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RESUMO 

Os consoles de games portáteis é uma tendência na área de entretenimento. Até 2013, os 

aparelhos comercializados irão atingir cerca de 64,5 milhões de unidades vendidas.  Por isso, 

é importante compreender o comportamento de compra destes jogadores.  Neste contexto, 

este estudo tem como objetivo analisar o processo de compra de games portáteis. Esta 

investigação visa contribuir para fornecer subsídios para o desenvolvimento de atributos 

destes consoles e jogos e serviços para estes jogadores. A abordagem metodológica que 

norteou esta pesquisa é qualitativa, utilizando escala Likert com 107 jogadores. O estudo 

apresenta resultados que ressaltam a importância de que o console tenha uma boa biblioteca 

de jogos e gráficos atrativos, independente da marca. 

 

Palavras Chave: Consoles portáteis, comportamento do consumidor, compra, jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The portable game consoles is a trend in the entertainment area. Until 2013, the handsets sold 

will reach about 64.5 million units sold. So it is important to understand the buying behavior 

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

games. This research aims to contribute to provide grants for the development of these 

attributes consoles and games and services for these players. The methodological approach 

that guided this research is qualitative, using a Likert scale with 107 players. The study 

presents results that highlight the importance of a good library of games and attractive 

graphics, regardless of brand. 

Keywords: Portable Consoles, consumer behavior, purchase games. 
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1. INTRODUÇÃO 

  De acordo com Landim (2013), uma pesquisa feita em 2011, a indústria do 

vídeo game vive em um constante desenvolvimento econômico. Jogos como Angry 

Bird, Call of Duty ou ate mesmo o jogo de rede social FarmVille se destacam hoje na 

área de entretenimento e são capazes de fazer inveja as tradicionais industriais de 

cinema e da musica. O que era “brincadeira de criança” há três décadas, hoje é um dos 

pilares fundamentais do desenvolvimento econômico. Este crescimento exponencial na 

área dos games ainda esta longe de encontrar o seu limite. Números do setor mostram 

que as vendas de consoles, serviços, jogos físicos e digitais ultrapassam os US$ 60,4 

bilhões anuais, podendo chegar aos US$ 75 bilhões ate 2015. Enquanto isto, os filmes 

de Hollywood faturaram cerca de US$ 31,8 bilhões no mesmo ano.  

  Mas o que é um vídeo game? É um aparelho, que quando conectado a televisão 

é capaz de reproduzir imagens interativas onde o jogador controla a ação. Essas imagens 

interativas são reproduzidas a partir do videogame quando ele lê as informações 

contidas na mídia, que podem ser geralmente cd, DVD e cartucho, que são chamados de 

jogos. Para Amoroso (2013), toda esta indústria de games se originou durante a guerra 

fria, no ano de 1958, quando o físico William Higinbotham teve a idéia de criar algo 

para entreter os visitantes do seu laboratório. Em seu aparelho de osciloscópio, o físico 

criou o jogo Tennis for two (tênis para dois). 

  Com o passar do tempo, mais jogos e consoles foram criados. Para atender 

melhor a demanda, a indústria dos jogos criou vários novos estilos de games, entre eles 

o de estratégia. Através deste avanço, os jogos eletrônicos se transformaram em uma 

nova mania mundial. Nenhum tipo de brinquedo jamais fez tanto sucesso em todo o 

planeta quanto o videogame, segundo Ehrlich (1986). O autor explica que houve um 

conjunto de fatores que impulsionou sua trajetória. Uma das características mais fortes, 

mesmo que inconsciente, foi permitir uma nova forma de relação com o aparelho de 

TV, abandonando a característica de uma máquina impenetrável e incontrolável. Com o 

videogame o ser humano deixou de ser espectador para assumir o papel de usuário da 

máquina, com o poder de escolher o que passaria na tela e interferir na ação, fato que 

nem o videocassete permitia. Além disso, o videogame une estímulos visuais e sonoros, 

gerando um alto grau de envolvimento com a fantasia e imaginação. 
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  Com o avanço da tecnologia e a popularidade dos jogos eletrônicos, surgiu o 

primeiro vídeo games portáteis. Ao contrário dos aparelhos de mesa, estes portáteis são 

leves, permitindo que as pessoas possam se divertir com seus jogos preferidos em 

qualquer hora ou lugar. Estes aparelhos possuem uma tela embutida com os controles, 

alto-falantes e baterias recarregáveis, além de acessar a internet ou jogar com outras 

pessoas. 

  De acordo com Zambarda (2011), estes aparelhos surgiram em 1976, quando a 

“Mattel” deu o primeiro passo nesse ramo ao criar o primeiro aparelho do tamanho de 

uma calculadora para se jogar games. “Auto Race” era um aparelho de mão que 

funcionava sem controles digitais, mas sim alavancas, com os carros na pista para fugir 

de obstáculos. No entanto, o novo formato de videogame só emplacou na década de 

1980, com os lançamentos do “Game & Watch” e posteriormente o “Game Boy”, 

ambos da Nintendo, que revolucionou o mundo dos games (e até político). Entre os 

jogos lançados para o console se destacavam o famoso jogo soviético “Tetris”, “Super 

Mario” e as versões “Red e Blue de Pokémon”, este ultimo permitia que jogadores 

conectassem seus aparelhos através do “Cabo Link” para então jogar um contra outro, 

alem disso game foi e é um sucesso até hoje, pois suas vendas representavam sozinhas 

18% da indústria, junto com as de “Game Boy”. Até hoje, é o jogo mais vendido da 

história, com 10,4 milhões no Japão e 8,6 milhões nos EUA. Anos mais tarde, a mesma 

empresa desenvolveu o “Nintendo DS” que vendeu cerca de 146 milhões de unidades, 

tornando-se o console portátil mais vendido da história e o segundo na categoria geral.  

  Com o surgimento dos smartphones e o crescimento dos jogos sociais, a oitava 

geração de vídeo games esta encontrando dificuldades para o crescimento no mercado. 

  Pensando na melhor forma de atrair os consumidores destes produtos, as 

empresas passaram a estudar o perfil, as necessidades e os desejos destes jogadores, 

para então com base nestas informações, conhecer profundamente o seu mercado, 

concentrando então a sua atuação para supri-lo de forma correta em uma extensa linha 

de produtos e jogos inovadores e diferenciados. A partir deste pressuposto, o presente 

trabalho tem como objetivo geral de estudar o consumo dos consoles portáteis, com 

ênfase nas variáveis que influenciam cada etapa do processo de tomada de decisão do 

consumidor. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

  Identificar as variáveis que influenciam os consumidores em cada etapa de processo 

de tomada de decisão de compra de consoles portáteis. 

1.1.2 Metodologia 

  Realizar levantamento bibliográfico para buscar definições mais adequadas dos 

conceitos das etapas que envolvem o processo decisório. 

  Realizar uma pesquisa de campo para compreender os consumidores focando do 

motivo da compra do console portátil. 

1.2 Estrutura do trabalho 

  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 será dividido em sete partes, a primeira e segunda buscam dar base para a 

compreensão dos conceitos de marketing, mercado e o processo de decisão. As partes 

restantes tratam de aprofundar as etapas que envolvem a decisão de 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. REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Marketing e o mercado 

  De acordo com Kotler e Keller (2006), o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais, ou seja, algo que “supre as necessidades 

lucrativamente”. A American Marketing Association define marketing como uma 

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

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu publico 

interessado. Esta administração acontece quando pelo menos uma parte em uma relação 

de troca potencial procura maneiras de obter as respostas desejadas das outras partes, ou 

seja, este instrumento funciona como a arte e ciência da escolha de mercados-alvos e da 

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

comunicação de um valor superior para o ciente.  

  Para Churchill e Peter (2000), marketing é o processo de executar e planejar a 

concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, produtos e 

serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. 

  O conceito de marketing pode ser entendido como a função empresarial que 

cria com freqüência valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para 

empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: 

produto, preço, comunicação e distribuição (DIAS, 2006, p.12). 

  Um dos conceitos de mercado que mostra uma visão mais ampla é a de Kotler 

e Keller (2006), que define como participantes do mercado todos os compradores reais e 

potenciais do produto. Alem desta, Czinkota (2001) trata o mercado todos aqueles 

indivíduos habilitados ou que queiram comprar um produto. 

  Como o propósito do marketing é satisfazer as necessidades e desejos do 

publico alvo, o campo do comportamento do consumidor estuda como pessoas, grupos e 

organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e desejos.  

  É preciso então estudar o cliente, pois assim vai haver uma melhora nos 

produtos e serviços que estão sendo ofertados. Os profissionais de marketing estão 
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sempre em busca de novas tendências que ofereçam maiores oportunidades para atrair 

mais consumidores. 

2.2 Conceitos de comportamento do consumidor 

  Para Kotler e Keller (2006), o campo comportamento do consumidor estuda 

como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam 

artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. 

Hawkins, Mothersburg e Best (2007) definiu comportamento do consumidor como um 

solucionador de problemas: uma unidade de tomada de decisões que absorve 

informações, processa essas informações diante da situação que está vivendo, e age para 

alcançar satisfação e engrandecer seu estilo de vida. Segundo Schiffman e Kanuk 

(2000), o estudo do comportamento permite avaliar como os indivíduos tomam decisões 

de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao 

consumo, englobando o que, porque, quando, onde, com que freqüência compra-se e 

usa-se o produto ou serviço adquirido. 

  De acordo com Solomon (2002), o campo do comportamento do consumidor 

abrange uma ampla área de estudos, que abrange os processos envolvidos quando 

indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, 

idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Para Churchill e Peter 

(2003), 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”.  

  Logo, percebe-se que existem várias convergências entre as visões dos diversos 

autores acerca do tema comportamento do consumidor, uma vez que a maioria deles 

fala sobre as atividades de pesquisa, compra, uso e avaliação de produtos e serviços com 

o objetivo de atender às necessidades e desejos dos consumidores.  

2.2.1 Processos de decisão de compra 

  O que leva um consumidor escolher um produto entre tantos outros? 

  Esta questão é descrita com um processo de compra complexo que envolve 

varias decisões. De acordo com Peter e Olson (2009), uma decisão envolve uma escolha 



15 
 

“entre duas ou mais ações ou comportamentos alternativas, ou seja, sempre exige que se 

opte entre dois comportamentos distintos”. Logo o principal processo na tomada de 

decisão do consumidor é o processo de integração por meio do qual o consumidor 

associa os conhecimentos para avaliar as alternativas presentes e selecionar somente 

uma única alternativa, que será chamada de escolha, representada cognitivamente como 

uma intenção comportamental que é o plano de ter um ou mais comportamento. 

  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?”. 

  Logo as empresas devem compreender plenamente o processo de decisão de 

compra dos clientes, incluindo então todas as suas experiências de aprendizagem, 

escolha, uso e inclusive o descarte de um produto. 

  Para Sheth, Mittal e Newman (2001), as decisões dos clientes incluem as 

seguintes perguntas: o que comprar? Quando comprar? De quem comprar? Como 

pagar? Estas perguntas são semelhantes da tabela de questões que Kotler e Keller 

(2006) sugeriram. A questão de saber se a compra deve ser realizada é o primeiro nível 

de decisão, que implica a ponderação de empregos alternativos de recursos de dinheiro e 

tempo. Os consumidores possuem dinheiro e tempo em quantidades finitas, logo eles 

devem investir de maneira sensata, pois diferentes demandas de tempo podem obrigar 

um cliente adiar ou eliminar totalmente a compra. 

  Outro aspecto importante que Sheth, Mittal e Newman (2001) comentam, é 

sobre o orçamento mental que é definido como um orçamento que o cliente fixa para 

uma categoria de produtos e orienta então a sua escolha baseada nisto. O consumidor 

deve possuir certa autodisciplina, pois as necessidades e desejos podem ser algumas 

vezes infinitamente expansíveis. 

  Antes de um consumidor finalmente realizar a sua compra, os autores destacam 

as seguintes etapas que ocorrem no processo de decisão de compra: reconhecimento do 

problema ou necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós-compra. 
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  Para Peter e Olson (2009), esse modelo genérico oferece uma explicação 

imperfeita dos processos de resolução de problemas reais, entre os motivos são: 

 A resolução de problema do consumidor na vida real raramente ocorre em uma 

seqüência linear, de acordo com o que foi representado no modelo genérico; 

 Os processos de resolução de problemas reais envolvem varias interações continuas 

entre os processos cognitivos dos consumidores, seus comportamentos e os aspectos 

dos ambientes físicos e sociais; 

 A maioria dos processos de resolução de problemas de fato envolve varias questões e 

decisões. O plano de decisões produz uma seqüência de comportamentos intencionais 

que o s consumidores levam a cabo para alcançar os objetivos desejados. O modelo 

genérico insinua que a resolução do problema do consumidor envolve uma única 

decisão, ou seja, a escolha da marca que se deseja comprar, o que, na realidade, 

raramente acontece.  

2.2.2 Reconhecimento do problema ou necessidade. 

  O processo de compra começa quando o consumidor reconhece um problema 

ou uma necessidade (Kotler E Keller, 2006). Este problema do cliente é qualquer estado 

de privação, desconforto ou falta (seja física ou psicológica) sentido por uma pessoa. O 

cliente precisa comprar o objeto que lhe satisfaça, fazendo voltar ao estado normal de 

conforto – em termos físicos ou psicológicos. 

  Enquanto para Sheth, Mittal e Newman (2001), o reconhecimento dos 

problemas ou necessidade é provocado por estímulos que poderão surgir nas seguintes 

formas:  

 Estímulos Internos: desconforto nos estados físicos ou psicológicos; 

 Estímulos Externos: são itens de informações de mercado que levam o cliente a 

perceber o problema. Logo um anuncio de algum produto, um comentário de um amigo 

podem levar a pessoa a ter interesse pela a compra. 

  Ainda para Sheth, Mittal e Newman (2001), um estimulo de problema é aquele 

em que o próprio problema é a fonte de informação, ou seja, o estimulo da solução é a 

informação que emana da sua própria solução, a exposição de uma solução potencial 

gera o reconhecimento da necessidade ou problema. Os autores destacam que os 

seguintes estados mentais podem ser encontrados nos clientes: 
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I. Quando já reconhecem o problema e esta em busca de uma solução; 

II. Quando um problema antigo passa a ser importante devido o tempo ou algum 

acontecimento; 

III. A pessoa não possui a necessidade, mas quando entra em contato com a 

produção/solução, surge o interesse.  

 

  Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2005), o reconhecimento da necessidade 

ocorre com a “percepção da diferença entre o estado desejado das coisas e o estado real, 

suficiente para estimular e ativar o processo de decisão”. Desta forma, quando a 

satisfação com o estado real diminui ou quando o nível de estado desejado aumenta, o 

consumidor reconhece a existência de um problema ou necessidade e se sente 

impulsionado ao consumo.  

 

  Outra visão importante é dos autores Peter e Olson (2009), nela a representação 

do problema ocorre quando, diante da necessidade de escolher, os consumidores 

precisam interpretar ou representar diferentes aspectos do problema de decisão. Ela 

pode abranger os seguintes pontos: (1) um objetivo final que são as conseqüências, as 

necessidades ou os valores básicos que os consumidores desejam alcançar ou satisfazer. 

É com base neles em que se estabelece o foco do processo de resolução de problemas 

como um todo. Estes objetivos finais poderão representar conseqüências concretas e 

tangíveis; abstratos ou ate mesmo como valores instrumentais e terminais. A avaliação 

dos objetivos finais varia. Algumas decisões tomadas pelos consumidores são 

orientadas por objetivos finais positivos e desejáveis, ao passo que outras se concentram 

em objetivos finais negativos – as conseqüências aversivas que desejam evitar. (2) A 

hierarquia de objetivos ocorre quando o consumidor tenta solucionar problemas que 

envolvem objetivos finais abstratos, fragmentam o objetivo geram em vários subjetivos 

mais específicos. (3) O conhecimento relevante é um elemento essencial da resolução 

de problemas. Alguns conhecimentos podem ser adquiridos mediante a interpretação de 

informações encontradas no ambiente ao longo do processo de resolução de problemas. 

Outros conhecimentos relevantes podem ser ativados na memória para serem utilizados 

nos processos. (4) Um conjunto de regras simples ou heurística mediante os quais os 

consumidores procuram, avaliam e integram esses conhecimentos para tomar uma 

decisão. 
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  A representação do problema serve como uma estrutura de decisão, uma 

perspectiva ou estrutura de referencia por meio da qual o tomador da decisão enxerga o 

problema e as alternativas a serem avaliadas. (Peter e Olson, 2009) 

2.2.3 Busca de informações 

  Para Kotler e Keller (2006), quando um consumidor esta interessado, este 

procura saber mais informações sobre o produto ou a necessidade que deseja. De acordo 

com a intensidade da busca de informações, é possível distinguir nos seguintes níveis: 

 Moderada: o cliente esta mais receptivo a informações sobre o produto. 

 Busca ativa: neste nível, o consumidor procura em diferentes fontes informações 

acerca do seu desejo. 

   

  Além disso, os autores destacam que cada fonte de informação possui certa 

influencia ao consumidor e são divididas nas seguintes formas:  

 

 Pessoais: são pessoas próximas ao consumidor; 

 Comerciais: propagandas expostas, vendedores e embalagens; 

 Publicas: meios de comunicação de massa; 

 Experimentais: o uso do produto antes da venda, dando uma oportunidade ao cliente 

experimentar antes da compra. 

  A busca de informações pode ser motivada pela incerteza dos consumidores 

acerca dos critérios de escolha e/ou alternativas de escolha apropriados. (Peter e Olson, 

2009) ·. 

  Para Engel, Blackwell e Miniard (2005), o segundo estagio representa a 

ativação motivada de conhecimentos armazenados na memória ou a aquisição de 

informação do ambiente relacionado à satisfação potencial de necessidades. 

  Enquanto para Sheth, Mittal e Newman (2001), as fontes de informações se 

dividem na seguinte forma: 

 Empresariais ou fontes interessadas: a própria empresa promove estas informações, 

com exemplo as propagandas e vendedores. Através do uso da internet, as empresas 

criam sites que contem varias informações sobre os produtos, logo o cliente poderá 
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visitar as home pages de acordo com sua conveniência. Estes tipo de fontes possuem 

menos credibilidade que as demais. 

 

 Não empresariais: Independentes do controle das empresas, logo são consideradas 

confiáveis. Neste grupo, amigos e outros conhecidos da categoria com experiência 

anterior ou com maior conhecimento na área do produto são procurados e valorizados 

por seus conselhos. A experiência anterior do próprio consumidor é também uma fonte 

confiável, a não ser pelo fato de sua revelancia depender de quanto o mercado mudou 

desde a ultima compra. Outras fontes seriam publicações e organizações que possuem 

uma pericia relevante. 

  De acordo com Kotler e Keller (2006), a quantidade relativa e a influencia 

destas fontes variam de acordo com a categoria de produtos e as características do 

comprador. As fontes comerciais, através dos profissionais de marketing, são aquelas 

que mandam a maior parte das informações acerca do produto. Enquanto isto, as 

informações pessoais e publicas são mais efetivas. Logo temos que as informações 

comerciais desempenham uma função informativa, enquanto as fontes pessoais 

desempenham a função de avaliação ou legitimação do produto. 

  Para a escolha das fontes de informações, Sheth, Mittal e Newman (2001) 

informa que depende em parte da estratégia de busca do cliente. Como adquirir 

informações implica custos em termos de tempo, esforço físico e mental, os clientes 

ponderam os custos contra os ganhos prováveis da aquisição. Esta comparação ira 

ajudar o cliente a decidir quanta informação devem adquirir e de que fontes. 

  Uma estratégia que não exige muito do cliente, é a resolução rotineira de 

problemas. Nesta, não é considerado nenhuma informação nova, pois o consumidor já 

solucionou o problema em uma antiga procura. 

  Quando uma compra nunca foi feita e o risco de uma escolha errada é alta, o 

consumidor utiliza a resolução estendida de problema. Neste segmento, é feito uma 

busca extensiva e a deliberação prolongada.  

  Outro segmento de busca é a resolução limitada de problemas. Nela, o cliente 

investe uma quantidade limitada de tempo e energia para buscar e avaliar soluções 
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alternativas. Esta estratégia ocorre quando as compras não são triviais, o rico é limitado 

e o produto ou serviço não é complexo ou técnico em termos de suas características. 

  A busca sistemática consiste em uma procura e avaliação abrangentes das 

alternativas. Os consumidores buscam informações de forma extensiva, consultando 

varias fontes tendem a comprar com outras pessoas, usam um tempo considerável e 

comparam os preços. 

  Outros clientes utilizam a estratégia heurística. Nesta são utilizadas regras 

praticas rápidas e atalhos são utilizados para tomar decisões. Esta busca pode ser 

utilizada nas seguintes formas: 

 Interferências genéricas são rapidamente feitas a partir de informações parciais, como 

exemplo o uso de termos técnicos para inferir superioridade de uma marca em 

comparação a outras de maneira geral. 

 Experiências anteriores são consideradas adequadas, além das opiniões de outras 

pessoas. 

 Confiar cegamente em nomes de marca, não procurando mais informações sobre este 

produto. 

  Por outro lado, quando o consumidor não consegue juntas as informações 

necessárias para finalizar a compra, este utiliza as seguintes estratégias: 

 Inferência interatributiva: interfere o valor de um atributo faltoso com base em outro 

atributo; 

 Consistência Avaliativa: caso o produto é avaliado de forma positiva, o consumidor 

descarta o atributo que falta; 

 Media por outras marcas: o atributo que falta possui o valor de acordo com a media 

das analises das outras marcas; 

 Pista negativa: o cliente evita o atributo que falta ou Poe um valor baixa para este. 

  Os consumidores possuem critérios para decidirem o nível de esforço da 

quantidade de busca de informações. O risco percebido é o grau de perda no casa de 

uma escolha errada e é dividido nas seguintes categorias: 

I. Desempenho: produto ou serviço não possui um desempenho bom ou não tão bom 

quando as alternativas; 
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II. Social: membros de grupo de referencia e outras pessoas importantes podem não 

aprovar a escolha; 

III. Psicológico: a escolha pode não refletir a pessoa; 

IV. Financeiro: valor alto pela a escolha, tendo um valor menor de outro produto; 

V. Obsolescência: a escolha pode ser substituída por outra mais moderna. 

  Para evitar a rejeição, os profissionais de marketing podem tentar diminuir o 

risco percebido, assegurando aos consumidores que o produto é de qualidade ou 

oferecendo garantias e avais. Os consumidores tendem a rejeitar alternativas de escolha 

cujas conseqüências sejam percebidas como negativas, a menos que essas alternativas 

tenham também varias conseqüências positivas. (Peter E Olson, 2009) 

  Sheth, Mittal e Newman (2001) destacam que no quesito de envolvimento, 

muitos consumidores compram produtos sem nenhum questionamento, ou seja, não 

criam um envolvimento com a marca. Por outro lado, existem consumidores que ficam 

atentos nesta parte. Logo é possível distinguir os seguintes tipos de envolvimento: 

 Na decisão de compra: em itens caros, os consumidores possuem um maior grau de 

preocupação e cuidado na hora da compra. Depois da compra é realizada, este tipo de 

envolvimento geralmente termina; 

 Duradora: os consumidores desenvolvem uma pericia na categoria do produto ou 

serviço que deseja, buscando sempre as informações em uma base constante, alem de se 

interessar nos cuidados do produto, procura sempre melhorá-lo e deixar atualizado. Os 

profissionais de marketing buscam estes tipos de consumidores para este se tornarem 

lideres de opiniões e defensores da marca. 

  Os clientes que já possuem uma familiaridade e pericia originada de uma 

compra anterior, provoca um menor investimento das buscas por informações externas, 

ou seja, quanto maior a experiência anterior, menor a busca por informações. 

  Para Peter e Olson (2009), as alternativas de escolha são comportamentos 

alternativos que os consumidores levam em conta no processo de resolução de 

problemas. Nas decisões de compra, elas dizem respeito a diferentes classes e formas de 

produtos, marcas ou modelos nos quais os consumidores estão pensando em comprar. 

Em relação a outros tipos de decisão, as alternativas de escolha podem ser diferentes 

lojas a visitar, formas de pagamento e outras decisões nesse tipo. Em geral, apenas um 
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subconjunto de todas as alternativas possíveis, denominado conjunto de consideração é 

avaliado. Dentro deste conjunto, somente algumas marcas são ativadas diretamente na 

memória, formando o conjunto evocado. No caso em que as decisões são altamente 

familiares, os consumidores talvez não levem em conta nenhuma marca alem daquelas 

que constam do conjunto evocado. Se os consumidores estiverem certos de que já 

conhecem as alternativas de escolha importantes, provavelmente não buscaram outras. 

Em outras decisões, as alternativas de escolha podem ser encontradas por meio de 

buscas intencionais. Finalmente, os consumidores podem vir a conhecer algumas 

alternativas de escolha mediante exposição acidental a informações presentes no 

ambiente. 

  Através da busca de informações, novas marcas poderão entrar nos conjuntos 

conhecidos, evocado e considerado. Vale destacar que os profissionais de marketing 

possuem como objetivo mínimo de posicionar a marca no conjunto considerado. 

  Logo, de acordo com Peter e Olson (2009), a possibilidade de ativação de uma 

marca, às vezes chamada de conscientização ou percepção espontânea imediata é 

influenciada por muitos fatores. Um deles é a quantidade de experiências passadas dos 

consumidores com a compra e o uso da marca, pois os consumidores são mais 

propensos a pensar nas marcas que já usaram, logo marcas populares possuem uma 

notável vantagem, aumentando então a possibilidade de ativação, e assim por diante. 

Marcas menos conhecidas tendem a ser menos ativados no conjunto evocado do 

consumidor. Outra estratégia que as empresas adotam é o uso de campanha de 

comunicação repetitivas e d alto valor monetário. Por fim, a empresa pode usar uma 

estratégia de distribuição do produto, ou seja, o objeto sempre estará nas prateleiras. O 

design da embalagem também poderá chamar a atenção do consumidor.  

  Muitos consumidores também utilizam a internet para buscar dados. O uso 

desta ferramenta criou as seguintes categorias para os usuários: 

 Tradicionais: não realizam compras na internet, ou seja, comprando em loja física; 

 Cibernéticos: Todas as compras são feitas on-line; 

 Híbridos: são aqueles que utilizam as duas formas de compras. 

  A grande parte dos consumidores se encaixam na categoria hibrida, pois estes 

gostam de interagir na hora da compra do produto.  
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  Peter e Olson (2009) destacam que os consumidores utilizam a internet para 

obter informações sobre os produtos e seus vendedores através dos feedbacks de outros 

usuários. Outros tipos de ajuda on-line para a tomada de decisão são oferecidos, entre 

eles um mecanismo que cria uma lista de alternativas de acordo com as preferências do 

individuo depois que ele fornece informações sobre o atributo desejado. Por meio de um 

agente de recomendação, os consumidores conseguem fazer uma triagem de suas 

alternativas de forma eficiente. Em seguida, usando a matriz de comparação como 

ferramenta, podem selecionar determinadas alternativas e compará-las com base no 

atributo desejado. 

2.2.4 Avaliação de alternativas 

  Depois que o cliente recolhe todas as informações que lhe estão disponíveis, é 

preciso que ele escolha aquela que vai lhe trazer mais beneficio. Este processo é 

denominado pelos pesquisadores de “modelo de escolha”.  

  Modelo compensatório: de acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001), o 

cliente chega a uma escolha considerando todos os atributos de um produto ou serviço 

compensando mentalmente os pontos fortes com os pontos fracos. O cliente poderá 

fazer este calculo de dois modos. Um método simples é somar os atributos positivos e 

diminuir com os atributos negativos de cada alternativa, logo ele devera escolher qual a 

opção que possui o numero máximo atributos positivos e o mínimo de atributos 

negativos. Outra forma mais sistemática seria ponderar cada atributo para cada 

alternativa em termos de sua importância relativa, ou seja, atribuir valores ou categorias 

verbais de classificação. Logo depois de inserido os novos valores, somaria as 

multiplicações de cada alternativa. Escolhe-se dentre a então a opção com maior 

pontuação. 

  Para Peter e Olson (2009), os modelos não compensatórios são aqueles que as 

crenças sobre as conseqüências positivas e negativas das alternativas de escolha não se 

contrabalançam nem se compensam mutuamente. Seguem os seguintes quatros 

modelos: 

 Modelo conjuntivo: o consumidor determina os limites mínimos de todos os atributos 

importantes. Logo após, cada alternativa é examinada se o produto atender todos os 

atributos, será o escolhido, ou seja, se uma alternativa tiver um produto que não 
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satisfaça o limite mínimo, este deixa de ser considerado. Se mais de um produto atender 

todos os limites, o consumidor devera escolher outro modelo decisório ou rever seus 

níveis mínimos. Este tipo de modelo poderá ser usado por clientes do mercado de bens 

de consumo ou do industrial, visto que estes compram componentes e matérias-primas 

que se precisam adequar aos produtos finalizados e aos processos de produção, torna-se 

uma necessidade que o produto satisfaça a especificações mínimas.  

 Modelo disjuntivo: implica em compensações entre aspectos das alternativas de 

escolha. O cliente esta disposto a compensar um atributo que pode estar faltando por 

outro. 

 Modelo lexicográfico: neste método, os atributos das alternativas são ordenados ou 

classificados em termos de importância. Logo os consumidores examinam todas as 

alternativas com base no critério mais importante e identificam aquela com o maior 

nível nesse critério. Se permanecer mais de uma alternativa no conjunto de escolhas, os 

clientes escolhem então o segundo critério importante e examinam as alternativas 

restantes com base neste critério. O processo continua ate que reste apenas uma opção. 

 Eliminação por aspectos: semelhante ao modelo lexicográfico. Nesta opção o 

consumidor classifica os atributos em ordem de importância e, alem disto, define 

valores de eliminação. Logo o cliente deve examinar todas as alternativas primeiro com 

relação ao atributo mais importante, admitindo para mais considerações apenas as que 

satisfazem ao nível mínimo nesse atributo mais importante. Se mais de uma alternativa 

satisfaz a esta exigência, o cliente vai para o passo seguinte, avaliando as alternativas 

restantes com base no segundo atributo, delineando as que satisfazem ao nível neste 

atributo e assim por diante. 

  Pesquisas sugerem que os consumidores não parecem seguir nenhuma regra ou 

estratégia ao avaliar e selecionar alternativas. Em principio, eles provavelmente não tem 

capacidade cognitiva suficiente para integrar de maneira simultânea diversas crenças 

sobre varias alternativas. O processo de integração compensatórios são especialmente 

propensos a exceder os limites de capacidade cognitiva. Alem disso, muitas tarefas de 

resolução de problemas não envolvem uma única escolha à qual se possa aplicar uma 

única regra de integração. (Peter E Olson, 2009) 

   Sheth, Mittal e Newman (2001) destacam os seguintes cinco modelos de 

escolha: 
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 Processamento por marca ou atributo: os consumidores que tomam decisões de 

escolha empregam vários modelos, de acordo com a situação que enfrentam. Uma 

importante característica desses modelos é o modo como acontece à avaliação: uma 

marca ou atributo de cada vez. Os modelos conjuntivos implicam a consideração de 

uma marca de cada vez com respeito a todos os atributos. O processo de avaliar 

inteiramente uma marca antes de passar para a segunda chama-se processamento por 

marcas. O termo marca esta sendo utilizado aqui com a conotação de qualquer 

alternativa a partir da qual a escolha deve ser feita. Assim, o modelo é aplicável para a 

escolha de fornecedores e também para a de produtos e serviços. Em contraste com os 

modelos conjuntivos, os processos lexicográfico e de eliminação por aspectos implicam 

o processamento por atributos (ou seja, o processamento de todas as marcas 

simultaneamente, levando-se em consideração apenas um atributo de cada vez). Esta 

estratégia é mais fácil de executar que o processamento por marcas. Entretanto, o 

processamento por marcas permite uma avaliação mais completa que o processamento 

por atributos. Alem disso, o modelo lexicográfico é mais simples de executar que o 

EPA, mas o lexicográfico perde a oportunidade de escolha de uma marca que possa ser 

superior no conjunto seguinte de atributos. (Sheth, Mittal E Newman, 2001) 

 Características comparativas de vários modelos de escolha: Os modelos conjuntivo, 

disjuntivo, lexicográfico e de eliminação por aspectos são todos modelos não 

compensatórios, já que não se permite que a deficiência em um atributo compense um 

excesso em outro. Uma alternativa pode ser eliminada no primeiro passo, por se apenas 

marginalmente inferior à alternativa que pode ser substancialmente melhor no segundo 

atributo mais importante; não importa que a alternativa seja muito superior em todos os 

outros atributos. O modelo compensatório elimina a possibilidade dessas escolhas que 

não são as idéias.  Entretanto, o modelo compensatório é mais trabalhoso de executar, 

porque o cliente deve considerar varias dimensões ou atributos ao mesmo tempo e, de 

alguma forma, ponderá-los mentalmente. Portanto, em termos usuais, o modelo 

compensatório é utilizado com parcimônia e apenas para decisões importantes. A 

maioria dos itens baratos tendem a ser escolhidos com a ajuda de modelos não 

compensatórios. Em termo, das três estratégias de solução de problemas (rotineira, 

limitada e estendida), o modelo compensatório tente a ser utilizado para estratégias 

estendidas. Os modelos não compensatórios podem ser usados no estagio inicial de uma 

situação de resolução estendida de problemas. (Sheth, Mittal e Newman, 2001) 
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 Processo de escolha de dois estágios: Para decisões mais importantes, um cliente pode 

utilizar primeiro um modelo não compensatório e, depois, para identificar melhor a 

escolha, um modelo compensatório. De acordo com os pesquisadores do consumidor 

Bettman e Park descrevem o processo decisório do cliente como um processo de dois 

estágios, chamado de estratégia de decisão de fases. No primeiro estagio, os clientes 

diminuem o numero de alternativas para uma comparação mais detalhada 

posteriormente, ou seja, no primeiro estagio identifica as alternativas aceitáveis e no 

segundo passo tem o intuito de identificar o melhor. 

 Heurística rápida: para compras comuns e repetidas, que os clientes não gastam muito 

tempo e esforço, a escolha da marca é feita por um processo heurístico (regra pratica e 

simples). Ela pode ser armazenada na memória como roteiros em miniatura que são 

aplicados de maneira razoavelmente automática a informações encontradas no ambiente 

ou então é construída imediatamente, em resposta ao ambiente imediato. (Peter E Olson, 

2009) 

 Satisficing: refere-se quando um cliente aceita uma alternativa que ele julga 

satisfatória, em vez de empreender uma busca árdua da melhor alternativa que possa 

existir. 

  As avaliações de alternativas geralmente refletem crenças e atitudes. Pela 

experiência e aprendizagem as pessoas adquirem crenças e atitudes, que por sua vez 

influenciam o comportamento de compra. Uma crença é o pensamento descritivo que 

alguém mantém a respeito de alguma coisa. As crenças sobre os atributos e benefícios 

de um produto ou marca influenciam as decisões de compra. Tão importantes quanto 

elas são as atitudes. Uma atitude corresponde a avaliações, sentimentos e tendências de 

ação duradouros, favoráveis ou não, a algum objeto ou idéia. As pessoas tem atitudes 

em relação a quase tudo: religião, política roupa, musica, comida. (Kotler E Keller, 

2006) 

  De acordo com Kotler e Keller (2006), atitudes predispõem se as pessoas 

gostam ou não do objeto, alem de levar o ser humano a se comportar de maneira 

razoavelmente coerente em relação a objetos semelhantes. As atitudes dificilmente 

mudam, logo geralmente as empresa adaptam seus produtos a atitudes preexistentes. 

  Estas atitudes estão relacionadas com varias marcas por meio de um 

procedimento de avaliação de atributos. Logo é desenvolvido uma serie de crenças 
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sobre as marcas baseando-se em como cada uma delas se posiciona em relação a cada 

atributo. O modelo de expectativa em relação ao valor da formação de atitude atribui às 

avaliações dos produtos e serviços combinados com suas crenças – positivo e negativas 

– de acordo com a sua importância. 

  A empresa pode aplicar as seguintes estratégias para estimular o interesse em 

sua marca: 

 Reprojetar o produto ou serviço; 

 Alterar as crenças sobre a marca; 

 Alterar as crenças sobre as marcas da concorrência; 

 Alterar a importância dos atributos; 

 Chamar a atenção para atributos negligenciados; 

 Mudar o ideal do consumidor. 

2.2.5 Compra 

  Após o cliente ter avaliado a melhor alternativa, ele decide fazer a compra. De 

acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001), este processo de aquisição é dividido em 

três fases: 

1. Identificação de escolha: o cliente identifica a alternativa preferida através do 

processo de avaliação. Nesta fase, o papel do usuário e suas necessidades são mais 

importantes, embora que tenha a preocupação do pagante e a do comprador também 

podem ser levadas em conta, a ênfase tende a permanecer na adequação entre produto 

ou serviço e os valores de desempenho e sociopsicologico que o cliente busca em seu 

papel de usuário. 

2. Intenção de compra: é uma determinação de que a pessoa compraria aquele 

produto ou serviço, ou seja, uma auto-instrução. Nesta fase, a situação do pagante se 

torna mais importante. Se o pagante não é o usuário, uma aprovação formal de 

orçamento pode ser necessária, pois este devera fazer uma analise se o produto ou 

serviço esta de acordo com preço que esta sendo cobrado, além de verificar se existe o 

capital necessário para a compra. 

3. Implementação da compra: arranjar os termos da transação, buscar e obter do 

vendedor a transferência de direito ou titulo, pagar pelo produto ou serviço, ganhar 

posse do produto ou compromisso de serviço do vendedor. Nesta fase, o papel do 
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comprador é o mais importante, no qual influencia bastante nesta etapa, pois será o 

comprador que ira escolher a loja e a época que o produto será adquirido.  

  Para Kotler e Keller (2006), após formar a intenção de compra, o consumidor 

passa pelas seguintes subdivisões: por marca, por revendedor, por quantidade, por 

ocasião e por forma de pagamento. As compras que são realizadas no dia-a-dia 

envolvem menos decisões e deliberações.  

  De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2005), a principal pergunta a ser 

respondida no estagio de compra é “se a compra deve ser feita ou não”, em seguida: 

“quando comprar”, ”que tipo de varejista e em qual varejista específico comprar” e 

“como pagar”. 

  De acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001), dependendo da maneira de 

como é implementada a intenção de compra, poderão ocorrer dois fatores que podem 

potencialmente afetar a compra: 

 Demora na implementação: através do estudo realizado pelos pesquisadores do 

consumidor Eric A. Greenleaf e Donald R. Lehmann, foi identificado os motivos que os 

consumidores demoram em suas decisões de compra. Por motivo de falta de tempo, 

informações, sem dinheiro na época e alem de outros motivos, o comprador demorava a 

fazer a compra. O entendimento destes motivos é importante para a empresa, pois com a 

reconhecimento da barreira que impede o consumidor a chegar a seu objetivo, os 

profissionais de marketing podem trabalhar em algo para ultrapassar tal obstáculo, alem 

de implantar ações que orientam melhor cada um dos papeis dos três papeis, usuários, 

comprador e pagante. 

 Desvio em relação à escolha identificada: o cliente não consegue adquirir o produto 

desejado, pois este pode estar em falta no estoque, novas informações surgem e podem 

abrir novamente o processo de avaliação e o preço do produto pode tornar a compra 

impraticável, forçando a abandonar a idéia e comprar outro produto concorrente. 

Embora os valores do usuário sejam os mais influentes na fase de avaliação de 

alternativas, os valores do comprador ou do pagante tornam-se importantes no estagio 

de compra. 

  Às vezes, acontecimentos imprevistos possibilitam a identificação de 

alternativas de escolha ou mudam as crenças dos consumidores sobre os critérios de 
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escolha apropriados, isso abre possibilidades para uma mudança de plano. (Peter E 

Olson, 2009) 

  Durante a avaliação, mesmo que o consumidor crie preferências entre as 

marcas, dois fatores podem interferir entre a intenção e a decisão de comprar. O 

primeiro fator é a atitude dos outros. A extensão em que a atitude alheia reduz a 

preferência por uma alternativa depende de duas coisas: (1) da intensidade da atitude 

negativa da outra pessoa em relação à alternativa preferida do consumidor e (2) da 

motivação do consumidor para acatar dos desejos da outra pessoa. Quanto mais intenso 

o negativismo da outra pessoa e quanto mais próxima ela for do consumidor, mas este 

ajustará sua intenção de compra. O contrario também é verdadeiro: a preferência de um 

comprador por uma marca aumentara se alguém que ele respeita posicionar-se de forma 

altamente favorável a ela. (Kotler E Keller, 2006) 

  Outros fatores de interferência de acordo com Kotler e Keller (2006) são os 

intermediários da informações que publicam avaliações de vários produtos. Alem 

destes, também existem os fatores situacionais, que podem surgir e mudar a intenção de 

compra, como por exemplo a perca do emprego fará uma pessoa desistir da compra. As 

preferências, e mesmo as intenções de compra, não são indicadores inteiramente 

confiáveis do comportamento de compra. 

  De acordo com Peter e Olson (2009), fatores ambientais podem influir na 

tomada de decisão do consumidor ao interromper o fluxo em andamento do processo de 

resolução de problemas. Foram identificados 4 (quatro) tipos de eventos interruptores. 

Em primeiro lugar, podem ocorrer quando informações inesperadas são encontradas no 

ambiente e podem fazer que os consumidores assumam controle consciente do processo 

de resolução de problemas, identifiquem um novo objetivo, desenvolvam uma nova 

hierarquia de objetivos e construam um plano de decisão diferente. Em segundo lugar, 

estímulos ambientais proeminentes podem interromper um processo de resolução de 

problemas. Em terceiro lugar, os estados afetivos do consumidor. Em quarto, os 

conflitos que surgem no decurso de uma tomada de decisão de compra podem 

interromper o processo de resolução de problemas. O impacto desses interruptores 

depende de como os consumidores tendem a retomar um processo de resolução de 

problemas, especialmente se for importante, envolvente ou podem mudar o processo de 

resolução de problemas.  
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  Cinco riscos percebidos possuem uma forte influencia sobre a decisão de um 

consumidor de modificar, adiar ou rejeitar uma compra: 

 Funcional: produto não corresponde às expectativas; 

 Físico: produto impõe uma ameaça ao bem-estar físico ou a saúde do usuário ou de 

outras pessoas; 

 Social: produto resulta em um constrangimento causado por outros; 

 Psicológico: afeta o bem-estar mental do usuário; 

 Tempo: ineficiência resulta em um custo de oportunidade para encontrar um substituto 

satisfatório. 

  O grau de risco percebido varia de acordo com o montante de dinheiro 

envolvido, o nível de incerteza quando os atributos e o nível de autoconfiança do 

consumidor, nos quais tendem a reduzir risco, como evitar as decisões, buscar 

informações com amigos e dar preferências a marcas nacionalmente conhecidas e a 

garantias. Cabe os profissionais de marketing compreender os fatores que provocam 

sensação de risco no consumidor e fornecer informações e suporte a fim de reduzir estes 

riscos percebidos. 

 2.2.6 Comportamento pós-compra 

  Mesmo após a compra, o processo decisório do cliente não termina. Através da 

experiência da compra do produto, o consumidor recebera novas informações que serão 

utilizadas em uma tomada de decisão futura, ou seja, se a experiência for positiva, o 

cliente ira consumir novamente o produto e, se for negativa, o consumidor ficara 

insatisfeito com o produto e poderá devolver ou trocar.  

  Para Sheth, Mittal e Newman (2001) o processo pós-compra inclui três passos: 

 Confirmação da decisão: logo após a compra, o cliente esta com uma intensa 

necessidade de confirmar a sensatez dessa decisão, alem de querer evitar a confirmação 

contraria, ou seja, ocorre uma dissonância cognitiva, que é uma duvida pós-compra 

sentida pelo comprador sobre a sensatez da compra. Para diminuir a dissonância e 

confirmar a sensatez de uma decisão, o cliente poderá realizar as seguintes ações: buscar 

mais informações positivas e evitar negativas sobre a alternativa escolhida, ou seja, os 

clientes relêem a analises sobre o produto, analisando as características positivas da 

marca, e evitam propagandas das marcas concorrentes ou informações negativas obtidas 
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com outras pessoas. Os clientes buscam amigos para contar sobre a sua compra, na 

esperança que estes elogiem a marca e sua decisão selecionada. Os profissionais de 

marketing podem colocar em uso esse principio: durante a entrega do produto, os 

vendedores podem reanalisar com os clientes todas as características do produto ou 

serviço, pois como os clientes provavelmente não consideram todas essas informações 

durante a busca de informações antes de realizar a compra, uma revisão abrangente das 

características durante a fase pós-compra chamam a atenção do cliente para alguns 

pontos positivos previamente ignorados, melhorando assim a qualidade percebida do 

produto. 

 Avaliação da experiência: após a compra, o produto ou serviço é realmente 

consumido, logo os profissionais de marketing precisam saber a forma que o produto 

esta estar sendo utilizado, se é da forma rotineira ou se ao consumi-lo, os clientes 

avaliam conscientemente. Isso depende do envolvimento duradouro com o produto ou 

serviço e da finalidade que causou a compra. Das centenas de produtos ou serviços que 

as pessoas utilizam, uma boa parte é usada de forma rotineira e sem questionamento, 

pois as pessoas não possuem tempo ou motivação para pensar sobre eles no momento 

do consumo e só notam melhor o objeto de analise quando este possui algum problema. 

Por outro lado, existem pessoas que estão muito entusiasmadas por determinados 

objetos, logo, quando estarão conscientes da experiência do consumo, analisando cada 

detalhe do objeto.  

 Satisfação/Insatisfação: mesmo se um produto não é avaliado ativamente, os usuários 

experimentam um resultado do uso. Este resultado caracteriza-se como a satisfação ou 

insatisfação. Uma das maneiras de obter os resultados é pedir aos clientes classificar um 

produto ou serviço com base em seus vários atributos. 

  Logo após a experiência de satisfação ou insatisfação, os clientes possuem três 

respostas possíveis: 

 Abandono: os clientes estão insatisfeitos com a sua experiência com uma determinada 

marca, logo decidem nunca mais comprá-la de novo. O consumidor volta para o 

processo decisório na próxima compra. 

 Reclamação: consumidores insatisfeitos podem reclamar e depois decidir se a empresa 

merece uma nova chance ou simplesmente não comprar mais o produto. A 

probabilidade de um cliente reclamar depende de três fatores: importância da 

insatisfação, atribuições feitas à empresa e traços de personalidade do cliente. Quando 



32 
 

uma reclamação não é atendida pela a empresa, a propaganda negativa dela tende a 

intensificar, pois agora o cliente sente uma insatisfação maior pelo fato da empresa não 

ter dado a devida atenção. Um importante conceito nesse ponto é o de justiça percebida, 

que se refere às percepções do cliente quanto a ter sido tratado com respeito durante o 

processo de resolução do conflito. Quando a percepção é de que a justiça percebida não 

ocorreu, aumenta a hostilidade. Pesquisa constataram que as reclamações do clientes 

são, na realidade, benéficas para as empresas, ou seja, a maioria dos clientes que fazem 

reclamações continuam a comprar o produto ou serviço, enquanto os insatisfeitos que 

tendem a não reclamar se afastam, entregando a sua lealdade a uma empresa 

concorrente. Logo, através das reclamações, a empresa possui um feedback valioso. 

 Lealdade: nesta categoria, o cliente compra a mesma marca repetida vezes. 

  Para Kotler e Keller (2006), o trabalho de marketing não termina quando o 

produto é comprado. Os profissionais de marketing devem monitorar a satisfação, as 

ações e a utilização em relação ao produto depois de efetuada a compra. 

  A satisfação do cliente deriva da proximidade entre suas expectativas e o 

desempenho percebido do produto. Se o desempenho não alcança totalmente as 

expectativas, o cliente fica desapontado; se alcança as expectativas, ele fica satisfeito; e 

se excede as expectativas, ele fica encantado. Esses sentimentos definem se o cliente 

voltara a comprar o produto e se falará favorável ou desfavoravelmente sobre ele para 

outras pessoas. (Kotler E Keller, 2006) 

  Logo um produto deve representar fidedignamente seu provável desempenho. 

Algumas empresas deveriam ate anunciar um nível de desempenho mais baixo, para que 

os consumidores pudessem experimentar uma maior satisfação do que a esperada em 

relação ao produto. 

  De acordo com Kotler e Keller (2006), a insatisfação ou a satisfação do 

consumidor em relação a um determinado produto ira influenciar seu comportamento 

subseqüente. Caso ele ficar satisfeito, ira comprar novamente o produto e ira dizer 

coisas positivas sobre a marca a outras pessoas. Os consumidores insatisfeitos iram 

abandonar ou devolver o produto, alem da possibilidade de gerar reclamações e fazendo 

propagandas negativas em relação à marca. 
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  Para promover as ações pós-compras, as empresas podem colocar anúncios que 

mostrem proprietários satisfeitos com a marca, alem solicitar sugestões dos clientes para 

melhorias e relacionar os locais onde existem serviços disponíveis. Outra ação é 

elaborar manuais de instruções inteligíveis, enviar uma revista aos proprietários com 

artigos que descrevam novos aplicativos e oferecer bons canais para o atendimento 

rápido de reclamações. 

  Além de saber a satisfação do consumidor, os profissionais de marketing 

também devem monitorar como os produtos são utilizados e descartados. Um elemento 

importante da freqüência de compras é a taxa de consumo do produto – quanto mais 

rápido os compradores consumirem um produto, mais rápido voltarão a comprá-lo. 

  Existe uma oportunidade potencial para aumentar a freqüência de uso de um 

produto quando a percepção do consumidor no que se refere a sua utilização difere da 

realidade. No caso de produtos com vida útil relativamente curta, por exemplo, os 

consumidores tendem a superestimar sua durabilidade, não o substituindo com a 

freqüência adequada. Uma estratégia para agilizar a reposição é criar um vinculo com 

determinado feriado, evento ou época do ano. (Kotler e Keller, 2006) 

  As empresas poderão usar as seguintes estratégias: quando o produto começou 

a ser utilizado e quando devem ser substituídos; informar o nível atual do desempenho. 

Entretanto, a forma mais simples de aumentar a utilização do produto se apresenta 

quando o uso real é menor que o ideal ou o recomendado, ou seja, os consumidores 

devem ser convencidos das vantagens de uma utilização mais regular, e os empecilhos 

potenciais para esse aumento de utilização devem ser superados. 

  Os profissionais de marketing também precisam saber como os consumidores 

jogam fora seus produtos, principalmente se isso pode prejudicar o meio ambiente.  

2.3 Um modelo abrangente do comportamento do cliente 

  Sheth, Mittal e Newman (2001) destaca o modelo abrangente do 

comportamento do cliente criado pelo os professores da Columbia University John 

Howard e Sheth, Mittal e Newman (2001) N. Sheth. 
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  Este modelo possui quatro componentes principais: insumos (fontes de 

informações), os processos mentais de percepção e resolução de problemas e resultados 

(atitudes e comportamentos). 

  As fotos externas de informação são os componentes básicos dos insumos. Os 

processos perceptuais referem-se a como a informação vinda do componente do insumo 

é registrada e codificada pelo consumidor. O processo de resolução de problema refere-

se como um problema de compra é reconhecido e resolvido com a utilização da 

informação registrada pelo sistema perceptual. O resultado desta analise é um conjunto 

de cognições sobre varias marcas e suas respectivas avaliações, que levam a uma 

escolha e decisão de compra. 

  O sistema perceptual é porta de entrada para todas as informações, ou seja, a 

informação é sentida, codificada e interpretada. Estas etapas são influenciadas por um 

conhecimento anterior, que inclui expectativas, de modo que a informação que chega 

recebe uma atenção seletiva, sendo interpretada por algum viés. 

  Através do sistema de solução do problema, o problema de compra é pela 

primeira vez reconhecido. Isto ocorre devida a uma pista interna sobre um estado de 

insatisfação, ou de estímulos externos que lembram estes motivos. Quando ocorre, o 

sistema de resolução confia no conhecimento prévio e em soluções anteriores 

aprendidas, ou então busca novas soluções pela aquisição, avaliação e integração de 

novas informações. 

  O resultado desse processo de aquisição e integração de informações é 

constituído por crenças, associações e atitudes desenvolvidas, que preparam o caminho 

para a escolha da marca. Através da experiência pos-compra, o estoque de 

conhecimento é realimentado com novas informações. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Pesquisa exploratória 

  A base do marketing moderno é a satisfação do consumidor, logo é importante 

ter um instrumento que conecta o consumidor, o cliente e o profissional de marketing. 

  A pesquisa de marketing é a maneira mais eficiente de se obter informações do 

mercado. 

  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. 

  Quando aos objetivos, a pesquisa é descritiva, uma vez que busca compreender 

e descrever as características do processo de decisão de compra dos consoles portáteis. 

Com relação aos procedimentos, o presente trabalho é um levantamento. No tocante ao 

tipo, essa 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. 

  A pesquisa realizou-se através de fóruns de internet que possuem temas ligados 

ao assunto abordado nesse presente trabalho. O objetivo desse trabalho é pesquisar o 

comportamento do consumidor final dos consoles portáteis, dessa forma, foram 

considerados como universo da pesquisa, os jogadores dos consoles portáteis. 

  Utilizou-se a amostragem não probabilística, que segunda Malhotra (2001), é 

aquela em que o pesquisador é quem seleciona as unidades amostrais, procurando obter 

uma amostra de elementos convenientes. Para Mattar (2001), a amostra intencional 

busca definir amostras que sejam satisfatórias para as necessidades da pesquisa através 

de um bom julgamento e uma estratégia adequada. 

  A escala Likert foi utilizada na pesquisa. De acordo com Viega (2012) essa 

escala é utilizada comumente em pesquisas e sondagem. Muitas vezes utiliza-se para 

medir atitudes dos inquiridos perguntando-lhes em medida estão de acordo ou 

desacordo com uma pergunta em particular ou uma declaração.   
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  Como se trata de uma pesquisa qualitativa, o instrumento de coleta de dados 

utilizado foi um questionário de perguntas.  

  As tabelas apresentadas a seguir foram criadas de acordo com o resultado da 

pesquisa.  

3.2 Quadro resumo 

Quadro resumo 01 

Estágio Variáveis Autores Questões 

Reconhecimento da 

necessidade 
Estímulos 

Sheth, mittal e 

newman 

(2001) 

Acompanhar periodicamente novidades sobre consoles 

portáteis desperta o interesse de compra. 

Comentários de amigos despertam interesse de compra de 

consoles portáteis. 

Encontrar um console portátil com um preço abaixo do 
mercado, desperta interesse de compra, mesmo sabendo 

que não ira utilizar o aparelho no momento. 
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Quadro resumo 02 

ESTÁGIO VARIÁVEIS Autores QUESTÕES 

BUSCA DE 

INFORMAÇÕES 

Processo de busca de 

informações 

Sheth, Mittal e 

Newman (2001) 

Experiências passadas influenciam a 

escolha da marca de console portátil. 

Kotler e Keller (2006) 

Solicitar sugestões a amigos e colegas 

sobre uma determinada marca 

influencia a escolha de um console 
portátil. 

Procurar informações em revistas 

especializadas e internet ajudam na 

escolha da marca de uma console 

portátil. 

Ter um console portátil em mãos ajuda 

a decidir a escolha da melhor marca de 

um aparelho. 

Estratégia de redução 

de risco 

Peter e Olson (2009) 

Comprar consoles portáteis da mesma 

marca adquirida anteriormente reduz o 

risco de ficar insatisfeito. 

Comprar consoles portáteis de marcas 

conhecidas reduz o risco de ficar 

insatisfeito. 

Sheth, Mittal e 

Newman (2001) 

Procurar por informações com 

profissionais especializados no assunto 

reduz o risco de ficar insatisfeito. 

Nível da busca Kotler e Keller (2006) 
Para obter o máximo de informações, 

é preciso realizar uma busca intensa. 

    Quadro resumo 03 

ESTÁGIO VARIÁVEIS Autores QUESTÕES 

Avaliação de 

alternativas Pré-

Compra 

Atributos Peter e Olson (2009) 
O atributo que mais me atrai em um 

console portátil é: 
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Quadro resumo 04 

ESTÁGIO VARIÁVEIS   QUESTÕES 

Compra 

Momento da Compra 
Sheth, Mittal e 

Newman (2001) 

Quando entro em uma loja ou site, já 

sei exatamente qual console portátil 

comprar. 

Mudança de opinião 

no momento da 

compra 

Peter e Olson (2009) 

Opiniões de amigos no ponto de venda 

influenciam na mudança da escolha do 

console portátil. 

Uma oferta melhor de um aparelho 

concorrente no ponto de venda 

influencia a mudança da escolha do 

console portátil. 

A utilização de cartazes no ponto de 

venda influenciam a mudança da 

escolha do console 

Uso da internet Peter e Olson (2009) 

A melhor forma de comprar esses 

aparelhos são em sites de compra on-

line. 
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Quadro resumo 05 

ESTÁGIO VARIÁVEIS   QUESTÕES 

Comportamento pós-

compra 

Confirmação da 

decisão 

Sheth, Mittal e 

Newman  

Reler as críticas positivas do console 

portátil escolhido me faz sentir 

melhor. 

Avaliação da 

experiência 

Eu analiso o rendimento e cada detalhe 

do console portátil. 

Recomendação 
Recomendo o console portátil 

escolhido e comprado para os amigos 

Satisfação / 

insatisfação 

Compro aparelhos da mesma marca se 

gosto do desempenho. 

O desempenho negativo de uma 

determinada marca significa que esta 

marca não será considerada em 
compras futuras. 

O desempenho negativo do aparelho 

influenciam a decisão de uma chance 

de compra futura. 

 

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 dos estímulos internos e externos que 

influenciam na escolha de um consolo portátil. 

 As fontes de informações podem ser empresarias ou não empresarias, além do nível de 

intensidade da busca de novos dados e as estratégias de redução de risco.            

 O modelo lexicográfico para a escolha do atributo mais importante que o consumidor 

considera na escolha de um vídeo game portátil. 

 As interferências no ambiente onde o console portátil será comprado e o uso da 

internet para compras on-line. 

 O nível da satisfação ou insatisfação e as ações após a compra do console portátil. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  O objetivo desta parte do trabalho é a análise de cada parte do questionário que 

foi criado baseado na parte teórica, assim como das respostas dadas. Posteriormente são 

verificadas as correlações mais fortes encontradas e de que maneira elas podem ser 

explicadas. 

 

  Pensando em uma melhor forma de obter o máximo de questionários 

respondidos, foi gerado um documento on-line no Google Docs contendo as principais 

perguntas sobre o processo de decisão. Logo esse questionário foi disponibilizado nos 

principais fóruns que discutem sobre as novidades dos consoles portáteis.  

 

  Para conseguir o alto numero de questionários respondidos, foi preciso estar 

sempre atento às perguntas que os entrevistados faziam nas comunidades dos jogos. 

Muitos questionavam o motivo da pesquisa e a utilização da escala Likert. A cada 

duvida respondida, o tópico que possuía o link da pesquisa ficava mais exposto para 

outras pessoas, visto que o número de comentários aumentava. Logo, foi possível obter 

107 questionários respondidos somente em dois dias. 

 

  Com a pesquisa on-line, foi possível obter 107 questionários respondidos. 

Entre os entrevistados, 100 têm entre 15 e 34 anos, e destes 99 são estudantes. De certa 

forma isto reflete o fato de que jogos eletrônicos ainda são acessíveis principalmente às 

classes que geralmente estudam por mais tempo. Outros fatores, como a 

disponibilização de um formulário via internet, também podem ter influenciado no fato 

de a maioria das entrevistadas estarem na faixa etária descrita acima. O restante das 

entrevistadas foi composto por 2 jogadores entre 5 e 14 anos, 4 entre 35 e 44 anos e 1 

entre 45-54. Outras informações obtidas na pesquisa foi que 87% dos entrevistados são 

solteiros, enquanto 12% são casados e 1% é separado. 
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TABELA 02 - IDADE  TOTAL 

5-14 2 2% 

15-24 51 48% 

25-34 49 46% 

35-44 4 4% 

45-54 1 1% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

 

TABELA 03 - GRAU DE ESCOLARIDADE  TOTAL 

Ensino Fundamental 1 10 9% 

Superior Incompleto 2 54 50% 

Superior Completo 3 29 27% 

Pós-Graduação Incompleto 4 6 6% 

Pós-Graduação Completo 5 8 7% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

TABELA 04 - Estado Civil  TOTAL 

Solteiro(a) 1 93 87% 

Casado(a) 2 13 12% 

Separado(a) 3 1 1% 

Viúvo(a) 4 0 0% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

 

  O estado brasileiro onde o questionário foi mais respondido foi o Ceara, com 

31% dos entrevistados, seguido pelo estado de São Paulo, com 18% e pelo Distrito 

Federal, esse com 8%. 
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TABELA 05 - Estado onde reside  TOTAL 

Bahia 5 1 1% 

Ceará 6 33 31% 

Distrito Federal 7 9 8% 

Espírito Santo 8 1 1% 

Goiás 9 5 5% 

Mato Grosso 11 1 1% 

Mato Grosso do Sul 12 1 1% 

Minas Gerais 13 7 7% 

Pará 14 4 4% 

Paraíba 15 2 2% 

Pernambuco 16 1 1% 

Piauí 17 1 1% 

Rio de Janeiro 18 7 7% 

Rio Grande do Sul 20 5 5% 

Roraima 22 1 1% 

Santa Catarina 23 3 3% 

São Paulo 24 19 18% 

Sergipe 25 1 1% 

Paraná 27 5 5% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

4.1 Os consoles portáteis atuais do consumidor 

  Logo no inicio foi perguntado ao jogador quais consoles portáteis ele possui. 

Essa resposta podia ter mais de uma opção, visto que cada aparelho possui a sua 

biblioteca de jogos e especificações diferentes. Atualmente, as empresas mais 

conhecidas que disputam a liderança do console portátil mais vendido são a Nintendo e 

a Sony. Ambas as empresas são japonesas e já possuem um ótimo histórico com os 

jogadores. Entre os destaques de venda de cada empresa, temos o Playstation 2 da Sony 

que teve 154 milhões de unidades comercializadas, enquanto o DS da Nintendo teve 

cerca de 152 milhões aparelhos vendidos. 
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  30% dos entrevistados possuem um 3DS. Esse console é o atual representante 

da Nintendo e possui como principal característica a capacidade reproduzir imagens em 

3D estereoscópico sem a necessidade de óculos especiais. Para Vlatkovic (2012), apesar 

do lançamento com vendas fracas por causa do seu alto preço e poucos jogos 

chamativos, a empresa soube investir com o passar do tempo em jogos que atraem seu 

publico, criou um sistema de compras on-line e de baixou o preço do aparelho, alem de 

ofertar pacotes especiais com jogos inclusos. Todas essas ações da empresa provocaram 

um aumento na procura do aparelho por parte dos consumidores.  

 

  Com 24%, o PS Vita fica em segundo lugar entre os jogadores entrevistados. 

Esse aparelho é o segundo e atual vídeo game portátil da empresa Sony. Mesmo com o 

alto desempenho gráfico, serviço de compra de jogos on-line e telas touchscreens, o 

aparelho não esta vendendo como esperado pela Sony. De acordo com Groen (2013), 

entre os principais motivos das baixas de venda podemos destacar o alto preço que o 

aparelho é ofertado no mercado e sua fraca biblioteca de jogos com títulos poucos 

chamativos aos jogadores casuais, restando então apenas os clientes fieis a empresa. 
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  Entre os entrevistados, 17% possuem um DS. Esse aparelho também é 

produzido pela Nintendo e é o antecessor do 3DS. De acordo com a USAToday (2004), 

o console teve seu lançamento em 2004 e inovou o mercado com suas duas telas, sendo 

uma de touchscreen, um microfone embutido, e tem suporte a conexão sem-fio via 

Wireless Local, permitindo uma interação entre os jogadores dentro de uma pequena 

área, ou pelo Nintendo Wi-Fi Connection, que permite multiplayer online com 

jogadores de todo o mundo, alem de possuir uma grande biblioteca de jogos. Muitos 

jogadores que participaram da pesquisa realizada venderam os seus DS para comprarem 

a nova versão do portátil, no caso o 3DS. 

 

  19% dos jogadores entrevistados possuem o antecessor do PS Vita, o 

Playstation Portable, conhecido como PSP. Com 68.3 milhões de unidades vendidas, o 

primeiro vídeo game portátil da Sony possui uma capacidade de gerar gráficos 

superiores aos seus concorrentes na época, títulos de jogos bastante atrativos aos 

consumidores, funções de ouvir musicas, visualizar fotos e navegar pela internet. Com o 

lançamento do novo console portátil da Sony, os consumidores venderam o seus PSP 

para adquirir a nova versão do aparelho. 

 

  10% dos entrevistados possuem outros vídeo games portáteis. Entre os 

aparelhos que estão nessa categoria, estão vídeo games de gerações antigas da empresa 

Nintendo, como o Game Boy Classic e o Advanced e outros de marcas de aparelhos 

menos conhecidas. 

 

4.2 Reconhecimento da necessidade.  

  Conforme mostrado na revisão teórica, durante o primeiro estágio do processo 

de decisão de compra, conhecido como reconhecimento da necessidade, o consumidor 

sente-se impulsionado ao consumo quando provocado por estímulos internos ou 

externos. Os estímulos internos surgem da própria consciência do consumidor de que 

precisa de algo para suprir determinado problema ou necessidade. Em contrapartida, 

esse mesmo consumidor está constantemente exposto a diversos estímulos externos, a 

fim de atrair a sua atenção e desencadear a sua vontade de compra.  

 



45 
 

  Logo, a primeira afirmativa desse questionário está relacionado se o estímulo 

gera uma atração no jogador para esse decidir comprar ou não um aparelho. 

 

TABELA 06 - Acompanhar periodicamente novidades sobre consoles 

portáteis desperta o interesse de compra. 

Não concordo totalmente   1 2 2% 

Não concordo parcialmente 2 2 2% 

Indiferente 3 3 3% 

Concordo parcialmente 4 41 38% 

Concordo totalmente 5 59 55% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  55% dos jogadores concordam totalmente com essa informação, ou seja, 59 

dos entrevistados são aquelas pessoas que sempre estão sempre se atualizando nas 

novidades que serão lançadas para seus consoles portáteis e até mesmo as atualizações. 

Sempre que um novo jogo ou aparelho é anunciado, já desperta certo interesse de 

compra no consumidor.  

 

  A segunda afirmação esta relacionada ao estímulo externo. 

 

TABELA 07 - Comentários de amigos despertam interesse de compra 

de consoles portáteis.  

Não concordo totalmente   1 2 2% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 13 12% 

Concordo parcialmente 4 57 53% 

Concordo totalmente 5 31 29% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  82% dos jogadores concordam que os comentários de amigos sobre um 

determinado aparelho gera um interesse de compra.   

 

  Segundo Gade, (1998), este é um dos fatores de maior relevância. Pois as 

forças sociais têm a característica de influenciar o consumo. Um grupo social é formado 

por pessoas independentes que influenciam o comportamento de outros membros do 

grupo. O grupo acaba formando uma ideologia, um conjunto de crenças, normas e 
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conduta mútua entre os integrantes, essa ideologia pode ser tão forte que nem mesmo a 

mais sofisticada campanha publicitária poderá mudar o comportamento de consumo do 

grupo devido à ideologia compartilhada por eles.  

 

  Na terceira afirmação foi abordado as compras por impulso.  

 

TABELA 08 - Encontrar um console portátil com um preço abaixo do 

mercado, desperta interesse de compra, mesmo sabendo que não ira utilizar o 

aparelho no momento.  

Não concordo totalmente   1 10 9% 

Não concordo parcialmente 2 17 16% 

Indiferente 3 19 18% 

Concordo parcialmente 4 44 41% 

Concordo totalmente 5 17 16% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  Somente 16% dos entrevistados concordam totalmente com essa frase e 18% 

acham indiferente essa situação. 

 

  De acordo com Porpino (2011), a transformação do consumo em atividade de 

lazer sugere um aumento na freqüência de compras não planejadas, como também de 

aquisição de itens supérfluos, ocasionando assim uma chance de inadimplência maior. 

 

  Esse comportamento da compra por impulso seria caracterizado basicamente 

por atitudes espontâneas, resultantes de um particular estímulo, uma necessidade, 

persistente e muitas vezes poderosa, de comprar repentinamente. A compra é resposta a 

um sentimento de urgência, visto que o produto nesse gênero geralmente possui um alto 

preço de compra, logo, quando esse está com um preço bem menor no mercado, gera 

um estimulo a compra no consumidor. 

 

 4.3 Busca de informações. 

  Após o reconhecimento da necessidade de compra, o consumidor realizará uma 

busca de informação, a fim de verificar quais produtos ou marcas irão ajudá-lo a 

resolver o seu problema. Esse processo pode ocorrer de maneira interna, quando o 
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consumidor tenta recuperar informações da memória ou de forma externa, quando ele 

busca informações com amigos, profissionais especializados e através das propagandas 

das empresas. 

 

  Na seguinte afirmativa do questionário é abordado o uso das experiências 

passadas para obter as informações necessárias para o consumidor escolher melhor o 

produto. 

 

TABELA 09 - Experiências passadas influenciam a escolha da marca 

de console portátil.  

Não concordo totalmente   1 1 1% 

Não concordo parcialmente 2 2 2% 

Indiferente 3 9 8% 

Concordo parcialmente 4 35 33% 

Concordo totalmente 5 60 56% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  56% dos questionários respondidos concordam totalmente com essa 

informação, ou seja, muitos desses jogadores já possuíam consoles portáteis de gerações 

antigas ou até mesmo já tiveram algum contato com um aparelho, criando então, de 

acordo com a revisão teórica, um conjunto de escolha - que são as marcas dos aparelhos 

que um cliente considerá para compra. 

 

  As sugestões de amigos é o tema da segunda afirmação. 

 

TABELA 10 - Solicitar sugestões a amigos e colegas sobre uma 

determinada marca influencia a escolha de um console portátil.  

Não concordo totalmente   1 3 3% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 18 17% 

Concordo parcialmente 4 51 48% 

Concordo totalmente 5 31 29% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 
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  77% dos jogadores concordam com essa informação. Conforme mostrado na 

revisão teórica, a sugestões de amigos é uma fonte confiável de informações, visto que 

algumas vezes o próprio consumidor não possui nenhuma experiência passada com as 

marcas de aparelhos propostos, cabendo então a ele buscar informações com os amigos. 

 Em outra ocasiões, os amigos possuem um alto conhecimento no assunto. 

 

  Na terceira afirmação, é abordado o uso da internet e revistas especializadas na 

busca de informações. 

 

TABELA 11 - Procurar informações em revistas especializadas e  

internet ajudam na escolha da marca de uma console portátil.  

Não concordo totalmente   1 3 3% 

Não concordo parcialmente 2 2 2% 

Indiferente 3 9 8% 

Concordo parcialmente 4 36 34% 

Concordo totalmente 5 57 53% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  53% dos entrevistas concordam com essa afirmação. A internet atua hoje como 

um catalisador da decisão de compra, pois ela viabiliza a troca rápida de experiências 

entre os consumidores. Muitos jogadores publicam em fóruns ou em sites 

especializados informações úteis sobre os novos jogos que são lançados, alem de 

publicar análises sobre os aparelhos.  

 

  A quarta afirmação aborda as fontes experimentais. 

 

TABELA 12 - Ter um console portátil em mãos ajuda a decidir a 

escolha  da melhor marca de um aparelho.  

Não concordo totalmente   1 3 3% 

Não concordo parcialmente 2 5 5% 

Indiferente 3 8 7% 

Concordo parcialmente 4 32 30% 

Concordo totalmente 5 59 55% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 
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  Entre os entrevistados, 55% concordam totalmente com essa afirmação. Muitas 

lojas físicas possuem stands dedicados para cada console portátil com o objetivo de 

permitir que os consumidores conheçam melhor os seus produtos. Além desse manuseio 

físico, demonstrativos de jogos são disponibilizados nos serviços on line onde o jogador 

poderá fazer um download de um jogo que pretende comprar, logo, isso irá ajudar o 

cliente a escolher se compra ou não o jogo, dependendo de sua experiência com a 

demonstração. 

  

  A estratégia de redução de risco é abordado nas próximas questões. 

 

TABELA 13 - Comprar consoles portáteis da mesma marca adquirida 

anteriormente reduz o risco de ficar insatisfeito.  

Não concordo totalmente   1 10 9% 

Não concordo parcialmente 2 7 7% 

Indiferente 3 9 8% 

Concordo parcialmente 4 52 49% 

Concordo totalmente 5 29 27% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  76% concordam com essa afirmação. Através de uma experiência anterior, o 

cliente poderá ser fiel ou não a marca. Caso o produto atingir suas expectativas, o 

jogador passa a adquirir então sempre seus produtos, pois confiará na empresa e terá 

maior probabilidade de trazer uma experiência positiva. Se o produto não atingir suas 

expectativas, o consumidor saberá que aquele produto não irá lhe agradar, fazendo então 

uma nova busca de informações, reduzindo o risco de ficar insatisfeito novamente. 

 

TABELA 14 - Comprar consoles portáteis de marcas conhecidas reduz o risco 

de ficar insatisfeito.  

Não concordo totalmente   1 4 4% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 9 8% 

Concordo parcialmente 4 46 43% 

Concordo totalmente 5 44 41% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 
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  Para essa afirmação, 41% dos entrevistados concordam totalmente.  Muitas 

vezes, o consumidor poderá encontrar, em lojas físicas, aparelhos de marcas duvidosas, 

logo cabe a ele realizar uma busca rápida de informações feita até mesmo pela internet, 

para então saber quais aparelhos e marcas são as mais conhecidas e confiáveis. 

 

TABELA 15 - Procurar por informações com profissionais 

especializados no assunto reduz o risco de ficar insatisfeito.  

Não concordo totalmente   1 7 7% 

Não concordo parcialmente 2 7 7% 

Indiferente 3 21 20% 

Concordo parcialmente 4 49 46% 

Concordo totalmente 5 23 21% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  Nessa afirmação, 21% concordam com essa afirmação e 20% acham 

indiferente. Em alguns casos, o profissional da loja só quer vender o produto para o 

consumidor e ganhar o seu lucro, não se importando se o aparelho atinge ou não as 

expectativas do cliente, ou os vendedores podem nem sempre estar atualizados sobre 

videogames portáteis. Logo os clientes geralmente tendem a considerá-los com 

desconfiança. Os consumidores tendem a confiar mais, conforme a pesquisa, em outras 

fontes de informação, já que existem revistas e sites especializados no assunto. 

 

  O tópico sobre o nível da busca de informações é abordado na próxima 

afirmação. 

 

TABELA 16 - Para obter o máximo de informações, é preciso realizar uma 

busca intensa.  

Não concordo totalmente   1 5 5% 

Não concordo parcialmente 2 11 10% 

Indiferente 3 8 7% 

Concordo parcialmente 4 32 30% 

Concordo totalmente 5 51 48% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 
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  48% concordam totalmente com essa afirmação. Devido ao alto preço do 

aparelho, muitas vezes o consumidor ficará atento às especificações de cada aparelho, 

analisando o objeto em questão corresponde ao valor que esta sendo cobrado no 

mercado. Para isso, o jogador irá analisar cada console portátil de forma detalhada, para 

então escolher aquele o mais o agrada. 

 

4.4 Avaliação de alternativas pré-compra 

  O terceiro estágio do processo de decisão de compra corresponde à avaliação 

das alternativas pré-compra, ou seja, a maneira como as alternativas de escolha são 

avaliadas. Para diversos autores, essa avaliação dos consumidores está diretamente 

ligada à marca e aos atributos dos produtos. 

 

  Diante dos resultados obtidos nessa variável, pode-se concluir que, durante a 

avaliação de alternativas pré-compra, os atributos considerados mais importantes pelos 

consumidores pesquisados são a biblioteca de jogos que cada console portátil possui, 

seguido pelo poder gráfico, jogos exclusivos, além de outros atributos, conforme tabela 

abaixo: 
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TABELA 17 - O atributo que mais me atrai em um console portátil é:  

Jogos Exclusivos 1 6 6% 

Gráficos 2 10 9% 

Biblioteca de jogos 3 43 40% 

Diversão 4 6 6% 

Independência 5 1 1% 

Jogabilidade 6 7 7% 

Qualidade dos jogos 7 2 2% 

Portabilidade 8 8 7% 

Interatividade 9 3 3% 

Bateria 10 1 1% 

Inovações 11 4 4% 

Originalidade 12 1 1% 

Experiência diferenciada 13 5 5% 

RPG 14 1 1% 

Jogos de fácil aprendizagem 15 1 1% 

Potência 16 2 2% 

Diversidade 17 1 1% 

Serviços on-line 18 1 1% 

Pessoas que também o tenham 19 1 1% 

Flexibilidade 20 1 1% 

Multiplayer 21 1 1% 

Preço 22 1 1% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  O que seria de um vídeo game sem jogo? 40% dos jogadores que responderam 

a pesquisa acham que a biblioteca de jogos de um console é o atributo mais importante 

e que faz a diferença para a escolha do aparelho. Esse atributo é formado por jogos 

criados pela própria empresa que produz o console (first-party), por empresas 

contratadas que criam jogos exclusivamente para determinadas publicadoras por meio 

de contratos (second-party) e por ultimo, desenvolvedores de jogos eletrônicos que 

criam jogos encomendados por grandes publicadoras, não possuindo contratos de 

exclusividade para todos os jogos desenvolvidos pela empresa (third-party). Se a 

biblioteca de um console é bem atrativa, contendo jogos que chamem a atenção dos 

jogos, vai influenciar bastante na escolha do aparelho.  
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  O poder gráfico ficou em segundo lugar entre os atributos importantes. Cada 

console possui uma capacidade de gerar gráfico diferente dos outros. Os 

desenvolvedores de jogos investem bastante em gráficos para se destacarem e chamar a 

atenção dos jogadores.   

 

  Para 7% dos entrevistados, a jogabilidade é um atributo também importante 

para a escolha de um console portátil. De acordo com Abrão (2012), jogabilidade 

(gameplay em inglês) é a forma específica como jogador pode interagir no ambiente em 

que se encontra dentro do game. Logo, jogabilidade não tem nada a ver com gráficos, 

história ou elementos de áudio. São as regras, os padrões que conectam o jogador ao 

jogo. Portanto, ao avaliar se um jogo tem bom ou um péssimo gameplay, é preciso estar 

atento a quatro quesitos: 

 

 O ambiente em que os personagens estão presentes; 

 A possibilidade de alterar os objetos existentes no ambiente (ou até o próprio 

ambiente); 

 As regras que governam a mudança de estado dos objetos presentes (como a mudança 

de posição); 

 As recompensas e punições que resultam ao se alterar o ambiente. 

 

  Em outras palavras, é toda a interação que diferencia um livro ou um filme de 

um jogo, pois neste o jogador pode influenciar o contexto e mudá-lo. 

 

  Para Abrão (2012), a jogabilidade também pode ser considerada como a 

mecânica de jogo (game mechanics), que executa corretamente as ações realizadas no 

controle. É quando o jogador cria uma expectativa com o resultado de apertar 

determinado botão ou uma seqüência, e na tela isso acontecer exatamente como ele 

pensou. 

 

  De acordo com a pesquisa, a capacidade de levar o seu aparelho a diversos 

lugares e jogá-los quando quiser esta no quarto atributo mais importante na escolha do 

console portátil.  
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  A presença de jogos exclusivos em um console portátil esta no quinto atributo 

mais importante.  O que iria influenciar a escolha de um aparelho, se ambos possuem a 

mesma biblioteca de jogos? Os jogos exclusivos fazem essa diferença. Como o próprio 

nome já diz esse tipos de jogos só estão presentes em um determinada marca de um 

aparelho, ou seja, um determinado personagem nunca ira participar de um jogo da 

marca concorrente. Cabe a produtora da marca criar esses jogos que irão diferenciar seu 

produto do concorrente. 

 

  Vale destacar que durante a pesquisa somente 1% dos entrevistados 

responderam que o preço a ser pago pelo produto não é o fator decisivo para a compra, 

ou seja, grande parte dos consumidores não consideram o preço que o aparelho é 

ofertado no mercado como um atributo importante, e sim com a qualidade da marca, ou 

seja, a crença que a pessoa possui sobre um determinado aparelho. Conforme mostrado 

na tabela dos consoles portáteis, o aparelho com o preço menor, no caso o 3DS, esta 

com 30%, seguido pelo o PS Vita com 24%, que é um aparelho com um preço maior. 

 

4.5 Compra. 

  Conforme mostrado na revisão teórica, o momento da compra é o quarto 

estágio do processo de decisão de compra. Após a análise das alternativas, o 

consumidor irá decidir em que loja em será realizada a compra, a marca, ocasião, forma 

de pagamento, além de outros itens importantes. Entretanto, vale destacar que existe a 

possibilidade que o consumidor cancele a sua compra, como também ele poderá mudar 

a sua opinião sobre produto escolhido no momento de efetivar a compra. 

 

  De acordo com a revisão teórica, a primeira fase do passo de compra ocorre 

quando o cliente identifica a alternativa preferida, com base no processo de avaliação de 

alternativas no qual ele passou. Com efeito, o consumidor diz: “É este o produto que eu 

desejo e prefiro.”. 
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TABELA 18 - Quando entro em uma loja ou site, já sei exatamente qual 

console portátil comprar.  

Não concordo totalmente   1 3 3% 

Não concordo parcialmente 2 3 3% 

Indiferente 3 5 5% 

Concordo parcialmente 4 39 36% 

Concordo totalmente 5 57 53% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  53% dos entrevistados responderam que concordam totalmente com essa 

afirmação. Conforme mostrado em afirmações anteriores, esses tipos de consumidores 

fazem uma busca intensa para obter o Maximo de informações para então escolher o 

melhor portátil, ou seja, a compra de um console portátil é planejada, devido alto 

envolvimento entre o consumidor e o aparelho. 

 

  As próximas perguntas se referem aos fatores de interferência no momento da 

compra. 

 

TABELA 19 - Opiniões de amigos no ponto de venda influenciam na 

mudança da escolha do console portátil. ( 

Não concordo totalmente   1 25 23% 

Não concordo parcialmente 2 8 7% 

Indiferente 3 26 24% 

Concordo parcialmente 4 36 34% 

Concordo totalmente 5 12 11% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  34% dos consumidores concordam parcialmente como essa afirmação, 

enquanto 23% não concordam totalmente. Conforme mostrado anteriormente, mesmo 

com a opiniões de amigos que possuem uma grande influência, dificilmente o 

consumidor vai alterar a sua decisão, pois esse antes da compra realizou uma intensa 

busca de informações para obter a decisão. Vale lembrar que o próprio jogador possui 

as suas crenças sobre determinada marca. 
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TABELA 20 - Uma oferta melhor de um aparelho concorrente no 

ponto de venda influencia a mudança da escolha do console portátil.  

Não concordo totalmente   1 28 26% 

Não concordo parcialmente 2 20 19% 

Indiferente 3 25 23% 

Concordo parcialmente 4 29 27% 

Concordo totalmente 5 5 5% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  Nessa afirmação vemos novamente que a decisão do consumidor dificilmente 

irá mudar. De acordo com as entrevistas, muitos jogadores não se dão bem com a marca 

concorrente do seu produto escolhido, pois esse já possui uma experiência ruim com 

determinada marca ou simplesmente o aparelho concorrente não possui nenhum atributo 

que lhe chame atenção para a compra. 

 

TABELA 21 - A utilização de cartazes no ponto de venda 

influenciam a mudança da escolha do console.  

Não concordo totalmente   1 41 38% 

Não concordo parcialmente 2 15 14% 

Indiferente 3 36 34% 

Concordo parcialmente 4 12 11% 

Concordo totalmente 5 3 3% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  A loja pode estar cheia de cartazes de vários produtos diferentes, mas mesmo 

assim o consumidor não irá mudar a sua decisão. De acordo com a pesquisa, 52% dos 

entrevistados não concordam com essa afirmação.  

 

  A afirmação a seguir se refere sobre a compra de aparelhos em sites virtuais. 
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TABELA 22 - A melhor forma de comprar esses aparelhos são em sites de 

compra on-line.  

Não concordo totalmente   1 16 15% 

Não concordo parcialmente 2 14 13% 

Indiferente 3 24 22% 

Concordo parcialmente 4 33 31% 

Concordo totalmente 5 20 19% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  31% dos entrevistados concordam parcialmente com essa afirmação, enquanto 

22% acham indiferente. De acordo com os entrevistados, um dos fatores que podem 

levar os jogadores a comprarem em sites virtuais é devido a lojas virtuais, em geral, 

oferecerem baixos preços e promoções mais convidativas que as lojas físicas. Outro 

fator importante que pode levar a compra em uma loja virtual é a falta do aparelho em 

lojas físicas na cidade do consumidor. 

 

4.6 Comportamento pós-compra. 

  O quinto estágio do processo de decisão de compra do consumidor corresponde 

ao consumo ou uso do produto. É nesse momento que o jogador terá contato direto com 

o console portátil. 

 

  A primeira afirmativa se refere à confirmação da decisão. 

 

TABELA 23 - Reler as críticas positivas do console portátil escolhido me faz 

sentir melhor.  

Não concordo totalmente   1 6 6% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 19 18% 

Concordo parcialmente 4 38 36% 

Concordo totalmente 5 40 37% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  37% concordam com essa afirmação. Como dito anteriormente, o consumidor 

já possui suas crenças e atitudes formadas sobre determinadas marcas de aparelho, logo 
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esse passará a freqüentar mais fóruns de discussão sobre o seu console portátil 

escolhido, além de ficar mais interessado sobre as novidades que serão lançadas.   

 

  A próxima afirmação se refere à avaliação de experiência. 

 

TABELA 24 - Eu analiso o rendimento e cada detalhe do console 

portátil.  

Não concordo totalmente   1 6 6% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 12 11% 

Concordo parcialmente 4 47 44% 

Concordo totalmente 5 38 36% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  Devido ao nível de envolvimento que foi criado durante as fases anteriores do 

processo de escolha de um console portátil, a maioria dos entrevistados analisam cada 

detalhe do aparelho para então saber se atingiu ou não suas expectativas sobre o 

aparelho. 

  A recomendação será abordado na seguinte afirmação. 

 

TABELA 25 - Recomendo o console portátil escolhido e comprado 

para os amigos.  

Não concordo totalmente   1 3 3% 

Não concordo parcialmente 2 3 3% 

Indiferente 3 2 2% 

Concordo parcialmente 4 44 41% 

Concordo totalmente 5 55 51% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  40% dos consumidores iriam recomendar o seu aparelho portátil escolhido aos 

amigos. A recomendação está ligada a satisfação do consumidor, ou seja, o produto 

atingiu as expectativas do consumidor. 

 

  Nas próximas afirmações serão a satisfação ou a insatisfação dos consumidores 
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TABELA 26 - O desempenho negativo de uma determinada marca 

significa que esta marca não será considerada em compras futuras.  

Não concordo totalmente   1 13 12% 

Não concordo parcialmente 2 31 29% 

Indiferente 3 20 19% 

Concordo parcialmente 4 32 30% 

Concordo totalmente 5 11 10% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

TABELA 27 - O desempenho negativo do aparelho influenciam a 

decisão de uma chance de compra futura.  

Não concordo totalmente   1 6 6% 

Não concordo parcialmente 2 15 14% 

Indiferente 3 11 10% 

Concordo parcialmente 4 47 44% 

Concordo totalmente 5 28 26% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

TABELA 28 - Compro aparelhos da mesma marca se gosto do 

desempenho.  

Não concordo totalmente   1 6 6% 

Não concordo parcialmente 2 4 4% 

Indiferente 3 17 16% 

Concordo parcialmente 4 33 31% 

Concordo totalmente 5 47 44% 

TOTAL 107 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 

  Conforme tabela acima, as respostas ficaram bastante balanceadas. Em 

determinados pontos da historia, cada empresa lançou um determinado aparelho que não 

conseguiu atingir as expectativas que o publica tinha, entre esses lançamentos se destaca 

o lançamento do PS GO pela a Sony. Devido a certas limitações e preço alto, esse 

aparelho foi fadado ao fracasso, ficando pouco tempo no mercado. Mesmo com alguns 

fracassos, as empresas conseguem voltar a atrair a atenção do publico com o lançamento 

de um novo aparelho. Dependendo da crença e das atitudes de cada consumidor, cabe a 

ele decidir de dar uma nova chance à marca ou simplesmente não comprando e nem 

muito menos recomendando a tal marca para os amigos. Caso o aparelho tenha atingido 
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as expectativas do jogador, esse tenderá a se tornar um cliente fiel à marca, comprando 

sempre os lançamentos.  
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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 um console de 

game portátil. 

  

  O objetivo foi alcançado e os principais resultados são descritos a seguir.  

  

  A amostra foi composta por jogadores que possuem a idade entre 15 a 24 anos, 

são solteiros e estão cursando o ensino superior.  

 

  De acordo com a pesquisa apresentada, o vídeo game portátil que está mais 

presente entre os entrevistados é o Nintendo 3DS. A causa seria que o aparelho está a 

mais tempo no mercado, possuindo então uma biblioteca de jogos mais variada, além do 

seu preço ser menor que o PS Vita. 

 

  O público dos jogos eletrônicos que participaram da pesquisa está sempre 

buscando as novidades sobre os produtos. Conforme mostrado na pesquisa, o interesse 

na compra de um console portátil poderá surgir através do próprio consumidor durante a 

sua busca de informações. Esse mesmo interesse no aparelho também surge nos 

comentários dos amigos, conforme mostrado na pesquisa.   

 

  Um dos interesses na compra está ligado ao preço do produto. Na pesquisa 

temos que grande parte dos entrevistados comprará o aparelho, se esse estiver com o 

preço abaixo do mercado. Caso semelhante se deu quando a Nintendo e a Sony 

abaixaram o preço dos seus atuais consoles portáteis, o que aumentou suas vendas. 

 

  Na segunda fase da pesquisa, é mostrado que os clientes utilizam fontes 

internas e externas na busca de informações. A fonte interna seria a experiência passada 

que o consumidor teve com uma determinada marca. Os amigos são as fontes externas 

mais confiáveis que o consumidor possui. Além das sugestões dos amigos, o 

consumidor também poderá encontrar ajuda na internet ou até mesmo em revistas 

especializadas, conforme mostrado na pesquisa.  
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  Grande parte dos entrevistados concordam com a afirmação sobre a influência 

de ter o aparelho em mãos para teste.     

  

  Na fase seguinte, os dados da pesquisa mostram que as estratégias de redução 

de risco que o jogador utiliza na busca de informações. De acordo com a pesquisa, o 

consumidor procura no momento da compra por marcas de aparelhos conhecidas, além 

procurar obter as informações com os próprios vendedores das lojas. 

 

  Conforme mostrado anteriormente, os consumidores desse segmento utilizam 

diferentes fontes de informações, logo é previsível que o jogador faça uma busca intensa 

para conseguir o máximo de informações, visto que cada aparelho possui características 

que se diferenciam dos outros. 

 

  Quanto aos atributos, a biblioteca de jogos que o console possui, gráficos e a 

portabilidade tiveram importância muito maior em relação aos outros atributos 

pesquisados.  

 

  Opiniões de amigos, cartazes na loja e preço de produtos concorrentes baixos, 

ou seja, diversos estímulos externos, não influenciam a decisão final do consumidor no 

momento da compra, pois este já tomou a sua decisão através das etapas passadas. 

  

  Conforme mostrado na pesquisa, grande parte dos consumidores utilizam a 

internet para comprar os consoles portáteis. Isso se deve ao fato de que em alguns 

estados, o aparelho não é encontrado em lojas físicas, dificultando então o acesso do 

consumidor ao produto. Outro motivo da compra on-line seria o preço do produto. Em 

algumas ocasiões, o produto era ofertado com o preço menor que nas lojas físicas. Vale 

destacar que de acordo com Carneti (2013), o índice de compras on-line tende a 

aumentar.  

 

  Na etapa da pesquisa que aborda o comportamento pós-compra, temos que o 

consumidor analisa o rendimento e cada detalhe do console portátil adquirido, além de 

reler as criticas positivas do console. Essas ações são executadas necessidade do 

consumidor de confirmar a sensatez dessa decisão, além de querer evitar a confirmação 

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

irá recomendar o produto para os amigos. De acordo com a pesquisa, grande parte dos 

consumidores realizarão essa ação.  

 

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

seja, mesmo se empresa tiver feito um produto que não agrade o seu público, em 

determinado momento, este não irá deixar de comprar os aparelhos futuros da empresa, 

por estar satisfeito com experiências passadas, o que provavelmente contribuiu para a 

fidelização.    

  A partir dos dados apresentados e com a conclusão descrita acima, são 

apresentadas as seguintes sugestões para as empresas adotarem:  

 

 Promover encontros entre os jogadores, além de incentivá-los com promoções 

e descontos especiais para trazer seus amigos aos encontros. Além dos 

encontros, as empresas devem participar em fóruns que discutem as novidades 

dos consoles portáteis e nas revistas especializadas, aumentando então seus 

canais de informações. 

 Investir em produtoras capazes de fazer jogos que chamem a atenção do 

público e também em designs que satisfaçam o cliente. 

 As lojas devem possuir vendedores que possuam conhecimento amplo nos 

assuntos relacionados, para então atender o cliente da melhor forma.  

 Adicionar um espaço nos seus sites que permite aos usuários a escrever sobre a 

sua experiência com o aparelho, avaliando assim o aparelho e a compra, 

podendo compartilhar online em redes sociais com os amigos, o que renderia 

um bom espaço de divulgação para a empresa. 

 Investir mais em marketing nas lojas físicas, pois em alguns estados, o 

consumidor irá encontrar dificuldades de encontrar stands onde poderão testar 

e conhecer melhor o aparelho. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Questionário  

  

Este trabalho possui como objetivo conhecer as influencias que fazem os consumidores 

escolherem um console portátil. Desde já agradeço pelo atenção! 

 

Qual seu console portátil atual? * 

 Nintendo 3DS 

 PS Vita 

 Nintendo DS 

 PSP  

 Outros 

 

Idade? * 

 5-14 

 15-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 

Grau de escolaridade * 

 Ensino Fundamental 

 Superior Incompleto 

 Superior Completo 

 Pós-graduação Incompleto 

 Pós-graduação Completo 

 

 

Estado civil 
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 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Separado(a) 

 Viúvo(a) 

 

Estado onde reside * 

A partir desta pergunta, serão feitas afirmações sobre compra de consoles portáteis. 

 

Acompanhar periodicamente novidades sobre consoles portáteis desperta o interesse de 

compra. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

Comentários de amigos despertam interesse de compra de consoles portáteis. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Encontrar um console portátil com um preço abaixo do mercado, desperta interesse de 

compra, mesmo sabendo que não ira utilizar o aparelho no momento. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 
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 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Experiências passadas influenciam a escolha da marca de console portátil. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Solicitar sugestões a amigos e colegas sobre uma determinada marca influencia a escolha 

de um console portátil. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Procurar informações em revistas especializadas e internet ajuda na escolha da marca 

de uma console portátil. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 
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Ter um console portátil em mãos ajuda a decidir a escolha da melhor marca de um 

aparelho. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Comprar consoles portáteis da mesma marca adquirida anteriormente reduz o risco de 

ficar insatisfeito. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Comprar consoles portáteis de marcas conhecidas reduz o risco de ficar insatisfeito. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Procurar por informações com profissionais especializados no assunto reduz o risco de 

ficar insatisfeito. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 
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 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Para obter o máximo de informações, é preciso realizar uma busca intensa. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

O atributo que mais me atrai em um console portátil é: *Identificar a característica que faz 

o diferencial de um console para outro 

 

  

Quando entro em uma loja ou site, já sei exatamente qual console portátil comprar. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Opiniões de amigos no ponto de venda influenciam na mudança da escolha do console 

portátil. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 
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Uma oferta melhor de um aparelho concorrente no ponto de venda influencia a 

mudança da escolha do console portátil. 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

A utilização de cartazes no ponto de venda influenciam a mudança da escolha do 

console. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

A melhor forma de comprar esses aparelhos são em sites de compra on-line. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Reler as críticas positivas do console portátil escolhido me faz sentir melhor. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 
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 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Eu analiso o rendimento e cada detalhe do console portátil. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Recomendo o console portátil escolhido e comprado para os amigos * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 

Compro aparelhos da mesma marca se gosto do desempenho. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

O desempenho negativo de uma determinada marca significa que esta marca não será 

considerada em compras futuras. * 

 Não concordo totalmente 
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 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

  

O desempenho negativo do aparelho influenciam a decisão de uma chance de compra 

futura. * 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo Parcialmente 

 Concordo Totalmente 

 


