
  

 

 

O PROCESSO DE DECISÃO E FATORES DE INFLUÊNCIA NA COMPRA 

COMPARADA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 

 

Gardênia Mendes de Assunção 

Universidade Federal Fluminense-UFF 

 

Priscila Santos Silva 

Universidade Federal Fluminense-UFF 

 

RESUMO 

Esta pesquisa trata do comportamento do consumidor e do processo de decisão em relação à 

produtos de compra comparada, com foco em eletroeletrônicos, desde sua aquisição até o 

descarte, no sentido de identificar o nível de envolvimento dos consumidores no processo e 

também de sua consciência ambiental. Os bens dessa categoria escolhidos para a pesquisa foram: 

notebooks, tablets e celulares.  O estudo foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior, 

através de uma pesquisa qualitativa com a revisão da literatura e a aplicação de um questionário 

elaborado a partir modelos de diagnóstico do processo de tomada de decisão do consumidor de 

Kotler (1996) e Blackwell; Miniard e Engel (2011). O resultado mostrou um alto envolvimento 

dos consumidores no processo de compra diante das características dos produtos que mais 

valorizam. No entanto, no que se refere ao descarte pós-consumo, os dados mostraram que a 

preocupação dos consumidores é baixa, o que exige das empresas através do marketing 

desenvolver estratégias que visem a conscientização dos consumidores em relação a esse 

aspecto. 

Palavras Chave:  Decisão de Compra; Compra Comparada; Consumo Consciente. 

 

ABSTRACT 

This research deals with consumer behavior and the decision process regarding comparative 

purchasing products, focusing on electronics, from their acquisition to their disposal, in order 

to identify the level of consumer involvement in the process and also their environmental 

awareness. The goods in this category chosen for the research were: notebooks, tablets and cell 

phones.  The study was conducted in a Higher Education Institution, through a qualitative 

research with literature review and the application of a questionnaire prepared from diagnostic 

models of the consumer decision-making process of Kotler (1996) and Blackwell; Miniard and 

Engel (2011). The result showed a high involvement of consumers in the purchasing process in 

view of the characteristics of the products they value most. However, with regard to post-

consumption disposal, the data showed that consumer concern is low, which requires 

companies through marketing to develop strategies aimed at raising consumer awareness of this 

aspect. 

Key words: Purchase Decision; Comparative Purchasing; Conscious Consumption. 



  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Todos os dias os consumidores têm contato com diversas informações sobre produtos, 

marcas e estilos com os quais se identificam ou não. As empresas direcionam seus produtos, 

serviços ou ideias apenas para grupos específicos de consumidores. As marcas com frequência 

têm imagens ou personalidades claramente definidas que a propaganda, embalagem, atribuição 

de marca e outros elementos de marketing ajudam a moldar (SOLOMON, 2016). Isso se torna 

mais nítido quando os produtos em questão são bens de compra comparada.  

De acordo com Kottler (1996), bens de compra comparada são bens comprados com 

menor frequência, cujas características de adequação, qualidade, preço e estilo o consumidor 

compara cuidadosamente, o que exige mais tempo e esforço na busca por informações para 

fazer comparações. O risco envolvido, custo da compra mais alto e a menor frequência 

justificam que o consumidor realize uma pesquisa antes de efetuar a compra. A pesquisa se 

relaciona com os atributos que o consumidor considera importantes, e nessa categoria de bens, 

os produtos eletroeletrônicos caracterizam com efetividade esse esforço de comparação na hora 

de o consumidor adquiri-los.  

O mercado de produtos eletroeletrônicos apresenta-se como o mais dinâmico diante do 

atual contexto da vida moderna, em que os consumidores buscam produtos que possam torna 

as rotinas diárias menos desgastantes.  Nessa perspectiva, as empresas desenvolvem produtos 

de alta tecnologia e eficiência para atender essas necessidades. Em 2016, as indústrias de 

eletroeletrônicos no Brasil, apresentaram um faturamento de R$ 129,4 bilhões, apesar da 

retração no mercado com relação as vendas de 2015. O faturamento do setor em 2018 atingiu 

R$ 146,1 bilhões, crescimento nominal de 7% em relação a 2017. O setor é um dos mais 

representativos na economia brasileira (ABINEE, 2017; 2019).  

A cadeia produtiva de produtos e equipamentos eletroeletrônicos é classificada pelo 

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (MDIC), no Brasil como sendo: 

linha marrom: televisor tubo/monitor, televisor plasma/LCD/monitor, DVD/VHS, produtos de 

áudio; linha Verde - desktops, notebooks, impressoras, aparelhos celulares; linha branca: 

geladeiras, refrigeradores e congeladores, fogões, lava-roupas, ar-condicionado; e linha azul: 

batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos e furadeiras (MDIC, 2013). 

Assim, o consumidor dispõe de produtos modernos dos quais a aparência, o formato, a 

cor, ou fatores bem mais sutis como o simbolismo que uma marca representa podem influenciar 

seus processos de decisão, entretanto de acordo com Narang e Mishara (2014), o efeito da 

tomada de decisão do consumidor no campo dos produtos de tecnologia é complexo diante das 

variáveis que influenciam esse processo. Nesse sentido o Marketing tem importante papel na 

compreensão da mentalidade do consumidor e de suas necessidades.  

Solomon (2016), afirma que as escolhas de uma pessoa são em grande medida uma 

afirmação de seu estilo de vida, o que diz muito sobre seus interesses e quem ela gostaria de 

ser. São os benefícios intangíveis que muitas vezes costumam ser determinantes no processo 

decisório de compra. No entanto, apesar dos benefícios, os produtos apresentam um desafio aos 

consumidores com relação à destinação final pós-consumo como forma de reduzir os resíduos 

que possam ser gerados.  

Diante do exposto, o objetivo desse artigo é analisar o comportamento dos 

consumidores e os processos de decisão de compra de bens de compra comparada desde a 

aquisição ao descarte, e suas preocupações com relação aos impactos ambientais, considerando 



  

 

para este estudo os seguintes produtos da categoria de eletroeletrônicos: celulares, tablets e 

notebooks, com base no diagnóstico do processo de tomada de decisão do consumidor, tendo-

se como referência Kotler (1996) e Blackwell, Miniard e Engel (2011).   

Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: analisar a percepção dos 

consumidores com relação às informações dos produtos: verificar o nível de influência dos 

produtos na decisão de compra; verificar a preocupação dos consumidores com relação ao 

descarte pós-consumo. Identificar o nível de consciência com relação aos impactos de suas 

decisões ao meio ambiente. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Compra Comparada e  Fatores de Influência na Tomada de Decisão  

Os produtos de compra comparada caracterizam-se por exigir do consumidor um maior 

esforço e tempo na tomada de decisão diante da necessidade de buscar informações e de 

escolher a melhor opção. São exemplos desses produtos: eletrodomésticos, eletrônicos, e 

vestuário, no que se refere a produtos de marca. São bens que, durante o processo de seleção e 

compra, o cliente caracteristicamente compara em termos de adequação, qualidade, preço e 

modelo. A compra comparada é um processo planejado, que geralmente ocorre em baixa 

frequência, mas que está relacionado ao alto envolvimento do consumidor com o produto. 

(BLACKWEL; MINIARD; ENGEL, 2011). 

É difícil ignorar o impacto cultural, embora muitas pessoas pareçam não perceber o 

quanto ele influencia suas preferências. Como integrantes de uma grande sociedade, as pessoas 

compartilham determinados valores culturais e crenças firmemente arraigadas sobre o modo 

como o mundo deve funcionar. Os membros de subculturas ou grupos menores dentro dessa 

cultura também compartilham valores (SOLOMON, 2016).  

A tomada de decisão de compra envolve também aspectos relacionados aos estilos 

comportamentais do consumidor que se referem aos aspectos cognitivos e afetivos que refletem 

a personalidade do consumidor. São estilos próprios caracterizando dessa forma, a 

individualidade nas escolhas e no processo de compra (WESTBROOK et al., 1986, apud 

CASTRO, 2012). Esses aspectos influenciam a tomada de decisão do consumidor levando-o a 

um processo de comparação entre as alternativas disponíveis de produtos principalmente no 

que se refere a produtos de maior valor, avaliando o que melhor atende sua necessidade ou 

desejo. 

Muitas variáveis tornam os consumidores iguais ou totalmente diferentes uns dos outros, 

por exemplo, consumidores de diferentes faixas etárias têm necessidades e desejos bastante 

diferentes. Já os de mesma classe social e renda, por serem aproximadamente iguais em termos 

de renda e posição social, tendem a ter predileções e interesses parecidos. Além disso, elas 

tendem a compartilhar muitas ideias e valores quanto ao modo de viver a vida (SOLOMON, 

2016).  

Assim, o processo de compra constitui-se como um desafio para o Marketing, no 

sentido de desenvolver estratégias que identifiquem as necessidades a partir dos estilos dos 

consumidores. Importante contribuição nesse processo é o modelo de diagnóstico do processo 

de tomada de decisão de Blackwell, Miniard e Engel (2011). Por essa análise é possível 

identificar as variáveis que influenciam a decisão de compra por parte do consumidor. 



  

 

 

2.2 O Processo de Decisão de Compra e o Comportamento do Consumidor 

 

O processo de decisão de compra (PDC) tem sua fundamentação no modelo proposto 

por Blackwell, Miniard e Engel (2011), que se caracteriza por um mapa das mentes dos 

consumidores que os profissionais de marketing e gerentes podem utilizar para composição de 

seus mix de produtos, estratégias de comunicação e vendas. De acordo com o modelo de (PDC), 

as decisões tomadas pelos consumidores são feitas de forma esquematizada, e são influenciadas 

diferentes forças internas e externas que interagem e afetam o modo de pensar, avaliar e agir 

dos consumidores. 

O modelo de PDC mostra como as pessoas solucionam seus problemas rotineiros que 

levam à compra e ao uso de produtos de todos os tipos. Esse processo envolve as variáveis: 

reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação de alternativa pré-compra, 

compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte (BLACKWEL; MINIARD; ENGEL, 

2011). 

Para Solomon et al. (2006, p. 33) o campo do comportamento do consumidor abrange 

uma grande área de estudos: “é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. O autor ainda afirma que esse comportamento se caracteriza 

por decisões, cognitiva, habitual e afetiva e ainda que “toda decisão de consumo é uma resposta 

a um problema, ou necessidade”. 

Rhaman et al. ((2017) argumentam que a percepção do comportamento do consumidor 

não é tarefa fácil pois na maioria das vezes, estes podem expressar suas necessidades e 

expectativas com base em situações já vivenciadas. A falta de consciência de sua motivação é 

outro fator que pode fazer com o consumidor mude de opinião no momento da compra.  A 

mudança comportamento de compra do consumidor pode estar relacionada a influência de 

vários são os fatores tais como: cultural, social, pessoal e psicológico, sendo o primeiro o que 

exerce maior influência nas decisões de compra. (KOTLER, 2010) 

O processo de decisão de compra se inicia com a identificação de alguma necessidade 

que faz com que o consumidor se ele necessita de determinado produto ou serviço. De acordo 

com Kotler (1996), o comportamento do consumidor no processo de decisão de compra é 

influenciado por cinco estágios que podem interferir na tomada de decisão:  o reconhecimento 

das necessidades, a busca por informações, a avaliação das alternativas, decisão de compra e o 

comportamento pós-compra. A descrição das etapas na figura 1, apresenta o contexto que 

envolve o processo de decisão de compra. 

 

 
Figura 1 - Processo de decisão do consumidor 

 

 
Fonte: Adaptado de Kotler (1996) e Blackwell, Miniard e Engel (2011) 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2011), embora haja variações no processo de decisão, 

comumente ele apresenta-se como na figura acima. Os autores colocam a fase do consumo entre 
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a decisão de compra e o comportamento pós-compra, inserindo uma última fase, que é a do 

descarte, no qual o consumidor decide o que fazer com o produto consumido. 

2.2.1 Reconhecimento da Necessidade 

  

Esta etapa se inicia quando o comprador reconhece um problema ou necessidade, 

percebendo a diferença entre uma situação real e uma situação desejada. A necessidade pode 

ser impulsionada por estímulos internos e externos. No entanto, os consumidores não andam 

simplesmente até uma loja e dizem "eu reparei que você tem coisas para vender; tenho algum 

dinheiro guardado e gostaria de gastá-lo" (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011).  

 

2.2.2 Busca por Informações  

 

Os consumidores começam a buscar informações e soluções para satisfazer as suas 

necessidades não atendidas. Essa busca pode ser interna, recuperando o conhecimento, ou 

externa, coletando informações familiares e sobre o mercado. Algumas vezes os consumidores 

buscam passivamente informações ao seu redor prestando a atenção aos anúncios, lojas de 

varejo e internet (BLACKWEL, MINIARD; ENGEL, 2011). 

 

2.2.3 Avaliação das Alternativas  

 

Há diversos processos de avaliação de decisão sendo que, a maioria dos modelos atuais, 

é orientada cognitivamente, isto é, o consumidor forma julgamentos sobre produtos em base 

racional e consciente, desenvolvendo um conjunto de crenças em relação à marca. As crenças 

são formadas de acordo com as experiências dos consumidores sendo filtradas através da 

percepção, distorção e retenção (KOTLER, 1996).  

 

2.2.4 Decisão de Compra  

 

No processo de decisão de compra, os consumidores normalmente monitoram diversos 

atributos e as alterações nesses atributos podem as suas escolhas. Os consumidores às vezes 

compram algo diferente daquilo que pretendiam ou optam por não comprar nada em razão de 

algo que aconteça durante o estágio de compra ou escolha. Se um consumidor reconhece um 

aumento de preço numa marca de sua preferência, ele frequentemente avalia o motivo do 

aumento para determinar se essa alteração é justa ou não. Se considerar a alteração injusta, suas 

intenções de compra tenderão a diminuir (BLACKWEL; MINIARD; ENGEL, 2011).  

 

2.2.5 Consumo 

 

 Após o consumidor realizar a compra e tomar posse do produto, o consumo poderá 

ocorrer tanto imediatamente, como em um momento posterior. Ele poderá experimentar duas 

sensações: a satisfação ou a insatisfação, sendo que a satisfação acontece quando o produto 

alcança ou excede a expectativa, e a insatisfação, quando ocorre o contrário (KOTLER, 1996). 

2.2.6 Comportamento Pós-compra  

 



  

 

Após efetuar a compra do produto o consumidor experimenta o nível de satisfação ou 

de insatisfação, ou seja, o trabalho do fabricante não termina quando o produto é comprado, 

mas continua no período de pós-compra (KOTLER, 1996). A satisfação ocorre quando a 

performance percebida confirma as expectativas do consumidor, ou seja, quando o produto 

atende às expectativas. Por outro lado, quando experiências e performance frustram expectativa, 

ocorre a insatisfação (BLACKWEL; MINIARD; ENGEL, 2011).  

 

2.2.7 Descarte 

 

 O descarte é o último estágio do processo de decisão do consumidor. Os consumidores 

têm diversas opções para que se desfaçam do produto ou produtos, incluindo o descarte 

completo, a revenda ou a reciclagem. Quando uma pessoa finaliza o uso de um produto, procura 

descartá-lo de alguma forma, podendo escolher entre revendê-lo a outro consumidor, trocá-lo 

por outro produto o que melhor lhe convier, ou optar por reciclá-lo. (BLACKWEL; MINIARD; 

ENGEL, 2011). 

 

2.3  O Consumidor e a Responsabilidade Ambiental 

 

 De acordo com Solomon (2016), atualmente os consumidores adquirem coisas com as 

quais seus antepassados sequer sonhavam. Hoje, a maioria das pessoas vivem em centros 

urbanos abarrotados de pessoas e essa aglomeração nos centros urbanos, associada ao 

crescimento populacional demanda, pode ser considerada uma benção ou uma maldição. 

Milhões de pessoas vivem na miséria e todos sentem os efeitos do crescimento desenfreado que 

contribui para a poluição do ar, do solo e da água. 

Consumidores consideram valores tais como o bem-estar pessoal e familiar, a justiça e 

o equilíbrio em suas decisões de compra, refletindo uma compreensão do processo de consumo 

inserida em um contexto social. O consumidor consciente é entendido como aquele que é ciente 

dos seus atos e das consequências de suas opções, possuindo entendimento suficiente para 

vislumbrar quais são os impactos de suas opções de compra no meio ambiente e na sociedade 

(AFONSO et al., 2016).  

O despertar para um comportamento mais responsável se inicia por ações mais simples, 

que exigem baixo nível de engajamento individual e baixo emprego de recursos. São ações 

como a economia de água e energia, as quais podem representar, inclusive, ganhos econômicos 

para aqueles que adotarem essas práticas sustentáveis através de ações que reflitam suas 

preocupações com o meio ambiente e sua sustentabilidade (AFONSO et al., 2016).  

Às empresas cabe uma parte substancial dos problemas ambientais e da implementação 

de práticas produtivas com vistas à proteção e preservação ambiental. Entretanto, os 

consumidores têm um importante papel nesse contexto, haja vista encontrarem-se no último 

estágio do processo, cabendo a estes o desenvolvimento de uma consciência sobre o uso através 

das escolhas de alternativas de produtos de menores impactos ambientais e o correto descarte 

desses produtos. Todas essas questões estão diretamente relacionadas com o comportamento 

do consumidor e com o impacto que as empresas e os consumidores têm sobre o futuro e o 

mundo a ser deixado para as próximas gerações (SOLOMON, 2016).  

3 METODOLOGIA 



  

 

A metodologia para a realização do estudo teve como base a pesquisa bibliográfica e 

de campo. De acordo com Gil (2008, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

Caracteriza-se como pesquisa descritiva, utilizando-se de estratégias qualitativas e quantitativas. 

É descritiva por ter como objetivo principal a descrição de algo e apenas relatar como ocorrem 

certos fenômenos ou como se comportam certas variáveis em determinada situação, sendo 

orientada por hipóteses teóricas pré-estabelecidas sobre o fenômeno estudado. (MALHOTRA, 

2006).  

A seleção da amostra foi não intencional (ou aleatória) caracterizando-se como não 

probabilística. De acordo com Cooper e Schindler (2011), nesse tipo de amostra o pesquisador 

não tem qualquer controle para garantir a precisão, mas isso não invalida sua utilização.  Os 

dados foram coletados por meio de aplicação de questionários online em dois campus de uma 

universidade pública federal, totalizando 83 participantes. 

O questionário foi estruturado por dois conjuntos de questões. No primeiro bloco foram 

levantadas informações sobre o perfil dos respondentes. No segundo bloco tendo como base o 

diagnóstico do processo de tomada de decisão do consumidor, tendo como referência Kotler 

(1996) e Blackwell; Miniard e Engel (2011), foram definidas as variáveis relacionadas aos 

fatores de decisão, tendo-se como proposta de tomada de decisão a compra de equipamentos 

eletroeletrônicos: celulares, tablets e notebooks.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Para as análises dos resultados foram estabelecidas as categorias de análises, conforme 

descritas no quadro a seguir. 

Quadro 1: Quadro de referências das categorias de análises 

Categorias de Análises Critérios 

Perfil dos respondentes 
Ocupação; gênero; idade; estado civil e responsabilidade com 
relação à renda familiar. 

Processo de decisão de 

compra 

Produtos comprados; tempo de compra, local da compra se loja 

física ou internet, atributos mais e menos valorizados na compra do 

produto. 
 

Responsabilidade 

ambiental  

Em que momento é realizada a troca do produto se antes ou no final 

do ciclo de vida do produto. 

 

Descarte De que forma os produtos usados são descartados 
    Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

4.1 - Perfil dos Respondentes 

  

No total, 83 pessoas responderam ao questionário e ao serem questionados sobre sua 

ocupação, 69,1 % declararam serem estudantes, 27,7 % estavam empregados, 2,1% tinha outra 

ocupação e 1,1% estavam sem ocupação no momento. Ressalta-se que nesta categoria os 

respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa, o que resultou em um número 

considerável de respostas dos que se declaram empregados e estudantes ao mesmo tempo. Os 



  

 

estudantes em sua maioria em nível de pós-graduação. Para outra ocupação uma pessoa 

respondeu ser empresário, como empreendedor individual. Outros respondentes da mesma 

categoria não especificaram a qual ocupação pertenciam. 

                                  Figura 1:  Ocupação dos respondentes 

 
             Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao gênero, 66,3% eram do sexo feminino, enquanto 33,7%, do sexo 

masculino. Não houve respondente que não se identificou em relação aos dois gêneros em 

questão.  

 

Figura 2:  Gênero dos respondentes 

 
                       Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A faixa etária predominante entre os respondentes se situou entre 18 e 29 anos, com 45, 

8% destes, seguida de 25,3% dos respondentes entre 30 e 39 anos, 15,7% entre 40 e 49 anos e 

13,2% com mais de 50 anos.  

 

 

Figura 3:  Idade dos respondentes 



  

 

 
                        Fonte: Dados da pesquisa  

 

        O estado civil dos respondentes foi de 54,2% de pessoas solteiras, 34,9% eram 

casados, 8,4% eram separados ou divorciados e 2,5% se declararam em outras condições. Ao 

serem questionados sobre ter filhos, 78,3% declararam não ter, enquanto 21,7% declararam ter 

filhos. 

Sobre a escolaridade, 61,4% possuem pós-graduação ou estão cursando; 32,5% 

possuem curso superior ou estão cursando e 6% possuem o ensino médio.  

 

Figura 4: Escolaridade dos respondentes 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa  

      

Em relação a renda familiar, 37,3% declararam seus ganhos entre 5 a 10 salários 

mínimos; 36,1% com ganhos entre 1 a 5 salários mínimos; 18,1% com ganhos acima de 10 

salários mínimos, 4,8% com ganhos de até 1 salário mínimo e 3,6% não declararam sua renda 

familiar. 

 

Figura 5: Renda Familiar dos respondentes 



  

 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao chefe de família, 24,1% declararam ser o(a) próprio(a) chefe da família; 

43,3% declararam ser o(a) filho(a) do(a) chefe da família; 26,5% seria a esposa ou o marido 

do(a) chefe da família e 6% dos respondentes declararam estar em outra condição em relação 

ao chefe da família, não especificando qual seria essa condição.  

4.2 - Processo de Decisão 

A intenção de compra é influenciada por fatores situacionais imprevistos que podem 

surgir para mudar a intenção de compra. Sendo assim, a decisão de compra é influenciada pelo 

risco percebido. A intensidade de risco varia da quantidade de dinheiro aplicado, à força do 

atributo de incerteza e da dimensão da autoconfiança do consumidor. As empresas devem 

entender os fatores que provocam um risco nos consumidores e fornecer informações e apoio 

que reduzem o risco percebido (KOTLER, 1996).  

Para essa pergunta os respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa, o que 

resultou em um quantitativo considerável de pessoas que declaram ter comprado mais de um 

produto, ou até mesmo os três propostos na pesquisa. 

Os dados referentes aos produtos comprados são apresentados na figura a seguir: 

 

Figura 6: Produtos comprados 

 
          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao processo de decisão da compra dos produtos especificados (celulares, 

notebooks ou ultrabooks, tablets ou ipads), 92,8% dos respondentes declararam já ter comprado 



  

 

celulares, 77,1% responderam já ter comprado notebooks ou ultrabooks e 36,1 responderam já 

ter comprado tablets ou ipads. 

Pelos resultados é possível verificar que diversos respondentes podem ter comprado 

mais de 1 tipo de produto (celulares e notebooks; ou celulares e tablets; ou celulares, tablets e 

notebooks). 

Ao serem perguntados sobre o quanto tempo fazia terem comprado tais produtos, 26,5% 

declararam ter comprado o(s) produto(s) entre 1 e 2 anos; 25,3% declararam ter comprado o(s) 

produto(s) há menos de 6 meses;  22,9% , de 6 meses a 1 ano de compra; 20,5% de 2 a 3 anos 

e 16,9% declararam ter comprado o(s) produto(s) há mais de 3 anos.  

Por tais respostas, pode-se concluir que 74,7% dos produtos comprados pelos 

respondentes tinha menos de 2 anos de compra, enquanto 25,3% tinha mais de 2 anos de compra.  

Com relação ao local da compra, questionados sobre onde compraram os produtos, 56, 

6% dos respondentes informaram que fizeram a compra pela internet, 54,2% compraram numa 

loja física e 1,2% em outro local, não especificando a forma como a compra foi feita.  

Nesses resultados, para aqueles respondentes que compraram mais de 1 produto, 

diversos deles compraram esses produtos pela internet e numa loja física, como, por exemplo, 

no caso de 1 (um) respondente afirmou que comprou seu celular pela internet e seu notebook 

numa loja física. Pelo perfil de compra encontrado, pode-se verificar a tendência em se fazer 

compras pela internet. No entanto, percebe-se que muitos preferem comprar o produto numa 

loja física, provavelmente para checar pessoalmente o produto em sua forma física, o que não 

é possível quando se compra pela internet.  

Posteriormente, foi solicitado aos respondentes que, numa escala de importância de 0 a 

10, onde ZERO significa NENHUMA IMPORTÂNCIA e DEZ significa MÁXIMA 

IMPORTÂNCIA, atribuíssem uma nota entre zero e dez para expressar o que consideram mais 

ou o que for menos importante no processo decisão de compra dos três produtos (notebooks, 

tablets e/ou celulares). O objetivo da pergunta era identificar entre os vários atributos dos tipos 

de eletroeletrônicos quais eram mais valorizados e os que menos consideravam importantes, 

diante da decisão de compra, ao que obtivemos os seguintes resultados, atributos de maior 

importância e sem importância conforme apresentados no quadro a seguir que foram:  

Quadro 2:  Grau de importância na hora da compra 

Máxima importância  Nenhuma importância  

1- Qualidade - 55,4% 1-Pode ser reciclado ou reaproveitado – 33,7% 

2- Preço - 43,4% 2-Cor – 19,3% 

3- Funções do aparelho – 28,9 %       3-Tamanho – 16,9% 

      Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro 02, são apresentados os mais e os menos importantes atributos na hora da 

compra desses produtos. Os respondentes deram nota 10, ou seja, máxima importância, para os 

seguintes atributos: qualidade (55,4%); preço (43,4%), funções do aparelho (28,9%). Deram 

notas 9 e 8 para: marca (27,7%) e modelo (22,9%) dos aparelhos. 

Já para o atributo especificado na frase “pode ser reciclado ou reaproveitado após seu 

uso” foi dada nota zero, sendo considerado por 33,7% dos respondentes ser de nenhuma 



  

 

importância, seguido da cor dos produtos, com 19,3% e tamanho (16,9%). Para essas questões 

os respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa. 

Ao serem perguntados se havia mais algum atributo que valorizam na hora da compra 

desses produtos e que não foram especificados nas perguntas anteriores como importantes, 

através de alternativa de resposta aberta os respondentes colocaram que os quesitos durabilidade, 

desempenho e rapidez na entrega do produto, nessa ordem de importância, são atributos que 

valorizam no momento da compra. 

Os critérios que os consumidores usam para escolher seus produtos e marcas são 

motivos que variam conforme a situação da compra, ao passo que decisões de compra exigem 

informação. Há duas origens de informações fundamentais: - ambiente comercial: é composto 

por todos os indivíduos e organizações que incluem varejista, publicitários e outros; - ambiente 

social: compreendem a família, amigos e conhecidos que direta ou indiretamente fornecem 

informações sobre o produto (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001).  

 

  

4.3- Responsabilidade ambiental  

Em relação à responsabilidade ambiental em relação aos produtos celulares, notebooks 

ou ultrabooks, tablets ou ipads, a pergunta foi direcionada para identificar o comportamento 

dos consumidores no momento em que estes decidem trocar de produtos e como os descartam. 

Na figura 7, apresenta-se as respostas ao primeiro item. 

  

Figura 7: Em que momento os consumidores se desfazem dos produtos 

 
          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao serem questionados sobre quando costumam se desfazer desse tipo de produto, 77,1% 

dos respondentes disseram desfazer-se do produto quando este é completamente usado ou 

consumido e 16,9% escolheram a opção “outro, especifique”, cuja maioria desse quantitativo 

respondeu se desfazer do produto quando ele estraga, apresenta defeito, para de funcionar, 

quebra ou se torna obsoleto, ou seja, ultrapassado ou fora de uso, 4% quando enjoa e 2% quando 

chaga um modelo alternativo. As respostas apontam para o consumo até que o produto atinja 

seu ciclo de vida útil, isso de acordo com a maioria dos respondentes.  

Em relação a esse aspecto os consumidores têm um importante papel nesse contexto, 

haja vista encontrarem-se no estágio do processo em que precisam desenvolver uma consciência 



  

 

sobre o uso através das escolhas de alternativas de produtos de menores impactos ambientais e 

o correto descarte dos mesmos. Todas essas questões estão diretamente relacionadas com o 

comportamento do consumidor e com o impacto que as empresas e os consumidores têm sobre 

o futuro e o mundo a ser deixado para as próximas gerações (SOLOMON, 2016).  

 

4.4 Descarte 

 

 O descarte é o último estágio do processo de decisão do consumidor. Os consumidores 

têm diversas opções para que se desfaçam do produto ou produtos, incluindo o descarte 

completo, a revenda ou a reciclagem. Quando uma pessoa finaliza o uso de um produto, procura 

descartá-lo de alguma forma, podendo escolher entre revendê-lo a outro consumidor, trocá-lo 

por outro produto o que melhor lhe convier, ou optar por reciclá-lo. (BLACKWEL; MINIARD; 

ENGEL, 2011). Nessas situações, a reciclagem e a preocupação ambiental desempenham um 

papel importante nos métodos de descarte do consumidor.  

Nessa categoria as perguntas foram direcionadas no sentido de identificar o nível de 

preocupação dos consumidores com relação aos impactos desses produtos ao meio ambiente, 

assim evidenciando as formas como os descartam. Os dados referentes a essa categoria são 

apresentados na figura a seguir: 

Figura 08: Descarte dos produtos 

 
         Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Com relação ao descarte dos produtos, sobre o como se desfazem desses tipos de 

produtos pós-consumo, 46% dos respondentes disseram que costumam fazer uma doação, 

sendo que para este item não foi solicitado que especificassem como realizavam. 22% 

informaram desfazerem-se desses produtos descartando-os em postos ou locais de coleta 

seletiva para reciclagem; 16% disseram descartar tais produtos no lixo comum ou de casa; 8,4% 

informaram que costumam revender tais produtos e 8% escolheram categoria “outros, 

especifique”, na qual a maioria dos respondentes informou que não descartam tais produtos, 

que costumam deixá-los guardados em casa.  

A questão do descarte de produtos é um dos grandes problemas nos últimos anos tem 

contribuído para o aumento na geração de resíduos. Para Salomon (2008), o descarte de 



  

 

produtos é um elemento importante do comportamento do consumidor, pois a decisão de 

comprar não deve restringir-se ao consumo, mas também na destinação dos produtos pós-

consumo.  O descarte inadequado dos produtos pós-consumo é responsável pelo aumento na 

geração de resíduos sólidos em todo o mundo.  

De acordo com os dados dessa categoria observa-se que o descarte no lixo comum ou 

guardar em casa sem dar o devido descarte aos produtos pós-consumo ainda é um percentual 

consideravelmente elevado, o que se pode inferir a partir dessas análises é que muitos 

consumidores não valorizam essa categoria.  

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu artigo 30, prevê a 

responsabilidade compartilhada pelo processo do ciclo de vida do produto. Isso significa que 

além dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, o consumidor também é 

responsável pela destinação correta de seus resíduos. Dessa forma, os consumidores inseridos 

no contexto da responsabilidade compartilhada contribuem com o adequado descarte dos 

produtos e com a logística reversa. Em fevereiro de 2020 foi assinado o Decreto nº 10.240/2020, 

que regulamenta a logística reversa de eletroeletrônicos domésticos em todo o território 

brasileiro, a partir do acordo ente o Ministério do Meio Ambiente e empresas do setor (BRASIL, 

2020).  

Pesquisa sobre logística de resíduos desses tipos de produtos realizada em 2014, 

mostrou que o Brasil gerou o equivalente 1,100 mil toneladas (MDIC, 2014). Os resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos (REEE) podem ser definidos como os equipamentos elétricos 

e/ou eletrônicos que estejam em desuso e submetidos ao descarte, incluindo todos os 

componentes, subconjuntos e materiais consumíveis necessários para seu pleno funcionamento. 

Essa definição abrange uma ampla gama de produtos desde telefones celulares e fixos, 

televisores, computadores, rádios, máquinas de lavar roupa, geladeira, freezer, etc (MMA, 

2012).  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de decisão de compra constitui-se como o momento em que o consumidor 

tem um envolvimento que reflete seu comportamento. Nesse sentido o objetivo desse estudo 

foi de identificar o nível de envolvimento dos consumidores, considerando-se os produtos de 

compra comparada, eletroeletrônicos: celular, tablet ou notebook, desde a aquisição ao descarte, 

dessa forma identificar também a consciência ambiental com relação a esses produtos. 

Observou-se que, o comportamento do consumidor é variado sendo influenciando por 

diversos fatores entres os quais estão a cultura, valores e crenças, refletindo dessa forma estilos 

e comportamentos semelhantes em determinados grupos. Outros fatores podem ser 

relacionados às variáveis tais como faixa etária e classe social. 

Entretanto, com relação ao nível de influência dos produtos na decisão de compra, a 

pesquisa mostrou que existe um alto envolvimento dos consumidores nesse processo, mas que 

alguns aspectos são pouco considerados entre os quais estão a eficiência energética e 

durabilidade e ainda a preocupação dos consumidores com relação ao descarte pós-consumo. 

Desse modo, em relação ao comportamento dos consumidores e os processos de decisão 

de compra de bens de compra comparada, desde a aquisição até o descarte do produto,  conclui-

se que os consumidores pesquisados valorizam mais aspectos relacionados as características 



  

 

dos produtos, por outro lado no que se refere à consciência ambiental, os resultados mostram-

se baixos, refletindo uma problemática a ser estudada diante de sua relevância no atual contexto 

ambiental. 

Portanto, entende-se que, a consciência com relação aos impactos é um aspecto de 

extrema importância e a sustentabilidade deve ser pensada numa perspectiva global, desde o 

produtor ao consumidor final.  
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