PSICOSSOCIOLOGIA DO CONSUMIDOR
O COMPORTAMENTO DE CONSUMO COMO CAMPO DE ESTUDO
“O ato de consumo faz parte da nossa vida diária quer tenhamos muito ou pouco dinheiro.”
Mais do que cidadãos, somos consumidores porque vivemos numa sociedade de consumo (no caso da sociedade ocidental).
“Comprar não é apenas uma atividade necessária mas uma forma de comportamento atrativa e altamente aprovada.”

A SOCIEDADE DE CONSUMO É:
•
•
•

•

Global
Dinâmica à sociedade em constante mudança e sempre à procura de algo inovador, novo.
Hedónica à busca do prazer e fuga daquilo que não dá prazer. Sociedade busca o prazer imediato. Não conseguir adiar
alguma resposta que dê prazer. Está presente nas coisas mais simples da nossa vida, não queremos esperar para nada.
Quando conseguimos adiar o prazer imediato, a satisfação é muito maior, mas as pessoas não sabem disso.
Multiplicidade de opções à Estamos afogados em opções. Pessoas têm a necessidade de serem surpreendidas porque
querem mais, melhor, de uma forma imediata.

PAPÉIS DOS CONSUMIDORES NO PALCO DO MERCADO
(mercado global em que vivemos podemos escolher entre diferentes alternativas)
•
•
•

•
•
•
•

Escolher
Comunicar
Procurar/construir identidade à através dos produtos e do consumo, as pessoas procuram construir a sua identidade
para se assemelharem a outros, construção de uma outra identidade que não a que é real. Queremos mostrar algo que
não somos (real privado).
Procurar prazer
Vítimas do consumo à dependentes do consumo, sem conseguir controlar; vítimas de ofertas fraudulentas.
Rebeldes à irmos contra algum tipo de consumo de certos produtos. (ex: não consumir determinados produtos que
consideramos serem maus para o ambiente, cosmética testada em animais, podemos revelar-nos contra isso)
Ativistas à boicotar certos tipos de produtos.
Ex: uma marca que produz os seus produtos através da mão-de-obra infantil. Boicotamos essa marca, apelar para as
pessoas não comprarem produtos dessa marca.

Os objetos e produtos que utilizamos servem para identificar o nosso papel e o nosso estatuto na sociedade.
Ex: Pertenço a uma determinada classe social, por isso vou usar marcas que estejam associadas a essa classe.
à PODEMOS REPRESENTAR VÁRIOS PAPÉIS ß

TENDÊNCIAS DE CONSUMO DO CONSUMIDOR DO SÉCULO XXI
•
•
•
•
•
•
•

Realização à pessoas sentem-se realizadas por terem acesso a determinados tipos de produtos
Personalização à queremos coisas personalizadas e diferenciadas das outras pessoas
Busca de emoções
Segurança à segurança dos produtos, mas também pessoal
Simplicidade à na escolha dos produtos
Partilha à alugar bicicletas, por exemplo
Tendências mais recentes
Consumo responsável à pessoas procuram artigos que sejam mais benéficos
para o ambiente (ex: consumo das lâmpadas); cuidado para não desperdiçar.

O CONSUMIDOR
Busca autenticidade à procura que aquilo que ele faz em termos de consumo reflita a sua própria autenticidade
É:
• Individualista (produtos personalizados)
• Envolvido (busca de um determinado produto, ligação efetiva ou cognitiva)
• Inovador (o consumidor é criativo)
• Independente (mais facilmente passamos de uma marca para outra, basta a marca desiludir ou outra marca chamar mais
à atenção, somos independentes neste sentido)
• Informado

Novas carências:
• TEMPO (muita falta de tempo)
A falta de tempo leva-nos a preferir empresas que assegurem rápido atendimento, entrega e serviço.

•

ATENÇÃO (compra-se muito online, não há muita atenção por parte do vendedor, cada um procura e escolhe o que quer
e não tem aquela atenção se fosse à loja física)
A consequência direta da falta de tempo é a falta de atenção que o leva a ignorar as inúmeras mensagens que lhe chegam
por todos os meios de comunicação.
• A publicidade tenta criar mensagens suficientemente apelativas para lhe despertarem a atenção, que ultrapassem
as suas defesas contro o excesso de informação.
• CONFIANÇA (nas marcas, fornecedores - somos muito mais desconfiados nos dias de hoje)
A falta de confiança do consumidor leva-o à falta de fidelidade a determinada marca ou fornecedor.
• As empresas procuram induzir à fidelização com cartões de cliente e ofertas especiais.
Busca a autenticidade que se traduz na procura de produtos, bens ou serviços
Þ De qualidade superior e mais fiáveis
Þ Cujo valor se mantenha ou aumente com o passar do tempo
Þ Que manifestem credibilidade

AS PESSOAS COMO CONSUMIDORES
•

Pluridisciplinaridade
o Múltiplas variáveis (variáveis internas à psicológicas e variáveis externas à sociológicas)

•

Interdisciplinaridade (várias áreas, é necessário a junção de todas elas)
o Complementaridade

•

Papel do Marketing
o Segmentação
o Mercados Alvo
o Posicionamento

•

Satisfação do consumidor à ESTE É O GRANDE OBJETIVO (Consumir mais e ficar satisfeito com as suas escolhas)

INFLUÊNCIAS INTERDISCIPLINARES
Psicologia clínica – comportamentos compulsivos de consumo
Perspetiva
Psicologia do desenvolvimento
Ecologia humana
Individual
Microeconomia
Psicologia social
Sociologia
Perspetiva
Macroeconomia
Social
Semiótica
História
Antropologia – cultura, como é que o comportamento de consumo, que sempre existiu, como é que ele funcionava em diferentes culturas

FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO DE CONSUMO
PSICOLÓGICOS

ECONÓMICOS

- Conhecimentos
- Aprendizagem
- Atitudes
- Motivação
- Personalidade
- Recursos
- Preço
- Formas de pagamento

IDADE
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FAMILIAR
RAÇA/ETNIA

SOCIOLÓGICOS

CULTURAIS

- Grupos de pertença
- Ciclo de vida
- Líderes de opinião
- Crenças
- Classes Sociais
- Valores
- Estilo de vida
DEMOGRAFIA

ALTERAÇÃO DAS ESTRUTURAS ETÁRIAS
GEOGRAFIA
NOVOS SEGMENTOS

FATORES DEMOGRÁFICOS
• Alteração nas estruturas de idades
• Diminuição da taxa de natalidade
• Mudanças geográficas à pouco acesso, não têm tanta necessidade
• Aumento do nível de instrução à consumidores com mais capacidade de se informar / mais informados
FATORES ECONÓMICOS
• Terciarização da economia
• Interdependência de economias mundiais

•
•
•
•
•
•

Criação de mercados com blocos (ex: União Europeia)
Aparição de novos competidores
Crescimento da força de distribuição
Reconhecimento da ecologia
Fim do Marketing de Massas
Crise Mundial

DIMENSÃO IDENTITÁRIA DO CONSUMO
O consumo tem três funções principais:
• SOCIAL – integração em determinado grupo social; diferenciação
• PRIVADA
• IDENTITÁRIA – muito ligada à função social, mas também à função
privada, daí estar no meio.
Recolhe aspetos de um lado e do outro

DIMENSÃO IDENTITÁRIA DO CONSUMO
Atualmente a maioria dos sociólogos reconhece a centralidade que o consumo tem na construção da identidade.
O ato de comprar é uma atividade social diária, encarada como um investimento nas relações sociais.
A escolha identitária é moldada por fatores sociais e culturais da sociedade e todo o indivíduo (para Lewis e Phoenix (2004)),
acumula um conjunto de diferentes identidades, simultaneamente, mediante as diferentes posições sociais ocupadas. A cultura
de consumo possibilita a pertença social através da posse material.
O que a pessoa consome não é independente do contexto das relações estabelecidas com os outros e permite a modificação
voluntária da sua identidade, como crianças a brincar ao “faz de conta”.
Os bens tornaram-se símbolos de identidade daquele que os usa. A identidade do individuo é estabelecida, comunicada,
confirmada, mantida, reproduzida e transformada através das relações estabelecidas com os produtos.
O consumo tornou-se uma atividade mais lúdica e, apesar da sua importância ser transversal à sociedade, a particular
importância dada às compras varia mediante a idade, sendo mais relevante para os jovens, o género, em que as mulheres lhe
atribuem especial destaque, e a urbanidade, em que um dos grandes prazeres dos citadinos é dedicado ao consumo.
à Ransome (2005) defende dois aspetos fundamentais ligados ao consumo: por um lado a satisfação de necessidades e
desejos, por outro a satisfação simbólica.

MODELO ADOTADO

MOTIVOS
1.

A nossa vida diária resulta das necessidades por satisfazer que vamos tendo.
Necessidades - pano de fundo sobre o qual se desenrola o nosso comportamento.
Motivos – são as razões que explicam porque precisamos de algo.

2.

Estados internos que mobilizam a energia do corpo e a dirigem de modo seletivo para objetos
Þ Dinamizam a energia corporal
Þ Dão direção a essa energia

Razões para dinamizar a energia do consumidor
Condições fisiológicas
Atividade cognitiva
Condições situacionais
Propriedades dos estímulos

No papel diretivo os motivos guiam o comportamento:
Definem os esforços básicos
Identificam os objetivos alvo
Influenciam os critérios de escolha
Dirigem outras influências

CONCEITOS
Exemplo: saciar a fome
Todos nós sentimos carências em que precisamos de colmatar
um vazio ou insuficiência.
Nesse momento, temos uma necessidade, que tentaremos
satisfazer da forma mais rápida e eficiente possível.
Quando a exigência de satisfação é muito elevada procuramos
toda a informação necessária, para alcançar o nosso objetivo, de
modo que surja em nós uma motivação.
Por vezes, neste momento, a nossa necessidade adquire um
nome, ou seja, a nossa carência só poderá ser satisfeita com um
determinado produto concreto.
Assim, estamos perante um desejo.

CONFLITOS MOTIVACIONAIS
Nem sempre o Consumidor pode satisfazer as suas necessidades respondendo à tensão gerada, o que suscita nele conflitos
motivacionais e provoca frustração.
Para fazer face a essa frustração utiliza vários mecanismos de defesa.

MECANISMOS DE DEFESA
São instrumentos internos aprendidos para fazer face a situações de conflito limitando o aumento de ansiedade e
frustração.
• Repressão à a repressão envolve simplesmente esquecer de algo mau. Envolve a colocação de pensamentos incómodos
em áreas relativamente inacessíveis. Assim, quando as coisas ocorrem de forma que somos incapazes de lidar no
momento, afastámo-las, ou planeamos lidar com elas noutro momento ou esperar que elas desapareçam sozinhas.
Exemplo: Procurar adiar, não pensar nisso. Quero ir de férias mas não tenho €, por isso, não penso nisso.
•

Projeção à processo mental pelo qual as características que estão ligadas ao eu, são gradativamente afastadas deste
em direção a outros objetos e pessoas cujas qualidades são mais adequadas para “encaixar” o material deslocado.
Angústia + fracasso à culpo os meus defeitos projetando a responsabilidade por esse facto em algo ou alguém.
Exemplo: Gostamos muito de casacos de peles verdadeiras mas sabemos que é eticamente incorreta. Projetamos
aquilo que até gostaríamos de ver, mas nos outros, não aceitamos, porque não é correta.

•

Racionalização à Quando racionalizo algo, tento explicá-lo. Envolve lidar com um mau comportamento da minha parte
em vez de converter uma emoção dolorosa ou negativa num conjunto mais neutro de pensamentos. Usamos a razão
para combater. Criar explicações racionais para fatores emocionais e motivacionais que queremos justificarExemplo: Pode ser bonito mas não me faz falta. Alguém que não consegue algo que deseja e logo se justifica dizendo
que na verdade não queria aquilo.

•

Sublimação à Satisfazer, ao menos parcialmente, algo que queremos. Quando somos confrontados com a dissonância
de pensamentos incômodos, criamos energia psíquica. Isto tem de ir para algum lugar. Canais de sublimação levam esta
energia longe de atos destrutivos para algo que é socialmente aceitável e / ou criativamente eficaz
Exemplo: Não posso ter uma mala LV, mas posso ter uma réplica.

Servem (os mecanismos de defesa) para reduzir os conflitos motivacionais, resolver os problemas e manter o equilíbrio.
A função do Marketing é:
Þ superá-los
Þ eliminá-los ou
Þ reduzir o seu potencial

Para tal, desenvolve atividades que estimulem, lembrem, tranquilizem o Consumidor.

CONFLITOS MOTIVACIONAIS
Se os desejos de um indivíduo não podem ser satisfeitos imediatamente, há uma mudança ou adaptação para compatibilizar
as ações com os desejos, reduzindo a dissonância (ansiedade) criada. Três classes de conflitos:
Þ Atração-Atração: escolher entre 2 coisas agradáveis mas só posso escolher 1. O mkt vai tentar resolver.
Exemplo:Quero ir a dois concertos mas só tenho dinheiro para ir a um, tenho de escolher entre os dois.
Þ Atração-Repulsão: As pessoas fumadoras tentam arranjar desculpas. Existe um aspeto positivo e um negativo na mesma
situação.
Exemplo: fumar faz mal à saúde mas sabem bem.

Þ Repulsão- Repulsão: tem dois aspetos negativos e temos de escolher um.
Exemplo: o meu carro avariou e o concerto é muito caro.

HIERARQUIA DAS NECESSIDADES
Necessidades de auto-realização - Também conhecidas como
necessidades de crescimento. Incluem a realização, aproveitar todo o
potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e
é capaz de conseguir.
Auto-satisfação: restaurante caro em Paris ou num dos mais simples –
o importante é sentir-se bem
Estima – Em geral é a necessidade de sentir-se digno, respeitado por si
e pelos outros, com prestígio e reconhecimento, poder (carros, relógios),
orgulho etc. Incluem-se também as necessidades de autoestima. Marcas de
luxo. Restaurante com um preço mais elevado ou até mesmo que inclua o
consumidor numa certa comunidade.
Pertença – São necessidades de manter relações humanas com harmonia:
sentir-se parte de um grupo, ser membro de um clube, receber carinho e afeto
dos familiares, amigos e pessoas do sexo oposto. Marcas que fazem o
consumidor apaixonar-se por elas.
Segurança – São aquelas que estão vinculadas com as necessidades de
sentir-se seguros: sem perigo, em ordem, com segurança, de conservar o
emprego etc. Posse de bens, seguros.
Fisiológicas – São aquelas que relacionam-se com o ser humano como ser
biológico. São as mais importantes: necessidades de manter-se vivo, de
respirar, de comer, de descansar, beber, dormir, sono, ter relações sexuais, etc.

- Os níveis de satisfação das necessidades variam culturalmente e é necessário saber que produtos oferecer em cada mercado.
Ex: Sapatilhas da adidas
- Quanto mais longe a necessidade está do nível de sobrevivência mais fácil é para o Consumidor adiar a sua satisfação e
aplicar os mecanismos de defesa.
- Quando os produtos estão orientados para os níveis em que o Consumidor se encontra torna-se mais fácil defender esses
produtos.
- As necessidades de ordem superior são menos urgentes mas a sua satisfação produz resultados subjetivos maiores.
As políticas de Marketing devem salientar, nos níveis mais elevados, os resultados subjetivos desejados pelo Consumidor.

Necessidades específicas do Consumidor (J. G. Hanna)
Conforto à necessidade básica na nossa sociedade pois estamos mais ligados ao socialismo
Segurança física à necessidade de utilizar os produtos sem riscos quer para nós, quer para as outras pessoas
Segurança material à risco do desempenho dos produtos ou o risco financeiro

Aceitação por parte dos outros à sentimento de pertença. Usamos produtos que os outros valorizam, produtos que levam à
nossa aceitação pela sociedade
Reconhecimento à sentimento de estima (estatuto)
Influência à tem a ver com aquilo que se chamam inovadores; líderes de opinião. Usar produtos que influenciem na opinião dos
outros
Desenvolvimento pessoal à ligado à auto-realização

ENVOLVIMENTO
Os consumidores não são todos motivados da mesma maneira. O envolvimento influencia muito o comportamento de
consumo. Este (o envolvimento), está ligado à natureza e à intensidade das motivações.
O envolvimento é uma variável hipotética – ou seja, não pode ser medido diretamente, mas pode chegar-se a ele pelas suas
causas.

DEFINIÇÃO
Estado não observável de motivação, excitação ou interesse, criado por variáveis externas (produto, situação, comunicação) e
variáveis internas (necessidades individuais, valores, centros de interesse, experiências). Rotschild, 1987
Nível de importância e/ou interesse pessoal evocado por um estímulo numa situação específica. Zaichkowsky, 1984
(algo que nos produza um envolvimento tão grande que nos obriga a fazer pesquisa e a querer saber mais sobre isso).
É função de:
Þ Pessoa (características, objetivos, estilo de vida)
Þ Objeto
Þ Situação
Características:
Þ Intensidade – muito ou pouco envolvido
Þ Persistência – estou envolvida monetariamente ou continuamente
Þ Direção

DIMENSÃO DO ENVOLVIMENTO

PERFIS DE ENVOLVIMENTO (variáveis que intervêm no envolvimento)
Quanto mais envolvimento, mais estes perfis estão presentes
- Interesse (I): pelo objeto, bens, serviços
- Importância do risco (Imporisk): não comprar algo que traga prejuízo
- Probabilidade de erro (Proberr): probabilidade subjetiva de cometer um erro
- Significado (S): significado pelo objeto em si, se é alto ou baixo. Ligado à emoção. Ex: As roupas dizem quem eu sou.
- Prazer (P): alto interesse por aquilo que se gosta
EXEMPLO: COMPRAR BARATO SAI CARO.

ENVOLVIMENTO E ATITUDES DE COMPRA
Alto Envolvimento
Ativo
COGNITIVO

AFETIVO

Baixo Envolvimento
Passivo

O consumidor procura a informação.
O consumidor trata a informação.

O consumidor receber informação (exposição
involuntária)
O consumidor recolhe a informação sem a tratar

O consumidor procura maximizar a sua satisfação;
A comparação é feita com base num número
elevado de atributos;
A personalidade e o estilo de vida influenciam
muito a avaliação;
Os grupos de referência influenciam muito a
avaliação.

O consumidor contenta-se com um nível de satisfação
que considera aceitável;
A comparação é feita com base num pequeno número
de atributos;
A personalidade e o estilo de vida influenciam pouco a
avaliação;
Os grupos de referência influenciam pouco a
avaliação.

IMPLICAÇÕES PARA O MARKETING
Dado que o envolvimento varia de acordo com os consumidores e a situação, é necessário que o Marketing tente mover os
poucos envolvidos para um maior envolvimento, usando diferentes técnicas:
• Apelar às necessidades hedónicas (prazer);
• Usar estímulos fortes;
• Usar estímulos novos;
• Usar figuras conhecidas;
• Criar/manter elos que aumentem a lealdade;
• Estar atento ao conflito motivacional;
• Estar atento aos motivos inconscientes.

NEUROMARKETING
Utilizar os conhecimentos das neurociências e aplicar ao comportamento do consumidor.
Estamos afogados de publicidade. Há hoje muitos consultores de neuromarketing que trabalham marcas como a Coca Cola,
General Motors, Home Depot, General Mills, Protector and Gramble, Eastman Kodak, Bank of America and Nestlé (perceber o que
vai na cabeça dos consumidores).
É uma disciplina emergente no campo do Comportamento do Consumidor.
Utiliza conhecimentos das neurociências bem como da fisiologia, biologia, psicologia entre outros, para conhecer os processos
cerebrais de resposta a estímulos do marketing.
(a negrito são as datas mais importantes, segundo a prof)
1986 à David Lewis, faz uma experiência com os seus clientes (utiliza a amostra à sua disposição) para perceber, avaliar as
suas respostas quando expostos a mensagens publicitárias televisivas
1991 à António Damásio – estabelecer relação entre razão, emoção e sentimento no processo de decisão
1995 à grande marco – Zaltman - analisar a reação dos consumidores a campanhas publicitárias de algumas marcas
conceituadas
2002 à Foi fundada a primeira empresa especializada em neurociência aplicada ao consumo
importante – Ale Smidts usou numa conferência pela primeira vez este termo (neuromarketing).
2007 à É publicado o primeiro grande estudo de neuromarketing monitorizado por Read Montague, que relata as reações
dos consumidores a duas grandes marcas, Coca-Cola e Pepsi.
2011 à Lançado o primeiro livro de neuromarketing escrito por um português, Fernando Rodrigues “A influência do
neuromarketing nos processos de tomada de decisão.”

DEFINIÇÃO
“Estudo dos processos mentais explícitos e implícitos e dos comportamentos de consumo em variados contextos de
Marketing com respeito às atividades de avaliação, tomada de decisão, memorização ou consumo que se apoiam nos
paradigmas e conhecimentos das neurociências.”
São aplicadas ferramentas do campo do estudo das Neurociências
• EEG – Eletroencefalografia à método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade
elétrica do cérebro
• Frmi – Ressonância magnética funcional por imagens à A imagem por ressonância magnética funcional, é uma
técnica específica do uso da imagem por ressonância magnética capaz de detetar variações no fluxo sanguíneo em
resposta à atividade neural.
• PET - Tomografia por emissão de positrões
• Sinais do SNC (Sistema Nervoso Central)
Cada modalidade de imagem fornece informações específicas que permitem perceções diferentes das áreas cerebrais em
estudo.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL POR IMAGENS (FMRI)
Descrição: mede a atividade cerebral detetando mudanças associadas na oxigenação do fluxo sanguíneo em regiões do
cérebro relacionadas com funções específicas
Utiliza-se para avaliar o nível de aceitação e recordação de um anúncio, em qualquer um dos seus formatos: televisão, rádio,
gráfico, via pública, e o grau de impacto de cada uma das suas partes.
Permite avaliar aspetos neurosensoriais relativos aos mecanismos de atenção, emoção e memória.

FUNÇÕES DO CÉREBRO TRIÚNO (Paul McLean – 1990)
3 camadas/partes
1ª Camada - Reptiliano à básico, instintivo, sobrevivência, segurança. Situa-nos no
presente, impulsivo. Emoções mais primárias. Só quer estar no presente, só reconhece o
presente. Compras impulsivas (olhar e querer).
2ª Camada - Límbico à Sentir, desejar, aprender a repetir um comportamento que teve
êxito. Memória (põe o passado no presente) e aprendizagem. Não vive só no presente, mas
consegue transportar emoções passadas para o presente. Amígdala que dispara quando há uma situação de perigo e que nos
permite ultrapassá-lo (esse perigo). Todas as decisões de compras são tomadas nesta camada.

3ª Camada - Neocórtex à processos intelectuais superiores. Antecipar o que pode acontecer, planificar, visualizar.
Desenvolvimento da cultura (acumulação de acontecimentos e experiências).
O neuromarketing responde com um maior grau de certezas a muitas das perguntas que sempre fizemos, como por exemplo:
• Que estímulos deve conter um anúncio para conseguir um maior grau de impacto? Visuais, auditivos,...
• Qual deve ser o nível de repetição em cada meio (canal) para que uma campanha seja efetiva?
• Como se deve investigar o mercado para conhecer “a verdade” sobre o que sentem e pensam os consumidores?
•
•
•
•

Quais são os estímulos sensoriais que deve conter um produto para alcançar a satisfação do consumidor?
Qual é a melhor estratégia com respeito ao preço?
Como seduzir clientes para que permaneçam mais tempo num ponto de venda, aumentem o seu volume de compras
e regressem lá?
Que tipo de qualificação deve ter uma força de vendas para que seja competitiva?

IMPACTO

A PERCEÇÃO
As nossas primeiras reações ao meio que nos rodeia provêm dos nossos sentidos: os sinais transmitidos pelos nossos órgãos
sensoriais são interpretados de acordo com as nossas experiências, os nossos conhecimentos... mas são também por vezes
deformados.
O processo percetivo inicia-se com a captação, feita através dos órgãos dos sentidos, de um estímulo que, em seguido, é
enviado ao cérebro. A perceção é a receção, por parte do cérebro, da chegada de um estímulo, OU como o processo através do
qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos.
SENSAÇÃO
INTERPRETAÇÃO

Mecanismo fisiológico através do qual os órgãos sensoriais registam e transmitem os estímulos externos
Permite organizar e dar um significado aos estímulos recebidos.

O processo interpretativo opera sobre os dados sensoriais e para percebemos alguma coisa depende da proximidade no
espaço e no tempo (onde nos situamos na situação, por exemplo) e que nos fazem tomar decisões.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA PERCEÇÃO exemplo: produto que gosto
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Subjetiva: depende de cada um de nós
Seletiva: não percebemos tudo, selecionamos uma parte
Temporal: ocorre num tempo (espaço) determinado momento
Simplificadora: a realidade que vemos deixa cair alguma coisa e simplificamos; deixamos o que queremos
Cumulativa – que procede ou se constitui por acumulação; acumular de experiências

Apesar dos estímulos sensoriais poderem ser os mesmos para todos os indivíduos, cada uma perceberá coisas distintas porque
os limiares de perceção dos estímulos externos variam de indivíduo para indivíduo e as necessidades, motivações e experiências
prévias de cada um são também diferentes.
As perceções dependem de esquemas que são conjuntos organizados de crenças e sentimentos e figuras mentais de
eventos ou objetos, envolvendo quatro etapas de processamento de informação, nomeadamente:

1. Atenção seletiva
(Seleção de diferentes estímulos, preterindo uns em relação a outros. Esta etapa possibilita ao indivíduo focalizar-se em
estímulos particulares como acontece, por exemplo, durante a leitura onde a focalização na linha de caracteres impressa é
fundamental para a decifração e posterior compreensão do conteúdo. Presto atenção a algo que quero saber.)

2. Compreensão
(Permite o acesso aos esquemas mentais e integração da informação em padrões)

3. Codificação e simplificação
(Envolve a construção de traços de memória que constituem abstrações baseadas nos aspetos mais salientes da informação;
Refere-se ainda à representação mental de objetos e acontecimentos externos.)

4. Armazenamento e retenção
(Corresponde à memória interna, à persistência da informação no tempo.)

OS SENTIDOS

VISÃO
- A cor é um mundo de sensações percebido através dos olhos e pode despertar sentimentos e modificar estados de ânimo (a
forma e o espaço).
AUDIÇÃO
- A música pode despertar sentimentos e modificar estados de ânimo; está ligada à memória (a voz, os sons, relacionamentos).
OLFATO
- A perceção do olfato processa-se em zonas do cérebro responsáveis pelas emoções e recordações.
O GOSTO
- A língua distingue pelo menos quatro sabores:
Doce; Salgado; Amargo; Ácido, mas a perceção do sabor combina vários sentidos com a textura, temperatura e estado físico.
O TATO
- Através do tato percebemos a temperatura, diferenciamos o húmido do seco, o suave do áspero, sentimos o vento, a
viscosidade, a aderência.

PERCEÇÃO TÁTIL: A SENSAÇÃO DO CORPO
Discriminação tátil
Propriocepção
(cinestesia)
Nocicepção
Sensação de
temperatura

Requerida para conhecer o tamanho, a forma e a textura dos objetos
É o sentido, a consciência do próprio corpo, informa-nos sobre a nossa postura, movimentos e
equilíbrios
Está relacionada com os sensores da dor, quando ocorre dano químico em algum tecido
Regista o quente e o frio no corpo

O MARKETING EXPERENCIAL
O uso de recursos sensoriais como sons, aromas, texturas e sabores servem para qualificar a experiência do usuário com marcas
e empresas. O conceito experimental traz uma visão contemporânea com o objetivo de incrementar o consumo por meio da
estimulação emocional e individual dos clientes através da integração dos cinco sentidos.

Þ Sentidos

O objetivo dessa estratégia é personalizar a experiência de compra do cliente, destacando a imagem da empresa junto ao
consumidor e a ideia é criar experiências sensoriais por meio da visão, som, tato, paladar e olfato. Cuidados com poluição visual,
para que o produto tenha destaque, sem comprometer o conteúdo da mensagem que o público deve receber e o cuidado na
escolha das cores que farão parte da construção da identidade da marca são algumas das preocupações.
O consumidor tem o hábito de manusear os produtos, independente da necessidade de tocá-los para efetuar a compra.
Portanto, esses itens devem ser expostos ao alcance do público com o intuito de estimular o tato. A opção de fazer testes antes
de adquirir o produto é bem usual e funciona como um forte argumento nas negociações.
Estimular o paladar do cliente oferecendo agrados como chocolates ou balas que podem ser personalizados com a marca, ou
promover degustação, no caso de estabelecimentos que oferecem alimentação são ações bem comuns
O olfato é considerado o sentido mais primitivo e tem conexão direta com o sistema límbico, responsável por controlar as
emoções e as lembranças que proporcionam sensação de bem-estar. As essências são utilizadas para personalizar o ambiente,
estimular o apetite,...
Þ Sentimentos
Faz apelo às emoções pessoais do consumidor com o objetivo de criar experiências afetivas, que variam do humor
medianamente positivo em relação a uma marca até emoções fortes de alegria ou orgulho. Grandes marcas utilizam bastante
essa estratégia através de peças publicitárias com apelo emocional que narram histórias verídicas ou não, mas que
invariavelmente mexem com sentimentos profundos e provocam empatia. Ex: campanhas de natal da Coca-Cola.

Þ Pensamentos

Faz apelo ao intelecto, com o objetivo de criar experiências cognitivas e resolver problemas que envolvam os consumidores
de forma criativa. O impacto ocorre pela surpresa, pelo espanto e pela provocação, causando interesse pela aproximação e
experimentação. É empregado especialmente nos novos produtos de alta tecnologia, projetos, comunicações, etc.

Þ Ações

Procura afetar as experiências, o estilo de vida e os inter-relacionamentos. Enriquece a vida dos clientes melhorando suas
experiências físicas, fornecendo-lhes alternativas para fazer coisas e promovendo mudanças comportamentais. Essa estratégia
também é muito usada nos social media com ações que promovem envolvimento da marca com os consumidores.
Ex: Latas de Coca-Cola com o nosso nome

Þ Relacionamentos (sem certeza que é isto)

Contém aspetos dos sentidos, dos sentimentos, pensamento e ação, mas vai além desses itens e procura atingir sentimentos
individuais, pessoais e privativos. Apela para o desejo de autoaperfeiçoamento, e à necessidade que as pessoas têm de serem
vistas de forma positiva. A experiência de identificação é uma forma de transmitir pela imagem um conceito da marca, ou uma
qualidade que a pessoa deseja vincular a si mesma. Pessoas preocupadas com sustentabilidade vão se identificar com empresas
capazes de administrar seus negócios dentro do mesmo conceito.
Como pode ser visto e percebido

PERCEÇÃO DO ESPAÇO
Distâncias
Volumes
(embalagens com + ou – volume)
Multidão
Atrai e repele ex: restaurante

PERCEÇÃO DO TEMPO
Linear
Passado, presente, futuro (fazer muitas coisas ao mesmo tempo)
Circular
Tempo em circulo, estações do ano, diferentes fases do ano
Processual
Forma como se percebe os dois anteriores. Quando uma tarefa está terminada é
que vamos para outra tarefa; há um tempo para fazer uma coisa de cada vez.

PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO

1.EXPOSIÇÃO
Þ Limiares sensorial: limites para a compreensão desses estímulos (limiares abaixo/acima dos quais não conseguimos
captar)
Þ Absoluto: quantidade mínima que conseguimos distinguir (ex: pessoas que têm ouvido absoluto)
Þ Diferencial: mínima diferença que eu noto (ex: rímel azul)
Þ Terminal: momento em que se deixa de perceber o estímulo (deixa de ser notado) ex: consigo ouvir um som agudo até
um determinado momento
Þ Perceção subliminar: perceção que fica abaixo do limiar da nossa consciência (terminal)

Uma informação é percebida conscientemente quando a registamos no momento presente; por exemplo, quando
observamos o preço de um produto exibido no supermercado. Uma informação é percebida de maneira não consciente quando
não registamos que esse processo está a acontecer.

2. ATENÇÃO

DETERMINANTES PESSOAIS
Þ Necessidades / Motivações / Expectativas
Þ Atitudes
Þ Nível de adaptação
Þ Amplitude
DETERMINANTES DO ESTÍMULO
Tamanho
Cor
Intensidade
Contraste
Posição
Direcionalidade

Movimento
Isolamento
Novidade
Condicionamento
Atração
Mudança de cenário

3. COMPREENSÃO

CATEGORIZAÇÃO – colocamos o estímulo dentro de categorias; catalogados
Comparação de informação com uma categoria que já conhecemos. Em função da semelhança das características e da
coerência.
Funções da categorização:
Þ Simplificação
Þ Conservação do que é aprendido
Þ Direção da ação
Þ Ordem
Þ Significado

ELABORAÇÃO
Tem a ver com os “links” que estabelecemos, temos vários caminhos, ligação das informações que nos vão
chegando com aquela que já temos.
Ex: bolo de chocolate e os eu cheiro (usar vários sentidos)
ORGANIZAÇÃO – estimulo para ser compreendido depende do estímulo e de mim
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Simplificação
Figura/Fundo
Fechamento
Similaridade / Continuidade
Proximidade

Determinantes Pessoais
Þ
Þ
Þ
Þ

Motivação
Conhecimentos
Coerência cognitiva
Expectativas

Determinantes do Estímulo
Þ Propriedades físicas
o Dimensão
o Cor
o Forma
o ...

4. ACEITAÇÃO
como aceitamos a informação e se é ou não aceite
Þ Respostas cognitivas (frias) - conhecimento
Þ Respostas afetivas (quentes)

5. RETENÇÃO
Þ Propriedades fisiológicas do cérebro
Þ Memória
o Memória de Curto Termo
- Sensorial
o

Memória Longo Termo
- Semântica: tudo a ver com símbolos / significados (memória + forte)
- Episódica: acontecimentos que vivemos (momentos episódicos)

A memória é a persistência do adquirido ao longo do tempo. É um processo de aquisição, formação, conservação e
recuperação de informações. Utilizamo-la para toda a atividade. Funciona como um arquivo em constante utilização, exigindo por
isso um bom sistema de gestão, que saberá utilizar os arquivos certos nos momentos mais adequados.

O PROCESSO DA MEMÓRIA

RECUPERAÇÃO
Processo pelo qual se acede à memória de longo termo (MLT). Depende de variáveis psicológicas situacionais.

ESQUECIMENTO
•

Tempo: contribui/interfere no esquecimento. Quanto mais tempo passar mais interfere.

•

Interferência: produz esquecimento. Mkt está sempre a relembrar.
o Proativa: só me lembro do presente, e não do passado (interferência do presente, sobre informação do
passado)
o Retroativa: a informação do passado, faz-nos esquecer a informação atual.

A organização dos conhecimentos faz-se por:
• Categorias
• Protótipos
• Esquemas
• Guiões

ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA

O PROCESSO DA MEMÓRIA

Processos inerentes à memorização:
1. Codificar a informação sensorial;
2. Armazenar a informação;
3. Recuperar e utilizar a informação no processo de interpretação e ação sobre o meio;
4. Esquecimento.

MEMÓRIA E PUBLICIDADE
A originalidade tem mais probabilidades de ser recordada;
A ordem em que é apresentada a informação;
A repetição;
O agrupamento;
O tempo usado para o processamento;
A familiaridade;
O grau de significado para o indivíduo.

APRENDIZAGEM

A aprendizagem é essencial para o processo do comum. Quanto maior é o conhecimento sobre um produto mais dimensões
são consideradas.
O conhecimento dos princípios da aprendizagem serve para entender de que forma os indivíduos geram os seus desejos e
motivações e como se desenvolvem os seus gostos.

CONCEITO
Mudanças relativamente permanentes de atitudes, emoções, critérios de avaliação, de
comportamentos, de formas de resolução de problemas, que resultam da experiência
A maior parte dos comportamentos humanos são aprendidos. Grande parte da comunicação publicitária é transmissão de
experiências.

PROCESSOS BÁSICOS

CONDICIONAMENTO
Þ CLÁSSICO (não temos papel ativo): estímulo neutro pode ser transformado num estímulo condicionado,
produzindo uma resposta condicionada.
A associação entre comportamento e resultados não pode ser controlada.
A resposta é automática e involuntária.
Exemplo: Sede – coca-cola
Þ OPERANTE: condicionamento de comportamento voluntário, controlável através das consequências (reforços
ou punições)
A associação entre comportamento e resultados é aprendida.
A resposta é voluntária.
A ação de aprender depende de nós.
Reforço positivo: estímulos agradáveis que resultam no aumento do comportamento
Reforço negativo: ausência de recompensa, punições
APRENDIZAGEM – quadro comparativo
CONDICIONAMENTO CLÁSSICO
Serve para chamar a atenção e para contribuir/criar um
CONDICIONAMENTO OPERANTE
sentimento positivo relativamente ao objeto.
Resposta estabelecida a um estímulo
O resultado não depende da ação do que aprende
Influencia o desenvolvimento e mudanças de opinião

Não há necessariamente relação E-R
O resultado depende da ação do que aprende
Comportamento dirigido para objetivos

Elementos fundamentais no processo de aprendizagem:
• Importância
• Pista
• Resposta
• Reforço

MODELAGEM
Observação do comportamento dos outros (imitação). São necessárias condições:
Þ Atenção
Þ Retenção
Þ Produção
Þ Motivação

COGNITIVO
Através de processos mentais complexos que utilizam a repetição (reciclagem da informação através da MCT; permite manter
a informação na MCT e faz a transferência para o MLT) e a elaboração (integração do novo estímulo com o conhecimento já
existente).

HEURÍSTICAS DE CONSUMO
Todas as marcas têm valores
Em caso de dúvida uma marca nacional é uma segurança
Os produtos mais baratos são de má qualidade
Os produtos vendidos em grande quantidade são mais baratos que à unidade
Os melhores produtos saem mais caros na fabricação, o que explica que um preço mais caro indica uma qualidade superior
Os produtos em destaques nas gôndolas estão em promoção
A montra indica o que há na loja
...
Þ A aprendizagem por condicionamento tem maior força e é mais rápida. A sua força depende:
• Das caraterísticas do estimulo
• Do reforço

• Do número de repetições
Þ Generalização do estímulo
Þ Modificação de comportamentos
• Adaptação
• Modelagem (tem a ver com a imitação)
• Discriminação

ATITUDES
DEFINIÇÃO
Sobre as atitudes existem diversas definições:
“Organização duradoura do processo motivacional, emocional, percetivo e cognitivo em relação a algum aspeto do mundo
do indivíduo.”
“Predisposição aprendida para responder de uma maneira consistentemente favorável ou desfavorável face a um
determinado objeto.”
“Forma como pensamos, sentimos e atuamos face a algum aspeto do nosso ambiente.”
•
•

As atitudes têm uma estrutura: umas são centrais e outras periféricas (muda mais facilmente).
Predisposição aprendida face a um objeto – salienta a aprendizagem. Podem ser apreendidas através de muitas
variáveis: família, amigos, circunstâncias da vida, satisfação ou não de algo à isto gera ou não determinadas atitudes.

Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Objeto (alvo)
Direção (a favor, contra, neutro)
Grau (intensidade, se gostamos muito ou pouco)
Estrutura (atitudes centrais ou periféricas)
Aprendizagem

CARATERÍSTICAS

FONTES
fatores que influenciam a forma como nós julgamos as experiências que temos
Þ Experiência pessoal
• Necessidades
• Perceção seletiva
• Personalidade
Þ Pertença a grupos
Þ Pessoas importantes na nossa vida

COMPONENTES
Cognitiva (pensamento) – crenças e conhecimentos do consumidor sobre um assunto; está ligada ao grau de envolvimento
relativamente a um objeto – importância de dar informação ao consumidor
Afetiva (emocional) – sentimentos, reações emocionais em relação ao objeto; ligação com a marca através das emoções
Conativa (ação) – predisposição para responder/agir; comportamental – reforços positivos para fazer com que as pessoas
comprem o produto à componente operante.
Formamos atitudes de forma rápida, sem esforço e com resistência à mudança, o que revela que elas desempenham funções
psicológicas importantes e motivam comportamentos congruentes com as avaliações que fazemos.

FUNÇÕES
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Adaptativa: servem para o ajustamento à novidade
Defensiva: defender a autoimagem; proteção do nosso ego
Expressiva: transmitir os nossos sentimentos; comunicar determinados valores
Conhecimento
Preditiva: prever os comportamentos

Þ
Þ
Þ
Þ

Alto envolvimento
Conhecimento e experiência
Acessibilidade da atitude na memória
Confiança na atitude

Quando é que a atitude leva ao comportamento?

COMPONENTES DAS ATITUDES

1. Dar informação aos consumidores, alterar a importância dos atributos Ex: se as pessoas estavam mais focadas no atributo do
preço, foca-se na qualidade
2. Se queremos mudar a componente afetiva das atitudes, o melhor será utilizar, para começar, algum tipo de condicionamento
clássico. Ex: mulheres bonitas associadas aos carros (chama a atenção e gera uma predisposição positiva afetiva)
3. Componente comportamental (da ação): usam-se reforços positivos. Ex: dar amostras, testes de degustação, reforçando a
componente conativa

CONSISTÊNCIA DE ATITUDES
As três componentes tendem a ser consistentes.
Uma mudança numa componente de atitude tende a produzir alterações associadas nas outras componentes

MUDANÇA DE ATITUDES
As atitudes são relativamente pouco estáveis e, portanto, fáceis de mudar. A sua inconsistência proporciona uma ferramenta
importante para o marketing, pois, em função dos objetivos da empresa, podem-se fazer variar as atitudes dos indivíduos perante
os produtos ou serviços.
O conhecimento da forma como os consumidores percebem os produtos é importante para determinar a estratégia que pode
empregar-se para modificar um posicionamento desfavorável, ou para adaptar-se às novas tendências do mercado.
Pode-se definir a persuasão como um esforço de comunicação dirigido a influenciar as atitudes da audiência, seja mediante
a adaptação da mensagem a uma atitude pré-existente, ou modificando o ponto de vista do consumidor.
De forma geral, é muito mais fácil adaptar-se a uma atitude pré-existente do que modificá-la.
A persuasão implica uma modificação no estado de espírito que precede a mudança de comportamento.
Pressupõe sucesso e a intenção de atingir um objetivo específico.
O destinatário é livre de reagir ou não, mas sempre que recebe uma mensagem inicia o seu tratamento.

ESTRATÉGIA PARA MUDAR ATITUDES
Segundo o seu grau de envolvimento
(ligado à motivação que pode ser diferente consoante o objeto dessa motivação. O objetivo é que o consumidor esteja
fortemente envolvido)

•
•

Estratégia de pouco envolvimento - apenas um ou dois atributos chegam para comprarmos alguma coisa
Estratégias de grande envolvimento - importante fornecer informações, o consumidor está disposto a saber mais,
reforçar o elemento cognitivo, afetivo ou comportamental da atitude

•

Elemento cognitivo

•

Elemento afetivo

•

Elemento comportamental

Segundo o seu elemento da atitude

FOCO NA COMPONENTE COGNITIVA
Exemplo: o que sabemos da coca cola zero: não tem calorias, baixas calorias, é uma treta à eu sei que supostamente não tem
calorias nem o mesmo sabor, mas também sei que tem elementos que é prejudicial à saúde à eu tenho uma atitude baseada nas
minhas crenças e conhecimentos, o que faz com que diminua o afeto, e em termos de comportamento de compra, não compro.
Existe o contrário à aumentar as crenças positivas e não estou preocupado com aquilo que os outros dizem.

FOCO NA COMPONENTE AFETIVA

FOCO NA COMPONENTE COMPORTAMENTAL

COMUNICAÇÃO PERSUASIVA
“Tentativa consciente de um indivíduo modificar atitudes, crenças ou comportamentos de outro indivíduo ou grupo pela
transmissão de uma mensagem.”

Þ FATORES RELACIONADOS COM A FONTE

A capacidade das fontes para mudar as atitudes depende:
• Da credibilidade da fonte;
• Da atitude do comunicador;
• Da ligação com a audiência.
• e a sua credibilidade

Quando as fontes de informação são capazes de mudar atitudes é porque há credibilidade da fonte, aquele que comunica
tem facilidade em comunicar, está ligado à audiência (FONTES credíveis, queridas: quanto maior a credibilidade maior o efeito da
mudança). Quanto mais positiva a atitude da fonte mais possibilidade tem de a persuasão existir.

Þ FATORES DA MENSAGEM
•

Estrutura: refere-se à forma como se organizam os elementos da mensagem.
- Salientar os aspetos positivos do produto
- Salientar os positivos e os negativos
- Ordem clímax: mensagem ser encaminhada no sentido de todos os argumentos mais sólidos serem tratados no fim da
mensagem
- Ordem anticlímax: contrário; fica no início os argumentos.
- Ordem piramidal: fica no meio os argumentos; começa-se a história, explica-se o fundamental e dá-se uma conclusão
à história, mas o importante está no meio.

•

Conteúdos das mensagens: finalizar com uma mensagem concreta para evitar que o consumidor obtenha conclusões
erradas, ou nem sequer chegue a elas. Mensagem repetitiva, mas de forma moderada, caso contrário, chegará a um
ponto em que se produz a saturação.

•

Código das mensagens: verbais (palavras), não verbais (gestos) ou paralinguísticos (qualidades da voz e vocalizações).
Tudo o que vai para além da linguagem e tem a ver com as entoações à paralinguísticos.

•

Fatores do recetor: é necessário estudar o alvo da comunicação para saber a influência que terão sobre elas as distintas
mensagens. Traços de personalidade do recetor:
- Autoestima
- Riqueza de imaginação
- Grau de envolvimento (quanto maior o envolvimento mais atenção as pessoas prestam à mensagem, mais informação
procuram e mais críticas são)
- Tipos de crenças (quanto mais fortes são as crenças e valores mais difícil é a mensagem persuasiva produzir o efeito
pretendido)

Þ APELOS DA MENSAGEM são utilizados de forma diferente dependendo da situação específica
•

Emocionais vs Racionais
- Emocional – cria um elo
- Racional – foca os resultados

•

Apelos sexuais
- Chamam a atenção
- Maior efeito em produtos relacionados com sexo

•

Humor
- Chama a atenção mas pode sufocar a mensagem

•

Medo
- Deve ser usado com moderação
Metáfora
- Mensagem seja ela escrita ou oral, que explora as diferenças e semelhanças (estabelece comparações). Ex: o nosso
orçamento de estado é como o queijo suíço (cheio de buracos).

•

•

Metonímia
- Tomar a parte pelo todo. Ex: Para mim, Paris é como se tivesse a falar da França toda. Lisboa é Portugal e o resto é
paisagem.

•

Figuras de estilo

•

Estereótipos
- Avaliação mais emocional, preconceituosa da realidade. Ex: quando falamos dos ciganos, achamos que são aqueles
feirantes e que roubam o mais que podem.

•

Mitos

PERSONALIDADE
O QUE É?
- É a base das diferenças individuais.
- É consistente e durável, embora possa mudar.
- Muitas das suas características são congruentes umas com as outras.
- Representa as propriedades estruturais e dinâmicas de um indivíduo tal como estas se refletem nas suas respostas
características ou peculiares às diferentes situações.
- É formada por características inatas, e pela acumulação de experiências e ações com o meio.

à Padrões característicos e duradouros de pensamento, perceção e comportamento que definem o estilo de cada pessoa e
influenciam as suas interações com o meio, tornando-as únicas.
É simultaneamente um fator de unidade e de comparação. ß

A personalidade pode ser analisada segundo diferentes modelos teóricos.

CARATERÍSTICAS
Þ Distintividade: distinguimo-nos uns dos outros (parecemos todos iguais mas a nossa estrutura é diferente das restantes)
Þ Consistência: a personalidade tem uma estrutura
Þ Estabilidade: reproduzindo os nossos padrões característicos da personalidade ao longo do tempo, mas também vamos
mudando; Consistência tem a ver com a estrutura – não podemos ser ao mesmo tempo coisas totalmente diferentes, tem de
haver uma consistência (Ex: não posso ser branca e preta ao mesmo tempo)
Þ Evolução / Mudança lenta: estável (consistência) e dinâmica.

TEORIAS DA PERSONALIDADE
Existem várias teorias, mas as que nos interessa estudar é as teorias SOCIAIS (o consumo é uma atividade que tem a ver
com o grupo, existe a influência destes e o nosso tipo de consumo é influenciado) e TRAÇOS (capacidade de colocarmos em
conjunto os traços que temos).

TRAÇOS
Vários traços gerais e relativamente estáveis cuja combinação determina a personalidade. Abordagem fatorial (quantitativa). A
personalidade pode ser vista através dos traços que possuímos.
BIG FIVE - testes que analisam as cinco características fundamentais da personalidade; se o grau de extroversão é alto,
provavelmente também o grau de agradabilidade será alta.
• Abertura à experiência
• Consciência
• Extroversão
• Agradabilidade

• Estabilidade emocional

EXTROVERSÃO
Sociável, ativo, volúvel, otimista, bon vivant,
caloroso,...

ESTABILIDADE EMOCIONAL
Calmo, descontraído, sereno,...

ABERTURA À EXPERIÊNCIA
Curioso, criativo, espírito aberto, não
tradicional, tolerante, original

AGRADABILIDADE
Sensível, integro, honesto, altruísta, capaz
de perdoar, inclinado a demonstrar
compaixão,...

Regulariza a motivação
(energia que flui para o
exterior)

INTROVERSÃO
Reservado, sóbrio, discreto,...

NERVOSISMO

Perceção de ameaça

Inquieto, nervoso, sentimento de ser
inadequado,...

Interesse pela novidade

Convencional, conservador, terra à terra,
campos de interesse restritos,...

Regulariza as relações com
os outros

DOGMATISMO

DESAGRADABILIDADE
Cínico, rude, desconfiado, competitivo,
vingativo, irritável, manipulador

CONSCIÊNCIA

NEGLIGÊNCIA

Assiduidade, organização,
Organizado, metódico, fiável, trabalhador,
Irresponsável, preguiçoso, apático,
disciplinado, pontual, escrupuloso,
perseverança
negligente, sem vontade, desleixado,...
ambicioso, perseverante,...
Quando as pessoas são muito convencionais, conservadoras, neuróticas – comportamento de consumo diferente das pessoas
que são abertas à experiência, pessoas mais otimistas, espírito aberto à com base nestes traços percebemos o tipo de pessoas
que estão à nossa frente.
SOCIAIS
Interação dos fatores inatos com os fatores sociais.
Horney classifica a personalidade segundo três tipos de estratégias:
Þ Orientação concordante: daquelas pessoas cuja personalidade gosta de agradar aos outros (Ex: escolho a marca x
porque sei que os meus amigos a valorizam, se fosse só eu sem pensar nos meus amigos e naqueles que me
influenciam, eu não usaria. Mas eu não quero ficar fora do círculo, quero agradar aos outros.)
Þ Orientação agressiva: traços que estão ligados à inovação, querer ser o primeiro, o mais importante, que os outros o
sigam. Personalidade agressiva, querem dominar, serem lideres e ser seguido pelos outros.
Þ Orientação desinteressada: não querem saber das tendências da moda, não querem agradar aos outros e não estão
preocupados que os outros o sigam. O que lhes importa é o conforto e bem-estar, estar bem com eles próprios.
A aplicação das teorias da personalidade ao comportamento do consumidor não é muito linear porque:
• A personalidade não é muito previsível no comportamento de compra;
• Não toma em consideração a situação pessoal de vida do indivíduo;
• Será importante avaliar as situações nas quais os traços de personalidade se vão expressar.

AUTOCONCEITO
(ligado ao comportamento do consumidor)
Sistema dinâmico e complexo de crenças, associadas a valores, que o indivíduo tem acerca de si próprio.
O autoconceito tem duas facetas: Imagem que nós vemos e é refletida pelos espelhos (pessoas) que estão à nossa volta,
pessoas que são importantes para nós e que nós valorizamos, isso é o que vai refletir a imagem, a forma como os outros me veem.
E a autoestima é o quanto eu gosto dessa imagem.
Valores são determinados pela cultura em que estamos (cultura ocidental é individualista, diferente de outras culturas).
Inclui várias componentes avaliativas, nomeadamente:
Þ Autoestima (quantitativa) à o quanto eu gosto de mim
Þ Autoimagem (qualitativa) à qualidade da imagem que eu vejo
Este processo avaliativo desenvolve-se por comparação a um:
Þ Eu Ideal (desejado)
O autoconceito organiza-se nas diferentes áreas da vida e evolui ao longo da existência porque:
Þ A realidade interna vai mudando ao longo da vida
Þ A capacidade de análise e descrição também muda
Desenvolve-se através:
Þ Da avaliação que cada um faz de si próprio;
Þ Da apreciação que os outros fazem de si;
Þ Do significado atribuído a essa apreciação.

Os diversos Eus: (usar o exemplo de uma pessoa anorética)
Þ Eu Real Privado (como cada um se vê)
Þ Eu Real Público (como cada um é visto)
Þ Eu Ideal Privado (como cada um gostaria de ser)
Þ Eu Ideal Público (como cada um gostaria de ser visto)
Quanto maior a distância entre o Eu Ideal e o Eu Real mais infelizes e frustradas as pessoas estão e aí o marketing entre em
ação ao oferecer produtos que fazem aproximar o Eu Ideal.
Marketing procura encontrar esta distância que existe entre o Eu Real e o Eu Ideal e atua neste sentido, oferecendo produtos
para que as pessoas cheguem ao seu Eu Ideal.

IMPORTÂNCIA PARA O MARKETING
•
•
•

•
•

•
•
•

Os consumidores desenvolvem o seu autoconceito por interação psicológica e social e pelo valor que lhe atribuem protegemno e ampliam-no.
Os produtos ou marcas são vistos pelos consumidores como tendo imagens ou significados simbólicos
A posse desses símbolos favorece o autoconceito.
Ex: Se eu tenho uma determinada marca de carro que está associado ao poder – se tiver aquele carro, sinto-me poderosa.
Vou escolher marcas que reflitam características da minha personalidade que eu gostava que os outros vissem.
Os consumidores serão motivados a obtê-los.
As marcas preferidas serão as percebidas como mais consistentes com o autoconceito.
APLICAÇÃO AO CONSUMO
Traços específicos (impulsividade, vaidade,...)
Cruzamento de traços (envolvimento, a motivação para procurar informação, para se interessar por alguma coisa,
inovação,...)
Outras caraterísticas psicológicas
- necessidade de locus de controlo:
- confiança em si:
- autorregulação: pessoas que são mais controladas (ao contrário da impulsividade)

