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RESUMO 

 
Esta monografia tem como objetivo principal analisar o comportamento do 

consumidor de consoles baseado nas influências sofridas por eles na decisão de 

compra. A fundamentação teórica deste trabalho aborda noções sobre marketing e 

comportamento do consumidor, conceitos e importância dos fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos, e também uma conceituação sobre o processo de 

compra que os consumidores se envolvem. A metodologia utilizada foi um 

levantamento, aplicando-se um questionário baseado principalmente na escala 

Likert, sendo adicionadas questões sobre os atributos mais importantes dos 

consoles. A análise e interpretação dos dados foram apresentadas por meio de 

gráficos e tabelas, para facilitar a compreensão dos resultados. Conclui-se pelos 

resultados que os fatores sociais e as experiências passadas sobre a crença que os 

consumidores têm do produto da mesma marca são decisivos no processo de 

decisão de compra dos consumidores. E que os fatores culturais, mesmo não sendo 

tão influentes e alguns consumidores não os conhecem, possuem sua parcela de 

influência. Contudo, foram apresentadas sugestões, no intuito de disseminar a 

cultura dos games, a cibercultura, aumentar a interação social entres os usuários e 

de melhorar os preços com promoções e combos na compra dos consoles.    

 
Palavras-chave: Fatores de Influência. Console. Consumidores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The main objective of this monograph is analyze the behavior of the console 

customer through the influences of external factors to buy the right product. The 

theory of this search is based on marketing and customer behavior, concepts and 

importance of cultural, personal, social and psychological factors and the purchase 

process that the customer get involved. The questionnaire was based on Likert scale 

and added some questions about main attributes of the consoles. The answers were 

showed through graphics and tables. The results shows social factors and 

experiences with products of the same brand are massively crucial on purchase 

process of the customer and the cultural factors shows a bit of influence. The 

suggestions to raise the social interaction between the users and to get better prices 

through discounts and console combos has the objective spread the cyberculture. 

 

Keywords: Influence Factors. Console. Consumers. 
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1 INTRODUÇÃO 

O videogame ou, também conhecido, console é uma disputa competitiva 

entre dois ou mais usuários no formato de um jogo eletrônico, onde os jogadores 

ficam diante de um veículo transmissor de imagens que, na maioria das vezes, 

corresponde à televisão, mas pode ser um dispositivo de um computador. 

(SANTANA, 2014) 

 Sua história teve início com a criação do primeiro jogo em 1958 por 

William Higinbotham durante a Guerra Fria. Não foi reconhecido na história dos 

games por não ter sido patenteado e nem comercializado. O jogo de tênis, Tennis 

for Two, era mostrado através de um osciloscópio e processado por um computador 

analógico. Uma década depois Ralph Baer, conhecido mundialmente como o pai dos 

consoles, desenvolveu uma máquina para rodar jogos eletrônicos através da 

televisão. Em 1968 ele patenteou sua invenção e lançou o Brown Box, um 

videogame que rodava jogos de futebol, voleibol e tiro. (FONTENELLE, 2009) 

No começo dos videogames já se mostravam um avanço grande na 

tecnologia com a jogabilidade permitida nos jogos. Desde o primitivo jogo de 

Higinbotham e jogos de damas ou xadrez até os jogos que envolviam disputas e 

confrontos como os de Baer. (FONTENELLE, 2009)  

Podemos verificar facilmente os avanços da tecnologia influenciando no 

mundo dos consoles. A evolução visível está presente no armazenamento dos jogos 

que antes era feito em cartuchos e hoje são em CD’s ou DVD’s. Podendo até ser 

armazenados na internet ou memórias externas. Sem esquecer que a gama de 

jogos cada vez maior e, junto, a interação on-line com pessoas que possuem o 

mesmo jogo e a interação com o próprio jogo através dos sensores de movimento 

que fazem o personagem realizar ações iguais aos dos usuários. A jogabilidade e os 

gráficos, cada vez mais realistas, são alguns dos diferenciais na hora da escolha dos 

games. 

Os games, no cenário atual, ocupam uma posição de destaque na 

indústria de entretenimento. Antes considerados “brincadeira de criança”, hoje 

atravessam uma verdadeira revolução que proporcionam lucros exorbitantes. As 
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vendas de consoles, jogos e serviços relacionados ultrapassam os US$60,4 bilhões 

de dólares, podendo chegar a US$75 bilhões até 2015. Quando comparados com a 

indústria de filmes, os números são mais impactantes. Hollywood chegou à marca 

de US$31,8 bilhões de dólares com seus filmes em 2010, a metade dos números 

envolvidos na indústria dos games. (LANDIM, 2011) 

Esses números são bem animadores para o futuro dos games, mas 

poderiam ser melhores. O mercado da pirataria contribui para que os números não 

sejam maiores. Com a vantagem de vender jogos livre de impostos, o que diminui 

bastante o valor, este mercado é o principal obstáculo no desenvolvimento do 

segmento. 

No Brasil, mais da metade de todo o comércio de jogos eletrônicos é 

realizado através de lojas on-line e um terço dos jogadores também compram seus 

jogos fora do país e levam em conta não apenas o preço, mas a variedade. Sabe-se, 

de acordo com pesquisa, que quase 60 milhões de brasileiros possuem consoles 

sem contar com os consumidores que não possuem o aparelho. A pesquisa fala 

ainda que 51% dos jogadores possuem idade superior a 19 anos e são solteiros e 

que 58% destes milhões estão localizados na região Sudeste. (DONIZETE, 2012) 

O mercado dos consoles está numa crescente e uma lista com os 20 mais 

vendidos foi divulgada. Nesta lista possui videogames portáteis e os que precisam 

de plataformas de transmissão como a televisão. Nesta lista consta os: PlayStation 

2, lançado em 2000 com 153 milhões de unidades vendidas; PlayStation One, 

lançado em 1994 com 102 milhões de unidades vendidas; Wii, lançado em 2006 

com 97 milhões de unidades vendidas; PlayStation 3, lançado em 2006 com 77 

milhões de unidades vendidas e o Wbox 360, lançado em 2005 com 76 milhões de 

unidades vendidas entre outros segundo quadro a seguir por ordem de lançamento. 

(COSTA, 2013) 
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Quadro 1 – Cronograma com os principais consoles  

Console  Nome Lançamento Unidades 

Vendidas 

 

Atari 1977 30 Milhões 

 

Master System 

 

1983 13 Milhões 

 

SNES 1990 49 Milhões 

 

PlayStation One 1994 102 Milhões 

 

Xbox 360 2005 76 Milhões 

 

Wii 2006 97 Milhões 

 

PlayStation 3 2006 77 Milhões 

Fonte: Costa (2013) 
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Com o abordado surge a questão da pesquisa: Como serão estes 

jogadores? 

Podemos concluir que o objetivo geral do trabalho é: analisar o 

comportamento do consumidor de consoles. 

E para alcançar este objetivo geral, temos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar o perfil dos consumidores de consoles; 

 Identificar os fatores que influenciam os consumidores de consoles. 

Para alcançar os objetivos, será realizado um levantamento bibliográfico 

para definir os conceitos das influências sofridas pelos consumidores. Em seguida, 

será realizada uma pesquisa de campo para entender os consumidores e as 

influências sofridas por eles na hora da compra dos consoles. 

Para atingir o objetivo proposto este trabalho será estruturado em 5 

(cinco) capítulos. O capítulo 1 é responsável por introduzir o tema aqui tratado, 

apresentando o desenvolvimento que resultou na questão da pesquisa que se busca 

responder. 

O capítulo 2 trata da revisão bibliográfica necessária para o 

desenvolvimento do trabalho, visando obter uma resposta para a questão de 

pesquisa proposta. Dessa forma, torna-se necessário abordar o tema do processo 

de decisão do consumidor. Logo, esse capítulo irá tratar dos conceitos de marketing, 

mercado e comportamento do consumidor. As partes restantes tratam de aprofundar 

as influências sofridas pelo consumidor na hora da compra. 

O capítulo 3 apresenta as considerações necessárias da escolha do 

método adequado para obter as informações necessárias para responder a questão 

de pesquisa. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos dados coletados junto aos 

consumidores que se prontificaram a participar deste estudo 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais do trabalho. 
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2 MARKETING 

Para American Marketing Association – AMA o marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação 

e a entrega de valor para o cliente, bem como a administração do relacionamento 

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. (SMITH, 

1956) 

Para Mckenna (1998), marketing é a execução das atividades que 

buscam realizar os objetivos de uma organização, prevendo as necessidades do 

cliente, dirigindo um fluxo de bens e serviços para a satisfação dessas 

necessidades, a partir dos produtos para o consumidor. 

Las Casas apud RODRIGUES (2002, p11) define marketing como: 

 
A área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades 
dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização 
ou individuo e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o 
impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade. 

 

Existem diversas definições para o marketing, algumas mais complexas 

que outras, e algumas com focos mais específicos que outras. No entanto, a sucinta 

definição de Kotler e Keller (2006), afirma que a essência do marketing está na troca 

que cada indivíduo realiza para satisfazer suas necessidades e seus desejos. 

Kotler e Keller (2006) faz uma distinção de acordo com o ponto de vista 

do consumidor e do produtor que é o marketing social e o gerencial. Na perspectiva 

social ele afirma que é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o 

que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de 

produtos e serviços de valor com outros. Já para perspectiva gerencial fala que a 

venda não é o mais importante, mas conhecer e entender o cliente tão bem que o 

produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. 

As perspectivas que temos no marketing são as de venda, fazendo o 

produto satisfazer as necessidades dos consumidores a partir dos benefícios que 
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este produto irá levar e, um processo mais individual, é dos grupos e das pessoas 

que compram os produtos para fazer parte de um universo/grupo que queiram 

pertencer. 

Segundo as perspectivas de Cobra (1997), afirma que a sociedade é 

influenciada em todos os momentos do dia, ou seja, em todo seu cotidiano o 

marketing está presente e instigando as pessoas. Logo, o autor afirma que: 

 

Desde que acordamos até o momento em que dormimos todas as nossas 
ações são permeadas pelo marketing. Por exemplo, o consumo de 
sabonete ou pasta dental, na higiene pessoal, é influenciado por alguma 
promoção no ponto de venda ou por um comercial de televisão. A lâmina de 
barbear, o desodorante, tem seu uso estimulado por algum apelo 
persuasivo. A manteiga, o café, até mesmo o leite e o açúcar, tudo passa 
pela sedução de compra de algum elemento do marketing (COBRA, 1997, 
p.35). 

 

O autor citado fala de como em todos os momentos da vida somos 

influenciados pelo marketing, pois muitas decisões que pautamos nossos processos 

de decisões estão vinculadas com o que vemos ou ouvimos sobre algo. Um reflexo 

que vai ao encontro com o afirmado, é que existe decisão do momento que 

acordamos (com a pasta de dente e a escova dental) até o momento que dormimos 

(quando escolhemos uma boa cama e se compramos ar-condicionado para deixar o 

sono mais agradável). 

Na perspectiva administrativa, Kotler e Keller (2006) define a 

administração de marketing como a arte e a ciência da escolha de mercado-alvo e 

da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e 

da comunicação de um valor superior para o cliente. 

Para Kotler e Keller (2006), o marketing procura satisfazer as 

necessidades humanas, mas como saber quais são essas necessidades e como 

identificar estas num mercado consumidor tão amplo e diversificado que temos. A 

partir desse e de outros pensamentos que decidiram começar a estudar o 

consumidor e suas variáveis decisórias até o momento da compra. 
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2.1 Comportamento do consumidor e seu conceito 

O estudo do comportamento do consumidor é recente e veio após o 

surgimento do conceito de marketing. Antes, os consumidores desejavam ter o 

produto e não se interessavam pelos benefícios que este traria. O estudo deste 

comportamento veio após a mudança do que os consumidores procuravam na 

compra do produto, que antes se resumia ao “ter”, agora eles procuravam os 

benefícios e a qualidade do produto em relação aos outros. Em meados da década 

de 1960 o Comportamento do consumidor se tornou uma matéria de estudo 

realmente importante e independente quando a óptica do marketing substituiu a 

perspectiva da venda para a de satisfação do cliente. Após estudos sobre o 

indivíduo, a forma deste se relaciona com os grupos, a influência da sociedade e o 

estudo de mercado (respectivamente: psicologia, psicologia social, sociologia, 

antropologia e economia), veio o seu aparecimento para suprir as necessidades de 

criar uma ferramenta que previsse a reação dos consumidores em certas ocasiões e 

para compreender os motivos que levam a decisão de compra. (MENDES, 2010). 

Um dos exemplos mais visíveis por todos nós é no mercado de 

automóveis onde, no começo, só eram fabricados carros com o mesmo design e 

mesma cor. Hoje em dia temos carros para diferentes estilos de vida que vão da 

escolha simples da cor do carro até o formato e velocidades diferentes. Mostrando 

que os consumidores agora olham para qualidade e diferenciação dos produtos, 

“forçando” a mudança de pensamento dos produtores que procuravam atender uma 

produção de grande escala e agora olham mais as perspectivas dos consumidores.  

Solomon (2011) refere-se ao comportamento do consumidor da seguinte 

forma: 

 

O comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o estudo dos 
processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 
usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 
satisfazer necessidades e desejos. (SOLOMON, 2011, p. 33). 
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No Brasil, existe um conceito legal de consumidor que foi criado pela lei 

8.078 (Código de Defesa do Consumidor), de 11 de setembro de 1990, estabelece 

no artigo 2º que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Karsaklian (2009) afirma que para sermos consumidor, basta-nos ser 

humano e todas as ações que realizamos como alimentar-se, vestir-se, divertir-se, 

logo, é viver. 

A autora citada disse em poucas palavras que todas as pessoas, para 

conseguirem sobreviver e viver, serão necessariamente consumidoras. Não temos 

como fugir dessa característica, pois quase tudo que fazemos é preciso comprar um 

produto ou adquirir algum serviço.  

Afirma ainda que para satisfazer suas necessidades básicas será preciso 

consumir algo como comprar água para saciar a sede ou comida quando estiver 

com fome. O que vai mudar são as diferentes decisões que você irá levar em 

consideração para escolher consumir “A” e não consumir “B”. (KARSAKLIAN, 2009). 

Para Nunes (2008), o termo consumo designa o ato econômico que 

permite concretizar a satisfação de determinada necessidade através da utilização 

de determinado bem. 

A ação de consumir é um processo que envolve várias variáveis de 

escolha e que se inicia com a percepção dos desejos. Giglio (1996) define alguns 

passos para se entender este processo. O primeiro passo ocorre com a definição do 

que você deseja obter; o segundo seria, depois de saber o que está querendo, 

escolher as alternativas que as satisfaçam; o terceiro seria o julgamento do próprio 

consumo; se for aprovado, o quarto passo seria a compra propriamente dita, saber 

onde e como comprar e, por último, é a avaliação do pós-compra.  

Depois de ter ciência do que é ser consumidor e de enumerar as etapas 

do processo de escolha para chegarmos ao consumo, vamos especificar o conceito 

de comportamento do consumidor que, Segundo Kotler (1998), a área do 

comportamento do consumidor estuda como pessoas, grupos e organizações 
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selecionam, compram, usam e descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer suas necessidades e seus desejos. 

O comportamento do consumidor busca entender o motivo que leva os 

consumidores a comprarem certos produtos e não outros e, para isso, os 

profissionais de marketing estudam os pensamentos, sentimentos e ações dos 

consumidores e as influências sobre eles que determinam mudanças (CHURCHILL 

e PETER, 2000). 

A compra pode ser influenciada até mesmo pela pessoa que está lhe 

auxiliando nas compras e assim temos muitos exemplos de variáveis para este 

processo. É um estudo difícil pelo fato do consumidor não ter uma idade certa ou 

não ter uma classe social definida. 

Por essa abrangência do mercado que iremos ter a separação do 

mercado de acordo com o consumidor-alvo do produto/serviço que iremos fornecer. 

A segmentação do mercado é uma ferramenta que veio par a facilitar a escolha do 

consumidor e saber onde encontrá-lo. 

Como afirma Kotler e Keller (2006), é preciso monitorar permanentemente 

o comportamento de compra do consumidor que, por sua vez, é influenciado por 

diversos fatores. 

O conhecimento das variáveis de influência sobre o comportamento de 

compra é importante para que os empresários qualifiquem seus produtos e serviços, 

considerando efetivamente os desejos e as necessidades do consumidor e 

orientando suas ofertas para o mercado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Entrar no mercado com um produto competitivo já é difícil, imagine sem 

saber o público alvo que irá se concentrar. Saber qual nicho de mercado será 

buscado ou até mesmo as tendências que estes consumidores procuram. O estudo 

do comportamento do consumidor está ligado a isso, mesmo sabendo que a decisão 

de compra está ligada aos fatores que influenciam os compradores do produto 

ofertado.  

 



23 

 

2.2 Fatores que influenciam no comportamento do consumidor 

O marketing atual exige mais do que desenvolver um bom produto a um 

preço atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se comunicar de 

forma competente com as partes interessadas atuais e potenciais e com o público 

em geral. Para a maioria das empresas, o problema não é comunicar e sim o que 

dizer, como dizer, para quem dizer e com que frequência dizer. (KOTLER e 

KELLER, 2006) 

Para isso o estudo dos fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor torna-se importante para identificar as estratégias de comunicação com 

esses compradores e que estas se tornem mais eficazes para que o produto penetre 

mais fácil e com maior aceitação do mercado-alvo. 

O autor citado fala ainda que o comportamento de compra do consumidor 

é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Cabendo aos 

fatores culturais a maior e mais profunda influência. 

 

Figura 1 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor. 

 

Fonte: Kotler, Philip e Amstrong , G. (2004, p.119). 

 

Cada fator mencionado na figura apresentada tem sua interferência no 

momento em que uma pessoa tomará sua decisão. Alguns mais presentes e outros 

com uma incidência menor nestas interferências.  
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2.2.1 Fatores culturais 

No contexto atual dos consumidores, os fatores culturais equivalem a 

mais importante forma de influencia que um comprador pode sofrer. Ela é a mais 

importante pelo fato de existir do momento que se nasce até a morte e, sem falar, 

está presente constantemente na vida de todos. Quando o indivíduo ingressa em 

instituições como a igreja, a escola, a faculdade e no trabalho ele começa a tomar as 

mais diversas decisões, ou quando ele está inserido em uma sociedade onde deve 

seguir os valores e cresças desta. Por estes e outras variáveis culturais que 

precisamos estudar mais a cultura dos consumidores. E, para isso, os profissionais 

de marketing não podem olhar apenas para os próprios consumidores, mas sim 

levando em conta todo o seu meio social para que possam elaborar estratégias bem 

sucedidas.  

Para Solomon (2011, p. 371) a cultura é “a acumulação de significados, 

rituais, normas e tradições compartilhadas entre os membros de uma organização 

ou sociedade”. Logo, num contexto social podemos afirmar que os aspectos 

culturais são passados de gerações para gerações dentro das sociedades. 

Hofstede (1990) afirma que cultura é a propagação mental e coletiva das 

pessoas num contexto específico. Cultura não é uma característica individual, mas é 

compartilhada por pessoas condicionadas pela mesma educação e experiência da 

vida. (apud KARSAKLIAN, 2009) 

Conforme Karsaklian (2009) a influência com que a cultura aparece nas 

tomadas de decisão dos consumidores é extremamente reconhecia e que a maioria 

das abordagens avançadas sobre o comportamento do consumidor traz que, de uma 

forma ou de outra, o fator cultural é mais presente que os demais. 

Complementando este raciocínio, Kotler e Keller (2006, p. 177) definem 

que: 

 

A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos de 
uma pessoa. À medida que crescem, a criança absorve certos valores, 
percepções, preferências e comportamentos de sua família e de outras 
instituições. Cada cultura compõe-se de subculturas que fornecem 
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identificação e socialização mais específicas para seus membros. Entre as 
subculturas estão às nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as 
regiões geográficas. 

 

A cultura pode ser dividida nas mais diversas maneiras que, no marketing, 

são chamadas de subcultura. Cada uma dessas “divisões culturais” influencia de 

uma maneira diferente, para Mowen e Minor (2002, p. 316) a subcultura “é definida 

como a subdivisão da cultura nacional com base em alguma característica 

unificadora, tal como status social ou nacionalidade, e cujos membros compartilham 

padrões semelhantes de comportamento que são distintos daqueles da cultura.”. 

Fala ainda que as características demográficas são importantes subdivisões, como 

veremos no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Tipos e exemplos de subculturas na visão de Mowen e Minor. 

TIPOS EXEMPLOS 

Nacionalidades Hispânica, italiana, polonesa. 

Raça Negros, orientais. 

Região Sudeste, Nova Inglaterra. 

Idade Idoso, adolescente. 

Sexo Masculino, feminino. 

Religião Católica, judaica 

Classe Social Classe alta, classe baixa. 

Fonte: MOWEN, John C.; MINOR, Michael S. (2002, p 316). 

Por isso que o fator cultural é muito importante na tomada de decisão de 

um consumidor, pois é uma variável bem específica de uma pessoa que está 

inserida em uma sociedade onde esta cultura foi passada de geração para geração 

onde pode se diferenciar de consumidor para consumidor desde que esteja inserido 

num grupo social distinto. 
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A decisão de compra ainda leva em conta as subculturas de uma cultura 

como os autores citaram as nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as 

regiões geográficas que, com toda certeza, influenciam na compra. Aumentando o 

leque de estudo sobre este assunto. 

Para Las Casas (2008), o mais significativo grupo social que influencia na 

compra de produtos na sociedade é a família, pois a convivência familiar acaba 

contribuindo com regras e opiniões relativas à religião, economia, política e 

autoestima. Dessa forma, tais aspectos influenciam fortemente o comportamento de 

compra das pessoas. 

2.2.2 Fatores sociais 

Além dos fatores culturais, as influencias de compra de um consumidor 

também está ligada a fatores sociais como os grupos de referência, a família e 

outros.  

Para Karsaklian (2009, p.99): 

 

...interação social é o processo que se dá entre dois ou mais indivíduos, em 
que a ação de um deles é, ao mesmo tempo, resposta a outro indivíduo e 
estímulo para as ações deste. Na verdade, as ações de um são, 
simultaneamente, um resultado e uma causa das ações do outro. 

 

O autor citado está nos passando à mensagem que desde as civilizações 

antigas até as atuais, os homens sempre viveram associados a outros indivíduos de 

sua espécie. Por isso que ao estudarmos o comportamento humano (ou do 

consumidor), não podemos deixar de associar essas interações feitas entre os 

indivíduos e a sociedade. 

Fixando a ideia de grupo, Mowen e Minor (2002, p. 270) fala que “é um 

conjunto de indivíduos que interagem entre si durante algum período de tempo e que 

compartilham uma necessidade ou um objetivo comum.”.  

A influência exercida pelos grupos é dividida de duas maneiras. A 

primeira afirma que os grupos podem influenciar as compras feitas por consumidores 
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individuais. A segunda é onde os membros do grupo tomam decisões de compra 

juntos. (MOWEN e MINOR 2002, p. 270) 

Solomon (2002) afirma que grupo de referência é um indivíduo ou grupo 

real ou imaginário, concebidos como tendo relevância significativa sobre as 

avaliações, aspirações ou comportamento de um indivíduo.    

Segundo Mowen e Minor (2002, p. 271) os grupos de referência são onde 

os valores, normas, atitudes ou crenças são usados por uma pessoa como um guia 

de comportamento. Esses grupos são mais universais e possuem grupos mais 

específicos como será mostrado na tabela seguinte: 

 

Quadro 3 – Tipos de Grupos de Referência e suas definições na visão de Mowen e 

Minor. 

TIPOS DEFINIÇÕES 

Grupos de aspiração Grupo ao qual a pessoa gostaria de 
permanecer. Se for impossível de 
participar, ele se tornará um grupo 
simbólico. 

Grupo de dissociação Grupo ao qual a pessoa não quer se 
associar. 

Grupos primários Grupo no qual a pessoa faz parte e 
interage ativamente. 

Grupos formais Grupo cuja organização e estrutura são 
definidas por escrito. 

Grupos informais Grupo que não tem estrutura 
organizacional por escrito e são 
baseados no fator social. 

Fonte: MOWEN, John C.; MINOR, Michael S. (2002, p. 270). 

 

Giglio (1996) afirma que para cada grupo existe um conjunto de regras 

diferentes e, em consequência, um leque diferente de comportamento de consumo. 
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Todos nós participamos de grupos e procuramos agradar aos que 

almejamos fazer parte. Cada grupo tem seu estilo de vida e seu comportamento e, 

este, irá influenciar ou mudar o nosso comportamento de compra para que 

possamos estar adequados ao grupo. 

Para afirmar o que foi dito: 

 

...os grupos de referência de uma pessoa são aqueles que exercem alguma 
influência direta (face a face) ou indireta sobre atitudes ou comportamento 
dessa pessoa. Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa 
são chamados grupos de afinidade. Alguns grupos de afinidade são 
primários, como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os 
quais a pessoa interage contínua e informalmente. As pessoas também 
pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos e profissionais e 
associações de classe, que normalmente são formais e exigem menor 
interação contínua. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 177). 

 

O domicílio é o grupo composto por todas as pessoas que vivem em uma 

residência onde, além do subgrupo da família, temos amigos (as) que dividem um 

apartamento ou por casais não casados por exemplo. (MOWEN e MINOR 2002, 

P.273) 

A família é dividida em três tipos. A família nuclear composta pelo marido, 

esposa e seus filhos. A família por extensão composta pela nuclear somada a outros 

parentes. E a família nuclear separada composta, por exemplo, pelo filho que mora 

sozinho, mas continua seus laços com os pais. (MOWEN e MINOR 2002, P. 274) 

Para Schiffman e Kanuk (2009) consideram que a família é uma fonte de 

decisão no comportamento de compra do consumidor, sabendo que este se 

desenvolveu nesta instituição onde aprendeu valores morais, crenças e, 

principalmente, suas atitudes são voltadas para este grupo de influência. Para 

confirmar, Samara e Morsch (2005) afirmam que as famílias são o mais importante 

grupo de referência na decisão de compra e influenciam diretamente na decisão de 

compra. 

As influências que os membros das famílias exercem podem ser 

identificadas em três fatores que afetam a decisão. Segunda Mowen e Minor (2002, 
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P.276) são: “recursos financeiros do membro da família, a importância da decisão 

para o membro da família e o papel dos membros da família segundo o gênero.”. 

Já Kotler e Keller (2006) afirmam que a família é a mais importante 

organização de compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros 

constituem o grupo de referência primário mais influente. 

O desafio dos profissionais de marketing é encontrar a maneira de chegar 

aos grupos de referência ou líderes de opiniões e fazer com que estes influenciem 

direta ou indiretamente seus “seguidores”. 

Outro importante fator que influencia na hora de consumir são as pessoas 

que envolvem o estilo de vida que exemplifica a forma de como vivemos na 

sociedade. São as diferentes formar de como as classes sociais empregam suas 

diferentes rendas em certas prioridades. 

2.2.3 Fatores pessoais  

A decisão de compra também é influenciada por fatores pessoais que 

estão presentes em toda nossa vida. São variáveis que mudam de acordo com a 

fase de maturidade que um indivíduo se encontra, com os hábitos das pessoas ou 

ate mesmo o estilo de vida que ela está vivendo. Os poder aquisitivo da pessoa 

também influencia no que ele pode comprar. Os principais exemplos de 

características pessoais são a idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, personalidade, auto-imagem, estilo de vida e valores. 

Kotler e Armstrong (2008, p. 125) destacam que "o ato de comprar é 

moldado também pelo estagio do ciclo de vida da família, estágios pelos quais as 

famílias passam à medida que seus membros amadurecem". A Família também 

influencia nos fatores pessoais, até porque parte dela os valores e o nível de 

amadurecimento que terá. Pelo fato do convívio direto que acarreta num 

comportamento de compra. 

Na ocupação e situação econômica da pessoa Kotler e Keller (2006, p. 

180), “a ocupação também influencia o padrão de consumo de uma pessoa”. A 

escolha de um produto é muito afetada pelo poder aquisitivo do consumidor. Uma 
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pessoa que exerce uma função mais simples tente a procurar por produtos mais 

simples existindo uma compatibilidade do valor do produto com o ganho da pessoa. 

Já uma pessoa com um poder aquisitivo maior, tende a procurar produtos mais 

sofisticados. 

Para Falarmos de personalidade, Kotler e Keller (2006, p. 181) observam 

que: 

 

...quando usamos o termo personalidade, queremos dizer características 
psicológicas distintas que levam a reações relativamente coerentes e 
contínuas no ambiente. A personalidade é normalmente descrita em termos 
de características como autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, 
sociabilidade, resistência e adaptabilidade. A personalidade pode ser uma 
variável útil para se analisar o comportamento do consumidor, uma vez que 
os tipos de personalidade podem ser classificados com precisão e que 
existem fortes correlações entre certos tipos de personalidade e as escolhas 
de produtos e marcas. 

 

Pelo citado, podemos observa que as personalidades são características 

bem pessoais, mas fáceis de encontrá-las, por isso que o marketing empresarial 

utiliza destes fatores para fazer seus comerciais voltados para pessoas com 

personalidades distintas, por exemplo, a autoconfiança, sociabilidade, sofisticação, 

resistência entre outros. 

Mowen e Minor (2002, p.114) observam que o conceito da personalidade 

possui quatro características especiais. A primeira fala que o comportamento tem 

que possuir uma coerência nas atitudes ao longo da vida. A outra diz que a 

personalidade não pode ser generalizada para um grupo, pois as pessoas se 

distinguem por causa dela. 

A terceira característica aborda que não podemos antecipar a decisão 

que um consumidor tomará numa situação apenas por uma medição de 

personalidade. A quarta fala que a personalidade possui uma variável que interage 

com o ambiente e ameniza os efeitos da decisão. (MOWEN e MINOR 2002, p.114) 

Solomon (2011, p.145) afirma que “o estilo de vida refere-se a um padrão 

de consumo que reflete as escolhas de uma pessoa sobre como gastar seu tempo e 
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dinheiro.” Afirma ainda que em uma perspectiva de marketing de estilo de vida 

reconhece que as pessoas classificam-se a si próprias em grupos com base nas 

coisas que gostam de fazer, como gostam de passar seu tempo livre e como 

escolhem gastar sua renda disponível.  

Já para o KOTLER e KELLER (2006, p. 181) “um estilo de vida é o 

padrão de vida de uma pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O 

estilo de vida representa a pessoa por inteiro, interagindo com seu ambiente”. 

Segundo MINOR e MOWEN (2002, p.127) o estilo de vida nada mais é 

que o “modo como alguém vive”. Enfatiza o que foi dito pelos outros autores quando 

fala: 

 

O conceito de estilo de vida denota um conjunto de ideias muito diferente 
daquelas sobre a personalidade. O estilo de vida refere-se a forma como as 
pessoas vivem, como gastam dinheiro e como utilizam o seu tempo. Refere-
se às ações e aos comportamentos manifestos dos consumidores. 
(MOWEN e MINOR 2002, p.127) 

 

Com isso as empresas buscam em seus comerciais atingir um estilo de 

vida específico de seus produtos para que possam chegar ao público alvo.  

2.2.4 Fatores psicológicos  

Uma das diversas tarefas dos profissionais de marketing é entender como 

são criadas e de que forma pode entender os fatores psicológicos. Kotler e Keller 

(2006, p. 182) afirma que esta tarefa é entender o que acontece no consciente do 

comprador entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra. Os autores 

citados ainda colocam que quatros fatores psicológicos - motivação, percepção, 

aprendizagem e memória - influenciam a reação do consumidor aos vários 

estímulos. 

Para Mowen e Minor (2002, p.90) a motivação é causada por um estado 

elevado do consumidor quando ele se volta para um objetivo no qual afeta seu 

comportamento. A motivação é causada por fatores internos e externos, aqueles são 
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as vontades que partem do próprio indivíduo como comer e viajar. Já estes são as 

vontades baseadas nas fontes externas como propaganda ou comentários. 

Em complemento, Limeira (2007) destaca ainda a existência de vários 

aspectos psicológicos que exercem influência sobre o comportamento de compra do 

cliente, que são: 

 

Motivação por fatores internos ou externos (ambiente, sociedade ou 
necessidade fisiológica/social) que levam o consumidor a se comportar de 
certo modo e criam um dado que será memorizado sensorialmente, 
temporariamente ou permanentemente; Envolvimento que é a importância 
ou o interesse percebido na aquisição/consumo do produto; Percepção é a 
seleção, organização e a interpretação das sensações do consumidor. Esse 
processo ocorre em três etapas: exposição, atenção e interpretação. O 
aprendizado também influencia o comportamento do consumidor uma vez 
que abrange as mudanças ocorridas no indivíduo e o conteúdo de sua 
memória. 

 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 183), “uma necessidade passa a ser um 

motivo quando alcança determinado nível de intensidade. Um motivo é uma 

necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a agir”. É preciso 

saber o que os consumidores necessitam para entender o processo de compra 

deles, pois nem todos possuem as mesmas necessidades. Na mesma linha de 

raciocínio, Solomon (2011, p.95) afirma que “a motivação refere-se aos processos 

que fazem com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam. Ocorre 

quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la”.  

Para compreendermos o que o consumidor necessita no momento é 

preciso saber o que motivou aquela ação de compra ou, como Churchill (2000) fala: 

“os profissionais de marketing precisam saber o que motiva os consumidores, para 

atender a estas motivações.”. 

Existem três teorias mais conhecidas sobre a motivação humana que 

trazem implicações diferentes.  
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Segundo Kotler e Keller (2006): 

 Teoria de FREUD: concluiu que as forças psicológicas que formam o 

comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e que 

ninguém chega a entender por completo as próprias motivações; 

 Teoria de MASLOW: concluiu que as necessidades humanas são 

dispostas em uma hierarquia, da mais urgente para menos urgente. 

Em ordem de importância, elas são necessidades fisiológicas, de 

segurança, sociais, de estima e auto-realização (Figura 2); 

 

Figura 2 – Hierarquia das necessidades de Maslow. 

 

Fonte: KOTLER, Philip e KELLER,K. L. (2006, p. 183). 

 

 Teoria de HERZBERG: desenvolveu a teoria dos dois fatores, que 

apresenta os insatisfatores (causam insatisfação) e os satisfatores 

(causam satisfação). A ausência de insatisfatores não basta, os 

satisfatores devem estar claramente presentes para motivar uma 

compra. 
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A pessoa depois de haver a motivação certa para poder agir e realizar 

uma compra, a maneira com que esta pessoa age é relacionada diretamente com a 

percepção que ela tem do produto ofertado no mercado. 

No caso da percepção, Solomon (2011, p.52) relata que “a percepção é o 

processo pelo qual sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas.” 

Logo, para que tenham significados, essas sensações precisam ser incrementadas 

por variáveis de escolha. Na mesma linha de raciocínio, Kotler e Keller (2006, p. 

184) fala que a “percepção é o processo por meio do qual alguém seleciona, 

organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa 

do mundo”.  

A percepção não está apenas relacionada com os estímulos físicos, mas 

como estes se relacionam com o ambiente. Devemos levar em conta como cada um 

interpreta esses estímulos, pois esta interpretação surge, principalmente, das 

experiências únicas que vivemos. 

Estas experiências citadas influenciam na aprendizagem do indivíduo, 

pois este é um processo contínuo. Para confirmar o que foi dito, Solomon (2011) 

conceitua aprendizagem como “uma mudança relativamente permanente do 

comportamento causada pela experiência.”. Para ratificar o raciocínio, Kotler e Keller 

(2006) diz que aprendizagem consiste em mudanças no comportamento de uma 

pessoa decorrentes da experiência. 

Como este processo se relaciona com as experiências que temos no 

decorrer da vida, nossos conhecimentos são aumentados a cada dia que passa. O 

que pensávamos pode ser mudado com apenas uma informação lida nos diversos 

meios de comunicação que temos acesso.   

A atitude do consumidor representa, para Solomon (2002), representa 

ações que duram algum tempo. Os mais diversos eventos possuem uma atitude do 

indivíduo em relação a produtos, serviços, comerciais entre outros. 

Mowen e Minor (2002, p.143) dizem que a atitude é “a quantidade de 

afeições ou sentimento a favor ou contra um estímulo.”. Já as crenças que os 

consumidores possuem a respeito dos produtos estão ligadas às conclusões que 
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têm sobre eles, suas características e atributos e sobre os benefícios que a compra 

lhe proporcionou. 

Elas também representam a avaliação do consumidor referente aos 

produtos julgados, estas avaliações podem ser positivas ou negativas e vão 

influenciar no afastamento ou aproximação deste. 

Com estas variáveis que influenciam o consumidor na hora da compra, 

umas mais importante que as outras e uma mais influente que a outra. Mas todas 

elas estão ligadas com a decisão de compra e precede o processo desta decisão. 

2.3 Processo de decisão de compra: os 5 estágios 

Cobra (1997) destaca que o ser humano possui necessidades e desejos 

e, para satisfazê-los, precisa de recursos disponíveis. Os desejos e as necessidades 

são amplos, os recursos, via de regra, não são. O ser humano busca o consumo 

com maior ou menor moderação de acordo com suas preocupações de vida social. 

E que, o processo de tomada de decisão de consumo é preparado mais emocional 

do que racionalmente. 

Kotler e Keller (2006) dividem este processo em que o consumidor passa 

em cinco etapas: Reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação 

das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. Esses processos 

psicológicos básicos são necessários para entendermos como os consumidores 

tomam suas decisões de consumo. 

Nem sempre esse processo vai seguir essa ordem ou mesmo seguir esse 

cronograma, podendo pular etapas ou invertê-las dependendo do produto que for 

consumido. Quando uma mulher decide comprar sua marca habitual de creme 

dental, ela vai direto da necessidade de creme dental à decisão de compra, pulando 

assim, a busca de informações e a avaliação de alternativas. No entanto, o 

conhecimento deste processo é importante para o entendimento do comportamento 

do consumidor (KOTLER e KELLER, 2006). 

A figura a seguir apresenta um modelo de etapas para o processo de 

decisão de compra do consumidor. 



36 

 

 

Figura 3- Processo de Decisão de Compra 

 

Fonte: KOTLER, Philip e KELLER, K. L. (2006, p.189). 

 

A decisão de compra é um processo que não surge e nem termina 

simplesmente com o acaso, ele possui etapas que começam com o surgimento de 

uma necessidade de consumo ou de uma ideia implantada por algo visto ou 

escutado. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para a realização 

desta pesquisa. Para iniciar é importante decidir o tipo de pesquisa que iremos 

realizar para uma melhor avaliação dos resultados. Ter uma amostra considerável e 

saber que está irá atender nossa pesquisa será o próximo passo. E, para encerrar, a 

realização da coleta de dados da pesquisa. 

3.1 Tipo de pesquisa 

O marketing é o objeto que liga o consumidor ao cliente e o papel do 

profissional de marketing é fazer essa ligação da melhor forma. Para isso, a 

pesquisa de marketing é essencial para tomar decisões.  

Gil (2002, p.41-43) classifica as pesquisas em três grandes grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. A descritiva é o tipo de pesquisa que tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno, tendo como característica mais significativa a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

Neste trabalho utilizou-se a pesquisa descritiva quanto ao seu objetivo, 

pois o assunto já é conhecido e a contribuição é tão somente proporcionar uma nova 

visão sobre esta realidade já existente. 

Sobre os procedimentos a pesquisa é um levantamento, de acordo com 

Gil (2002, p. 43-56), onde relata os tipos de procedimentos, afirma que o 

levantamento é caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecerem. 

Referente ao tipo da pesquisa, ela é quantitativa. Esta pesquisa é feita por 

dados que podem ser quantificáveis, ou seja, é transformar em números as mais 

diversas informações obtidas para uma melhor leitura e uma conclusão mais clara. 

Para atender esses critérios, utiliza-se o questionário para obtenção 

desses dados quantificáveis. 
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3.2 Universo e amostra 

O universo da pesquisa é constituído de 100 (cem) pessoas que residem 

na capital do Ceará, Fortaleza, e na capital do Pará, Belém. 

Foram escolhidas, aleatoriamente, pessoas que possuem consoles para 

responder o questionário, Em Belém os alunos da Escola de Formação de Oficiais 

da Marinha Mercante – EFOMM – receberam por e-mail o arquivo para responderem 

e encaminhar preenchido, já em Fortaleza foi enviado para amigos através das 

redes sociais e pessoalmente. 

3.3 Instrumento e coleta de dados 

Para uma maior agilidade e rapidez na obtenção de informações, foi 

escolhido o questionário para a coleta de dados. Cujo sua aplicação foi realizada no 

mês de novembro. 

 O questionário aplicado é composto por 2 (duas) partes: a primeira parte 

contém 4 (quatro) perguntas, com base do artigo de Finatti e Alves (2004), sobre o 

perfil socioeconômico dos consumidores de consoles; a segunda  é composta por 9 

(nove) perguntas sobre os principais fatores que influenciam na compra dos 

consoles. 
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3.4 Quadro resumo 

Quadro 4 – Resumo do questionário. 

FATORES FONTE QUESTIONAMENTO 

Socioeconômicos Finatti e Alves (2004) Sexo 

Finatti e Alves (2004) Idade 

Finatti e Alves (2004) Ocupação 

Finatti e Alves (2004) Renda Familiar 

Culturais Minor e Mowen (2002) – 
Subcultura 

A Cibercultura influencia 
na escolha de um 
console.   

Sociais Kotler e Keller (2006) – 
Grupos de Referência 

Meus amigos me 
ajudam na escolha da 
compra do console. 

Minor e Mowen (2002) – 
Família 

Meus pais tomam a 
decisão da marca de 
console a comprar. 

Pessoais Kotler e Armstrong 
(2008) – Ciclo de Vida 

A idade influencia no 
console a ser comprado. 

Kotler e keller (2006) – 
Ocupação 

O preço do console 
influencia na minha 
compra. 

Psicológicos. Kotler e keller (2006) – 
Motivação 

A necessidade de fazer 
novas amizades 
influencia na compra do 
console. 

Solomon (2008) – 
Crença 

A compra do novo 
produto é influenciada 
pelas experiências 
passadas. 

Compra Kotler e keller (2006) – 
Avaliação de compra. 

O atributo que mais me 
atrai nos consoles. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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                 No capítulo seguinte será apresentadas a análise e interpretação dos 

dados colhidos para a pesquisa. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste Capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa obtidos 

por questionário. A intenção é analisar e interpretar os dados obtidos sobre os 

consumidores de consoles. 

É apresentado o perfil socioeconômico do s consumidores e, em seguida, 

serão analisados os dados referentes aos fatores que influenciam na compra 

baseado na Escala Likert. 

Para melhor compreensão da análise, são utilizadas tabelas que facilitam 

o entendimento do leitor.  

4.1 Perfil socioeconômico 

O perfil socioeconômico traça as condições gerais e características de 

vida dos entrevistados, sendo consideradas questões relativas à faixa etária, sexo, 

ocupação, e renda familiar. 

Tabela 1 – Sexo 

SEXO TOTAL 

Masculino 73 73% 

Feminino 27 27% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Os dados obtidos demonstram, conforme Tabela 1, que os consumidores 

do sexo masculino são a grande maioria. Estes consumidores correspondem mais 

que o dobro dos consumidores do sexo oposto. 
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Tabela 2 – Faixa etária 

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

Menos de 15 anos 5 5% 

De 15 a 18 anos 12 12% 

De 19 a 21 anos 19 19% 

De 22 a 25 anos 37 37% 

De 26 a 30 anos 22 22% 

Mais de 31 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 2, constata-se que a frequência de consumidores 

das idades entre os 19 e 30 anos é considerável. Reafirmando o que Donizete 

(2012) constatou que os consumidores de consoles estão na faixa etária maior que 

19 anos. 

 Esta geração que se encaixa nestes consumidores é conhecia como 

Geração Z. São a geração da internet, pessoas atentas nas novas tecnologias e 

extremamente ligadas à internet não apenas de suas casas, mas pelos celulares 

também. Nasceram a partir de meados da década de 90 e, por esse modo de vida, 

são conhecidas, também, por Nativos Digitais. 

 

 

 

 



43 

 

Tabela 3 – Ocupação 

OCUPAÇÃO TOTAL 

Nem estuda nem trabalha 4 4% 

Só estuda 47 47% 

Só trabalha 16 16%  

Estuda e trabalha 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 3, percebe-se que a maior parte dos consumidores, 

47% deles, dedica-se absolutamente aos estudos e outros 33% estudam e 

trabalham. 

 Fazendo uma análise cruzada entre a idade dos consumidores e sua 

ocupação, tem-se que a faixa etária dos consumidores favorece os dados obtidos na 

Tabela 3. Pessoas entre 19 e 30 anos que estão no mercado de trabalho e, 

simultaneamente, estão em busca de conhecimento.  
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Tabela 4 – Renda familiar 

RENDA FAMILIAR TOTAL 

Até R$260,00            0 0% 

De R$261,00 a R$780,00   1 1% 

De R$781,00 a 
R$1.300,00              

4 4% 

De R$1.301,00 a 
R$1.820,00              

1 1% 

De R$1.821,00 a 
R$2.600,00              

6 6% 

De R$2.601,00 a 
R$3.900,00 

11 11% 

De R$3.901,00 a 
R$5.200,00 

22 22% 

De R$5.201,00 a 6.500,00  19 19% 

De R$ 6.501,00 a 
R$7.800,00 

12 12% 

Mais de R$7.800,00 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Na Tabela 4, constata-se que a maioria dos familiares dos consumidores 

possui uma renda maior que R$3.901,00. Com 24%, os consumidores com renda 

maior que R$7.800,00. 

Com os inúmeros impostos cobrados pelas mercadorias importadas, o 

preço dos consoles e de seus jogos ainda está alto. Como é mostrado no quadro a 

seguir: 
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Quadro 5 – Formação dos preços de consoles. 

TAXAS FORMAÇÂO DO PREÇO 

Venda líquida do produto R$100,00 

Pis R$2,51 

Cofins R$11,56 

ICMS R$38,02 

IPI R$76,05 

Substituição tributária R$35,90 

Venda com impostos R$264,00 

Fonte: PETRÓ, Gustavo. (2010). 

 

 Mesmo com todos esses valores envolvidos no preço do console 

resultando num valor exorbitante, existem consumidores com rendas menores que 

fazem certo sacrifício para poder compra-los.  

4.2 Fatores de influência  

Os fatores que influenciam os consumidores foram avaliados a partir dos 

dados obtidos por questionários, tendo como base os fatores: culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. 

Os dados desta subseção também são apresentados por intermédio de 

tabelas para uma maior compreensão. 
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Tabela 5 – Qual console você possui 

CONSOLE TOTAL 

Playstation 40 40% 

Xbox 36 36% 

Wii 23 23% 

Outro 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

 A Tabela 5 mostra os principais consoles comercializados e os mais 

consumidos pelos usuários. Segundo Costa (2013) o console mais vendido da 

história é o Playstation, mesmo resultado mostrado na pesquisa realizada. Com 40% 

dos usuários de consoles compram o Playstation, seguido do Xbox com 36% e o Wii 

com 23%.  

   

Tabela 6 – Atributos mais atraentes nos consoles 

ATRIBUTOS TOTAL 

Preço 0 0% 

Multplayer 5 5% 

Serviços on-line 7 7% 

Experiência Diferenciada 7 7% 

Biblioteca de Jogos 8 8% 

Inovações 8 8% 
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Gráficos 10 10% 

Qualidade dos Jogos 11 11% 

Jogos Exclusivos 13 13% 

Jogabilidade 14 14% 

Pessoas que também o 
tenham 

17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 6, referente aos atributos dos consoles, vê-se uma 

igualdade nos resultados obtidos. O mais marcado, com 17%, foi a busca por 

consoles onde pessoas do seu ciclo já possuem. Já o preço não foi marcado por 

nenhum consumidor como um atributo importante. 

Quando se faz comparativos entre os tributos e outros dois resultados 

temos: 

1. Tributos x Renda Familiar: o tributo menos votado foi o do preço, 

mesmo sabendo que possui consumidores com rendas inferiores, 

estes acham mais importantes outros tribos como jogabilidade, 

inovação, entre outros. 

2. Tributos x Influência do preço no consumo: há um contrassenso, pois 

o tributo preço não foi marcado por nenhum dos entrevistados e no 

que se refere a influência que o preço tem sobre o comportamento de 

compra já temos uma concordância maior que a discordância, como 

verá mais adiante. 

Mas, quando se analisa dois quesitos como o console consumido e os 

tributos importantes, temos outro fato que será exposto na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Console (Wii) x Tributos 

TRIBUTOS TOTAL 

Biblioteca de jogos 1 4% 

Inovação 1 4% 

Qualidade dos jogos 1 4% 

Jogabilidade 1 4% 

Pessoas que também o 

tenham 

3 14% 

Experiência diferenciada 4 18% 

Jogos exclusivos 12 52% 

TOTAL DE 

CONSUMIDORES (WII) 

23 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Na tabela é visualizado que, com 52%, mais da metade dos usuários do 

Wii marcaram como um atributo atrativo nos consoles os Jogos exclusivos. 

Esse fato pode ter ocorrido por conta de um dos mais conhecidos 

personagem dos consoles ser o Mário Bros. O jogo possui versões de estilos 

diferentes como: corrida e rpg, Envolvendo vários tipos de consumidores. O game é 

exclusivo do Wii sendo um atrativo para seus usuários que adoram o personagem. 
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Tabela 8 – A Cibercultura influencia na escolha de um console 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente 8 8% 

Discordo 14 14% 

Nem Concordo Nem Discordo 24 24% 

Concordo 31 31% 

Concordo Plenamente 23 23% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 8, em relação à influência que a cultura cibernética 

possui no consumidor, temos que mais de 54% do entrevistado concordam ou 

concordam plenamente que este fator contribui na compra de um novo console. 

Somente 8 candidatos, ou seja, 8% dos entrevistado discordam 

plenamente que a cibercultura seja um fator influenciador em suas escolhas. 
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Gráfico 1 – Cibercultura x Faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

No Gráfico 1 são ligados os resultados da influência da cibercultura e da 

faixa etário dos consumidores. Deste cruzamento de dados temos um fato 

importante: os consumidores mais jovens são mais influenciados por essa cultura. 

O gráfico mostra que até os 21 anos a concordância é maior, já dos 22 

aos 25 anos a concordância é grande, mas não maior que a neutralidade com que 

os consumidores dessa faixa etário tratam o assunto. Nos entrevistado maiores que 

26 anos a discordância é maior que a neutralidade e a concordância.  

Para Costa (2013), o lançamento do PlayStation One em 1994 foi o 

começo desta cultura de jogos, pois este iniciou a leitura dos jogos através dos CD’s 

e, atualmente, em DVD’s e Blue Ray. Este caso pode explicar a tamanha influencia 

dessa geração que nasceu a partir de meados da década de 90 e que hoje possuem 

até 21 anos. A já comentada Geração Z.    
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Tabela 9 – Meus amigos me ajudam na escolha da compra do console 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente 1 1% 

Discordo 5 5% 

Nem Discordo Nem 

Concordo  

16 16% 

Concordo 64 64% 

Concordo Plenamente 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

No que diz respeito aos amigos e como eles influenciam na compra do 

console, conforme demonstra a Tabela 9, a pesquisa mostra uma discordância baixa 

pelos consumidores. Apena 1% discorda totalmente e 5% discordam com 16% não 

identificando se este fator influencia ou não nesta compra. 

Mowen e Minor (2002) consideram que a influência dos grupos pode ser 

individual, ou seja, influenciam na compra do indivíduo ou podem ser grupal, ou seja, 

tomam decisões de compras juntos. Afirmando o que os autores comentaram, a 

pesquisa mostra que 78% deles concordam neste fator. 

Este resultado pode ser ligado ao dos tributos dos consoles, pois lá o 

quesito que mais influencia os consumidores é o de pessoas que também tenham o 

console. Ou seja, os futuros compradores ouvem os amigos para decidirem a marca 

que será comprada.  
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Tabela 10 – Meus pais tomam a decisão da marca de console a comprar 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente 57 57% 

Discordo 21 21% 

Nem Concordo Nem 

Discordo 

5 5% 

Concordo 11 11% 

Concordo Plenamente 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 10, referente ao poder da decisão de compra dos 

pais, nota-se que os pais não possuem influência na decisão de qual console 

comprar. Pois apenas 6% dos consumidores concordam plenamente e outros 11% 

apenas concordam.  

Com 57% dos consumidores discordando plenamente e 21% apenas 

discordando, vê-se que os pais não influenciam na compra. 

Este resultado pode estar ligado com a renda familiar dos consumidores, 

pois a maioria possui renda superior a R$3.900,00 podendo ter uma maior 

flexibilidade na escolher, pois não fará falta no orçamento a diferença gastada ou a 

que não foi gasta, levando em consideração a escolha do consumidor. Ou seja, não 

havendo ligação entre a escolha do filho (o consumidor) e as restrições econômicas. 
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Tabela 11 – A idade influencia no console a ser comprado 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente 38 38% 

Discordo 25 25% 

Nem Concordo Nem 

Discordo 

14 14% 

Concordo 19 19% 

Concordo Plenamente 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

O grau de influência da idade na decisão de compra dos consoles está 

expresso na Tabela 11. Pode-se extrair dos resultados que a idade não é um fator 

de considerável influência, pois apenas 4% dos consumidores acreditam que a idade 

pode ser um diferencial na escolha. 

A discordância dos usuários corresponde a 63%, sendo 38% discordando 

plenamente e 25% discordando. Existe uma pequena diferença entre os jogos dos 

consoles apresentados, deles o Xbox e o Playstation possuem mais jogos de 

esporte e ação. Já o Wii possui mais jogos de aventura, raciocínio e infantis, mas, 

mesmo com essa diferença, os consumidores dizem que a idade não é um grande 

influenciador. 

Podemos levar em consideração que o ciclo de amizades do consumidor 

seja de pessoas mais velhas ou mais novas e, suas escolhas, são influenciadas por 

estes amigos como se viu anteriormente. Este exemplo pode ser um dos motivos 

que a idade não possui um nível de influência maior. 
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Tabela 12 – O preço do console influencia na minha compra 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente  15 15% 

Discordo 15 15% 

Nem Concordo Nem 

Discordo 

12 12% 

Concordo 32 32% 

Concordo Plenamente 26 26% 

TOTAL  100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Analisando a Tabela 12, referente ao preço do console, temos um 

balanceamento nas respostas com um grau de concordância maior que o de 

discordância. O grau de influência mais votado entre os usuários foi o concordo com 

32% seguido do concordo plenamente com 26%. 

A competição entre as marcas faz com que o detalhe, por menor que 

seja, influencie na compra. Um exemplo que as empresas usam é, segundo Kotler e 

Keller (2006), o Mix de Marketing ou, simplesmente, 4P’s de marketing – produto, 

preço, praça e promoção-. Sendo o preço uma parte integrante deste mix, sua 

importância na influência é considerável na hora da compra. Como mostrou na 

tabela acima. 

Mesmo sabendo que, de todos os participantes, nenhum votou no preço 

quando questionados anteriormente nos tributos. Os mais votados foram as 

características internas dos consoles como gráfico ou jogabilidade. Podendo explicar 

o contrassenso que houve.   
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Tabela 13 – A necessidade de fazer novas amizades influencia na compra do 

console 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente  7 7% 

Discordo 21 21% 

Nem Concordo Nem 

Discordo 

33 33% 

Concordo 32 32% 

Concordo Plenamente 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Com relação as necessidade de fazer novas amizades, na Tabela 13, 

verifica-se um equilíbrio nas respostas. Pois o nível de concordância e de 

discordância ficou próximo juntamente com o indiferente. 61% dos consumidores 

discordam ou são neutros, enquanto 39% deles concordam com a influência. 

Podendo ser explicado pelo fato dos consumidores, como já 

responderam, são muito influenciados pelos amigos na decisão de compra. O que 

leva a acreditar que jogam entre si, não precisando estar procurando amizades nas 

redes virtuais para os mesmos fins.  

 

 

 

 

 



56 

 

Tabela 14 – A compra do novo produto é influenciada pelas experiências passadas 

ESCALA TOTAL 

Discordo Plenamente  0 0% 

Discordo 2 2% 

Nem Concordo Nem 

Discordo 

7 7% 

Concordo 45 45% 

Concordo Plenamente 46 46% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Na Tabela 14, referente às experiências que os consumidores possuem 

com as marcas de consoles, mostra-se um resultado sólido na influência que eles 

sofrem nesta característica. Somente 2% dos entrevistados falaram que discordam e 

outros 7% que nem discorda nem concordam. 

Para Mowen e Minor (2002), as crenças que os consumidores possuem a 

respeito dos produtos estão ligadas às conclusões que têm sobre eles, suas 

características e atributos e sobre os benefícios que a compra lhe proporcionou. 

Como se viu na pesquisa, os consumidores costumam tirar suas conclusões 

baseadas nas crenças e atitudes e realizar a compra da mesma marca. 

No próximo capítulo são evidenciadas as considerações finais desta 

pesquisa de forma a verificar se os objetivos foram alcançados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta monografia foi analisar o comportamento do 

consumidor de consoles. Para isso o questionário conta com questões de 

identificação socioeconômica e sobre as influências que esses consumidores 

sentiam. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado e os principais resultados são descritos 

a seguir. 

A amostra foi composta por estudantes da Escola de Formação de Oficiais da 

Marinha Mercante – EFOMM- e por pessoas que estudam e trabalham que residem 

em fortaleza. Consumidores, por sua maioria, do sexo masculino, que possuem 

idade de 22 a 24 anos com renda familiar superior a R$3.901,00. 

O maior desafio do trabalho foi identificar a influência decisiva para a decisão 

de compra. Seria preciso uma pesquisa focada em cada um dos fatores 

apresentados, mas podemos destacar alguns importantes para que esse estudo 

futuro venha a acontecer. 

Outro desafio foi identificar a amostra. Pegaram-se pessoas aleatoriamente 

do ciclo de convívio até o número pretendido ser alcançado. Conhecida como 

amostragem por conveniência onde se utiliza dos elementos mais disponíveis da 

população.  

A cultura é um fator muito comentado pelos autores. Nos jogos eletrônicos 

tem-se a cibercultura que, mesmo crescendo conceitualmente e atingindo muitos 

com o fácil acesso as informações, atinge mais a geração nascida em meados da 

década de 90 para os anos atuais. Conhecidos como Geração Z, estes estão 

conectados frequentemente mesmo que não estejam em casa através dos celulares. 

Nota-se que os consumidores mais velhos não focam seu consumo nesta cultura. 

Os mais jovens frequentam feiras e se comunicam com outros a respeito das 

novas tecnologias e, com surgimento de cursos nas faculdades, estudar mais 

específico sobre esse universo. 

A tendência social em que vivemos também influencia nas decisões dos 

consumidores. O atributo mais importante, segundo os pesquisados, é a compra do 

console que seus amigos possuem. Esta compra irá facilitar as interações entre os 
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jogadores. Existem mecanismos que ajudam os amigos “duelarem” sem precisar um 

estar perto do outro ou que nem precise estar jogando na mesma hora. 

 Outra importante influência social foi questionada aos usuários de consoles. 

A compra baseada nas afirmações de amigos obteve uma concordância grande. 

Mesmo que leiam e se informem sobre o produto, o grande diferencial são os 

amigos que possuem e dão dicas sobre a marca. Também existe a possibilidade de 

possuir outra marca de console e definir a próxima compra juntos, assim podendo 

jogar e interagir mais com o intermédio dos consoles. 

Os serviços on-line dos consoles também facilitam para os jogadores fazerem 

novas amizades. Jogando em salas abertas e formando equipes para jogarem uns 

contra os outros favorecendo um “ciclo virtual de amizades”. 

  O fator que obteve o maior grau de concordância foi o referente à 

aprendizagem e à crença. Os consumidores sempre procuram se informar antes da 

compra seja ele através de amigos, pela televisão, pela internet entre outras. Mas 

nenhuma destas informações é mais importante que a vivência no caso, ou seja, é 

você já ter experimentado o produto. Quando o consumidor já possuía um produto 

da marca, geralmente, sua próxima aquisição seja o produto da mesma marca com 

certa evolução tecnológica. 

Caso a experiência que o consumidor tenha com o produto for satisfatória, ele 

irá recomendar o produto para os amigos. 

De acordo com as conclusões descritas acima, tiramos algumas soluções 

para os problemas encontrados. 

 Realizar encontros com os consumidores de todas as idades para 

enfatizar a cultura dos games, a cibercultura, e, para os que não 

conhecem, apresentar esse universo para que estes consumidores 

possam conhecer e repassar para os futuros usuários. 

 Promover promoções e descontos especiais para os jogadores que 

sempre compram produtos ou mesmo oferecer kits de consoles e 

games para que o preço fique mais em conta. Em relação às políticas 

de importação, tentar fazer acordos para baratear a importação destes 

aparelhos. 



59 

 

 E, para finalizar, investir em tecnologia para que os consoles sejam 

um meio de interação entre as pessoas. Onde possam jogar e 

conversar umas com as outras através da televisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

REFERÊNCIAS 

CHURCHILL Jr., Gilbert A., PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o 
cliente. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. 4ª ed., São 
Paulo: Atlas, 1997. 
 
COSTA, Christian. Os 20 consoles mais vendidos da história, 2013. Disponível 
em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/os-20-consoles-mais-
vendidos-da-historia#13. Acesso em: 29 de agosto de 2014. 
 
DONIZETE, Christian. Pesquisa mapeia o mercado de jogos no Brasil e o 
comportamento do jogador, 2012. Disponível em:  
http://www.brasilgamer.com.br/articles/2012-11-17-pesquisa-mapeia-o-
mercado-de-jogos-no-brasil-e-o-comportamento-do-jogador. Acesso em: 29 de 
agosto de 2014. 
 
ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Comportamento do 
consumidor. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
  
FINATTI, Betty Elmer ; ALVES, Jolina de Moraes. O perfil socioeconômico e 
cultural dos estudantes da Universidade Estadual de Londrina-PR, 2004. 
Disponível em: http://www.uel.br/proplan/perfil-aluno/anexo_1.pdf. Acessado em: 
11 de novembro de 2014.  
 
FONTENELLE, Isleide Arruda. Novas mídias e mercado da experiência: um 
estudo da indústria dos videogames, 2009. Disponível em: 
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/Rel082009.pd
f.  Acesso em: 22 de agosto de 2014. 
 
GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor e a gerência de marketing. 
São Paulo: Editora Pioneira, 1996. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. 2. Ed.São Paulo: Editora 
Atlas, 2009. 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora LCT, 2004. 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 



61 

 

 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12 ed. São 
Paulo: Pearson Prentice hall, 2006. 
 
LANDIM, Wikerson. O tamanho da indústria dos vídeo games [INFOGRÁFICO], 
2011. Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-
da-industria-dos-video-games-infografico-.htm. Acesso em: 29 de agosto de 
2014. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
LIMEIRA, Tânia M. Vidigal. E-marketing: o marketing na internet com casos 
brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
MCKENNA, Regis. Estratégia de marketing em tempos de crise. 5. Ed. São 
Paulo: Campus, 1998. 
 
MENDES, Sandra. O estudo do comportamento do consumidor, 2010. Disponível 
em: http://marketingcinetv.wordpress.com/2010/05/20/o-estudo-do-
comportamento-do-consumidor/. Acesso em: 25 de setembro de 2014. 
 
MOWEN, J. C.; MINOR, M. S. Comportamento do consumidor. São Paulo: 
Prentice Hall, 2002. 
 
NUNES, Paulo. Conceito de consumo, 2008. Disponível em: 
http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/consumo.htm. Acesso em 10 
de setembro de 2014. 
 
PETRÓ, Gustavo. Saiba como as empresas justificam o alto preço dos 
videogames no Brasil, 2010. Disponível em: 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/saiba-como-empresas-
justificam-o-alto-preco-dos-videogames-no-brasil.html. Acesso em 20 de 
outubro de 2014. 
 
RODRIGUES, Marcélia M. B. Estratégias de fidelização: um estudo de caso do 
Pinheiro Supermercado. Faculdade de Economia, Administração , Atuária, 
Contabilidade e Secretariado. Feaacs-UFC. Fortaleza-CE. Setembro, 2002. 
 
SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Aurélio. Comportamento do consumidor: 
conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 
SANTANA, Ana Luisa. História do videgame, 2014. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/curiosidades/historia-do-videogame/. Acesso em: 22 
de outubro de 2014. 
 
SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. Rio 
de Janeiro: LTC, 2009. 
 



62 

 

SMITH, Wendell R. - Product differentiation and marketing segmentation as 
alternative marketing strategies. American Marketing Association. Journal of 
Marketing, vol. 21, pp. 3-8, julho, 1956. 
 
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2002 
 
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo. 9. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. Guia de normalização de trabalhos 
acadêmicos da Universidade Federal do Ceará, 2013. Disponível 
em:<http://www.biblioteca.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&i
d=212&Itemid=57>. Acesso em: 01 de novembro de 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

APÊNDICE A 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 
SECRETARIADO EXECUTIVO. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

Caro consumidor, 

 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa realizada para a conclusão da 

minha Monografia do Curso de Administração. Para que eu tenha êxito nesse 

projeto, convido-lhe a responder minha pesquisa sobre Fatores que Influenciam os 

Consumidores de Consoles. 

 Vale ressaltar que o presente questionário possui caráter acadêmico e as 

informações aqui obtidas são sigilosas, respeitando a não identificação dos 

respondentes. 

 No caso de dúvidas, estou disposto a prestar todos os esclarecimentos 

necessários. 

 Desde já, agradeço sua contribuição. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Davi Freire Feijão 
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Parte I: Identificação do Respondente  

1 . Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino  

2 . idade: 

( ) Menos de 15 anos.              ( ) De 22 a 25. 

( ) De 15 a 18 anos.                  ( ) De 26 a 30 anos. 

( ) De 19 a 21.                            ( ) Mais de 31 anos. 

3 . Ocupação: 

( ) Nem estuda nem trabalha. ( ) Só estuda. ( ) Só trabalha. ( ) Estuda e trabalha. 

4 . Renda familiar: 

( ) Até R$260,00                                       ( ) De R$2.601,00 a R$3.900,00 

( ) De R$261,00 a R$780,00                   ( ) De R$3.901,00 a R$5.200,00 

( ) De R$781,00 a R$1.300,00                ( ) De R$5.201,00 a 6.500,00  

( ) De R$1.301,00 a R$1.820,00             ( ) De R$ 6.501,00 a R$7.800,00 

( ) De R$1.821,00 a R$2.600,00             ( ) Mais de R$7.800,00 

Parte II: Questões gerais (Em relação aos consoles e seus consumidores). 
Mesclando perguntas diretas, múltipla escolha e outras envolvendo a escala 
Likert. 

  

5. Qual console você possui no momento. 

( ) Playstation ( ) Xbox ( ) Wii ( ) Outro:__________________. 

 

6. O atributo que mais me atrai nos consoles é: 

( ) Jogos Exclusivos    ( ) Gráficos         ( ) Biblioteca de jogos 

( ) Jogabilidade           ( ) Inovações      ( ) Qualidade dos Jogos 

 ( )  Serviços on-line    ( ) Multplayer     ( ) Experiência Diferenciada 

( ) Preço                       ( ) Pessoas que também o tenham  
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As afirmações seguintes se referem às influências no consumo de um console. 
Marque o grau de concordância de acordo com a tabela. 

 

                      

7. A Cibercultura influencia na escolha 
de um console.  

1 2 3 4 5 

8. Meus amigos me ajudam na 
escolha da compra do console. 

1 2 3 4 5 

9. Meus pais tomam a decisão da 
marca de console a comprar. 

1 2 3 4 5 

10. A idade influencia no console a 
ser comprado.  

1 2 3 4 5 

11. O preço do console influencia na 
minha compra.  

1 2 3 4 5 

12. A necessidade de fazer novas 
amizades influencia na compra do 
console. 

1 2 3 4 5 

13. A compra do novo produto é 
influenciada pelas experiências 
passadas. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

                                                                    

1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo Concordo 
Plenamente 
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APÊNDICE B  

APÊNDICE B – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Entrevistado x Questionário) 

Planilha de Respostas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 M De 26 a 30 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Joagabilidade 1 3 1 1 4 4 5 

2 M De 26 a 30 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 PlayStation Inovação 4 4 1 4 2 3 5 

3 M 
Menos de 15 

anos 
Só estuda 

De R$5.201,00 a 
R$6.500,00 

PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
2 3 5 4 5 3 4 

4 M De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Wii Experiência diferenciada 4 4 1 2 2 3 4 

5 M De 15 a 18 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii Qualidade dos jogos 5 4 1 1 1 4 5 

6 M De 26 a 30 anos 
Nem estuda nem 

trabalha 
Mais de R$7.800,00 Xbox Jogos exclusivos 1 5 5 2 4 4 3 

7 F De 22 a 25 anos Só trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Wii Jogabilidade 2 4 1 2 4 4 5 

8 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Experiência diferenciada 2 3 1 4 4 3 4 

9 M De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Gráficos 2 4 1 1 3 4 5 

10 M De 19 a 21 anos Só trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Xbox Jogabilidade 5 4 1 3 1 4 5 

11 M 
Menos de 15 

anos 
Só estuda 

De R$3.901,00 a 
R$5.200,00 

PlayStation Inovação 5 3 4 1 5 3 2 

12 M 
Menos de 15 

anos 
Só estuda 

De R$5.201,00 a 
R$6.500,00 

PlayStation Gráficos 5 4 2 1 3 2 4 

13 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha De R$781,00 a R$1.300,00 Wii Experiência diferenciada 4 4 1 4 5 3 4 

14 M De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Jogabilidade 3 4 2 5 5 2 4 

15 M De 19 a 21 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Xbox Qualidade dos jogos 5 4 1 2 1 2 4 

16 F De 19 a 21 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Outros Biblioteca de jogos 4 4 4 4 5 4 3 

17 M De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 PlayStation Jogabilidade 3 5 1 1 1 3 4 

18 M De 26 a 30 anos 
Nem estuda nem 

trabalha 
Mais de R$7.800,00 PlayStation Qualidade dos jogos 4 4 1 1 1 3 5 

19 M Mais de 31 Só trabalha Mais de R$7.800,00 Xbox Qualidade dos jogos 2 3 1 1 4 3 5 

20 M De 19 a 21 anos Só trabalha De R$781,00 a R$1.300,00 Xbox Jogabilidade 5 4 1 3 1 4 5 

21 M De 26 a 30 anos Só trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Wii 

Pessoas que também o 
tenham 

2 4 2 1 4 2 5 

22 M Mais de 31 Só trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
PlayStation Jogabilidade 1 4 1 1 5 2 5 

23 M Mais de 31 Só trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Biblioteca de jogos 1 4 1 2 5 2 4 

24 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Inovação 3 4 2 3 4 3 4 

25 F De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii Experiência diferenciada 3 4 1 2 2 4 5 

26 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Serviços on-line 5 4 4 2 3 3 4 

27 M De 19 a 21 anos Estuda e trabalha De R$781,00 a R$1.300,00 Xbox Biblioteca de jogos 5 4 3 4 5 2 4 

28 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha De R$781,00 a R$1.300,00 Wii Experiência diferenciada 4 4 1 4 5 3 4 

29 M De 26 a 30 anos Só trabalha 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
Xbox Jogabilidade 1 3 1 3 4 3 4 

30 M De 22 a 25 anos Só estuda  Mais de R$7.800,00 PlayStation Serviços on-line 5 2 1 1 1 5 5 

31 M De 26 a 30 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Inovação 3 4 2 3 4 3 4 

32 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Qualidade dos jogos 3 4 1 4 2 4 5 

33 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha Mais de R$7.800,00 Wii Jogos exclusivos 2 3 1 2 4 2 5 
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34 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Inovação 2 3 1 3 5 2 4 

35 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Serviços on-line 5 4 1 5 4 1 4 

36 M De 15 a 18 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 PlayStation Multplayer 5 4 1 2 2 4 5 

37 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Wii Jogos exclusivos 3 3 2 1 5 3 4 

38 M De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Serviços on-line 3 4 2 2 4 1 3 

39 F De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Jogabilidade 4 4 4 3 5 3 4 

40 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Wii Inovação 5 4 2 4 5 2 3 

41 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Multplayer 5 4 1 5 4 1 4 

42 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Xbox Serviços on-line 5 4 1 1 1 4 5 

43 M De 19 a 21 anos 
Nem estuda nem 

trabalha 
Mais de R$7.800,00 Xbox Serviços on-line 4 4 1 1 2 3 4 

44 M De 19 a 21 anos Estuda e trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Gráficos 4 4 2 4 5 2 3 

45 M De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Qualidade dos jogos 4 4 4 2 3 4 4 

46 F De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Wii 

Pessoas que também o 
tenham 

4 4 5 1 5 4 5 

47 M De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Gráficos 3 3 4 2 4 2 5 

48 M Mais de 31 Só trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Biblioteca de jogos 1 3 1 4 1 3 5 

49 M De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Wii Biblioteca de jogos 5 4 5 4 4 2 2 

50 M De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
PlayStation Gráficos 5 3 4 1 4 3 3 

51 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
Wii Jogos exclusivos 3 2 4 1 5 3 5 

52 M Mais de 31 Só trabalha Mais de R$7.800,00 PlayStation Serviços on-line 4 3 1 1 1 4 5 

53 M 
Menos de 15 

anos 
Só estuda 

De R$2.601,00 a 
R$3.900,oo 

Xbox Jogabilidade 5 1 5 3 5 1 5 

54 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Wii Jogos exclusivos 2 4 2 1 5 3 4 

55 M De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 PlayStation Serviços on-line 3 2 1 1 2 2 5 

56 F De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii Jogos exclusivos 3 4 1 1 1 4 5 

57 M De 19 a 21 anos Estuda e trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

4 4 1 1 2 4 4 

58 F De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Wii Jogos exclusivos 5 4 2 3 2 4 5 

59 M 
Menos de 15 

anos 
Só estuda 

De R$2.601,00 a 
R$3.900,oo 

Xbox Inovação 1 4 5 2 5 4 5 

60 F De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Biblioteca de jogos 3 4 2 1 4 2 5 

61 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

4 3 2 3 3 4 5 

62 M De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Jogabilidade 3 4 2 5 5 2 4 

63 F De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation

Pessoas que também o 
tenham 

3 5 2 1 2 4 4 

64 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Gráficos 4 4 2 2 4 5 5 

65 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Wii Jogos exclusivos 5 5 4 2 4 4 5 

66 M De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Xbox Biblioteca de jogos 3 4 1 2 3 3 4 

67 F De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Biblioteca de jogos 3 4 2 1 3 3 4 

68 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

2 5 1 1 4 4 5 

69 M De 22 a 25 anos Só estuda 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
PlayStation Qualidade dos jogos 4 4 3 1 4 2 4 
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70 F De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
wii Jogos exclusivos 3 5 4 3 4 4 5 

71 M De 15 a 18 anos Só estuda De R$261,00 a R$780,00 Xbox 
Pessoas que também o 

tenham 
3 4 3 4 5 2 4 

72 F De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$1.301,00 a 

R$1.820,00 
Xbox Jogabilidade 4 4 2 4 5 4 5 

73 M De 15 a 18 anos Só estuda 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
PlayStation Gráficos 5 4 4 4 5 3 4 

74 M De 22 a 25 anos Só trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Inovação 5 4 3 4 4 2 4 

75 M De 22 a 25 anos Só trabalha 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
PlayStation Qualidade dos jogos 1 2 1 4 5 3 4 

76 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Multplayer 3 4 2 2 4 3 4 

77 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha Mais de R$7.800,00 PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
4 4 1 1 4 1 4 

78 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$6.501,00 a 

R$7.800,00 
PlayStation Multplayer 3 4 1 4 4 3 4 

79 M De 26 a 30 anos Só trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

3 4 1 2 4 4 5 

80 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha Mais de R$7.800,00 PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
4 5 1 1 3 4 5 

81 F De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Wii Jogos exclusivos 2 5 1 2 4 3 5 

82 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Gráficos 4 3 1 2 3 2 4 

83 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha Mais de R$7.800,00 PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
4 4 1 1 4 1 4 

84 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha Mais de R$7.800,00 PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
4 5 1 1 3 4 5 

85 F De 19 a 21 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii 
Pessoas que também o 

tenham 
5 4 1 4 1 4 4 

86 M De 19 a 21 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 PlayStation
Pessoas que também o 

tenham 
4 4 1 3 2 4 5 

87 M De 19 a 21 anos Só estuda 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Jogabilidade 4 4 3 1 2 3 3 

88 M De 22 a 25 anos Só trabalha 
De R$1.821,00 a 

R$2.600,00  
Xbox Multplayer 2 5 1 2 5 5 5 

89 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

2 3 1 1 4 1 4 

90 M De 26 a 30 anos Só trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Gráficos 4 4 1 1 2 4 5 

91 M De 19 a 21 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii Jogos exclusivos 5 5 1 2 1 4 5 

92 F De 22 a 25 anos Só estuda Mais de R$7.800,00 Wii Jogos exclusivos 4 4 1 1 1 4 5 

93 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
PlayStation Qualidade dos jogos 4 5 1 1 3 3 4 

94 F De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Xbox Experiência diferenciada 4 4 1 3 2 5 4 

95 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Experiência diferenciada 3 4 1 2 3 4 5 

96 M De 22 a 25 anos Só trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
PlayStation Jogabilidade 4 4 1 1 3 3 4 

97 M De 22 a 25 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox 

Pessoas que também o 
tenham 

3 4 1 1 4 4 5 

98 M De 26 a 30 anos Só trabalha 
De R$2.601,00 a 

R$3.900,oo 
Xbox Biblioteca de jogos 4 5 2 2 4 5 4 

99 F De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$5.201,00 a 

R$6.500,00 
Wii Jogos exclusivos 2 4 1 2 1 3 4 

100 M De 26 a 30 anos Estuda e trabalha 
De R$3.901,00 a 

R$5.200,00 
Xbox Qualidade dos jogos 4 5 2 3 2 3 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 


