teste, foi realizada uma reunião com os entrevistadores e o autor do estudo. A partir da análise 

dos resultados do pré-teste, foram feitas algumas alterações nos enunciados de algumas 

questões e ampliadas as instruções para o entrevistador. O questionário assumiu então sua 

forma definitiva ( ANEXO 1). 

 

3.4.8 Trabalho de campo 

 

Para o trabalho de campo do estudo, foi contratada a empresa Adm Soluções, vinculada à 

Universidade Estadual do Ceará. A empresa foi escolhida por já possuir experiência nesse 

tipo de trabalho e pelo orçamento apresentado. Nessa ocasião, ficou contratado também que a 

preparação e a tabulação dos dados seriam de responsabilidade da empresa sob a coordenação 

do autor do estudo. 

Os critérios que orientaram a seleção dos entrevistadores foram sociabilidade, 

comunicabilidade, juventude, aparência agradável, educação e experiência. (MALHOTRA). 

Os entrevistadores foram previamente treinados sobre a aplicação do questionário, antes da 

realização do segundo pré-teste. Especial atenção foi dada aos tópicos que deveriam observar, 

incluindo as atitudes e o comportamento do entrevistado durante o desenrolar da entrevista. O 

segundo treinamento realizou-se durante a reunião de avaliação dos resultados do pré-teste e o 
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terceiro na apresentação do formato definitivo do questionário, que incorporava as 

modificações sugeridas e aprovadas na reunião. 

Enfatizou-se, nos treinamentos, o cumprimento das instruções contidas tanto na folha de 

rosto do questionário como as que acompanhavam as perguntas. Ressaltou-se também que 

durante a entrevista não fosse alterada a seqüência de apresentação das questões e nem a sua 

linguagem; que cada pergunta fosse lida pausadamente e repetidas as que não fossem bem 

entendidas; e que se evitasse a pressa para que o entrevistado tivesse o tempo necessário para 

refletir sobre cada questão. 

Ficou acertado que a empresa contratada supervisionaria o trabalho de campo e que 

manteria contato permanente com os pesquisadores e o autor do estudo, durante a realização 

do trabalho de campo, através de telefone celular.  

Observação. O trabalho de campo foi realizado no período previsto e as entrevistas foram 

realizadas no interior ou nas imediações das lojas como estava previsto. 

Na seqüência, são apresentados os resultados da pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa compreendem as seguintes etapas: dificuldades encontradas na 

coleta de dados, preparação dos dados e a análise dos resultados.  

 

4.1 Dificuldades encontradas no trabalho de campo 

 

As principais dificuldades foram: 

 

a) depuração do cadastro de lojas - o objetivo era evitar-se o deslocamento em vão dos 

pesquisadores; o contato prévio, por telefone, para verificar se as lojas continuavam 

em atividade e no ramo de comercialização de surfwear, mostrou-se ineficaz, pois as 

pessoas que atendiam relutavam ou negavam-se a fornecer informações sobre as 

atividades atuais ou até mesmo sobre a localização das lojas; 

 

b) lojas fechadas ou que mudaram de ramo - a conseqüência da não depuração do 

cadastro, foi que lojas designadas como local de coleta de dados, nos bairros, 

encontravam-se fechadas, não mais comercializavam surfwear ou transformaram-se 

em armarinhos, ficando, portanto, fora do escopo do estudo. O trabalho de campo 

concentrou-se então mais no centro da cidade, que reúne um grande número de lojas 

de surfwear e que atrai compradores de todos os bairros da cidade; 

 

c) compradores residentes fora da cidade de Fortaleza - a cidade de Fortaleza concentra 

mais de cinqüenta lojas que comercializam surfwear e atrai compradores de outras 

cidades integrantes da região metropolitana, que, portanto, não puderam participar da 

amostra, pois não residiam em Fortaleza. 

 

 4.2 Preparação dos dados 

 

A preparação dos dados envolve três fases: edição, codificação e ajuste estatístico. 

 

4.2.1. Edição 

 

O objetivo da edição é revisar os questionários e identificar possíveis erros, omissões 
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(questões não respondidas ou incompletas), inconsistências (respostas incoerentes 

logicamente, principalmente em questões encadeadas), respostas insatisfatórias, respondentes 

inadequados etc. (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Quando possível, são corrigidos para que 

os dados se tornem “consistentes com o objetivo da pergunta e outras informações do survey, 

anotados uniformemente, completos e organizados para simplificar a codificação” (COOPER; 

SCHINDLER, 2003, p. 342). 

No presente estudo, à medida que os questionários preenchidos eram entregues, procedia-

se à revisão dos mesmos. O objetivo era de editá-los, quando possível, sem comprometer a 

qualidade dos dados, ou rejeitá-los, em caso contrário. Das duzentas e dez entrevistas 

realizadas, apenas dez questionários foram rejeitados: quatro, por respondentes inadequados, 

quatro, por inconsistências e dois, por questões não respondidas ou incompletas. A edição ou 

rejeição foi realizada conjuntamente pela equipe de supervisão e pelo autor do estudo.  

 

4.2.2 Codificação 

 

Nesse estudo, a maioria das questões foi pré-codificada e, para as abertas ou semi-abertas, 

foi deixado um espaço para a codificação no próprio questionário (ANEXO 1) 

 

4.2.3 Ajuste estatístico de dados 

 

Na apresentação de resultados, são feitos alguns ajustes para melhorar a qualidade da 

análise. Utiliza-se a média ponderada, isto é, são atribuídos pesos diferenciados para as 

posições que os dados ocupam, em ordem de importância, nas respostas das questões 

construídas pela técnica de escalonamento por posto. Isso evidencia-se durante a análise de 

resultados. 

 

4.3 Análise dos resultados 

 

A estratégia básica para a análise de dados consiste em determinar a distribuição de 

freqüência de cada variável e calcular a média ou porcentagens a ela atribuídas. (AAKER; 

KUMAR; DAY, 2001). 

A seguir, são analisados os resultados tendo por base as questões propostas no 

questionário e as variáveis a que estão relacionadas. 
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Variável V1 – Peça comprada. 

Questão Q1 do questionário: Que peça você escolheu e comprou? 

 

   Tabela 1 – Distribuição das peças compradas pelos consumidores 

Peça comprada fa      fr (%) 
Camiseta/blusa/regata 68 34,00   
Bermuda 49 24,50    
Camisa 49 24,50   
Acessórios 17 8,50   
Calça 15 7,50   
Calção/short 1 0,50   
Sunga/maiô 1 0,50   
Total de observações 200 100,00   

       Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

A maior freqüência de compra ficou com a camiseta (34,0 %), seguidas da bermuda e 

camisa, cada uma com 24,5 %. 

 

Variável V2 - Importância relativa dos critérios que influenciam a decisão de compra 

Questão Q2 do questionário: Classifique, em ordem de importância, quais os critérios 

que influenciaram sua decisão de compra. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos critérios em ordem de importância (valor relativo). 

Totais 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 
Critério 

fa Fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

Marca 144 72,0 70 35,0 40 20,0 17 8,5 11 5,5 3 1,5 3 1,5 0 0 0 0 

Cor 111 55,5 16 8,0 36 18,0 32 16,0 23 11,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 0 0 

Modelo/estilo 109 54,5 43 21,5 33 16,5 22 11,0 7 3,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 0 0 
Preço 100 50,0 23 11,5 34 17,0 31 15,5 6 3,0 3 1,5 1 0,5 2 1,0 0 0 

Qualidade  63 31,5 18 9,0 21 10,5 14 7,0 5 2,5 2 1,0 3 1,5 0 0 0 0 

Tecido 60 30,0 9 4,5 18 9,0 20 10,0 10 5,0 1 0,5 2 1,0 0 0 0 0 

Estampa 59 29,5 20 10 14 7,0 12 6,0 6 3,0 3 1,5 0 0 4 2,0 0 0 

Outro critério 0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

A ordem de importância dos critérios representa o valor relativo dos oito critérios na 

percepção dos entrevistados. 

O critério marca aparece como aquele que mais influencia a decisão de compra - aparece 

em 144 citações, ou seja, em 72% do total da amostra. A seguir surgem, cor com 111 citações 
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(55,5%), modelo/estilo, com 109 citações (54,5%) e preço, com 100 citações (50,0%). 

Nenhum outro critério surgiu durante a coleta de dados.  

 

Tabela 3 – Média ponderada dos critérios em ordem de importância (valor relativo) 

Méd. pond 1 x 10 2 x 6 3 x 5 4 x 4 5 x 3 6 x 2 7 x 1 
Critério fa fr Fa fr fa fr fa fr fa fr fa Fr fa Fr fa fr 

Marca 35,0 17,5 700 350 240 120 85 42,5 44 22 9 4,5 6 3,0 0 0 

Modelo/estilo 25,0 12,5 430 215 198 99 110 55 28 14 6 3 2 1 1 0,5 
Cor 20,6 9,7 160 80 216 108 160 80 92 46 6 3 2 1 1 0,5 

Preço 20,2 9,1 230 115 204 102 155 77,5 24 12 9 4,5 2 1 2 1 

Qualidade da confec. 13,2 6,6 180 90 126 63 70 35 20 10 6 3 6 3 0 0 

Estampa 12,3 6,2 200 100 84 42 60 30 24 12 9 4,5 0 0 4 2 

Tecido 11,1 5,6 90 45 108 54 100 50 40 20 3 1,5 4 2 0 0 

Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Para definir-se a posição relativa de cada critério, fez-se um ajuste estatístico e utilizou-se 

a média ponderada das sete posições possíveis de serem ocupadas pelos critérios. Atribuíram-

se pesos 10, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 respectivamente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de importância 

e calculou-se a média ponderada dos critérios.  

A justificativa é de que as primeiras posições têm importância relativa maior do que as 

últimas, daí atribuírem-se pesos diferenciados a cada posição.  

O critério marca destaca-se como o mais importante dentre todos os critérios que 

influenciam a decisão de compra, com 35,0 de média ponderada. A seguir, vem o critério 

modelo/estilo, com 25,0 de média. No terceiro lugar em importância, aparece o critério cor, 

com 20,6 de média e, em quarto lugar, o preço, com 20,2.  

 

Tabela 4 - A importância dos critérios para os compradores de diversos produtos. 

Produtos comprados x critérios colocados em primeiro lugar em grau de importância 

% de compradores 
Produto comprado 

Marca em 
1º. 

Cor em 
1º. 

Preço 
em 1º. 

Estampa 
em 1º. 

Modelo 
em 1º. 

Qualid 
em 1º. 

Tecido 
em 1º. 

Camiseta/blusa/regata 
Bermuda 
Camisa 
Acessórios 
Calça 
Sunga/maiô 
Calção/short 

29,41 
36,73 
42,86 
41,18 
26,67 
0,00 
0,00 

10,29 
4,08 
4,08 
17,65 
13,33 
0,00 
0,00 

11,76 
14,29 
2,04 
17,65 
20,00 
0,00 
0,00 

14,71 
6,12 
12,24 
0,00 
6,67 
0,00 
0,00 

20,59 
16,33 
28,57 
17,65 
26,67 
0,00 
0,00 

5,88 
18,37 
6,12 
0,00 
6,67 
0,00 
0,00 

5,88 
4,08 
4,08 
5,88 
0,00 
0,00 

    0,00 
Fonte: Elaborada por esse estudo. 
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Como foi pesquisada apenas uma peça por comprador, cruzaram-se as variáveis produto 

comprado em relação aos critérios e calculadas as freqüências relativas, para identificar-se o 

percentual de compradores que elegeu um determinado critério como o mais importante.   

Por exemplo, em relação ao produto camiseta, 29,41 % dos compradores elegeram a 

marca como o critério de escolha mais importante. 

Por tipo de produto comprado, verifica-se também a importância predominante dos 

critérios marca e modelo/estilo. 

 

Variável V3 - Importância absoluta de cada critério 

Questão Q3 do questionário: Apenas desses critérios, indique a importância de cada um. 

 

Tabela 5 - Distribuição das freqüências dos valores atribuídos a cada critério (valor absoluto) 

Critério Totais 1 2 3 4 5 6 7 
Marca 144 72,0 6 3,0 8 4,0 8 4,0 11 5,5 36 18,0 22 11,0 53 26,5 
Modelo/estilo 109 54,5 6 3,0 2 1,0 5 2,5 13 6,5 17 8,5 18 9,0 48 24,0 
Cor 111 55,5 7 3,5 11 5,5 3 1,5 11 5,5 25 12,5 11 5,5 43 21,5 
Preço 100 50,0 6 3,0 4 2,0 6 3,0 13 6,5 22 11,0 14 7,0 35 17,5 
Qualidade  63 31,5 0 0,0 0 0,0 6 3,0 1 0,5 8 4,0 14 7,0 34 17,0 
Tecido 60 30,0 3 1,5 5 2,5 3 1,5 5 2,5 15 7,5 5 2,5 24 12,0 
Estampa 59 29,5 4 2,0 8 4,0 5 2,5 8 4,0 14 7,0 7 3,5 13 6,5 
Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Os valores tabulados de 1 a 7 representam as sete posições possíveis na escala de 

diferencial semântico utilizada onde, o nível 1 significa “sem importância” e o nível 7 

“importante”. 

Como a questão é encadeada com a anterior, os totais de citações dos diversos critérios 

permanece o mesmo.  

 

Tabela 6 - Média dos valores absolutos de cada critério (valor absoluto) 

 
Critérios 

Totais 1 2 3 4 5 6 7 

 fa Média fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Marca 144 5,37 6 3,0 8 4,0 8 4,0 11 5,5 36 18,0 22 11,0 53 26,5 
Modelo/estilo 109 5,56 6 3,0 2 1,0 5 2,5 13 6,5 17 8,5 18 9,0 48 24,0 
Cor 111 5,17 7 3,5 11 5,5 3 1,5 11 5,5 25 12,5 11 5,5 43 21,5 
Preço 100 5,23 6 3,0 4 2,0 6 3,0 13 6,5 22 11,0 14 7,0 35 17,5 
Qualid conf.  63 6,10 0 0,0 0 0,0 6 3,0 1 0,5 8 4,0 14 7,0 34 17,0 
Tecido 60 5,25 3 1,5 5 2,5 3 1,5 5 2,5 15 7,5 5 2,5 24 12,0 
Estampa 59 4,58 4 2,0 8 4,0 5 2,5 8 4,0 14 7,0 7 3,5 13 6,5 
Fonte: Elaborada por esse estudo. 
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Calculadas as médias dos valores atribuídos individualmente a cada critério, os resultados 

situam-se entre 5,0 e 6,0, onde 7 é o valor máximo. As exceções ficam com os critérios 

qualidade da confecção, com média, 6,10 e estampa, com 4,58. 

 

Variável V4 – Quantidade de marcas lembradas  

Questão Q4 do questionário: Se você pretendia comprar esta peça, de que marcas que 

você lembrou antes de vir à loja?   

 

Tabela 7 – Quantidade de marcas lembradas pelos compradores 

Quantidade de marcas lembra-
das 

fa fr (%) 

0 0 0,0  
1 140 70,0   
2 33 16,5   
3 20 10,0   
4 ou mais 7 3,5   
Total de observações 200 100,0   

      Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Calculadas as freqüências absolutas e relativas, 70 % dos compradores lembram apenas de 

uma marca. A média das marcas lembradas é de 1,5 marcas.   

 

Variável V5 – Quantidade de marcas vistas ou apresentadas na loja. 

Questão Q5 do questionário: Quando chegou à loja, que marcas você viu ou foi 

informado? 

 

   Tabela 8 – Quantidade de marcas vistas na vitrine da loja 

Quantidade de marcas vistas 
na vitrine da loja 

fa fr (%) 

0 73 36,5   
1 65 32,5   
2 35 17,5   
3 14 7,0   
4 13 6,5   
Mais de 4 0 0   
Total de obsservações 200 100,0   

     Fonte: Elaborada por esse estudo. 
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A maior freqüência foi dos que não viram nenhuma marca na vitrine. A maior 

concentração fica entre zero e duas marcas vistas, com média em torno de 1,14 marcas. 

 

  Tabela 9 – Quantidade de marcas vistas na propaganda da loja. 

Quantidade de marcas vistas 
na propaganda da loja 

fa fr (%) 

0 163 81,5   
1 22 11,0   
2 11 5,5   
3 3 1,5   
4 1 0,5   
Mais de 4 0 0,0   
Total de observações 200 100,0   

     Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Apenas 19,5 % dos compradores viram alguma marca na propaganda exposta no interior 

da loja, ficando a média em torno de 0,3 marcas. 

    

Tabela 10 – Quantidade de marcas vistas no interior da loja. 

Quantidade de marcas vistas 
no interior da loja 

fa fr (%) 

0 76 38,0   
1 63 31,5   
2 28 14,0   
3 28 14,0   
4 5 2,5   
Mais de 4 0 0,0   
Total de observações 200 100,0   

     Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

A média de marcas vistas pelos compradores no interior da loja fica em torno de 1,11. 

 

    Tabela 11 – Quantidade de marcas apresentadas pelo vendedor. 

Quantidade de marcas apre-
sentadas pelo vendedor 

fa fr (%) 

0 108 54,0   
1 60 30,0   
2 23 11,5   
3 7 3,5   
4 2 1,0   
Mais de 4 0 0,0   
Total  de observações 200 100,0   

     Fonte: Elaborado por esse estudo. 
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Para mais da metade dos compradores, não foi apresentada nenhuma marca específica 

pelos vendedores, ficando a média em torno de 0,7. 

 

Variável V6 – Quantidade de marcas que compõe o conjunto de consideração  

Questão Q6 do questionário: De todas as marcas que você lembrou, que viu, ou se 

informou na loja, quais (quantas) você separou para escolher a peça comprada?                                                                                         

 

   Tabela 12 – Quantidade de marcas separadas para formar o conjunto de consideração 

Quantidade de marcas separadas fa fr (%) 

1 123 61,5   
2 62 31,0   
3 14 7,0   
4 1 0,5   
Total de observações 200 100,0   

    Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

A quantidade média de marcas que compõem o conjunto de consideração (marcas 

separadas) é de 1,5 marcas. Dos 200 entrevistados, 123 separaram apenas uma marca, 

trazendo, portanto, a média para baixo. 

 

    Tabela 13 - Marcas separadas p/ entrevistado conforme o produto comprado. 

Peça comprada pelo entrevistado x marcas separadas 
Número de marcas separadas 

Peça que comprou 
1 2 3 4 

Mais 
de 4 

Total 

Bermuda 100,00  
Camiseta/regata 100,00  
Calção/short 100,00  
Calça 100,00  
Camisa 100,00  
Sunga/maiô 100,00  
Acessórios 100,00  
Total 

48,98 
63,24 
100,00 
60,00 
61,22 
100,00 
88,24 
61,50 

42,86 
32,35 
0,00 
26,67 
26,53 
0,00 
11,76 
31,00 

6,12 
4,41 
0,00 
13,33 
12,24 
0,00 
0,00 
7,00 

2,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,50 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 100,00  

Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Como foi pesquisada apenas uma peça por comprador, cruzaram-se as variáveis produto 

comprado em relação ao número de marcas separadas, para identificar-se o percentual de 

compradores que separou especificamente uma determinada quantidade de marcas.   

Por exemplo, 48,98 % de compradores do produto bermuda separaram apenas uma marca. 
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Tabela 14 – Marcas separadas, lembradas, vistas ou informadas 

Quantidade de marca lembradas, vistas , informadas e separadas x número de entrevistados 

Marcas 
separadas 

 
Lembrança 

 
Vitrine 

Propag. 
na loja 

Interior 
da loja 

Vendedor 
Sepa-
raram 

% s/total de 
entrevistas 

 fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr  

Maresia 26 40,63 36 56,25 7 10,94 22 34,38 10 15,63 64 32,0   

Smolder 27 44,26 22 36,07 7 11,48 31 50,82 9 14,75 61 30,5   

Pena 15 46,88 16 50,00 4 12,50 11 34,38 11 34,38 32 16,0   

Greenish 10 31,25 15 46,88 4 12,50 12 37,50 5 15,63 32 16,0   

Bad Boy 7 30,43 11 47,83 0 0,00 5 21,74 5 21,74 23 11,5   

Cyclone 13 76,47 3 17,65 0 0,00 9 52,94 6 35,29 17 8,5   

Litorânea 0 0,00 1 10,00 0 0,00 4 40,00 2 20,00 10 5,0   

Abdul/Jabal 3 30,00 5 50,00 2 20,00 3 30,00 2 20,00 10 5,0   

No Crazy 1 14,29 3 42,86 0 0,00 3 42,86 1 14,29 7 3,5   

DoubleBeach 1 16,67 2 33,33 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6 3,0   

Solrac 2 40,00 1 20,00 0 0,00 3 60,00 1 20,00 5 2,5   

Hang Loose 1 20,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 2 40,00 5 2,5   

Quik Silver 1 33,33 1 33,33 0 0,00 2 66,67 1 33,33 3 1,5   

Kenner 2 66,67 0 0,00 0 0,00 1 33,33 1 33,33 3 1,5   

Yepp 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 2 1,0   

Urban 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 1,0   

DM 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,0   

Triton 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,5   

Suncoast 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,5   

Sleep 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1 0,5   

Seaway 1 100,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1 0,5   

Rusty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1 0,5   

Oceanos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,5   

Irie Look 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,5   

Extra Rosa 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,5   
Billabong 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1  0,5   

Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Por exemplo, a marca A foi considerada por 64 entrevistados. Ela foi lembrada por 26 

compradores, 36 a viram na vitrine, 7 na propaganda da loja, 22 no interior da loja e foi 

apresentada pelo vendedor a 10. 

A quantidade total de marcas diferentes citadas pelos compradores da amostra foi de 26 

(universo potencial das marcas consideradas pela amostra). 

As marcas A e B foram escolhidas por 62,5 % dos entrevistados e as C e D, por 32,0 %, o 

que perfaz 94,5 % na preferência dos entrevistados. 

 

Variável V7 – Regras de decisão não compensatórias. 

a) Questão Q7 do questionário: Qual o primeiro critério que você utilizou para separar 

as peças que lhe interessavam? 
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    Tabela 15 – Primeiro critério para separação de peças 

Critérios fa fr (%) 
Marca 58 29,0   
Modelo/estilo 57 28,5   
Preço 25 12,5   
Cor 23 11,5   
Estampa 18 9,0   
Qualidade da confecção 11 5,5   
Tecido 8 4,0   
Total de observações 200 100,0   

       Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Como primeiro critério para a separação das peças a serem compradas, aparecem marca e 

modelo/estilo, com percentuais praticamente iguais, 58 % e 57 % respectivamente. 

 

 

b) Questão Q8 do questionário: Depois de separadas as peças, qual o segundo critério 

que você utilizou para escolher a peça comprada? 
 

       Tabela 16 – Segundo critério para separação de peças 

Critérios fa fr (%) 
Preço 46 23,0   
Marca 31 15,5   
Cor 29 14,5   
Não usei mais nenhum critério 28 14,0   
Modelo/estilo 27 13,5   
Estampa 17 8,5   
Qualidade da confecção 17 8,5   
Tecido 5 2,5   
Total de observações 200 100,0   

      Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

Dos compradores que utilizaram um segundo critério  para a separação das peças, o preço 

surge com 23,0 % das citações. 

 

 

 

c) Questão Q9 do questionário: Depois de separadas as peças pela segunda vez, você 

utilizou ainda um terceiro critério para decidir que peça comprar? 
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     Tabela 17 – Terceiro critério para separação de peças 

Critérios fa fr (%) 
Não usei mais nenhum critério 101 50,50   
Preço 25 12,50   
Cor 21 10,50   
Marca 16 8,00   
Tecido 11 5,50   
Modelo/estilo 10 5,00   
Qualidade da confecção 9 4,50   
Estampa 7 3,50   
Total de observações 200 100,0   

      Fonte: Elaborada por esse estudo. 

 

A metade dos compradores não utilizou um terceiro critério para separar as peças 

compradas, sendo que preço e cor aparecem com maior destaque; 25% e 21% 

respectivamente. 

 

Variável V8 – Regras de decisão compensatórias  

Questão Q10 do questionário: Você estabeleceu uma quantia para gastar na compra 

desta peça? 

 

    Tabela 18 – Quantidade de compradores que estabeleceram quantias prévias para a 

    compra da peça 

Estabeleceram quantias prévias fa               fr (%) 
Sim 99 49,5   
Não 101 50,5   
Total de observações 200 100,0   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

Somente metade dos entrevistados afirmaram ter estabelecido previamente alguma quantia 

para a compra da peça. 

 

    Tabela 19 - Distribuição das quantias estabelecidas para a compra da peça 

Quantias prévias estabelecidas fa fr (%) 

Até R$ 50,00 87 87,9   
De R$ 51,00 a R$ 70,00  7 7,1   
De R$ 71,00 a R$ 100,00  5 5,0   
Mais de R$ 100,00 0 0,0  
Total de observações 99 100,0   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 
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Dos 50 % de compradores que estabeleceram alguma quantia para a compra da peça, 

cerca de 88 % indicou que ela ficaria igual ou abaixo de R$ 50,00. 

 

Variável V8 – Regras de decisão compensatórias  

Questão Q11 do questionário: Você separou peças que ultrapassaram a quantia 

estabelecida?  

     Tabela 20 – Quantidade de compradores que ultrapassaram a quantia estabelecida 

      para a compra da peça 

Ultrapassaram a quantia estabelecida fa fr (%) 
Sim 21 21,21   
Não 78 78,79   
Total de observações 99 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

Questão Q12 do questionário: O que levou você a gastar mais do que pretendia? 

 

    Tabela 21 – Critérios que compensaram o gasto adicional na compra da peça 

Critérios fa fr (%) 
Marca 9 42,85   
Modelo/estilo 8 38,10   
Qualidade da confecção 3 14,29   
Estampa 1 4,76   
Total de observações 21 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

Das justificativas para gastar mais do que o comprador pretendia, marca e modelo/estilo 

(pontos fortes) compensaram um preço mais elevado (ponto fraco) em 81 % dos casos. 

     

Tabela 22 – Marcas que compensaram o gasto adicional 

Marcas que justificaram o gasto 
adicional 

fa fr (%) 

Cyclone 10 47,62   
Smolder 6 28,57   
Maresia 2 9,52   
Urban 1 4,76   
Greenish 1 4,76   
Abdul Jabal 1 4,76   
Seaway 1 4,76   
Quik Silver 1 4,76   
Total de obsservações 21 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 



 87 

Das marcas adquiridas que ultrapassaram a quantia previamente estabelecida pelos 

compradores, duas marcas foram citadas por cerca de 75 % dos compradores. 

                 Tabela 23 – Compradores de produtos surfwear por classe social 

Classe social Brasil fa fr(%) 
A1 1 0,50   
A2 6 3,00   
B1 16 8,00   
B2 35 17,50   
C 93 46,50   
D 49 24,50   
Total de observações 200 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

As classes sociais C e D concentram cerca de 70 % dos compradores. 

 

Variável V10 – Faixa etária 

Questão P2 do questionário: Qual a sua idade? 

 

      Tabela 24 – Compradores de produtos surfwear por faixa etária 

Faixa etária fa fr (%) 
Menos de 14 anos 5 2,50   
De 14 a 17 anos 48 24,00   
De 18 a 21 anos 63 31,50   
De 22 a 25 anos 45 22,50   
De 26 a 29 anos 19 9,50   
30 ou + anos 20 10,00   
Total de observações 200 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

A maior concentração de compradores está na faixa etária compreendida entre 18 e 21 

anos, cerca de 31,5 % da amostra. A faixa de 14 e 25 anos reúne cerca de 80 % dos 

entrevistados. 

 

 

 

 

Variável V9 – Classe social Brasil 

Questão P1 do questionário: Classe social do comprador 
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Variável V11: Divertimento/lazer. 

Questão P3 do questionário: Quais seus divertimentos prediletos em ordem de 

importância? 

Tabela 25 – Compradores de produtos surfwear por tipo de divertimento 

Divertimento Total 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 
 fa fr fr fa fr fa fr fa Fr fa fr fa 
Praia 80,0 40,0 23,0 46 14,0 28 3,0 6 0 0 0 0 
Futebol 102 51,0 29,5 59 19,0 38 1,5 3 1,0 2 0 0 
Forró 24 12,0 4,0 8 5,0 10 2,0 4 1,0 2 0 0 
Cinema 16 8,0 2,5 5 3,5 7 1,5 3 0,5 1 0 0 
Fonte: Elaborada por esse estudo 
 

Os divertimentos prediletos dos compradores concentram-se basicamente em duas 

modalidades: futebol e praia, com cerca de 90 % dos participantes da amostra. 

 

Variável V12: Esporte praticado 

Questão P4 do questionário: Você pratica algum esporte? 
 

    Tabela 26 – Compradores de produtos surfwear por esporte praticado 

Esporte fa fr (%) 
Futebol 106 53,00   
Não 56 28,00   
Surfe 18 9,00   
Outro 14 7,00   
Natação 5 2,50   
Vôlei 1 0,50   
Total de observações 200 100,00   

                         Fonte: Elaborada por esse estudo 

 

Os compradores surfistas representam apenas 8,0 % da amostra. O futebol é praticado por 

mais da metade dos compradores (53,0%). 28,0 % declararam não praticar nenhum esporte. 

 

Variável V13: Sexo do comprador 

Questão P5 do questionário. 

    Tabela 27 – Compradores de produtos surfwear por sexo 

Sexo fa fr (%) 
Masculino 173 86,50   
Feminino 27 13,50   
Total de observações 200 100,00   

      Fonte: Elaborada por esse estudo 
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Os compradores do sexo masculino são a maioria: 86,5%. 

 

Variável V14: Freqüência de compra 

Questão P6 do questionário: Quantas vezes você compra por ano (produtos surfwear)? 

 

Tabela 28 – Freqüência média anual de compra de produtos surfwear 

 
Produto 1 2 3 4 5 6 ou + Não sabe Média 
 fa fr fa fr fa Fr fa fr Fa fr fa fr fa fr fa 
Bermuda 15 7,5 25 12,5 26 13,0 34 17,0 27 13,5 72 36,0 1 0,5 4,6 
Camiseta/blusa/regata 13 6,5 30 15,0 33 16,5 16 8,0 22 11,0 62 31,0 24 12,0 4,1 
Calção/short 18 9,0 29 14,5 24 12,0 21 10,5 13 6,5 39 19,5 56 28,0 2,3 
Calça 58 29,0 65 32,5 33 16,5 12 6,0 5 2,5 11 5,5 16 8,0 2,3 
Camisa  23 11,5 39 19,5 34 17,0 19 9,5 10 5,0 42 21,0 33 16,5 3,5 
Sunga/maiô 31 15,5 30 15,0 16 8,0 4 2,0 6 3,0 14 7,0 99 49,5 2,7 
Acessório 61 30,5 54 27,0 20 10,0 12 6,0 8 4,0 24 12,0 21 21,0 2,6 

Fonte: Elaborado por esse estudo 
 

A maior freqüência média de compra é de bermuda (4,6 peça/ano), a camiseta (4,1 

peça/ano) e a camisa (3,5 peça/ano). 
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5 CONCLUSÃO 

 

As conclusões do estudo demonstraram que o problema que lhe deu origem - como 

consumidores de Fortaleza/CE desenvolvem o processo de avaliação de alternativas pré-

compra de produtos surfwear? - obteve uma resposta satisfatória e os objetivos propostos 

foram alcançados. 

A seguir, as conclusões são apresentadas de acordo com os objetivos estabelecidos para 

o estudo. 

 

5.1 A importância relativa dos critérios de avaliação 

 

Para os compradores de surfwear entrevistados, a marca é o critério que exerce maior 

influência no momento da seleção de alternativas pré-compra. Ela aparece em 72,0 % da 

amostra e sua média ponderada é de 35, refletindo sua predominância, com suas maiores 

freqüências situadas nas primeiras posições de importância da escala. 

Esse resultado confirma o primeiro pressuposto da pesquisa: Pressuposto 1. A marca é o 

critério mais importante utilizado na avaliação das alternativas pré-compra. 

A escolha da marca pelos consumidores de surfwear é importante porque pode trazer um 

significado implícito: indica quem pertence à tribo. É a socialização pela marca, pois ajuda a 

definir um indivíduo em relação aos demais. A marca é também um símbolo da auto-imagem 

de uma pessoa e que corrobora um dos princípios básicos do comportamento de consumo 

somos aquilo que possuímos.  (COTA, 2001). 

Em segundo lugar, aparecem, praticamente juntos, os critérios modelo/estilo e cor. Porém, 

quando se atribui, às freqüências, pesos diferenciados em função das posições ocupadas na 

escala de 1 a 7, modelo/estilo se sobressai com uma média de 25. O critério cor fica com 20,6, 

praticamente, junto com o critério preço – 20,2. 

A posição de importância do critério modelo/estilo justifica-se, pois é um fator de 

diferenciação muito forte no surfwear. Cada fabricante está permanentemente desenvolvendo 

e inovando seus produtos, em termos de estética e funcionalidade, para criar um valor 

competitivo que o diferencie dos concorrentes. 

 O preço, colocado em quarto lugar em importância, de certa forma surpreende, não se 

confirmando o segundo pressuposto do presente estudo: Pressuposto 2. O preço é o critério 

que vem em segundo lugar em importância na avaliação das alternativas pré-compra.  
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Esse resultado deve ser interpretado com algum cuidado e circunstancialmente. As 

principais marcas de surfwear produzidas m Fortaleza têm preços similares e o consumidor 

pode adotar critérios de escolha que privilegiem a diferenciação (como é caso dessa pesquisa). 

Em relação às marcas internacionais de surfwear, que apareceram na pesquisa, e que têm um 

sobrepreço de, no mínimo, 70% a mais, o preço passa a ser um fator limitante para 

consumidores das classes C e D, tanto assim que não foram encontradas nas lojas do centro da 

cidade, onde predomina esse tipo de consumidor. 

Como foi citado anteriormente, as empresas precisam determinar até que ponto o preço 

interfere na escolha do produto comprado e quanto o consumidor está disposto a pagar a mais. 

Convém ressaltar que nesse estudo foram isolados os critérios de caráter utilitário (marca, 

preço, design etc.), para serem pesquisadas a importância e a influência que exercem na 

avaliação e seleção de alternativas pré-compra. Isto não significa que critérios de natureza 

hedonística (sentimentos ligados a status, prestígio etc.) não tenham influído na decisão do 

consumidor. Apenas não se constituíam em objeto desse estudo. 

 

5.2. O número médio de marcas do conjunto de consideração. 

 

 O conjunto de consideração pode ser construído a partir de lembranças de alternativas da 

memória (marcas relembradas) e das alternativas disponíveis no ponto-de-venda (marcas 

expostas na vitrine, na propaganda, no interior da loja ou apresentadas pelo vendedor), 

embora nem todas necessariamente venham a integrar o conjunto de consideração, pois 

existem produtos ou marcas que são tratados com indiferença (conjunto inerte) e produtos e 

marcas inaceitáveis (conjunto inepto). Nesse estudo, a formação dos conjuntos inerte e inepto 

não foi pesquisada.  

O conjunto de consideração da amostra de compradores de surfwear é formado em média 

por 1,5 marcas. Esse resultado pode ser referendado pela literatura pertinente ao tema. Para 

Salomon (2002), o número de marcas que compõem o conjunto de consideração geralmente é 

limitado e varia de produto para produto. Já Souza Neto et al. (2000) considera que a 

fidelidade à marca tende a reduzir a quantidade de marcas do conjunto de consideração.  

Outras inferências podem ser deduzidas, a partir da análise dos resultados referente ao 

conjunto de considerações: 

• o número de compradores que lembram apenas de uma ou duas marcas após terem 

decidido sobre a compra, é muito significativo - 86,5 % dos integrantes da amostra; 
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• pouco mais de um terço dos compradores (36,5 %) diz não ter visto nenhuma marca 

de surfwear na vitrine da loja. O pressuposto é de que tenham entrado na loja sem ter 

antes olhado a vitrine, pois os pontos-de-venda têm marcas de surfwear expostas. 

Cerca de 50 % viram entre uma e duas marcas, ficando a média de marcas vistas em 

torno de 1,2, muito próxima das marcas lembradas (1,5), o que leva a pressupor que 

tenham percebido apenas as marcas relembradas. Outro pressuposto, que poderia ser 

testado, é de que existiria uma fidelidade à marca e que as marcas relembradas, em 

geral, têm maior probabilidade de serem compradas em detrimento de outras que o 

ponto-de-venda disponibiliza; 

• 81,5 % dos entrevistados afirmam não ter detectado nenhuma marca na propaganda 

existente no interior da loja. Atribui-se esse resultado à pequena quantidade de 

materiais de divulgação das marcas de surfwear encontrados nos pontos-de-venda 

onde os entrevistados compraram seus produtos, tais como, displays, cartazes, banners 

e adesivos. Esse pressuposto foi confirmado pelo autor do estudo em visitas realizadas 

às lojas onde foram contatados os integrantes da amostra; 

• os percentuais dos entrevistados que viram ou deixaram de ver marcas de surfwear 

expostas no interior da loja (expositores, araras) guardam certa semelhança com 

aqueles dos que viram ou deixaram de vê-las na vitrine, valendo aqui o mesmo 

comentário feito nesse item;  

• a 54,0% dos entrevistados, não foi apresentada, pelos vendedores das lojas, nenhum 

produto de alguma marca em particular. O fato surpreende, pois existe uma prática 

comum entre os fabricantes de surfwear de premiar os vendedores de loja que mais se 

salientam na venda de seus produtos; 

• a conclusão a que se chega é que as alternativas disponíveis nos pontos-de-venda, 

referidos no estudo, pouco contribuíram para a construção do conjunto de 

consideração, pois enquanto a média das marcas lembradas fica em torno de 1,5 as 

demais alternativas situam-se abaixo de 1,2: marcas vistas na vitrine (1,15), na 

propaganda na loja (0,29), no interior da loja (1,12) e apresentadas pelo vendedor 

(0,68). Os fabricantes perdem assim importantes instrumentos para influenciar a 

decisão dos compradores, uma vez que muitas decisões de compra de vestuário 

ocorrem no ponto-de-venda.  
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5.3. A aplicação da regra de decisão não-compensatória 

 

O primeiro critério para comparação e seleção dos produtos ficou dividido entre marca e 

modelo/estilo, com cerca de 30,0 % da preferência dos entrevistados para cada um. Ou seja, 

cerca de 60,0 % dos integrantes da amostra utilizam-se primeiramente dos critérios marca e 

modelo/estilo para comparar e avaliar os produtos de surfwear que desejam comprar.  

Existe uma discrepância em relação ao resultado apresentado na página 77, onde a marca 

aparece como o critério mais importante na opinião de 72,0% dos entrevistados. Nesse 

momento, a opinião é expressa de forma independente, isolada do processo. Sob o enfoque da 

decisão, solicita-se que as peças sejam comparadas inicialmente ao atributo mais importante 

(primeiro critério). As que são percebidas como superiores com base nesse atributo, são 

selecionadas.  É quando se verifica que a marca, embora continue em primeiro lugar, têm uma 

importância relativa menor, equiparando-se a modelo/estilo, em termos percentuais. 

Após a primeira seleção dos produtos, é utilizado, para comparar e avaliar, um segundo 

critério – o preço, aparecendo em 23,0 % dos casos, seguido da marca e cor com cerca de 15,0 

% cada um. Aproximadamente, 14,0 % dos entrevistados não utilizam um segundo critério, 

sendo suficiente apenas o primeiro para tomar sua decisão de compra. 

Apenas a metade da amostra utilizou um terceiro critério para comparar e escolher o 

produto surfwear.   

Os resultados obtidos através da aplicação da regra de decisão não-compensatória 

lexicográfica estão coerentes com a resposta da questão Q2 do questionário - “classifique, em 

ordem de importância, quais os critérios que influenciaram sua decisão de compra”, onde a 

marca aparece como o critério mais importante, com média ponderada de 35, seguido de 

modelo/estilo, com 25 e do preço e cor com média ponderada em torno de 20. 

 

5.4. A aplicação da regra de decisão compensatória. 

 

Como já referido na parte referente à metodologia, o objetivo é verificar, na amostra, a 

utilização de uma regra compensatória, isto é, se o preço elevado do produto, percebido como 

um ponto fraco, pode ser compensado por um ponto forte percebido em outro critério.  

Para que se possa testar a regra, deve-se pressupor que o comprador tenha pré-definida 

uma quantia para gastar com a aquisição do produto. O resultado mostrou que apenas a 

metade da amostra tomou essa decisão. E dos que definiram um valor prévio (99 

entrevistados), somente 21 ultrapassaram essa quantia na compra da peça, ou seja, 10,5 % da 
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amostra total. Questionados sobre o motivo que os levou a gastar mais – um ponto forte em 

outro critério – a marca aparece como justificativa para 9 entrevistados e modelo/estilo, para 8 

entrevistados.  

É um número reduzido de respostas e os resultados devem ser interpretados com reservas, 

não podendo ser considerados conclusivos, embora a marca apareça também como o critério 

de maior importância na seleção de alternativas. O preço é menos relevante do que se 

supunha, pois a metade dos entrevistados não estabeleceu uma quantia prévia para gastar com 

a aquisição do produto. 

Analisando-se os resultados da aplicação das duas regras de decisão, verifica-se que os 

compradores de produtos surfwear, integrantes da amostra, utilizaram mais as regras não-

compensatórias (no caso, as lexicográficas) do que as regras compensatórias (no caso, o preço 

como ponto fraco). 

Outra inferência é de que a compra de produtos surfwear reúne algumas características da 

resolução limitada de problema (vista na revisão da literatura): compras realizadas com 

alguma freqüência; baseia-se mais em informações internas; marcas e classe de produtos 

conhecidos; critérios mais salientes ou dominantes são usados na avaliação das alternativas 

pré-compra; e são usadas regras de decisão não-compensatórias. 

 

5.5. O perfil da amostra 

 

Nesse estudo, como já foi citado, a segmentação é post hoc e buscou-se identificar 

características do mercado-alvo de consumidores de surfwear de Fortaleza, cruzando-se 

variáveis de segmentação geográfica,  psicográfica e por comportamento de compra. 

O perfil da amostra de compradores de surfwear apresenta as seguintes características: 

- estão concentrados nas faixas de renda C e D (71,0 %); 

- são adolescentes e jovens pertencentes à faixa etária compreendida entre 14 e 25 anos 

(78,0 %); 

- são predominantemente homens (86,5 %);  

- o surfe é muito pouco praticado - cerca de 18,0 % da amostra, enquanto o futebol 

atinge um percentual de 53,0 %; e 

- os divertimentos preferidos são o futebol (51,0 %) e a praia (40,0 %). 

Fortaleza, com muitas praias, favorece a prática do surfe pelo fácil acesso ao mar e 

permite que sejam feitas algumas inferências. Os atletas que se destacam na mídia regional ou 

nacional são oriundos de classes baixas e tornam-se ídolos, tanto dos praticantes como dos 
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simpatizantes. Esses atletas, patrocinados por fabricantes tornam-se formadores de opinião, 

com os quais os consumidores buscam alguma identificação, e influencia para que os 

produtos e marcas de surfwear tenham a preferência das classes C e D. 

Esse perfil define as características de um mercado-alvo específico. São adolescentes e 

jovens, praticantes ou não de surfe, que geralmente pensam, vestem e agem da mesma 

maneira. Formam um grupo de referência com um estilo de vida não convencional e com 

grande força de influência nas ações de seus membros. De certa forma, confirma o que, 

empiricamente, os fabricantes regionais de surfwear já conhecem sobre esse segmento de 

mercado e que vem orientando suas ofertas. 

  

5.6 Limitações e sugestões para futuros estudos 

 

As limitações do estudo devem-se, basicamente: 

- à metodologia adotada (amostragem não-probabilística) e que não autoriza estender os 

resultados obtidos à população;  

- aos resultados obtidos com base em dados pesquisados na memória do consumidor.  

Embora a pesquisa não tenha um enfoque interpretativista do comportamento do 

consumidor e seu foco esteja mais concentrado em como o processo de compra se 

desenvolveu, e logo após sua efetivação, as recordações não são réplicas idênticas de um 

evento anterior. A lembrança é uma percepção atual de algo que aconteceu e está moldada 

pelas circunstâncias e pelo contexto do consumidor, incluindo seu passado e estado de 

espírito, dependendo ainda do estímulo que a despertou (por exemplo, uma pergunta do 

questionário) (ZALTMAN, 2003). 

Como tema para outras pesquisas, sugerimos que se explore quais as variáveis de varejo 

(localização e ambiente da loja, vitrine, material de merchandising, venda pessoal etc.) 

exercem mais influência na formação do conjunto de consideração dos compradores de 

produtos surfwear. Os resultados poderiam contribuir para a definição de estratégias de 

marketing de fabricantes e lojistas. 
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7 ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO – VERSÃO DEFINITIVA 
 
INSTRUÇÕES PARA O ENTREVISTADOR. 
 

I.  O que precisa ser dito ao abordar o entrevistado. 
 
1. Oi, meu nome é ... 
2. Sou da empresa de pesquisa ADM SOLUÇÕES. 
3. Você acabou de adquirir um produto de moda surfe. 
4. Gostaria de participar de uma pesquisa sobre compra de produtos de moda surfe? A pesquisa 

demora cerca de 20 minutos e suas informações são muito importantes. 
5. Se você quiser participar, agradecemos antecipadamente sua colaboração. 
6. Para responder as questões, você só precisa lembrar dos detalhes da compra dessa peça, desde 

o momento que você decidiu comprá-la. 
7. Gostaria de esclarecer que, segundo o código de ética de pesquisa, o nome do entrevistado 

nunca é divulgado, sendo os dados tratados de forma total e puramente estatística. 
a. Fique à vontade para expressar sua verdadeira opinião. 
b. Não existem respostas certas ou erradas, o que vale é sua resposta sincera. 

8. O controle de qualidade da pesquisa telefonará para 10% dos entrevistados com o único 
objetivo de confirmar sua efetiva participação. Se você for contatado, por favor, confirme sua 
participação. 

 
 

II. O que precisa ser observado. 
 

1. A ENTREVISTA DEVE OCORRER SEMPRE APÓS A EFETIVAÇÃO DA COMPRA DE 
UM PRODUTO DE MODA SURFE. 

2. O entrevistado deve ser sempre o comprador, isto é quem escolheu a peça. O fato do mesmo 
ser o usuário ou quem pagou é apenas coincidência. 

3. Se o entrevistado comprou mais de uma peça, escolher apenas uma para realizar a pesquisa. 
4. Se o gerente ou o proprietário da loja permitir, a entrevista pode se desenvolver no interior da 

loja, sempre após a efetivação da compra, isto é, depois do comprador concluir o pagamento e 
receber a mercadoria. 

5. Se o entrevistado não passar pelo filtro, encerre e, mesmo assim, agradeça a colaboração. 
6. Verifique, antes de encerrar a entrevista, se todas as perguntas foram respondidas. Caso falte 

alguma, volte a questionar o entrevistado. 
7. Deixe o entrevistado à vontade para responder. 
8. Pergunte exatamente como está escrito no questionário. Nunca “traduza”a pergunta com suas 

palavras. Você pode, sem querer, estar induzindo o entrevistado a uma determinada alternativa 
de resposta, o que poderia criar um viés (tendência) no resultado da pesquisa. 
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Projeto: Dissertação de Mestrado 
Aluno: Luiz Paulo Caetano Dias 
Data: 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
FEAACS 

Curso de Mestrado Profissional em Administração 

No do questionário: 

Nome do(a) entrevistado(a): 

Endereço residencial: 

Bairro:                                                               Cód.: Telefone: 

Você trabalha em ...? 
- (   ) 1. Área de publicidade/marketing (ENCER            - (   ) 4. TV/Rádio/Revista (ENCERRE) 
- (   ) 2. Ramo de confecções (ENCERRE)                      - (   ) 5. NENHUM DESSES LUGARES (CONTINUE)     
- (   ) 3. Empresa de Pesquisa de Mercado (ENCERRE)  
 
Local de entrevista: 
- Loja................................................................Cód. (      ) Bairro: .................................................Código: (       ) 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO BRASIL 
 
ITENS DE CONFORTO    NT  1  2  3  4  5  6+ 
TV em cores                             0   2  3  4  5  5  5 
Rádio                                        0   1  2  3  4  4  4 
Automóvel                                0   2  4  5  5  5  5  
Empregada mensalista              0   2  4  4  4  4  4 
Aspirador                                  0   1  1  1  1  1  1 
Máquina de lavar roupa            0   1  1  1  1  1  1 
Banheiro                                    0   2  3  4  4  4  4 
Geladeira sem freezer               0   2  2  2  2  2  2 
Geladeira duplex ou freezer     0   3  3  3  3  3  3    
Videocassete/DVD                   0   2  2  2  2  2  2 
 
TOTAL DE PONTOS (............) IC  

NÍVEL DE INSTRUÇÃO (NI) 
- Analfabeto/Fundamental I incompleto.......................0 
- Fundamental I completo/Fundamental II incompleto.1 
- Fundamental II completo/2º grau incompleto.............2 
- 2º grau completo/Superior incompleto.......................3 
- Superior completo/Pós-graduação..............................5 
TOTAL DE PONTOS: (IC)+(NI)= (..............) 

1 .CLASSE SOCIAL BRASIL                       P1 
- A1 (de 30 a 34)...................................1 
- A2 (de 25 a 29)...................................2 
- B1 (de 21 a 24)...................................3 
- B2 (de 17 a 20)...................................4 
- C (de 11 a 16).....................................5 
- D (de 6 a 20).......................................6 
- E (de 0 a 5) (ENCERRE) 

2. Qual a sua idade?                                            P2  
- (   ) 1. Menos de 14 anos 
- (   ) 2. De 14 a 17 anos 
- (   ) 3. De 18 a 21anos 
- (   ) 4. De 22 a 25 anos 
- (   ) 5. De 26 a 29 anos 
- (   ) 6. 30 ou + anos 

3. Quais seus divertimentos prediletos?                         P3 
- (   ) 1. Praia 
- (   ) 2. Futebol 
- (   ) 3. Forró 
- (   ) 4. Cinema 
- (   ) 4. Surfe 
- (   ) 5. Outro Qual?.................................................    

4. Você pratica algum esporte?                           P4 
- (   ) 1. Não. 
- Sim. (   ) 2. Futebol    (   ) 3. Surfe    (   ) 4. Vôlei 
           (   ) 5. Natação    
           (   ) 6. Outro:................................................ 

5. Sexo                                                                            P5 
- (   ) 1. Masculino 
- (   ) 2. Feminino 

 

7. Quantas vezes você compra por ano?          P6             
(   ) 1. Bermuda                     1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 2. Camiseta/regata/blusa 1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 3. Calção                         1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 4. Calça                           1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 5. Camisa                        1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 6. Sunga/maiô                 1  2  3  4  5  6 ou + 
(   ) 7. Acessório                     1  2  3  4  5  6 ou + 
OBS.: Acessório=boné, carteira, cinto, sandália, 
pochete, mochila, óculos e tênis. 

Entrevistador: 
.......................................................................................... 
 
Supervisão/Observações: 
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1. Que peça você comprou? (APENAS A PEÇA QUE SERÁ PESQUISADA)                                 Q1 
- (   ) 1. Bermuda 
- (   ) 2. Camiseta/regata/blusa 
- (   ) 3. Calção/short  
- (   ) 4. Calça  
- (   ) 5. Camisa  
- (   ) 6. Sunga/maiô 
- (   ) 7. Acessório. Qual? .............................................  
_________________________________________________________________________________ 

2. Classifique, em ordem de importância, quais os critérios que influenciaram sua decisão de compra. O 
mais importante será o número 1; o segundo mais importante será o número 2; o terceiro, se houver, 
será o número 3 e assim por diante. (MOSTRAR RODA COM OS CRITÉRIOS) .                           
Q2 
- (   ) 1. Marca 
- (   ) 2. Preço 
- (   ) 3. Estampa 
- (   ) 4. Modelo/estilo 
- (   ) 5. Qualidade da confecção 
- (   ) 6. Tecido 
- (   ) 7. Cor 
- (   ) 8. Outro critério. Qual? .................................................................................................................... 
__________________________________________________________________________________ 

3. Apenas desses critérios, indique a importância de cada um.                                                                Q3 
IMPORTANTE                                        SEM IMPORTÂNCIA 

- (   ) 1. Marca ............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 2. Preço .............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 3. Estampa .........................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 4. Modelo/estilo .................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 5. Qualidade da confecção .................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 6. Tecido .............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 7. Cor ..................................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
- (   ) 8. Outro critério. Qual?.......................................   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 __________________________________________________________________________________ 
4. Se você pretendia comprar esta peça, de que marcas que você lembrou antes de vir à loja?                Q4 

(REFORÇAR QUE É SOBRE A PEÇA PESQUISADA) 
 
............................Cód(   ).............................Cód(   )..............................Cód(   )..............................Cód(   )    
- (   ) 1. Nenhuma marca 
- (   ) 2. Uma marca 
- (   ) 3. Duas marcas 
- (   ) 4. Três marcas 
- (   ) 5. Mais de três marcas 
__________________________________________________________________________________ 

5. Quando você chegou à loja, que marcas você viu ou foi informado?                                                   Q5 
(REFORÇAR QUE É SOBRE A PEÇA PESQUISADA) (RESPOSTA ESTIMULADA)  
 
...........................Cód(   ).............................Cód(   )..............................Cód(   )..............................Cód(   )    
- (   ) 1. Nenhuma marca 
- (   ) 2. Uma marca 
- (   ) 3. Duas marcas 
- (   ) 4. Três marcas 
- (   ) 5. Mais de três marcas 
___________________________________________________________________________________ 

6. De todas as marcas que você lembrou, que viu, ou se informou na loja, quais as que você separou para 
escolher a peça que você comprou?          Q6 

 
............................Cód(   ).............................Cód(   )..............................Cód(   )..............................Cód(   )    
 
TOTAL DE MARCAS: (   ) 

 ___________________________________________________________________________________ 
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7. Qual o primeiro critério que você utilizou para separar as peças que lhe interessavam?                    Q7 

(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS) 
 - (   ) 1. Marca 
 - (   ) 2. Preço 
 - (   ) 3. Estampa 
 - (   ) 4. Modelo/estilo 
 - (   ) 5. Qualidade da confecção 
 - (   ) 6. Tecido 
 - (   ) 7. Cor 
 - (   ) 8. Outro critério. Qual? .................................................................................................................... 
 _________________________________________________________________________________ 
 
8. Depois de separadas as peças, qual o segundo critério que você utilizou para escolher a peça comprada?

           Q8 
 - (   ) 1. Não usei mais nenhum critério.  

 - (   ) Sim. (MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS)     
  - (   ) 2. Marca 
 - (   ) 3. Preço 
 - (   ) 4. Estampa 
 - (   ) 5. Modelo/estilo 
 - (   ) 6. Qualidade da confecção 
 - (   ) 7. Tecido 
 - (   ) 8. Cor 
 - (   ) 9. Outro critério. Qual? ....................................................................................................................... 
 __________________________________________________________________________________ 
9. Depois de separadas as peças pela segunda vez, você utilizou ainda um terceiro critério para decidir que 

peça comprar?          Q9 
- (   ) 1. Não usei mais nenhum critério. 

 - (   ) Sim. (MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS)     
 - (   ) 2. Marca 
 - (   ) 3. Preço 
 - (   ) 4. Estampa 
 - (   ) 5. Modelo/estilo 
 - (   ) 6. Qualidade da confecção 
 - (   ) 7. Tecido 
 - (   ) 8. Cor 
 - (   ) 9. Outro critério. Qual? ....................................................................................................................... 

___________________________________________________________________________________ 
10. Você estabeleceu uma quantia para gastar na compra desta peça? (PEÇA PESQUISADA)          Q10 

- (   ) 1. Sim.Quanto? (.............................) 
- (   ) 2. Não. (ENCERRE A ENTREVISTA)  
___________________________________________________________________________________ 

11. Você separou peças que ultrapassaram a quantia estabelecida?                                                       Q11 
- (   ) 1. Não. (ENCERRE A ENTREVISTA) 
- (   ) 2. Sim. Que marcas? 

 ............................Cód(   ).............................Cód(   )..............................Cód(   )..............................Cód(   )    
 TOTAL DE MARCAS: (   ) 

 ___________________________________________________________________________________ 
12. O que levou você a gastar mais do que pretendia?                                                                            Q12 

(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS)       
 - (   ) 1. Marca 

- (   ) 2. Preço 
- (   ) 3. Estampa 
- (   ) 4. Modelo/estilo 
- (   ) 5. Qualidade da confecção 
- (   ) 6. Tecido 
- (   ) 7. Cor 
- (   ) 8. Outro critério. Qual? .................................................................................................................... 
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QUALIDADE 
DA 

CONFECÇÃO

OUTRO 
CRITÉRIO

MARCA

MODELO / 
ESTILO

PREÇO

TECIDOCOR

ESTAMPA

RODA DE CRITÉRIOS
ANEXO 2
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ANEXO 3 
 

QUESTIONÁRIO – VERSÃO PRELIMINAR 
 

Instruções ao entrevistador. 
 

I.  O que precisa ser dito antes de iniciar a entrevista: 
 
1. Ôi. Meu nome é .......................... Sou da empresa de pesquisa .................... . Você acabou de adquirir 

um produto de moda surfe. Gostaria de participar de uma pesquisa sobre compra de produtos de moda 
surfe. Ela demora cerca de 20 minutos e sua colaboração é muito importante. 

2. Gostaria de esclarecer que segundo o código de ética de pesquisa, o nome do entrevistado nunca é 
divulgado, sendo os dados tratados de forma total e puramente estatística. Portanto, fique à vontade pra 
expressar sua verdadeira opinião. Não existem respostas certas ou erradas, o que vale é sua resposta 
sincera. 

3. O controle de qualidade da pesquisa telefonará para 10% dos entrevistados com o único objetivo de 
confirmar sua efetiva participação. Portanto, se você for contatado, por favor, confirme sua 
participação. 

 
II.  O que precisa ser dito após a entrevista: 
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Projeto: Dissertação de Mestrado 
Aluno: Luiz Paulo Caetano Dias 

No do questionário: 

Data: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
FEAAC 

Curso de Mestrado Profissional em Administração  

Nome do(a) entrevistado(a): 

Endereço residencial: 

Bairro (anotar código/ver lista): Telefone: 

Você trabalha em ...? 
- Área de publicidade/marketing (ENCERRE).......................1     - TV/Rádio/Revista (ENCERRE)...............4 
- Ramo de confecções (ENCERRE).......................................2     - NENHUM DESSES LUGARES (CON- 
- Instituto de Pesquisa de Mercado (ENCERRE)...................3        TINUE).....................................................5 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO BRASIL 
 
ITENS                                   NT  1  2  3  4  5  6+ 
TV em cores                              0   2  3  4  5  5  5 
Rádio                                         0   1  2  3  4  4  4 
Automóvel                                0   2  4  5  5  5  5  
Empregada mensalista              0   2  4  4  4  4  4 
Aspirador                                  0   1  1  1  1  1  1 
Máquina de lavar roupa            0   1  1  1  1  1  1 
Banheiro                                   0   2  3  4  4  4  4 
Geladeira sem freezer               0   2  2  2  2  2  2 
Geladeira duplex ou freezer     0   3  3  3  3  3  3    
Videocassete                             0   2  2  2  2  2  2 
TOTAL DE PONTOS: ........... (CB1) 
 

QUAL SEU NÍVEL DE INSTRUÇÃO? (NI)  
- Analfabeto/Fundamental I incompleto.......................0 
- Fundamental I completo/Fundamental II incompleto.1 
- Fundamental II completo/2º grau incompleto.............2 
- 2º grau completo/Superior incompleto.......................3 
- Superior completo.......................................................5 
- TOTAL DE PONTOS: (CB1) + (NI) = ................ 

1 .CLASSE SOCIAL BRASIL                      P1  
- A1 (de 30 a 34)...................................1 
- A2 (de 25 a 29)...................................2 
- B1 (de 21 a 24)...................................3 
- B2 (de 17 a 20)...................................4 
- C (de 11 a 16).....................................5 
- D (de 6 a 20).......................................6 
- E (de 0 a 5) (ENCERRE) 

2. Local da entrevista                                          P2  
• Loja (anotar código/ver lista):.................1 
• Bairro (anotar código/ver lista):..............2 

 

6. Quais seus divertimentos prediletos, em ordem de 
importância?                                                                        
P6 
- Praia (   )........................................................................ 1 
- Futebol (   ) ....................................................................2 
- Forró (   ) ........................................................................3 
- Cinema (   ) ....................................................................4 
- Surfe (   ) ........................................................................5 
- Outro (   ) Qual? .............................................................6   

3. Qual a sua idade?                                            P3  
- De 14 a 17 anos...................................................1 
- De 18 a 21anos....................................................2 
- De 22 a 25anos....................................................3 
- De 26 a 29 anos...................................................4 
- 30 ou + anos ...................................................... 5 

7. Quantas vezes você compra por ano                      P7 
Bermuda 1   2   3   4   5  6 ou +.....................................1 
Camiseta 1   2   3   4   5  6 ou +.................................... 2 
Calção     1   2   3   4   5  6 ou +................................... 3 
Calça       1   2   3   4   5  6 ou +................................... 4 
Camisa    1   2   3   4   5  6 ou +.....................................5 
Acessório 1   2   3   4   5  6 ou +....................................6 
 

 

4. Sexo                                                               P4 
- Masculino ..........................................................1 
- Feminino ............................................................2 
 
5. Você pratica algum esporte?                          P5 
- Sim. Qual?...........................................................1 
- Não. ....................................................................2 

8. Onde você costuma fazer suas compras de moda 
surfe?                                                                         P8 
- Loja de rua          (   ) ................................................1 
- Loja de shopping (   ) ...............................................2 
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1 Que peça você escolheu e comprou? (ENTREVISTAR QUEM ESCOLHEU E DECIDIU SOBRE A 
COMPRA)                                                                                                                                                     Q1 

- Bermuda      (   ) ................................................................................................................................ 1 
- Camiseta      (   ) .................................................................................................................................2 
- Calção          (   )  ................................................................................................................................3 
- Calça            (   ) ................................................................................................................................ 4 
- Camisa         (   ) ................................................................................................................................ 5 
- Acessório     (   ) Qual? .......................................................................................................................6 

____________________________________________________________________________________ 
1. Classifique em ordem de importância quais os critérios que influenciaram sua decisão de compra. O 

mais importante será o número 1; o segundo mais importante será o número 2; o terceiro, se houver, 
será o número 3 e assim por diante. (MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS).                                                        
Q2 
- marca.............................(   ) .............................................................................................................. 1 
- preço ............................ (   ) .............................................................................................................. 2 
- estampa .........................(   ) .............................................................................................................. 3 
- modelo/estilo ................(   ) .............................................................................................................. 4 
- qualidade da confecção (   ) .............................................................................................................. 5 
- tecido ............................(   ) .............................................................................................................. 6 
- cor .................................(   ) .............................................................................................................. 7 
- outro critério .................(   ) Qual? .................................................................................................... 8 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 
__________________________________________________________________________________ 

2. Dos critérios considerados por você, na questão anterior, indique a importância de cada um.            Q3 
                                                                  IMPORTANTE                                                SEM IMPORTÂNCIA 

- marca ..............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................1 
- preço ...............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1.................................2 
- estampa ...........................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................3 
- modelo/estilo ...................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................4 
- qualidade da confecção ...................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................5 
- tecido ...............................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................6 
- cor ....................................................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ................................7 
- outro critério. Qual?..........................................  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ............................... 8 

       __________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       
3. Se você pretendia comprar esta peça, você lembrou de alguma marca de moda surfe?                     Q4 

- nenhuma marca.. (   ).............................................................................................................................. 1  
- uma marca...........(   ) ............................................................................................................................. 2 
- duas marcas........ (   ).............................................................................................................................. 3 
- três marcas.......... (   ).............................................................................................................................. 4 
- mais de três marcas (   ).......................................................................................................................... 5 
__________________________________________________________________________________                                                                                                                  

4. Quando você chegou à loja, que outras marcas você viu ou foi informado além daquelas que já tinha 
lembrado?                                                                                                                                             Q5 
• Na vitrine da loja: ...................................................................................................TOTAL (   ) 1 
• Na propaganda colocada no interior da loja: ......................................................... TOTAL (   ) 2 
• Exposta no interior da loja: .................................................................................... TOTAL (   ) 3 
• Em alguma informação do vendedor:..................................................................... TOTAL (   ) 4 

__________________________________________________________________________________ 
5. De todas as marcas que você lembrou, ou que viu ou se informou na loja, quais as que você considerou 

(“separou”) para escolher aquela que você comprou? 
...................................................................................................................................................................... 

 TOTAL DE MARCAS: (      )                                                                                                              Q6 
       __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

6. Que critério(s) você utilizou para fazer comparações entre as marcas que você considerou 
(“separou”)?(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS)                                                                     Q7 
- marca.....................(   ) ....................................................................................................................... 1 
- preço ..................... (   ) ...................................................................................................................... 2 
- estampa ...................(   ) ..................................................................................................................... 3 
- modelo/estilo ..........(   ) ...................................................................................................................... 4 
- qualidade da confecção (   ) ................................................................................................................ 5 
- tecido ............................(   ) ................................................................................................................ 6 
- cor .................................(   ) ................................................................................................................ 7 
- outro critério .................(   ) Qual? ...................................................................................................... 8 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 

 __________________________________________________________________________________ 
7. Você estabeleceu antecipadamente uma quantia (verba) para você gastar na compra desta peça?    Q8 

• Sim (   ). Quanto? (            ) .................................................................................................. 1 
• Não (   ) (VÁ PARA A QUESTÃO 10) ................................................................................ 2  

_________________________________________________________________________________ 
8. Se sim,                                                                                                                                              Q9 

- Você considerou, no processo de escolha, todas as marcas que ultrapassaram a quantia (verba) 
estabelecida       (   ) ......................................................................................................................... 1 
- Você desconsiderou, no processo de escolha, todas as marcas que ultrapassaram a quantia (verba) 
estabelecida (   ).....................................................   ......................................................................... 2 
_________________________________________________________________________________ 

9. Qual o primeiro critério que você utilizou para separar as peças que lhe interessavam?                 Q10 
(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS). 
- marca...................(   ) ......................................................................................................................... 1 
- preço ...................(   ) ......................................................................................................................... 2 
- estampa ...............(   ) ......................................................................................................................... 3 
- modelo/estilo .......(   ) ........................................................................................................................ 4 
- qualidade da confecção (   ) ............................................................................................................... 5 
- tecido .....................  ) ........................................................................................................................ 6 
- cor ........................(   ) ........................................................................................................................ 7 
- outro critério .........(   ) Qual? ............................................................................................................. 8 
- não escolheu dessa forma (   ). (VÁ PARA A QUESTÃO 13)........................................................... 9 

_______________________________________________________________________________________ 
10. Depois de separadas as peças, qual o segundo critério que você utilizou para escolher a peça comprada? 

(MOSTRAR A RODA COM OS CRITÉRIOS)                                                                            Q11  
- marca.............................(   ) ................................................................................................................... 1 
- preço ............................ (   ) ................................................................................................................... 2 
- estampa ....................(   ) ........................................................................................................................ 3 
- modelo/estilo ...........(   ) ........................................................................................................................ 4 
- qualidade da confecção (   ) ................................................................................................................... 5 
- tecido .......................(   ) ........................................................................................................................ 6 
- cor ............................(   ) ....................................................................................................................... 7 
- nenhum outro critério....(   ) ................................................................................................................... 8 
- outro critério .................(   ) Qual? ........................................................................................................ 9 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 
__________________________________________________________________________________ 

11. Depois de separadas as peças pela segunda vez, você utilizou ainda um terceiro critério para definir a 
peça que você comprou.                                                                                                                    Q12 
- Não usei mais nenhum. .......................................................................................................................... 1 
- Sim, usei um terceiro critério. (MOSTRAR RODA COM OS CRITÉRIOS) 
- marca........................(   ) ......................................................................................................................... 2 
- preço ....................... (   ) ......................................................................................................................... 3 
- estampa ....................(   ) ......................................................................................................................... 4 
- modelo/estilo ...........(   ) ......................................................................................................................... 5 
- qualidade da confecção (   ) .................................................................................................................... 6 
- tecido ........................(   ) ........................................................................................................................ 7 
- cor .............................(   ) .........................................................................................................................8 
- outro critério .............(   ) Qual? ..............................................................................................................9 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 
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12. Como se desenvolveu seu processo de escolha? (QUESTÃO 10)                                                 Q13 
 

............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
_________________________________________________________________________________ 

13. Se você gastou acima do que pretendia, que critério ou critérios justificou a sua compra?            Q14 
(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS). 
marca.......................(   ) ........................................................................................................................ 1 
estampa ...................(   ) ........................................................................................................................ 2 
modelo/estilo ..........(   ) ........................................................................................................................ 3 
qualidade da confecção (   ) ................................................................................................................... 4 
tecido ......................(   ) ......................................................................................................................... 5 
cor ............................(   ) ........................................................................................................................ 6 
outro critério ...........(   ) Qual? .............................................................................................................. 7 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 
_________________________________________________________________________________ 

14. Se você gastou acima do que pretendia, que critério ou critérios justificou a sua compra?            Q14 
(MOSTRAR RODA COM CRITÉRIOS). 
marca.......................(   ) ........................................................................................................................ 1 
estampa ...................(   ) ........................................................................................................................ 2 
modelo/estilo ..........(   ) ........................................................................................................................ 3 
qualidade da confecção (   ) ................................................................................................................... 4 
tecido ......................(   ) ......................................................................................................................... 5 
cor ............................(   ) ........................................................................................................................ 6 
outro critério ...........(   ) Qual? .............................................................................................................. 7 
(ZERAR OS CRITÉRIOS QUE NÃO FOREM CONSIDERADOS) 
 

 
 


