PSICOSSOCIOLOGIA DO CONSUMIDOR
3ºANO | 1ºSEMESTRE

Psicossociologia – aspetos psicológicos e sociológicos que condicionam o nosso
comportamento enquanto consumidores

O COMPORTAMENTO DE CONSUMO COMO CAMPO DE
ESTUDO
O que procuramos enquanto consumidores? Qualidade
⎯ A sociedade de consumo do século XXI
⎯ Os consumidores
⎯ A dimensão identitária do consumo

1. “O ato de consumo faz parte da nossa vida diária quer tenhamos muito ou
pouco dinheiro.”
⎯ Vivemos debaixo de um paradigma económico, tudo se baseia em trocas
comerciais
⎯ Consumimos a própria informação
⎯ Há bens essenciais sem os quais não podemos viver

2. “Comprar não é apenas uma atividade necessária, mas uma forma de
comportamento atrativa e altamente aprovada.”
⎯ A sociedade atual aprova e impulsiona as pessoas para o consumo, se bem
que hoje as pessoas já se preocupam com o tema da sustentabilidade

I.

A sociedade de consumo

⎯ Global : todo o mundo faz trocas comerciais
⎯ Dinâmica : é sempre preciso alguma coisa nova
⎯ Hedónica : procura o prazer imediato (mas quando conseguem adiar o
prazer imediato, o prazer a longo prazo é maior)
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⎯ Multiplicidade de opções : o que dificulta o mkt no seu trabalho de
surpreender as pessoas
Caracterizada pela (VUCA)
⎯ (V) Volatilidade – rapidez, mudança. Aquilo que hoje está na moda, é
tendência, amanhã já não o é
⎯ (U) Incerteza – imprevisibilidade até mesmo nas ações
⎯ (C) Complexidade - envolve várias ao mesmo tempo difíceis de controlar.
Alterar uma das variáveis traz implicações nas restantes
⎯ (A) Ambiguidade – as relações atuais não são claras (causa-efeito)
Privilegia
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

i.

Impulso em vez de Ponderação
Emoção em vez de Razão
Imagens em vez de Palavras
Gratificação imediata em vez de Satisfação a longo prazo
Prazer em vez de Felicidade
Egoísmo em vez de Altruísmo
Privado em vez de Público
O Agora em vez do Passado e do Futuro
Individualismo em vez de Colectivismo

Tendências de consumo

⎯ Realização
⎯ Personalização (ninguém quer ser igual a ninguém)
⎯ Busca de emoções (fator uau)
⎯ Segurança
⎯ Simplicidade (simples e facilmente descartáveis)
⎯ Partilha (ex: bicicletas)
⎯ Sustentabilidade (começa a ser preocupação dos produtores/consumidores)
⎯ Instantaneidade (querer tudo à distância de um click, para agora)
ii.

As pessoas como consumidores

Estão no centro de um ambiente de mudança no qual são simultaneamente agentes
passivos e ativos.
Muitas vezes somos agentes passivos e tornamo-nos vítimas da sociedade
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⎯ Escolher
⎯ Comunicar
⎯ Procurar/ construir identidade
⎯ Procurar prazer
⎯ Vítimas
⎯ Rebeldes
⎯ Ativistas
Às vezes desempenham vários papéis ao mesmo tempo.

II.

Consumidor

Como consumidores, somos tendencialmente:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Individualistas
Envolvidos
Inovadores
Independentes
Informados
Procuramos autenticidade (qualidade superior, credibilidade, com
valor possível de subir)

Novas carências:
⎯ Tempo (já não há tempo para relaxar – as empresas têm de garantir serviços
rápidos)
⎯ Atenção (há tantos estímulos que é raro quando algum nos capta atenção)
⎯ Confiança (não confiamos nas marcas, mas sim nos consumidores)
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Eu-stress – stress positivo que nos motiva
Bi-stress – stress negativo

Busca a Autenticidade que se traduz na procura de produtos, bens ou serviços
⎯ de qualidade superior e mais fiáveis;
⎯ cujo valor se mantenha ou aumente com o passar do tempo;
⎯ que manifestem credibilidade.
Exigem cada vez mais, querendo um VA superior ao que pagam para obter os
produtos ou serviços.
⎯ A falta de tempo leva-o a preferir empresas que assegurem rápido
atendimento, entrega e serviço.
⎯ 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 sua falta de confiança leva-o à falta de fidelidade a determinada marca ou
fornecedor.

iii.

O consumidor no controlo

Para Kotler (2017) o consumidor
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Tem consciência do que deseja
Procura experiências “UAU”
Informa-se em várias fontes
Decide após informação
Recomenda a outros
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+
Exigência
Mobilidade
Informação
Racionalidade
Poder
Fidelidade

iv.

Estudar os consumidores

⎯ Pluridisciplinaridade
• Múltiplas variáveis
⎯ Interdisciplinaridade
• Complementaridade
⎯ Papel do Marketing
• Segmentação
• Mercados alvo
• Posicionamento
⎯ Satisfação do consumidor

v.

Influências interdisciplinares
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vi.

Fatores que influenciam a decisão de consumo
⎯
•
•
•
•
•

Psicológicos
Conhecimentos
Aprendizagem
Atitudes
Motivação
Personalidade

⎯
•
•
•

Económicos
Recursos
Preço
Formas de pagamento

⎯
•
•
•

Sociológicos
Grupos de pertença
Ciclo de vida
Líderes de opinião

⎯
•
•
•
•

Culturais
Crenças
Classes socias
Valores
Estilo de vida

vii.
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Fatores que influenciam a decisão de consumo
Demografia
Idade
Alteração das estruturas etárias
Alteração da estrutura familiar
Geografia
Raça/etnia
Novos segmentos
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viii.

Dimensão identitária do consumo

O consumo tem três funções principais:
⎯ Social.
⎯ Privada
⎯ Identitária

o Atualmente reconhece-se a centralidade que o consumo tem na construção da
identidade.
o O ato de comprar é uma atividade social diária, encarada como um investimento
nas relações sociais.
o A escolha identitária é moldada por fatores sociais e culturais da sociedade.
o Para Lewis e Phoenix (2004), todo o indivíduo acumula um conjunto de
diferentes identidades, simultaneamente, mediante as diferentes posições
sociais ocupadas.
o Crane (2000) realça a crescente importância atribuída ao consumo na construção
da identidade, em detrimento da esfera laboral.
o O que a pessoa consome não é independente do contexto das relações
estabelecidas com os outros e permite a modificação voluntária das sua
identidade, como crianças a brincar ao “faz de conta”.
o 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 (Miles, 2000), 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.
o A cultura de consumo possibilita a pertença social através da posse material,
sendo os objetos canais de expressão e reconstrução identitária.
o Os bens tornaram-se símbolos da identidade daquele que os usa. A identidade do
indivíduo é estabelecida, comunicada, confirmada, mantida, reproduzida e
transformada através das relações estabelecidas com os produtos.
o Ransome (2005) defende dois aspetos fundamentais ligados ao consumo: por
um lado a satisfação de necessidades e desejos, por outro a satisfação simbólica.
o Na perspetiva simbólica o consumidor adquire os bens/produtos que são mais
valorizados pelo grupo social a que pertence ou desejaria pertencer.
o O consumo tem então uma
⎯ Função instrumental
⎯ Função informativa
⎯ Função expressiva
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1. Modelo adotado

ix.

Motivos

A nossa vida diária resulta das necessidades por satisfazer que vamos tendo.
Pano de fundo sobre o qual se desenrola o nosso comportamento.
Os motivos são as razões que explicam porque precisamos de algo.

Estados internos que mobilizam a energia do corpo e a dirigem de modo seletivo
para objetos.
⎯ Dinamizam a energia corporal
⎯ 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.
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x.

Conceitos

Todos nós, sentimos carências; precisamos 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 surge 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; estamos perante um desejo.

xi.

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.

2. Mecanismos de Defesa
Instrumentos internos aprendidos para fazer face a situações de conflito limitando o
aumento de ansiedade e frustração.
⎯
⎯
⎯
⎯

Repressão
Projeção
Racionalização
Sublimação

Servem para reduzir os conflitos motivacionais, resolver os problemas e manter
o equilíbrio.
A função do Marketing é:
⎯ superá-los
⎯ eliminá-los ou
⎯ reduzir o seu potencial
Para tal, desenvolve atividades que estimulem, lembrem, intranquilizem o
Consumidor.
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 criada. Três classes de conflitos:
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⎯ Atração-Atração
⎯ Atração-Repulsão
⎯ Repulsão- Repulsão

xii.

Hierarquia das necessidades

⎯ Os níveis de satisfação das necessidades variam culturalmente e é necessário
saber que produtos oferecer em cada mercado.
⎯ 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 talvez 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.

3. Necessidades específicas do Consumidor (J.G.Hanna)
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Conforto
Segurança física
Segurança material
Aceitação pelos outros
Reconhecimento
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⎯ Influência
⎯ Desenvolvimento pessoal

xiii.

Envolvimento
⎯
⎯
⎯
⎯

Os consumidores não são todos motivados da mesma maneira.
O envolvimento influencia muito o comportamento de consumo.
Está ligado à natureza e à intensidade das motivações.
O envolvimento é uma variável hipotética – não pode ser medido diretamente,
mas pode chegar-se a ele pelas suas causas.
⎯ 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
É função de:
•
•
•

Pessoa
Objecto
Situação

Caraterísticas:
•
•
•

Intensidade
Persistência
Natureza
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4. Dimensões do Envolvimento

5. Perfis de Envolvimento
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Interesse (I)
Importância do risco (Imporisk)
Probabilidade de erro (Proberr)
Significado (S)
Prazer (P)

6. Envolvimento e atitudes de compra

7. Implicações para a Comunicação de Marketing
Dado que o envolvimento varia de acordo com os consumidores e a situação é
necessário ao Marketing tentar mover os pouco envolvidos para um maior
envolvimento, usando diferentes técnicas:

13

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Apelar às necessidades hedónicas;
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
xiv.

O que é?
⎯ Disciplina emergente no campo do Comportamento do Consumidor.
⎯ É neuro-pesquisa em Marketing.
⎯ Utiliza conhecimentos das neurociências bem como da fisiologia, biologia,
psicologia, entre outros, para conhecer os processos cerebrais de resposta a
estímulos do marketing.

1986
David Lewis, psicólogo da Universidade de Sussex, realiza uma série de experiências
com electroencefalografia quantificada, para avaliar respostas cerebrais dos seus
pacientes quando expostos a mensagens publicitárias televisivas.
1991
António Damásio neurocientista português, publica a Hipótese dos Marcadores
Somáticos, onde explica a importância e o papel das emoções e do sentimento nos
processos de tomada de decisão.
1995
Gerard Zaltman , da Universidade de Harvard, usa a fRMI para analisar a reação dos
consumidores a campanhas publicitárias de algumas marcas conceituadas.
2002
Foi fundada a primeira empresa especializada em neurociência aplicada ao consumo,
Brighthouse, através de uma parceria entre um consultor de marketing e uma
universidade NEUROMARKETING
2002
Ale Smidts, da universidade de Roterdão, usou numa conferência, o termo
neuromarketing como “o ramo que se socorre de técnicas de neuroimagiologia para
verificar a reacção cerebral dos consumidores a diversos estímulos de marketing”.
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2007
É publicado o primeiro grande estudo em neuromarketing, monitorizado por Read
Montague, que relata uma experiência com fRMI onde são analisadas as reacções
dos consumidores a duas grandes marcas, Coca-cola e Pepsi.
2009
Martin Lindstrom, consultor de maketing, publicou uma obra que resume os
resultados de várias experiências realizadas em neuromarketing.
2011
É lançado o primeiro livro de neuromarketing escrito por um português, Fernando
Rodrigues, intitulado “A influência do neuromarketing nos processos de tomada de
decisão.”
2014
É criada em Portugal a NeuroMarketICN-Intelligence Consumer Neuroscience
Agency, Lda.

xv.

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” (Drolers e Roullet,2008)
O neuromarketing responde com um maior grau de certezas a muitas das
perguntas que sempre nos fizemos; como, por exemplo:
⎯ Que estímulos deve conter um anúncio para conseguir um maior grau de
impacto;
⎯ 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 os clientes para que permaneçam mais tempo num ponto de
venda, aumentem seu volume de compras e regressem lá;
⎯ Que tipo de qualificação deve ter uma força de vendas para que seja
competitiva.
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xvi.

Funções do cérebro triúno (Paul McLean – 1990)

⎯ Reptiliano – básico, instintivo, sobrevivência. Situa-nos no presente,
impulsivo.
⎯ Límbico – sentir, desejar, aprender e repetir um comportamento que teve
êxito. Memória.
⎯ Neocórtex – processos intelectuais superiores. Antecipar, planificar,
visualizar.

xvii.

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, através dos órgãos dos sentidos,
de um estímulo que, em seguida, é enviado ao cérebro. A perceção pode então ser
definida como 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 - mecanismo fisiológico através do qual os órgãos sensoriais registam e
transmitem os estímulos externos
Interpretação que permite organizar e dar um significado aos estímulos recebidos.

Perceção: Processo interpretativo operando sobre os dados sensoriais
Perceber
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⎯ proximidade no espaço e no tempo
⎯ possibilidade de acesso direto ou imediato
✓ Incluir os dados em categorias ou classes
✓ Tomar decisões

xviii.

Características fundamentais da perceção
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

É subjetiva
É seletiva
É temporal
Simplificadora
Cumulativa

Apesar de os estímulos sensoriais poderem ser os mesmos para todos os
indivíduos, cada um 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 (conjuntos organizados de crenças e
sentimentos figuras mentais de eventos ou objetos)
e
⎯ Envolvem quatro etapas de processamento de informação:
✓ Atenção seletiva
✓ Compreensão
✓ Codificação e simplificação
✓ Armazenamento e retenção
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III.

xix.

Os sentidos

A visão
⎯ A visão é o mais poderoso de todos os sentidos. No entanto, nem sempre
vemos o que pensamos ver.
o Selecionamos pequenos detalhes e o nosso cérebro constrói o
restante com ajuda da memória.
⎯ A cor é um mundo de sensações percebido através dos olhos
o Pode despertar sentimentos e modificar estados de ânimo
⎯ A forma
⎯ O espaço
⎯ A música pode despertar sentimentos e modificar estados de ânimo; está
ligada aos sentimentos e às emoções.
⎯ A voz
⎯ Os sons
o Sons específicos estão associados a bens específicos

xx.

O olfato
⎯ A perceção do olfato processa-se em zonas do cérebro responsáveis pelas
emoções e recordações.
⎯ Algumas das nossas impressões olfativas mais poderosas são formadas na
infância.
⎯ A forma como percebemos os odores é culturalmente determinada.
⎯ É o único sentido que não podemos desligar.
⎯ É o mais direto e mais básico e muito poderoso na evocação de memórias.
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xxi.

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.

xxii.

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 táctil: é requerida para conhecer o tamanho, a forma e a
textura dos objetos.
⎯ Proprioceção (cinestesia): É o sentido, a consciência do próprio corpo,
informa-nos sobre nossa postura, movimentos e equilíbrios.
⎯ Nociceção: Está relacionada com os sensores da dor, quando ocorre dano
químico em algum tecido.
⎯ Sensação de temperatura: Regista o quente e o frio no corpo.

xxiii.

Objetivo da comunicação sensorial
⎯ Envolver emocionalmente
⎯ Otimizar entre perceção e realidade
⎯ Proteger a identidade

IV.
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

O marketing experiencial

Sentidos
Sentimentos
Pensamentos
Ações
Relacionamentos
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(exemplos)
⎯ Disney (espalhar magia)
⎯ Coca-Cola ( a marca da alegria)
⎯ Nike (just do it)

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

xxiv.

Exposição
⎯ Limiares sensoriais
o Absoluto
o Diferencial
o Terminal
⎯ Perceção subliminar

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

xxv.

Atenção

Determinantes Pessoais
⎯
⎯
⎯
⎯

Necessidades/Motivações/Expectativas
Atitudes
Nível de adaptação ´
Amplitude

Determinantes do Estímulo
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

xxvi.

Tamanho
Cor
Intensidade
Contraste
Posição
Direccionalidade
Movimento
Isolamento
Novidade
Condicionamento
Atração
Mudança de cenário

Compreensão

⎯ Categorização
⎯ Elaboração
⎯ Organização
o Simplificação
o Figura/Fundo
o Fechamento
o Similaridade/ Continuidade
o Proximidade
⎯ Determinantes Pessoais
⎯ Determinantes do Estímulo
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8. Categorização
Comparação de informação com uma categoria que já conhecemos. Em função
da semelhança das características e da coerência.
Funções da categorização:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Simplificação
Conservação do que é aprendido
Direção da ação
Ordem
Significado

Determinantes Pessoais
⎯
⎯
⎯
⎯

Motivação
Conhecimentos
Coerência cognitiva
Expectativas

Determinantes do Estímulo
⎯ Propriedades físicas
o Dimensão
o Forma
o Cor
o …

xxvii.

Aceitação
⎯ Respostas cognitivas (frias)
⎯ Respostas afetivas (quentes)

xxviii.

Retenção
9. A memória

Persistência do adquirido ao longo do tempo.
Processo de aquisição, formação, conservação e recuperação de informações. Dá-nos
identidade e localização. Utilizamo-la para toda a atividade. Funciona como um
arquivo vivo em constante utilização, exigindo por isso um bom sistema de gestão,
que saberá utilizar os arquivos certos nos momentos mais adequados.
Memória de longo termo: armazena permanentemente e sem limite informação de
toda a espécie;
⎯ Implícita (Não Declarativa)
Conhecimento procedimental
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⎯ Explícita (Declarativa)
Memória semântica: armazena representações cognitivas da realidade
e é composta por associações e combinações de blocos de informação,
de categorias de significados;
Memória episódica: armazena a sequência de eventos nos quais a
pessoa participou.

•
•

Propriedades fisiológicas do cérebro
Memória
o MCT
▪ Sensorial
o MLT
▪ Semântica
▪ Episódica

10. O processo da memória

•

Recuperação

Processo pelo qual se acede à MLT. Depende de variáveis psicológicas e situacionais.
•

Esquecimento
o Tempo
o Interferência
▪ Proactiva
▪ Retroativa
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A organização dos conhecimentos faz-se por:
⎯
⎯
⎯
⎯

xxix.

Categorias
Protótipos
Esquemas
Guiões

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
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•
•
•

A aprendizagem é essencial para o processo do consumo. Quanto maior é o
conhecimento sobre um produto mais dimensões são consideradas.
Os marketers fazem um esforço considerável para se assegurarem de que os
consumidores conhecem os seus produtos.
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, de emoções, de critérios de
avaliação, de comportamentos, de formas de resolução de problemas, que resultam da
experiência e da observação.
A maior parte do comportamentos humanos são aprendidos. Grande parte da
comunicação publicitária é transmissão de experiências.

Tipos de aprendizagem
(na perspectiva do Marketing):
•
•
•
•

Hábitos de consumo
Aprendizagem cognitiva
Aprendizagem de atitudes
Comportamentos

Elementos fundamentais no processo de aprendizagem:
•
•
•
•

Importância
Pista
Resposta
Reforço

Processos básicos
•

•
•

Condicionamento
o - clássico
o operante
Modelagem
Cognitivo
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Condicionamento clássico
Fase 0 Estímulo condicionado nenhuma salivação
(campaínha)
Fase 1 Estímulo incondicionado RI
(carne)

(salivação)

Fase 2 EC + EI RI - salivação
(campaínha + carne)
Fase 3 EC RC – salivação
(campaínha)

Condicionamento operante

Quadro Comparativo
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Modelagem
Observação do comportamento dos outros. São necessárias condições:

•
•
•
•

Atenção
Retenção
Produção
Motivação

Cognitiva
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 a MLT) e a elaboração (integração do novo estímulo com o
conhecimento já existente).

Heurísticas de consumo
• Todas as marcas têm valor
• 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 destaque nas gôndolas estão em promoção.  Quanto maior é a
loja mais barata é.

• A montra indica o que há na loja.
o A aprendizagem por Condicionamento tem maior força e é mais rápida. A sua
força depende:
• Das características do estímulo
• Do reforço
• Do número de repetições
o Generalização do estímulo
o Discriminação
o Modificação de comportamentos
• Adaptação
• Modelagem

27

Atitudes
Definições
•
•
•

Organização duradoura do processo motivacional, emocional, perceptivo e
cognitivo em relação a algum aspecto do mundo do indivíduo.
Avaliação relativamente global e duradoura de um objecto, assunto, pessoa
ou acção, que foi aprendida.
Forma como pensamos, sentimos e actuamos face a algum aspecto do nosso
ambiente

Características
•
•
•
•
•

Objecto
Direcção
Grau
Estrutura
Aprendizagem

Fontes
Experiência pessoal
•
•
•

Necessidades
Percepção selectiva
Personalidade.

Pertença a grupos
Pessoas importantes na nossa vida

Componentes
• Cognitiva - crenças e conhecimentos do consumidor sobre um assunto.
• Afectiva - sentimentos, reacções emocionais em relação ao objecto
• Conativa - predisposição para responder.
Funções
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.
•
•
•
•
•

Adaptativa
Defensiva
Expressiva
Conhecimento
Preditiva
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As atitudes
RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO
Numa perspectiva tradicional o comportamento poderia ser previsto a partir do
conhecimento das atitudes. Um objectivo do marketing tem sido estabelecer um
elo de ligação definitivo entre atitudes e comportamento.
ATITUDE ---------------> COMPORTAMENTO
INFLUENCIA

Mas a relação não é directa porque
COMPORTAMENTO -------------→ ATITUDE
ÀS VEZES INFUENCIA

Quando é que a atitude leva ao comportamento?
•
•
•
•

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

Consistência de Atitudes
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Componentes das atitudes
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