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RESUMO 

Os consoles de games têm se tornado um atrativo muito importante para as grandes indústrias 

na área de entretenimento. Esse mercado está cada vez mais crescente e já ultrapassou a tão 

famosa indústria do cinema. O console mais importante nessa área é o Playstation da Sony 

pois é o primeiro em inovação e tem uma marca muito forte. Por isso, é importante 

compreender o comportamento de compra destes jogadores.  Neste contexto, este estudo tem 

como objetivo analisar o processo de compra de jogadores dos consoles da Playstation. Esta 

pesquisa buscou identificar principalmente as variáveis que influenciavam na compra de um 

console da Playstation durante todas as etapas desse processo e analisar como a Sony age 

diante dessas variáveis. Utilizaram-se 100 questionários que foram enviados e respondidos via 

internet, numa metodologia quantitativa de análise e uma pesquisa exploratória. O estudo 

apresenta resultados que ressaltam a importância da marca do console pois este em questão, 

atende muito bem às expectativas dos clientes historicamente, chegando a ser líder de 

mercado em alguns anos. 

Palavras-chave: Playstation, Comportamento do consumidor, Compra, Variáveis, Jogos. 

  



ABSTRACT 

The game systems have become very attractive for large entertainment industries. This market 

is increasingly growing and has surpassed the movie industry. The most important system in 

this area is the Sony Playstation. So it is important to understand the buying behavior of these 

players. In this context, this study aims to analyze the process of buying players from the 

Playstation consoles. This research sought primarily to identify the variables that influenced 

the purchase of a Playstation console during all stages of this process and analyze how the 

Sony acts on these variables. 100 questionnaires were sent and answered via internet and a 

quantitative analysis methodology. The study presents results that highlight the importance of 

the island as this brand in question responded very well to the expectations of customers 

historically, to the point that the price does not influence either the time of purchase. 

Keywords: Playstation, Consumer behavior, Purchase, Variables, Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sejam pelos gráficos, pela tecnologia de entretenimento ou até pelos acessórios 

cada vez mais ousados, as empresas produtoras de games dos mais variados consoles têm se 

esforçado para conseguir entender melhor esse mercado de games e capturar, assim, os fatores 

que mais atraem os compradores por seus consoles. 

Vidal (2013) afirma que a indústria de vídeogames é monstruosa e os números de 

vendas são tão exorbitantes que já ultrapassaram há mais de um ano o tão afamado mercado 

hollywodiano de filmes e de produções blockbusters em faturamento bruto.  

Orrico (2012) comenta que no Brasil o mercado de games já é o quarto maior do 

mundo e ainda crescerá em média 7,1% por ano até 2016, quando atingirá R$ 4 bilhões. "No 

último ano, nós crescemos 300% no Brasil, enquanto a média mundial é de 2,2%, se o Brasil 

é o país do futuro, o futuro já chegou" (Chaverot, 2012 apud Orrico, 2012). Chaverot é o 

presidente da Ubisoft no Brasil, empresa francesa produtora de games. 

Petró e Araújo (2013), completam afirmando que o mercado de vídeogames no 

Brasil já fatura mais do que no Reino Unido, Alemanha e Espanha. E que os games mais 

vendidos são "Fifa 13" e "Pro Evolution Soccer 2013" na segunda posição. 

Gloria (2012) também cita que os vídeogames lideram a preferência do gamer 

brasileiro, seguido pelos computadores e depois mobile. O PlayStation 2 é o primeiro 

colocado, seguido pelo Xbox 360 e em terceiro lugar vem o PlayStation 3. 

Toda essa história se iniciou a partir de 1958, quando o físico William 

Higinbotham fez algo bastante interessante em seu aparelho de osciloscópio, que chamou de 

Tennis for two (tênis para dois) e isso chamava atenção dos visitantes do laboratório que se 

entretiam bastante, segundo Amoroso (2013). Porém, ainda segundo o autor, foi so em 1967, 

que o engenheiro inventor alemão Ralf Baer criou o primeiro game para ser jogado no 

televisor e a partir daí houveram bastante desenvolvimentos e inovações nessa área de games 

virtuais. 

No início da década de 90, com uma indústria de games que crescia a uma 

velocidade nunca vista antes, Nintendo e Sony, empresas dominantes do mercado da época, 
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buscavam alternativas para o futuro do mercado, já que gráficos em 3D eram uma tendência 

natural. Porém, não houve acordo e as conterrâneas Sony e Nintendo seguiram rumos 

diferentes pois a Nintendo acreditava que cartuchos ainda teriam um bom potencial enquanto 

a Sony queria avançar em mídias de CD’s, segundo Thiago Dias (2013). O autor afirma que, 

como não havia mais parceria entre as empresas, a Sony seguia seu próprio rumo na indústria 

de consoles, lançando no Japão, em dezembro de 1994, o conhecido até hoje “Playstation” 

que já chega na sua quarta geração e como muitas expectativas no mercado com  lançamentos 

de grandes games.                     

Com o tempo, surgiram games cada vez mais reais e cada vez mais recursos foram 

incorporados para se ter uma interatividade maior com o personagem. Dessa forma, consoles 

da Playstation, Xbox e Nintendo estão dominando o mercado atualmente. Neste sentido, 

observa-se que o comportamento do consumidor surge como um aspecto decisivo para a 

consecução dos objetivos organizacionais, onde o vídeogame consegue suprir necessidades e 

desejos específicos nos jogadores, já que os torna heróis e autor de suas próprias experiências 

nas atividades e exploram bastante suas emoções. 

                    Vidal (2013) exibe um gráfico mostrando quais foram as plataformas que mais 

venderam em cada uma das gerações de games, mostrando o avanço no mercado dos 

vídeogames e como os lançamentos, como a Playstation se comportaram nas vendas, de 

acordo com suas respectivas gerações (Anexo 1). Ele detalha que na 1ª geração (1972-1977) 

foram vendidas 4,5 milhões de unidades, sendo o Atari 2600(1977) o campeão. Já na 2ª 

geração (1978-1982) foram vendidas 40 milhões de unidades se destacando como campeão o 

Intellivision (Mattel, 1978). Enquanto na 3ª geração (1983-1986) foram vendidas 88 milhões 

de unidades e o campeão foi a Nintendo Entertainment System (NES, 1983). Seguindo, na 4ª 

Geração (1987-1992) com 90 milhões de unidades vendidas e se destacando como campeão o 

Super Nintendo (SNES, 1990). Segue que na 5ª Geração (1993-1997) foram 148 milhões de 

unidades vendidas e o campeão foi Sony PlayStation (1994). E em seguida, na 6ª Geração 

(1998-2004) temos 212 milhões de unidades comercializadas e o campeão foi PlayStation 2 

(2000). Já na 7ª Geração (2005-2011) temos 254 milhões de unidades vendidas e como 

campeão o Wii (2006). Para finalizar temos que na 8ª Geração (2012 até os dias de hoje) até 

agora os dados não foram divulgados pela Nintendo porém temos como campeão Interino 

WiiU (2012). 
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Esta monografia foi dividida em cinco capítulos. O primeiro contém a introdução 

que elabora a importância do mercado de games, o início da Playstation como console e uma 

explanação sobre as vendas de games nos últimos tempos. 

No segundo capítulo, abordará as revisões teóricas com conceitos de autores no 

que diz respeito à marketing, mercado, bem como o processo de decisão do comprador. 

Em seguida, no terceiro capítulo, apresentará o procedimento metodológico, 

juntamente com um quadro resumo que relaciona os autores e as sínteses dos conceitos 

utilizadas no procedimento. Enquanto que no capítulo seguinte de número quatro, apresentará 

e analisará os resultados da pesquisa, além de especificar o console a que está focado o 

estudo. E, no quinto e último capítulo, tratará das considerações finais do estudo, seguido de 

uma breve sugestão para as indústrias da área adotarem em suas respectivas estratégias. Dessa 

forma, se segue a revisão teórica. 

 

1.1 Problema 

 

             Quais fatores são determinantes na compra dos consoles Playstation? 

 

1.2 Justificativa 

                   O presente estudo se justifica a partir da análise do mercado de games em relação 

ao grande faturamento e crescimento de vendas do console Playstation. E para ajudar a 

responder o problema citado, alguns objetivos foram elaborados. 

1.3 Objetivos 

1.3.1    Objetivo Geral 

 

         Analisar o processo de compra dos consumidores de consoles Playstation. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

          Identificar as variáveis que influenciam os consumidores em cada etapa do 

processo de tomada de decisão de compra dos consoles Playstation  
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2 REVISÃO TEÓRICA  

                 Nesta seção do trabalho, será apresentada a revisão teórica utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Serão tratados os conceitos de autores no que diz respeito desde 

marketing até todo o processo de decisão do comprador.  

 

2.1 Marketing: conceito e estratégias de mercado 

 

                   Na visão de Cobra (1986, p. 22) "Marketing é uma força de sentir o mercado e 

buscar o desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam necessidades específicas". 

Ou seja, o autor compreende que o marketing e suas diversas ações devem estar focadas nas 

características elementares dos consumidores, em suas particularidades, e não apenas em um 

contexto global no qual a organização perceba todos como sendo iguais e sem necessidades e 

expectativas individuais. 

 Kotler (2000) completa dizendo que as necessidades são estados de carência 

percebida. O homem tem muitas necessidades complexas: necessidades básicas físicas de 

alimentação, roupas, calor e segurança; necessidades sociais de fazer parte de um grupo e ser 

querido; e necessidades individuais de conhecimento e auto-realização. Essas necessidades 

não são criadas pelos profissionais de marketing, é uma parte básica da constituição do 

homem.O Marketing também pode ser definido como: 

“(...) o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que 

desejam e que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1995, p.3). 

                  No entanto, quando se usa uma definição gerencial, o marketing é freqüentemente 

descrito como a arte de vender e trocar produtos. Mas as pessoas se surpreendem quando 

ouvem que o mais importante em marketing não é vender. Vender é apenas a ponta do iceberg 

de marketing. Como se pode notar que alguns autores sugerem: 

                  Do ponto de vista tradicional e gerencial da administração, Costa e Crescitelli 

(2003), afirmam que o marketing é o desempenho das atividades empresariais que dirigem o 
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fluxo de mercadorias e serviços do produtor para o consumidor final, é o conjunto de 

atividades empresariais que visa á satisfação das necessidades e dos desejos de um ou vários 

mercados, através da oferta de produtos, adquiridos por um processo de troca. 

                   Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, 

mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender tão 

bem o cliente que o produto ou o serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o 

marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto ou o 

serviço disponível e que atenda a suas necessidades. 

                   No caso de games, o marketing é usado de forma específica, já que o tipo de 

clientes são específicos, como vemos: 

Segundo Gerscovich (2010 apud Novak, 2010), estas são algumas estratégias que 

deixa o marketing de game eficaz: utilizar o marketing para destacar o produto, criar 

expectativa com relação a um produto, ser diferente e consistente, desenvolver uma campanha 

de publicidade eficaz e deixar que testem seu game. 

2.2 Conceitos de comportamento do consumidor 

 

                   Segundo Kotler e Armstrong (1999), a empresa que realmente compreender como 

os consumidores respondem às diferentes características, preços e apelos de propaganda tem 

uma grande vantagem sobre seus concorrentes. 

Já para Churchill e Peter (2000), 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.  

Kotler (1996, p. 108), também afirma que "(...) um indivíduo é influenciado pelos 

vários pequenos grupos com os quais interage". Desta forma, o comportamento de uma 

pessoa (consumidor) tem influência de outras pessoas e também de pequenos grupos 

existentes dentro das sociedades. 

Enquanto temos, Churchill e Peter (2003) ainda insiste que o comportamento do 

consumidor diz respeito aos “pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as 

influências sobre eles que determinam mudanças. O estudo do comportamento do consumidor 

muitas vezes centra-se no processo de compra deste e na variedade de forças que o modelam”.  
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Segundo Karsaklian (2000), percebe-se, porém, que, formalmente ou não, a 

preocupação com o consumo, a constatação e o fato de existir em cada um de nós um 

consumidor têm gerado polêmica com relação a como lidar com os seus comportamentos. 

Comportamentos estes que são acompanhados de vários fatores, muitas vezes determinantes 

para o consumo. 

Baseado nesses preceitos é que percebemos como os autores relacionam o 

comportamento dos consumidores à como eles respodem e são influenciados pelas mais 

diversas características dos produtos ofertados, e como pensamentos, sentimentos e até o 

grupo em que interagem podem ser fortes motivadores de influência de compras. Interessante 

ressaltar que, em relação aos jogadores de games: 

Segundo Novak (2010), a Entertainment Software Association (ESA) realizou 

uma pesquisa em 2006, na qual constatou que 69% dos chefes de família nos Estados Unidos 

jogam games eletrônicos regularmente. Dessa forma, podemos notar que há um consumidor 

com comportamentos que aparentemente não fariam parte desse mercado, por exemplo. 

 
2.3   O processo de compra do consumidor 

 

De forma geral, quando se fala em processo de aquisição de bens, produtos ou 

serviços, as pessoas imediatamente relacionam essa atividade ao ato de comprar ou de 

consumir, como se esse fosse o único procedimento realizado com esse fim. No entanto, o 

processo de decisão de compra contempla outras etapas que se situam antes e após a 

efetivação da compra ou da aquisição de uma mercadoria ou serviço.  

Deste modo, serão apresentados cinco modelos básicos do processo decisório do 

consumidor: reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação das 

alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Para Kotler e Keller (2006), os profissionais de marketing devem compreender 

cada faceta do comportamento do consumidor. Alguns utilizam um questionário com as 

principais perguntas sobre o comportamento de compra do consumidor em termos de “quem, 

o que, quando, onde, como e por quê?”. 

Nota-se, dessa forma, que inevitavelmente, todos compradores passarão pelas 

cinco estágios do processo de compra e é a partir deles que as empresas tentam entender e 

influenciá-los por seus produtos. 
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2.3.1 Reconhecendo necessidades 

 

Segundo Churchill e Peter (2000), no momento que os consumidores percebem 

que têm uma necessidade, o impulso para atendê-la é denominado motivação. O 

reconhecimento de uma necessidade é o primeiro passo para o consumidor comprar produtos 

e serviços. É necessário conhecer o máximo possível o que motiva os consumidores, para que 

assim se criem estratégias direcionadas para atender essas motivações. 

Deste modo, Engel, Blackweel e Miniard (2000), definem o reconhecimento de 

necessidade como a percepção de uma diferença entre o estado desejado de coisas e a situação 

real que seja suficiente para despertar e ativar o processo decisório. Para Engel, Blackweel e 

Miniard (2000), o reconhecimento de necessidade depende essencialmente de quanta 

discrepância há entre a situação atual do consumidor (estado real) e situação em que quer 

estar (estado desejado). É claro que reconhecer uma necessidade depende de alguns fatores, 

como uma necessidade ser importante, estar ao seu alcance, no caso recursos econômicos e 

temporais.  

Mowen e Minor (2002) argumentam que o estado desejado é influenciado por 

fatores que afetam as aspirações e circunstâncias dos consumidores e é o que impulsiona o 

consumidor a agir se a satisfação do estado real diminui ou se o nível de estado desejado 

aumenta para além de um nível considerado crítico. 

Ainda em Churchill e Peter (2000), temos que (...)”sendo(as necessidades) 

provocadas por estímulos externos (convite a um casamento, anúncio em rádio) e internos 

(fome, cansaço, sede).” 

Logo, se as empresas souberem e entederem essas necessidades e motivações dos 

consumidores e, de acordo com suas áreas de atuação, conseguirem produzir os produtos que 

atendam à essas necessidades, lograrão sempre êxito nas vendas, que é o caso específico de 

empresas de games, já que games sempre estiveram presentes na cultura da humanidade como 

vemos: 

Segundo Huizinga (2001), o jogo é fato mais antigo que a cultura. Desde os 

tempos mais remotos que existem referências de jogos das mais variadas formas, inclusive 

entre os animais. M.I. Finley e H.W. Pleket (1976), elaboraram uma síntese bem documentada 
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sobre os jogos olímpicos gregos, que são exemplos claros que os jogos fazem parte da história 

humana. 

Já em relação aos games, temos: 

Caillois (1961) define  jogo e afirma “[...] é uma atividade que é essencialmente: 

livre(voluntária), separada(no tempo e no espaço), incerta, improdutiva, governada por regras 

e faz-de-conta.” 

Enquanto Salen e  Zimmerman (2003) sugerem que “[...] um jogo é um sistema 

nos quais jogadores engajam em um conflito artificial, definido por regras, que resulta em um 

resultado quantificável.” 

Dessa forma, temos que entender melhor esse mercado, afinal “Por que as pessoas 

gostam de games?” A compreensão disso pode ajudar aos desenvolvedores de games a criar 

melhores games que satisfaçam essas necessidades específicas.  

Novak (2010) menciona que existem alguns fatores que motivam os usuários a 

jogar, são os principais : a interação social, o isolamento físico, a competição, o 

conhecimento, o domínio, o escapismo e a compulsão. Há outras razões para que as pessoas 

joguem, como por terapia, aprender passos de dança em jogos específicos ou até treinar em 

jogos de karaokê. Um jogo que satisfaz uma motivação específica de um jogador tem mais 

chance de ser divertido, absorvente e gratificantes para ele, garantido assim sucesso em 

vendas do console. 

Temos também, ainda segundo Novak (2010), os consoles geralmente são jogados 

em casa, conectados a um aparelho de televisão. E estes, vêm se afastando de suas origens 

como dispositivo com finalidade específica; quase todos podem ser usados para tocar 

músicas, reproduzir DVD’s e, inclusive, acessar a internet. Dessa forma, consoles da 

Playstation englobam o Playstation one, Playstation 2, Playstation 3 e o recém lançamento 

Playstation 4 que possuem todas características citadas, atendem melhor à satisfação de 

clientes. 

 

2.3.2 Buscando Informações  

 

Uma vez ocorrido o reconhecimento de necessidade, o consumidor ocupa-se de 

uma busca para satisfazer sua necessidade, no qual Engel, Blackweel e Miniard (2000) 

conceituam como a ativação motivada do conhecimento na memória ou da aquisição de 

informação do ambiente, cuja natureza pode ser interna, que envolve a recuperação de 
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conhecimento da memória e a busca externa, que consiste em coletar informações do 

mercado. 

Assim, Mowen e Minor (2002) esboçam que na busca interna os consumidores 

recuperam da memória permanente informações sobre produtos ou serviços que podem 

resolver um problema enquanto que na busca externa os consumidores obtêm informações de 

fontes externas, como amigos, publicidade, embalagens, relatórios de pesquisa, vendedores e 

outros. A busca interna é vista como um processo de duas etapas, onde na primeira etapa o 

consumidor recupera da memória permanente aqueles produtos e marca que conhece, que é 

um conjunto de lembrança cuja definição se dá como um subconjunto de todo o universo de 

marcas e produtos potencialmente disponíveis. 

Na busca externa ocorre o tipo básico de informações procuradas que podem ser: 

marcas alternativas disponíveis; critérios de avaliação por meio de quais marcas comparar; 

importância de vários critérios de avaliação; e informações sobre as quais crenças formar 

(atributos das marcas e benefícios que vários atributos proporcionam). (Mowen e Minor, 

2002). 

Já Kotler (2000) confirma e completa que a busca de informação reúne dados que 

são ligadas as consecuções de um estado desejado, podendo ser obtidas através de várias 

fontes de informações. Essas informações podem ser pessoais (família, vizinho), comerciais 

(propaganda, vendedores), públicas (comunicação de massa) e experimentais (manuseio, uso 

do produto) e a quantidade relativa e a influência dessas informações variam de acordo com a 

categoria de produtos e as características do comprador. 

Kotler (1998) diz que o consumidor recebe a maioria das informações sobre um 

produto de fontes comerciais, isto é, fontes denominadas pelo fabricante. No entanto as 

informações mais eficazes procedem de fontes pessoais. Usualmente as fontes comerciais 

desempenham uma função informativa e as fontes pessoais uma função legitimada e de 

avaliação. 

Essa fase se destaca em como as informações dos produtos chegarão aos 

consumidores, por isso têm se investido alto em marketing e propagandas nesses últimos 

anos. Principalmente, na área de consoles de games, que é o nosso foco: 
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Segundo Novak (2010), as equipes desenvolvedoras de games tentam atingir o 

mercado por meio de anúncios pagos nos canais de comunicação, como televisão, rádio, 

revistas, jornais e sites. Dessa forma, muitos clientes desse mercado são atingidos pela 

publicidade de games. 

2.3.3 Avaliando Alternativas 

Tendo por base as informações coletadas, os consumidores identificam e avaliam 

maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. Os consumidores tentam identificar a 

compra que lhes trará maior valor (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Churchill e Peter (2000) afirmam que os consumidores, com base nas informações 

coletadas, identificam e avaliam maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos, onde em 

geral essa etapa envolve a decisão de quais recursos ou características são importantes e da 

identificação de qual desses recursos ou características cada alternativa oferece. 

Kotler (2000) complementa que para entender o processo de avaliação deve-se 

primeiro entender que o consumidor está tentando satisfazer uma necessidade, segundo 

porque busca certos benefícios no produto e terceiro observa em cada produto um conjunto de 

atributos. 

Dessa forma, os consumidores já têm armazenado na memória julgamentos ou 

crenças sobre o desempenho das alternativas de escolha sob consideração e essa habilidade de 

recuperar esta informação pode afetar fortemente a alternativa que será escolhida no final, 

embora, os consumidores que não têm tal conhecimento armazenado precisam basear-se em 

informação externa para formar crenças sobre o desempenho de uma alternativa. 

Para Mowen e Minor (2002) o processo de decisão difere em função dos 

consumidores usarem uma abordagem de alto envolvimento ou de baixo envolvimento. A 

maneira de fazer escolha é fortemente influenciada pelo seu processo de decisão. Nas 

escolhas de alto envolvimento, em um modelo compensatório o consumidor analisa cada 

alternativa de uma maneira amplamente avaliadora de modo que os bons indicadores podem 

compensar os baixos indicadores de um atributo.  

Nas escolhas de baixo envolvimento o consumidor não está preocupado em 

alcançar decisões perfeitas, mas sim desejam tomar uma decisão satisfatória. Por outro lado, a 

perspectiva de escolha experimental, é vista como resultado do modo como os consumidores 

consideram seus sentimentos relativos às alternativas, assim, coloca-se pouca ênfase no 
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desenvolvimento de crenças sobre atributos, consequentemente a compra é feita como 

pouquíssimo controle cognitivo e parece acontecer de maneira automática (Mowen e Minor, 

2002). 

Atitude é a avaliação geral de um consumidor a respeito de um objeto, 

comportamento ou conceito, ou seja, é quando o cliente gosta ou não de alguma coisa. 

(Churchill e Peter, 2000). 

Em relação aos games, temos, segundo Novak (2010), que os games podem ser 

desenvolvidos por diferentes razões, se destacam: entretenimento, construção de 

comunidades, educação, recrutamento e treinamento, marketing e publicidade. E dessa forma, 

as desenvolvedoras acabam focando alguns dessas razões. 

Dias (2013) informa que o memory card e a tecnologia Dual Stick, foram vistos 

pela primeira vez no console da Playstation ou PSOne como ficou oficialmente conhecido, e 

com grandes sucessos como Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII, Metal Gear Solid e Tomb 

Raider, o Playstation foi o vencedor de um acirrada guerra de consoles, já que os games 

entretiam e simulavam muito bem treinamentos de guerra em seus games.Novak (2010) 

divide as plataformas de games como: fliperama,console, computador, portáteis e on-line. 

Cada plataforma de games possui características distintas e os títulos desenvolvidos variam 

em diversos quesitos para cada plataforma. Por exemplo, e segundo a autora, na plataforma 

dos consoles, os controles normalmente consistem em controles de navegação e ação, que são 

muito mais adequados para games de ação do que a combinação teclado-mouse, pois foram 

projetados especificamente para permitir reflexos simples e rápidos. 

E de acordo com Dias (2013), temos que o Playstation 2 chegou as lojas em 2000, 

com muitos recursos, entre eles o  de rodar filmes em DVD’s, se tornando o “centro” da sala 

como o console que iria inaugurar a era on-line. A Sony tinha como desafio manter a 

liderança que alcançou com o PSOne, e para isso investiu em uma série de jogos exclusivos, 

como as séries Final Fantasy, Tomb Raider e Gran Turismo, além de nomes fortes como 

GTA, Winning Eleven (atual Pro Evolution Soccer) e a série esportiva da EA. Ainda segundo 

o autor, lançado oficialmente no fim de 2006, o PS3 trazia pela primeira vez uma plataforma 

on-line completa e gratuita, a PlayStation Network (PSN) e foi um dos principais 

responsáveis pela adoção do Blu-Ray como o sucessor do DVD. Entre aplicativos e 

funcionalidades, o Playstation 3 poderia realizar quase qualquer função que um aparelho 

multimídia precisaria em meados dos anos 2000 e vieram então God of War 3, as sequências 

das séries Killzone e Uncharted, jogos da franquia Final Fantasy e surpresas como Heavy 

Rain e a série Infamous, contribuindo para que após uma longa disputa, o console 
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conquistasse a liderança mundial em unidades vendidas no fim de 2012, embora ainda perca 

para o concorrente da Microsoft nos EUA. 

 

2.3.4 Decidindo a Compra 

 

Nesta etapa, o consumidor já pode agir rapidamente, em especial se o produto 

estiver em promoção, desistir da compra se não identificar suas necessidades atendidas e 

também pode adiar a compra em função de uma possível economia. O processo de modificar, 

adiar ou rejeitar uma compra, como ressalta Kotler (2000), é altamente influenciado pelo risco 

percebido que pode variar de acordo com o montante de dinheiro envolvido, o nível de 

incerteza quanto aos atributos e o nível de autoconfiança do consumidor. 

“Após considerar as opções possíveis, os consumidores podem ou não fazer uma compra. No 

primeiro caso, o que, onde, quando comprar e como pagar”. (Churchill e Peter, 2000). 

Kotler (1998) diz que no processo de decisão de compra, alguns fatores incidem 

sobre a decisão do consumidor, o primeiro fator é a atitude dos outros, ou seja, se um 

consumidor recebe um conselho de um amigo é bem capaz dele mudar totalmente de idéia em 

relação a um produto que ele estava pensando em adquirir, por outro lado, quando um 

consumidor recebe conselhos por alguém que já usa determinado produto, influencia 

positivamente. Os fatores situacionais imprevistos também influenciam no processo de 

decisão de compra, como por exemplo, quando o consumidor fica desempregado ou é mal 

atendido por um vendedor. 

Em caso específico de um adolescente, por exemplo, ele vive uma fase em que ele 

normalmente é influenciado pelo meio onde vive, pelo comportamento que o grupo tem e 

muitas vezes sua decisão de compra é completamente alterada porque um amigo deu uma 

opinião diferente da sua. 

 

2.3.5 Avaliando a compra 

 

Segundo Kotler (2000), o trabalho do profissional de marketing não termina 

quando o produto é comprado, ele deve monitorar a satisfação, as ações e a utilização em 

relação ao produto depois de efetuada a compra. A satisfação do cliente é derivada da 

proximidade entre as expectativas do comprador e o desempenho percebido do produto. Uma 

vez satisfeito haverá uma probabilidade maior de voltar a comprar o produto. 
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Normalmente após adquirir um produto, os consumidores avaliam formal ou 

informalmente o resultado da compra. Consideram se ficaram satisfeitos com a experiência da 

compra e com o bem ou serviço que adquiriram. É uma fase importante para os profissionais 

de marketing, pois, se um consumidor tem um histórico positivo em relação a uma 

determinada marca, pode desenvolver lealdade a ela, além do que pode influenciar familiares, 

amigos e conhecidos sobre suas experiências de compra e uso de produtos (Churchill e Peter, 

2000). 

A adolescência é marcada pela necessidade de estar com os amigos. Em todo 

tempo eles buscam no outro seu estilo de vida. No momento da avaliação de compra, o 

adolescente é influenciado pelo outro. Com a facilidade de comunicação, proporcionada pela 

“Internet”, por exemplo, eles conseguem efetuar uma análise levando em consideração 

valores grupais, fruto de uma interação constante, que é o mesmo caso da decisão de compra 

já citado nesses caso específico. 

Kotler (1998) diz que a satisfação do cliente que adquiriu um produto está 

diretamente relacionada a suas expectativas e do desempenho percebido do produto. Se o 

desempenho de um produto atende às expectativas, o cliente fica satisfeito; se exceder, ele 

fica encantado. Esses sentimentos podem produzir fidelidade a uma determinada marca e esse 

cliente faz comentários favoráveis ou desfavoráveis sobre o mesmo a outras pessoas. 

Os primeiros estágios, após o uso do produto o consumidor pode sentir o processo 

de satisfação ou insatisfação. Ocorrendo a satisfação formam-se a concepção das fidelidades à 

marca e a intenção de compra futura, caso contrário, ocorrerá o comportamento de reclamação 

e a disposição do produto. 

No estágio da satisfação e insatisfação pós-compra durante e depois do consumo 

são os sentimentos gerados pelo consumidor. Quando atinge o estado de satisfação ele possui 

alguma atitude referente ao produto e serviço. A satisfação, segundo Engel, Blackweel e 

Miniard (2000), é a avaliação pós-consumo de que uma alternativa escolhida pelo menos 

atende ou excede a expectativa.  

Já no entendimento de Karsaklian (2000), a satisfação ou insatisfação do 

consumidor é determinada pelas sensações gerais, ou atitudes, em relação a um produto 

depois de comprá-lo. O processo de satisfação ou insatisfação do consumidor inicia-se com o 

uso de um produto, bem como o uso de marcas do mesmo tipo de produto e por causa desse 

comportamento de uso e pelas mensagens transmitidas por empresa e pessoas, os 

consumidores criam expectativas de como deveria ser o desempenho da marca. 



23 

 

Para Mowen e Minor (2002), no quarto estágio no processo de pós-compra, a 

disposição do produto embora seja uma parte fundamental do processo de decisão do 

consumidor, basicamente o consumidor tem três opções como alternativas após usar o 

produto por algum período de tempo, que são de: mantê-lo; livrar-se dele permanentemente; e 

livrar-se dele por algum tempo. 

Através das argumentações e teorias apresentadas neste estudo, pode-se concluir 

que o marketing disponibiliza diversas ferramenta que auxiliam as empresas, de forma 

eficiente, na implementação de estratégias que buscam influenciar as decisões dos 

consumidores e no processo de compra. E que, no caso de consoles e games, como é um 

produto específico, as indústrias da área do entretenimento estão lhe dando com clientes que 

possuem características e motivações específicas desse tipo de mercado. 

Em seguida, serão apresentados os procedimentos metodológicos de pesquisa 

exploratória que buscou identificar, na prática, as resposta à certos questionamentos 

relacionados ao processo de decisão do comprador. 

 

 

2.3.6 Resumo dos estágios, autores e questões referentes ao processo de compra do 

consumidor. 

 

 

Quadro 1: Quadro Resumo dos Estágios, Autores e Questões. 

ESTÁGIO AUTORES QUESTÕES 

RECONHECIMENTO DA 

NECESSIDADE 
Churchill e Peter (2000) 

O que te motivou a jogar 

Playstation?  

BUSCA DE 

INFORMAÇÕES 
Mowen e Minor (2002) 

Experiências passadas 

influenciaram na escolha do 

Playstation?  
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Kotler (2000) 

Como teve acesso às 

informações sobre o 

Playstation?  

AVALIAÇÃO DE 

ALTERNATIVAS 
Churchill e Peter (2000) 

Quais atributos que mais te 

fizeram gostar do Playstation?  

DECIDINDO A COMPRA 

Churchill e Peter (2000) Onde comprou seu Playstation?  

       

 Kotler(1998) 

 

 

 

 

 

Algum fator faria desistir 

do console na hora da compra?  

AVALIANDO A COMPRA Kotler (1998) 

Com relação ao grau de 

satisfação com seu atual 

playstation, afirmaria o que?  

Qual a chance de adquirir um 

Playstation na próxima compra 

desse tipo de produto? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Concluindo a revisão teórica, este estudo aponta os principais conceitos teóricos às 

questões de pesquisa. Nas questões que abordam os seguintes itens: 

 O reconhecimento das necessidades através das motivações que fazem jogadores 

optarem por Playstation como console; 

 Na busca de informação, se experiências passadas influenciaram e como informações 

sobre o console  chegaram aos atuais clientes; 

 Quais atributos foram levados em consideração na compra do Playstation; 

 Onde o console foi comprado e se algum fator faria essa decisão de compra mudar; e  

 O nível de satisfação e se haverá fidelidade da marca pelos clientes questionados. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção do trabalho será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho. Será tratada, inicialmente, o tipo de pesquisa utilizada para 

alcançar as respostas aos objetivos propostos, e apresentado o instrumento utilizado para a 

coleta de dados primários. 

3.1 Tipologia 

 

Para Kotler e Keller (2006), pesquisa de marketing é a elaboração, coleta, analise 

e a edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma situação 

especifica do marketing enfrentando por uma empresa. 

Diante do acelerado crescimento de mercado em que vivemos, a pesquisa de 

marketing passou a ter um papel fundamental dentro do mercado e do próprio Marketing. 

Dessa forma, o que pode-se notar é um grande número de tipos de pesquisas existentes e 

adotadas pelas empresas, no sentido de entender melhor o mercado em que estas atuam. 

“Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possuindo, ainda, 

a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a 

formulação de abordagens posteriores.” (GIL, 1999, p. 43). 

Temos nesse tipo de estudo, o objetivo de proporcionar à pesquisa um maior 

conhecimento acerca do nosso assunto, de forma mais precisa possível e dentro dos nosso 

limites técnicos, para atingir o objetivo da pesquisa em questão. As pesquisas exploratórias, 

segundo Gil (1999, p. 43) visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do 

tipo aproximativo. 

Segundo Campi (2012), a pesquisa exploratória visa a proporcionar ao 

pesquisador uma maior familiaridade com o problema em estudo. Já para Malhotra (2001), o 

principal objetivo é possibilitar o entendimento do problema enfrentado pelo pesquisador.  

Já no caso de uma pesquisa descritiva, se procura conhecer e interpretar a 

realidade sem qualquer interferência para modificá-la (Churchill, 1987). Muitas das pesquisas 

de marketing realizadas são de caráter conclusivo descritivo (Perin et al., 2000). Pode-se 

afirmar que ela está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, 
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classificá-los e interpretá-los. Além disso, ela pode se interessar pelas relações entre variáveis 

e, desta forma, aproximar-se das pesquisas experimentais. 

Esse tipo de pesquisa expõe as características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. Dessa forma, quanto aos objetivos, nossa pesquisa é 

definida como descritiva, já que busca compreender e descrever as características do processo 

de decisão de compra do console da Playstation. Em relação ao tipo, nossa pesquisa é 

qualitativa. Segundo Richardson (1999) a pesquisa qualitativa caracteriza-se pelo uso de 

quantificação tanto na coleta de informações, quanto no tratamento dessas por meio de 

técnicas estatísticas. 

No caso da escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve levar em 

conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade ou 

não de ter os elementos da população, a representatividade desejada ou necessária, a 

oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, 

recursos financeiros e humanos etc. (MATTAR, 2001).  

Utilizou-se a amostragem não probabilística, pois: 

Amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da população tem uma 

chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. As 

amostragens probabilísticas geram amostras probabilísticas.(MATTAR, 2001).  

Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador 

ou do entrevistador no campo. (MATTAR, 2001). 

Utilizou-se no nosso estudo uma pesquisa através de fóruns na internet com temas 

ligados ao nosso assunto. O objetivo foi identificar o comportamento do consumidor final do 

console da Playstation e, dessa forma, foram considerados como universo da pesquisa, os 

jogadores desses consoles. E, como se trata de uma pesquisa quantitativa, o instrumento de 

coleta de dados utilizado foi um questionário de perguntas (Apêndice 1).  

 

3.2 Amostra 

                  A amostra resumiu-se em jogadores dos consoles Playstation que foram 

localizados através de redes sociais e e-mails para responderem ao questionário. Foram 

coletados uma média de 100 questionários respondidos (houveram questionários respondidos 

incorretamente e excluídos) e todos referentes à jogadores do console da Playstation. 
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3.3 Coleta de dados 

             

3.3.1 O questionário da pesquisa 

                    Referente à coleta de dados, foi elaborado um questionário estruturado com 

perguntas relacionadas ao processo de compra do consumidor. O questionário é composto de 

10 perguntas assertivas com alternativas de respostas únicas, múltiplas e variadas, 

inicialmente retratando o perfil dos entrevistados e em seguida com assertivas específicas do 

estudo que se refere ao processo de compra dos consumidores do console Playstation. Todas 

as perguntas foram montadas de acordo com o aparato teórico e sua relação com os autores e 

à etapa do processo a que se refere se encontra no Quadro 1.     

          

3.3.2 Aplicação do questionário  

                   Utilizou-se um recurso do Google chamado Google Docs que é uma ferramenta 

da internet onde se publica o questionário e este pôde ser respondido online. Foram enviados, 

dessa forma, à fóruns, à amigos e grupos de redes sociais que faziam parte do nosso grupo de 

pesquisa e rapidamente conseguimos a média de 100 questionários respondidos. Tais dados 

foram coletados entre os dias 25 de novembro de 2013 e 02 de dezembro de 2013. 

                  Mais detalhes referentes ao perfil dos entrevistados e as respostas às questões 

específicas, foram apresentados no tópico a seguir que trata da apresentação e análise dos 

dados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesse tópico, serão apresentados e analisados os dados obtidos dos questionários. 

Tudo que foi entendido como relevante em relação às correlações das respostas das 

alternativas e como elas podem ser explicadas, será exposto e comentado. 

No questionário, existem perguntas que poderiam ser respondidas com mais de 

uma opção, pois o objetivo era avaliar, por exemplo, quais fatores fariam o cliente desistir de 

comprar a Playstation e isso poderia exigir mais de uma resposta. Por esse motivo, alguns 

resultados podem apontar mais de 100 respostas.  

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

A maioria dos nossos entrevistados são do Ceará, pois a maioria de redes sociais e 

fóruns da cidade de Fortaleza. Mas houveram resposta de jogadores de outros estados: 

Paraná(2%), Acre(1%), Rio de Janeiro(2%), Greboble(1%), São Paulo(2%) e Bahia(1%). Mas 

no geral, o perfil dos nosso público, será de cearenses, como se segue na Tabela 01: 

Tabela 01: Porcentagem dos entrevistados por estado. 

ESTADO        TOTAL 

Ceará 91 91% 

Paraná 2 13% 

Acre 1 1% 

Rio de Janeiro 2 2% 

Grenoble (França) 1 1% 

São Paulo 2 2% 

Bahia 1 1% 

TOTAL 100 1 

           Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

 

Na pergunta que se refere ao sexo do consumidor, e já era de se esperar, a grande 

maioria foi do sexo masculino, com 87 dos entrevistados que correspondem a 87%, e apenas 

13 mulheres (13%) responderam ao questionário. Isso mostra a tendência de mercado dos 

consoles da Playstation que atingem mais os homens que se identificam melhor com essa 

atividade, como se segue: 
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Tabela 02 – Porcentagem dos entrevistados por sexo. 
SEXO TOTAL 

MASCULINO 87 87% 

FEMININO 13 13% 

TOTAL 100 1 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Porém, não se pode desprezar as mulheres, já que adolescentes e mulheres jovens 

adultas estão jogando cada vez mais (76% das entrevistadas possuem entre 15 e 30 anos de 

idade) e isso se torna um público alvo bem interessante para se investir, como se segue: 

TABELA 03 – Porcentagem da idade dos entrevistados do sexo feminino. 

IDADE (FEMININAS) TOTAL 

Menos que 15 3 24% 

15 a 20anos 6 46% 

21 a 25 anos 2 15% 

26 a 30 anos 2 15% 

Mais de 30 anos. 0 0 

TOTAL 13 1 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

E no caso dos homens, a grande maioria se concentra, também, entre 15 a 30 anos 

de idade que corresponde a 92% dos entrevistados, são jovens e se interessam bastante por 

essa área do entretenimento, são o foco do mercado dos consoles da Playstation. Os dados 

citados seguem a seguir: 

 

 

 

TABELA 04 – Porcentagem da idade dos entrevistados do sexo masculino 

IDADE(MASCULINAS)        TOTAL 

Menos que 15 1 2% 

15 a 20anos 23 27% 

21 a 25 anos 33 38% 

26 a 30 anos 24 27% 
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Mais de 30 anos. 6 6% 

TOTAL 87 1 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

A grande maioria dos entrevistados são solteiros (89%). Porém há uma parcela de 

casados (10%) e até viúvos (1%) que gostam utilizam os consoles da Sony, ou seja, de um 

modo geral, a empresa abrange o mercado de forma total, como se segue: 

TABELA 05 – Porcentagem dos entrevistados em relação ao estado civil. 

ESTADO CIVIL TOTAL 

SOLTEIRO 89 89% 

CASADO 10 10% 

VIÚVO 1 1% 

TOTAL 100 1 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Os entrevistados possuem rendas entre 2 e mais de 4 salários mínimos (63%), 

demonstrando um relativo poder aquisitivo e que há prioridades em compra do console, já que 

estes custam em média R$1000 reais e com esse valor, poderiam ter investido em qualquer 

outro entretenimento, isso mostra que o console da Playstation é bastante relevante para eles, 

como se vê: 

 

TABELA 06 – Porcentagem da renda dos entrevistados. 

RENDA TOTAL 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 22 22% 

DE 2 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 24 24% 

DE 3 A 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 18 18% 

MAIS DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 21 21% 

NENHUMA RENDA 15 15% 

TOTAL 100 1 

                       Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

São, no geral, jovens que já tem o nível médio completo ou universitários e, dessa 

forma, se percebe que a maioria dos clientes tem um bom grau de conhecimento e já 

trabalham, pois possuem uma renda razoável como já foi citado anteriormente. Tabela da 

escolaridade a seguir: 
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TABELA 07 – Porcentagem da escolaridade dos entrevistados. 

ESCOLARIDADE TOTAL 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 6 6% 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 13 13% 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 22 22% 

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 47 47% 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 7 7% 

PÓS-GRADUADO 3 3% 

OUTROS (PÓS GRADUADO EM ANDAMENTO, 

MESTRADO INCOMPLETO) 2 2% 

TOTAL 100 1 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Talvez por serem universitários e já trabalharem, os entrevistados acabam tendo 

pouco tempo livre e, provavelmente so utilizam seus consoles em folgas, como sugere a 

tabela abaixo: 

TABELA 08- Porcentagem da freqüência com que os entrevistados jogam Playstation.  

COM QUE FREQUENCIA JOGA 

PLAYSTATION 
TOTAL 

1 a 2 vezes na semana 18 18% 

3 a 5 vezes na semana 17 17% 

diariamente 15 15% 

mensalmente 10 10% 

raramente 40 40% 

TOTAL 100 1 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

 

Na parte mais específica do estudo, foram analisados os resultados da pesquisa 

referentes ao processo de compra dos nossos consumidores, estes que são gamers do console 

da Playstation. Tentou-se buscar e entender como funciona o processo de compra dos nossos 

entrevistados, tudo dentro do referencial teórico. Serão abordados todos os estágios do 

processo de compra dos consoles da Playstation através dos questionamentos. E para iniciar, 

será analisado a etapa do reconhecimento da necessidade. 
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4.2 Reconhecimento da necessidade 

 

Nesse tópico, como citado no referencial teórico, é onde os consumidores 

percebem que têm uma necessidade e a motivação deles é o primeiro passo para inciar o 

processo de compra. Nesse caso, enumeraram-se os fatores que poderiam motivar os clientes 

a adquirir os produtos e de acordo com a intensidade que varia entre 0 e 4 (onde a escala de 0 

a 4 varia da seguinte forma: 0- nenhuma importância; 1- pouca importante; 2-indiferente; 3- 

importante; 4- muito importante). E, dessa forma, colocaram-se os seguintes fatores e se 

chegou aos seguintes resultados: 

 

TABELA 09 – Reposta dos entrevistados referentes aos fatores motivadores de videogames. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 

Constatou-se que interação social como um fator que foi menos relevante para o 

público estudado, eles não acham interessante interagir socialmente com seus adversários ou 

colegas de equipe já que grande parte (50%) responderam “nenhuma importância”(32%) ou 

pouca importância”(18%) para este item. Já no quesito do isolamento físico, 49% dos 

entrevistados consideram que não motiva se isolar fisicamente para jogar um console da 

Playstation, embora mesmo estando isolados eles possam estar interagindo por redes online. 

Em relação ao conhecimento, a maioria considerou que o conhecimento é sim um fator que 

motiva bastante pois, embora a maior porcentagem (25%) ficou para os indiferentes, nota-se 

que a quantidade de “nenhuma ou pouca importância” (31%) foi  menor que os consideraram 

importante e muito importante (44%). Já um bom domínio de situações e personagens sempre 

foi considerado um objetivo de games, por isso obteve mais de 50% de entrevistados, que 

responderam com o grau “3”e”4”, considerando um fator relevante que os motiva a jogar os 

FATORES MOTIVADORES RESPOSTAS ( ESCALA DE 0 A 4) TOTAL 

 
0 1 2 3 4  

INTERAÇÃO SOCIAL 32 18 19 19 12 100 

ISOLAMENTO FÍSICO 49 17 17 13 4 100 

CONHECIMENTO 20 11 25 22 22 100 

DOMÍNIO 16 11 21 28 24 100 

ESCAPISMO 25 13 25 17 20 100 

TREINAR HABILIDADES E 

OUTROS 30 21 20 16 13 

100 
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consoles da Playstation. Enquanto que escapismo e treinar habilidade tiveram resultados 

similares onde a maioria (38% e 51% respectivamente) foram muito indiferentes ou 

consideram de pouca importância esse fator como motivação. 

Concluindo, o domínio e conhecimento obtiveram bons resultados e 

demonstraram o quanto os games da Playstation incentivam e investem nesses quesitos. Já 

que atendem bem às expectativas de seus clientes. Mas ainda há outras etapas que 

compreendem o processo de compra, segue-se com a busca de informações no próximo 

tópico. 

4.3 Buscando de informações 

Nesse tópico, o objetivo foi identificar se experiências passadas com o console 

influenciaram na atual compra, e o grau de como o cliente obteve informações acerca do 

produto. Essas informações poderiam ser pessoais (família, vizinho), comerciais (propaganda, 

vendedores), públicas (comunicação de massa) e experimentais (manuseio, uso do produto) e 

a quantidade relativa e a influência dessas informações variam de acordo com a categoria de 

produtos e as características do comprador. 

Seguem os dados e os resultados: 

TABELA 10 – Porcentagem de entrevistados referente ao grau de influencia de experiências 

passadas na escolha do console da Playstation. 

Experiências passadas influenciam na escolha do 

console da Playstation        TOTAL 

Não concordo totalmente   8 8% 

Não concordo parcialmente 1 1% 

Indiferente 18 18% 

Concordo parcialmente 33 33% 

Concordo totalmente 40 40% 

TOTAL 100 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Observou-se que os resultados apontam para que uma experiência positiva 

influenciam na compra de um atual console da Playstation, isso baseado em 73% dos 
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entrevistados que afirmaram que experiências passadas influenciaram na escolha do console 

da Playstation. Já em relação ao grau de influência dos meios pelos quais as informações 

chegaram até os clientes, o critério foi de acordo com a intensidade que varia entre 0 e 4 (onde 

a escala de 0 a 4 varia da seguinte forma: 0- nenhuma importância; 1- pouca importante; 2-

indiferente; 3- importante; 4- muito importante). E, dessa forma, obteve-se os seguintes dados 

e conclusões: 

 
TABELA 11 – Respostas dos entrevistados referentes aos meios que tiveram acesso à 

informações do console Playstation. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 

Dessa forma, nota-se que os meios pessoais tiveram uma maior influência, pois 

69% dos entrevistados consideraram importante ou muito importante para adquirir 

informações acerca do console. Meios públicos e meios experimentais tiveram sua influência 

relevante (51% e 53% respectivamente) mas os meios comerciais foram os que obtiveram as 

menores influencias pois 30% dos entrevistados consideraram importante ou muito 

importante. Ou seja, a qualidade e renome da marca foi fundamental para a compra dos 

consoles e o marketing em massa como internet e em eventos da E3, por exemplo, onde são 

exibidos lançamentos e o público tem a oportunidade de testá-los, a Sony tem se beneficiado 

bastante com divulgação de seus produtos, principalmente consoles. A seguir, será analisado 

como o público avalia as alternativas e opta pelo console da Sony. 

 

4.4 Avaliando alternativas 

 

No processo de compra, os consumidores tentam avaliar os produtos que atendem 

melhor seus desejos. No caso, tentou-se identificar o que levou os consumidores a comprarem 

seus consoles da Playstation. E para isso, elaborou-se uma pergunta que considera 5 atributos 

e os avalia de acordo com a intensidade que varia entre 0 e 4 (onde a escala de 0 a 4 varia da 

seguinte forma: 0- nenhuma importância; 1- pouca importante; 2-indiferente; 3- importante; 

MEIOS RESPOSTAS ( ESCALA DE 0 A 4) TOTAL 

 
0 1 2 3 4  

MEIOS PESSOAIS 11 10 10 34 35 100 

MEIOS COMERCIAIS 20 29 21 18 12 100 

MEIOS PÚBLICOS 10 17 22 26 25 100 

MEIOS EXPERIMENTAIS 11 22 14 21 32 100 
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4- muito importante). E, dessa forma, colocamos os seguintes meios e obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

 

TABELA 12 – Reposta dos entrevistados referente aos atributos que os fizeram escolher pela 

Playstation.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 
 
Diante dos dados apresentados, vemos que controle, jogos exclusivos, rede online 

e outras funções, são diferenciais do console e fazem grande parte dos entrevistados optarem 

pelo console e afirmarem serem atributos importantes com 49%, 54%, 43% e 41% 

respectivamente nas respostas. Porém percebemos que o custo do console gerou 52% de 

pouca ou nenhuma importância para os entrevistados, significando que pouco importa o custo 

diante dos benefícios e dos desejos atendidos pela marca. E a Sony consegue satisfazer essa 

necessidade com todos seus atributos e benefícios de seus produtos que comprovamos com a 

pouco importância dada ao preço e valorização dos atributos gerais do console. Segue a 

próxima etapa que enquadra a decisão da compra. 

 

 
 

4.5 Decidindo a compra 

 

No momento da decisão de compra, o objetivo foi identificar dos entrevistados 

onde eles compraram seus consoles e se algum fator os fariam desistir da compra, como 

comentado no referencial teórico. Seguem os dados do questionário: 

 

TABELA 13 – Porcentagem dos entrevistados referentes ao local onde comprou o Playstation  

Onde comprou seu console     TOTAL 

Loja física   61 61% 

ATRIBUTOS RESPOSTAS ( ESCALA DE 0 A 4) TOTAL 

 
0 1 2 3 4  

CUSTO 33 19 26 13 9 100 

CONTROLE 15 14 22 32 17 100 

JOGOS EXCLUSIVOS 15 15 16 19 35 100 

REDE ONLINE 18 19 20 23 20 100 

OUTRAS FUNÇÕES 22 15 22 20 21 100 
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Internet 12 12% 

Terceiros 27 27% 

TOTAL 100 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Da tabela, nota-se que a loja física é onde os clientes mais compram seus 

consoles, ou seja, ainda da forma tradicional de comprar em lojas. 

 

TABELA 14 – Porcentagem dos entrevistados referente ao faotor que os fariam 

desistir da compra do Playstation. 

Algum fator que faria o cliente desistir da compra TOTAL 

Oferta do concorrente 41 36% 

Opinião de amigos 26 23% 

Mal atendimento 17 15% 

Nenhum 31 26% 

TOTAL 115 1 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Já o que mais faria o cliente desistir na hora da compra seria uma boa oferta do 

concorrente. Interessante notar que, 26% dos entrevistados que é a segunda maior 

porcentagem, responderam que nenhum fator os faria mudar de idéia, confirmando que a 

marca atende bem os desejos dos clientes. Por último a opinião de amigos e mal atendimentos 

faria uma minoria desistir da compra. Por último, será analisado o comportamento pós-

compra desses clientes. 

 

 
4.6 Avaliando a compra 

 

Nesse tópico, foram elaboradas perguntas para saber se o cliente estava satisfeito 

com o produto e se ele voltaria a comprá-lo nesse tipo de compra, seguem os dados: 

 

 

TABELA 15 – Porcentagem dos entrevistados referente ao grau de satisfação com o seu atual 

Playstation  
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Com relação ao seu grau de satisfação com o seu atual 

Playstation         TOTAL 

Totalmente satisfeito 52 52% 

Parcialmente satisfeito 40 40% 

Parcialmente insatisfeito 6 6% 

Totalmente insatisfeito 2 2% 

TOTAL 100 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Diante dessa tabela, nota-se o alto grau de satisfação dos clientes pesquisados, com 

52% totalmente satisfeitos, os consoles da Playstation atendem às expectativas de seus 

clientes. 

TABELA 16 – Porcentagem de entrevistados referente à chance de adquirir produtos da 

Playstation nas próximas compras desse tipo de produto. 

Qual a chance de adquirir produtos da Playstation 

nas próximas compras desse tipo de produto.         TOTAL  

Certamente comprarei 32 32% 

Possivelmente comprarei 33 33% 

Não sei se comprarei 30 30% 

Possivelmente não comprarei 3 3% 

Claramente não comparei 2 2% 

TOTAL 100 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Já com relação às próximas compras, 65% comprariam possivelmente ou certamente 

e, devido à preços abusivos com relação ao PS4 e ofertas de concorrentes, já analisadas, 

vemos que 30% dos entrevistados não sabem se permaneceram. Porém a Sony têm se saído 

muito bem em vendas nos últimos anos. Segue-se a conclusão do trabalho. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar as variáveis que influenciam os 

consumidores em cada etapa do processo de decisão na compra de consoles da Playstation. 

Foi conseguido alcançar os objetivos que serão descritos a seguir: 

Foi entrevistado um público onde a maioria tinha entre 15 a 30 anos de idade e a 

sua grande parte composta por homens. A maioria também está solteira, trabalha , ganha em 

média dois salários mínimos e tem curso superior incompleto.  

Em seguida, foi abordada a primeira etapa do processo de compra chamado 

reconhecimento das necessidades. Percebeu-se que o que mais motiva os clientes da 

Playstation é o domínio e o conhecimento oferecido pelos jogos que ficam cada vez mais  

tecnológicos e complexos.  

Em seguida, analisou-se a busca de informações. E para isso se elaboraram 

questionamentos acerca de experiências passadas influenciariam na hora da compra e por 

quais meios os clientes obtiveram acesso às informações acerca dos consoles. E concluiu-se 

que a maioria que experiências passadas influenciam bastante e que meios pessoais, públicos 

e experimentais são os que nossos entrevistados tiveram mais acesso. 

Na etapa seguinte, na hora de avaliar as alternativas de compra, os entrevistados colocaram os 

consoles da Playstation como prioridade nas compras pois consideraram o controle e suas 

tecnologias, os jogos exclusivos, a rede online e até mesmo as outras funções que o console 

oferecia como diferencial da marca. Também atestaram que o preço pouco influenciava na 

hora da compra. Concluiu-se dessa forma, que a marca atende bem às expectativas dos 

clientes. 

Para decidir a compra, seguindo o processo, o objetivo foi saber onde os 

entrevistados efetuaram a compra e se algum fator os faria desistir da compra. Conclui-se que 

a grande maioria compra da forma tradicional que é em loja física, que uma boa oferta do 

concorrente fariam aproximadamente 35% desistirem, opiniões de amigos e um mal 

atendimento fariam desistir 23% e 15% respectivamente. Já 26% responderam que nenhum 

fator influenciaria a desistir na hora da compra. No geral, a marca se saiu muito bem já que 

normalmente tem um preço acirrado no mercado e tem um poder de marca muito forte. 

Para avaliar a compra, os entrevistados responderam à duas questões, uma que se 

refere ao grau de satisfação com o produto e outra que se refere à fidelidade do produto em 
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próximas compras. E, como se esperava, a maioria estava satisfeita e comprará novamente o 

produto nesse tipo de compra. Os consoles da Sony, atendem muito bem às expectativas dos 

clientes pesquisados que querem e permanecerão fiéis à marca. 

De acordo com as pesquisas, a maioria dos consumidores são fiéis a marca 

porque, provavelmente, os produtos conseguiram atingir suas expectativas e desejos  . 

Gerando uma grande satisfação, os clientes acabam divulgando o produto e aumentando ainda 

mais o mercado para esse tipo de compra.  

De acordo com a conclusão descrita acima, são apresentadas as seguintes 

sugestões para as instituições adotarem:  

 

 As empresas de games deviam participar dos fóruns ou até mesmo criar os fóruns sobre 

games e lançamentos para que o público que joga, opine para serem feitas as mudanças 

ou sugira games melhores que atendam suas expectativas, ou seja, entender melhor o 

público. 

 Vimos que a maioria dos clientes compram em lojas físicas. Assim, qualificar vendedores 

para atender melhor e que entendam dos assuntos é trivial para uma boa venda e boa 

divulgações dos produtos. 

 Investir em oportunidades para que os jogadores experimentem novos games ou novas 

tecnologias dos consoles. 

 Divulgar melhor os produtos e suas funções. As vezes, os clientes não sabem utilizar as 

funções dos consoles, além de jogar em si. 

 

                      Esta monografia pode servir como referência para estudos mais abrangentes 

relacionados ao processo de compra de consoles de várias marcas, impulsionando, dessa 

forma, não apenas a Sony, mas as outras instituições deste tipo de produto à realizarem 

pesquisas e entrevistas de maior proporção. Assim, desenvolverem melhores tanto suas 

táticas como suas tecnologias de forma a agradar melhor seus consumidores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Gráfico das plataformas que mais venderam em cada uma das gerações de 

games. 

 

Fonte: economist.com/graphicdetail (2013) 
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 - Questionário aplicado aos jogadores de consoles Playstation  
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