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Resumo 
 

Desde a Grécia Antiga que o conceito de marca existe. No entanto, apenas no século XX este 

ganha dimensão enquanto fenómeno económico e social. Neste contexto emerge a preocupação pela 

gestão da marca (Branding) e o aparecimento das mais variadas teorias do comportamento do 

consumidor. 

Normalmente, compras e/ou decisões de grande envolvimento para o consumidor são 

apresentadas como baseadas, sobretudo ou mesmo totalmente, em apelos cognitivos e envolvendo 

racionalidade por parte do consumidor. Contudo, crê-se que a capacidade que uma marca tem em 

gerir emoções através de apelos afectivos pode ser tão importante e fundamental no seu sucesso 

quanto a capacidade de gerar apelos cognitivos. Sendo a entrada para o ensino superior um dos 

momentos mais importantes na vida académica de alguém e, também, dos que exige maior reflexão 

e ponderação, propõe-se assim estudar o que leva alguém, neste caso especifico, a optar pela marca 

Instituto Superior Técnico (IST) como instituição para prosseguir os seus estudos. Que tipo de apelos 

exerceram maior peso nessa tomada de decisão, cognitivos, afectivos ou ambos? 

Na tentativa de ir de encontro à questão anteriormente levantada foi desenvolvido um 

questionário - tendo em conta estudos anteriormente realizados sobre atitudes do consumidor 

perante uma marca - para os alunos do IST responderem. Os resultados obtidos nesse mesmo 

questionário serão alvo de uma análise estatística cuidada e rigorosa, e fornecem informações que 

permitem esclarecer a natureza dos apelos utilizados na escolha da marca IST. 

 

Palavras-Chave: Apelos Afectivos; Apelos Cognitivos; Branding; Envolvimento; Marca. 
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Abstract 
 

 

The concept of brand exists since the Ancient Greece. However, it was only in the twentieth 

century that it became an economic and social phenomenon. In this context it emerges a great 

concern for brand management (Branding) and several theories of consumer behavior. 

Normally, purchases and/or decisions of major involvement for the consumer are, mainly or 

even entirely, presented as based in cognitive appeals, involving rationality. However, it is believed 

that the capacity that a brand has to manage emotions through affective appeals can be as important 

and fundamental in its success as the ability to generate cognitive appeals.  

Since going to university is one of the most important moments in someone’s academic life, as 

well as one that requires further reflection and consideration, it is proposed to study what makes 

someone, in this particular case, prefer the brand Instituto Superior Técnico (IST) as the institution to 

pursue their studies. What kind of appeals most influenced that decision? Cognitive, emotional or 

both? 

In order to answer the question raised above it was developed a questionnaire – considering 

previous studies about consumer attitudes towards a brand – for IST students respond. The results of 

that questionnaire will be subject to a careful and rigorous statistical analysis, and provide information 

that enlightens the nature of the appeals used when choosing the brand IST. 

 

Keywords: Affective Appeals, Brand, Branding, Cognitive Appeals, Involvement. 
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1. Introdução 
 

 

1.1 Contexto do Problema 

 

A humanidade, desde a sua infância, tem usado símbolos para se expressar. O homem 

primitivo deixava as suas marcas nas paredes retratando, por meio de símbolos, a sua habilidade 

para expressar as ocorrências da sua vida, o que suportava uma espécie de guia de sobrevivência. O 

uso de marcas, foi evoluindo ao longo da história, encontrando-se referências da sua aplicação na 

gestão do negócio já na Grécia Antiga onde, sinais como o nome dos fabricantes e sua localidade 

eram impressos nos produtos comercializados, como garantia pública de qualidade e 

responsabilidade sobre o produzido. Embora o uso desta denominação de origem tenha surgido bem 

cedo no universo mercantil da história, parece consensual que o desenvolvimento da marca, 

enquanto fenómeno económico e social, apenas acontece em meados do século XX, por influência 

de um conjunto de factores como: 

• Macro-distribuição; 

• A liberdade de concorrência; 

• A constituição de unidades industriais de maior dimensão (a fábrica); 

• O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte;  

• O aparecimento da publicidade. 

 

A importância conferida à marca como elemento potenciador de valor acrescentado teve a 

sua origem nos processos de fusões e aquisições dos anos oitenta que despoletaram o boom da 

bolsa de valores, onde se verificaram casos de venda de empresas avaliadas com base no valor 

patrimonial da sua marca. As empresas passam assim, a ser avaliadas mais pelo seu activo 

intangível do que pelos bens tangíveis tradicionais, como os produtos e instalações, reconhecendo à 

marca um importante valor de futuro. 

Neste contexto emerge a preocupação pela gestão da marca, surgindo um conjunto de 

métricas como a lealdade à marca, a retenção de clientes e o valor e ciclo de vida do cliente. 

O reconhecimento da marca teve um percurso longo, hoje institucionalizado e objecto de pesquisas e 

teorias racionais, onde a marca deixa de ser simplesmente um símbolo visual de denominação de 

origem, para passar a ser todo um sistema de informação tangível e intangível. Na literatura 

académica e profissional encontra-se uma vasta diversidade de abordagens que têm conduzido a 

conceitos em torno da marca e valor da mesma nem sempre coincidentes. 

Normalmente, compras e/ou decisões de grande envolvimento para o consumidor são 

apresentadas como baseadas, sobretudo ou mesmo totalmente, em apelos cognitivos e envolvendo 
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racionalidade por parte do consumidor. Contudo, crê-se que a capacidade que uma marca tem em 

gerir emoções através de apelos afectivos pode ser tão importante e fundamental no seu sucesso 

quanto a capacidade de gerar apelos cognitivos. 

A intenção deste estudo é a de relacionar estes tipos de apelos com a escolha da marca 

Instituto Superior Técnico (IST) (como primeira opção ou não), ou seja, avaliar como a tomada de 

decisão é afectada por estes tipos de apelos. Para que seja possível quantificar o peso desses 

mesmos apelos na tomada de decisão, e passar de uma base meramente teórica para uma mais 

prática, efectua-se um questionário e far-se-á uma posterior análise estatística dos dados obtidos. O 

questionário a ser utilizado seguirá duas escalas: uma, elaborada por Spangenberg, Voss e Crowley 

(1997), que quantifica o peso das decisões afectivas (hedónicas) e cognitivas (utilitárias) e outra, 

desenvolvida por Zaichkowsky (1985), que quantifica o nível de envolvimento comportado por esta 

decisão. Muitas vezes ao longo do trabalho se falará em factores hedónicos e utilitários, sendo que 

estes são componentes do comportamento que serão analisados para avaliar o teor afectivo e 

cognitivo da escolha pelo IST. 

É através da consciencialização e interesse por este problema, o da racionalidade e 

afectividade na gestão de uma marca, que este trabalho tem a sua origem e, quem sabe, uma 

continuidade por todos os interessados em estudar esta questão. 

 

 

1.2 Objectivos da Dissertação 

 

Tendo em consideração o contexto do problema, os objectivos deste projecto irão centrar-se 

nas seguintes questões: 

• Qual o papel e o tipo de apelo ou apelos que uma marca de sucesso tem de representar 

hoje em dia?; 

• Será que em escolhas de grande envolvimento o uso de apelos cognitivos é suficiente?; 

• Será que a capacidade de uma marca gerar emoções/sentimentos através de apelos 

afectivos não é hoje tão essencial como o apelo à racionalidade?; 

• Como a tomada de decisão é afectada pelos afectos cognitivos e/ou afectivos?; 

• Serão os factores hedónicos e utilitários boas escolhas para determinar o papel dos 

apelos cognitivos e afectivos na escolha de uma marca?. 

 

Através da realização deste trabalho pretender-se-á responder com o máximo de rigor e 

objectividade às questões levantadas. Todos estes objectivos serão aplicados à marca IST e em 

como a escolha desta se pode relacionar com apelos afectivos e cognitivos. 
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1.3 Motivação 

 

A par de vender, satisfazendo as necessidades dos clientes, os marketeers sabem que é 

igualmente importante fidelizar os clientes. Neste contexto, fidelizar tem sido a palavra de ordem em 

marketing. Mais do que formatar a actuação da empresa à medida do perfil médio do cliente, há que 

ir ao encontro das suas necessidades e expectativas individuais. E para isso deve-se interagir com os 

clientes, perceber o que desejam e procurar satisfazê-los com produtos e serviços à medida. Só que, 

reconhece-se hoje, isso por si só pode não bastar. Estratégias deste tipo assentam na ideia de que 

os clientes primeiro pensam, depois sentem e só finalmente agem. O problema é que pode não ser 

bem assim (Baines, Fill e Page, 2008). E prova disso é que há um número crescente de empresas a 

actuar primeiro sobre o coração dos consumidores e só depois sobre a mente. 

Há sensivelmente um ano e meio atrás, no âmbito do mestrado que me encontro agora a 

finalizar, efectuei uma unidade curricular de Marketing. Apesar da curta duração da mesma (apenas 

um semestre) fui alertado para o problema mencionado no parágrafo anterior. No entanto recusei-me 

a ter um papel meramente passivo e tentei investigar e aprender algo sobre a crescente importância 

que o marketing tem para a criação e sustentabilidade de uma marca de sucesso. Dentro das várias 

temáticas abordadas na unidade curricular, houve particularmente uma que me chamou à atenção: a 

marca, ou melhor dizendo como fazer desta algo com sucesso. Uma vez desperto para esta 

problemática, o meu interesse pelo tema foi directamente crescendo com o conhecimento que fui 

adquirindo sobre o mesmo. 

Nesta secção do trabalho não podia também deixar de referir que para além dos motivos 

anteriormente evocados e daqueles que me são intrínsecos (o querer sempre aprender mais sobre 

um assunto que me interessa e ter brio no trabalho feito), os meus pais, amigos e a Professora Ana 

Sofia Branca foram uma importante fonte de inspiração e motivação que me levaram muitas vezes a 

superar alguns obstáculos nem sempre fáceis de serem superados. 

Por todos estes motivos e, eventualmente, mais algum que me possa escapar de momento 

consegui desenvolver um trabalho, no meu ponto de vista, interessante para todos aqueles que, 

como eu, se possam interessar por este assunto.  

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Visto o grande objectivo deste trabalho ser o de perceber até que ponto e de que forma os 

apelos cognitivos e afectivos afectam a decisão de escolha de uma marca, a dissertação dividir-se-á 

em cinco capítulos com o intuito de explorar e dissecar esta mesma questão. 

No presente capítulo, o principal objectivo é introduzir o contexto em que o problema surge, 

assim como os objectivos da dissertação e as motivações que estiveram na génese do mesmo. 

O segundo capítulo deste trabalho pode ser dividido em duas partes. Uma primeira parte na 

qual se abordam os conceitos principais para este trabalho: Marca, Branding e Brand Equity. E uma 
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segunda parte em que se abordam tópicos que ajudam a compreender o processo de tomada de 

decisão e modelos de comportamento do consumidor considerados relevantes para explicar este 

processo, como seja, o processo de tomada de decisão relativo à escolha de uma marca e qual o 

papel dos factores afectivos e cognitivos nessa tomada de decisão, teorias do comportamento do 

consumidor e modelos comportamentais e motivacionais do consumidor. 

No terceiro capítulo estabelece-se a metodologia utilizada neste trabalho para se alcançarem 

os objectivos propostos e explicitam-se as hipóteses de investigação a testar. 

No capítulo quatro apresentam-se os resultados das análises efectuadas aos dados 

recolhidos. 

No capítulo cinco, os resultados obtidos são discutidos e confirmadas ou não as hipóteses 

testadas.São também apresentadas algumas limitações encontradas na pesquisa feita e apontadas 

propostas para futuras investigações sobre a marca. 
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2. Estado da Arte 
 

 

2.1 O que é uma Marca? 

 

A definição clássica e a mais utilizada é-nos dada pela American Marketing Association 

(AMA): “Marca é um nome, termo, símbolo, ou design, ou combinação destes, com a finalidade de 

identificar os bens e serviços de um ou de um grupo de vendedores e de os diferenciar dos seus 

competidores” (1960). Kotler (2000), por sua vez, defende que a marca é o nome que se pode 

associar a um item na linha de produto, sendo que quando se cria um nome, logótipo ou símbolo para 

um novo produto, se está a criar uma marca. 

O que se entende por marca foi gradualmente evoluindo ao longo dos tempos. Segundo Urde 

(1999), a marca foi tratada com sendo um conceito que fazia parte do produto. Hoje em dia, a marca 

é entendida como uma combinação de atributos tangíveis e intangíveis, que geridos adequadamente 

geram influência e valor (Olins, 2005). É assim um sistema integrado que promete e entrega soluções 

desejadas pelas pessoas. Reconhece-se assim que uma marca é muito mais que um mero símbolo 

ou logótipo, passando a estabelecer-se grande ênfase nos apelos emocionais transmitidos por esta: 

“Uma marca é um produto ou serviço que acrescenta dimensões que diferenciam de alguma maneira 

dos outros produtos ou serviços que servem para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças 

podem ser funcionais, racionais ou tangíveis – relacionadas com a performance do produto da marca. 

Estas também podem ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – relacionadas com o que a 

marca representa.” (Kotler e Keller, 2007, p.274). Actualmente, um dos grandes desafios de uma 

marca passa por garantir certos padrões de qualidade tendo em vista a fidelização do cliente, já que 

as marcas procuram transmitir um nível de qualidade para que os consumidores satisfeitos voltem a 

escolher essa mesma marca. A principal receita para o sucesso de uma marca passa então por criar 

uma imagem forte e distinta (Kohli e Thakor, 1997). 

 

 

2.2 O que é o Branding? 

 

“O Branding tornou-se tão forte que dificilmente alguma coisa hoje se apresenta unbranded” 

(Kotler et al., 2008, p.549). Esta afirmação ajuda a ilustrar a cada vez maior importância para um 

produto ou serviço de ter uma marca associada ao mesmo. O Branding dá aos produtos e serviços o 

poder de uma marca, que reside na criação de diferenças (Kotler e Keller, 2007). 

A criação de uma marca forte e apetecível, resulta do posicionamento que esta consegue ter 

na mente do consumidor. Torna-se então fulcral a criação de estruturas mentais que ajudem os 
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consumidores a organizar o seu conhecimento acerca dos produtos e serviços de maneira a clarificar 

a sua tomada de decisão e, no processo, acrescentar valor à empresa” (Kotler e Keller, 2007). 

Kapferer (1997) menciona que antes da década de 80 as empresas queriam comprar um produtor de 

chocolate: depois da década de 80 passaram a querer comprar a KitKat. Esta distinção é muito 

importante; no primeiro caso a empresa apenas queria comprar a capacidade de produção e no 

segundo caso querem comprar um lugar na mente do consumidor. Sendo necessário o 

desenvolvimento de cada vez mais e maiores esforços na definição da estratégia de um produto, este 

assunto torna-se num dos complexos problemas que afectam a maioria das empresas, influenciando 

muito significativamente a definição de estratégia do produto (Kotler, 2000). Estas visões contrastam 

com o movimento anti-marcas iniciado por Klein (2000), baptizado de “No Logo”. Este movimento 

ataca directamente as políticas de Branding de grandes marcas - como a Pepsi, MacDonalds, 

Microsoft ou Nike – e tenta demonstrar em como estas se aproveitam do seu nome, do poder que o 

mesmo exerce sobre as pessoas e sobre os seus modos de vida, prejudicando assim milhões de 

pessoas, nomeadamente nos países do chamado terceiro mundo. Esta teoria é alicerçada no 

crescente movimento de globalização.  

Na diversa literatura existente sobre este mesmo tema pode-se constatar que o Branding 

apresenta diversas vantagens, não só para os compradores como também para os fornecedores, 

como se pode observar na tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Vantagens do Branding 

Compradores Proprietários da Marca 

• Diz algo sobre a qualidade do produto • Facilidade de processar ordens e 
rastrear problemas 

• Aumenta a eficiência da compra • Atrai lealdade de determinado grupo 
de consumidores 

• Chama atenção para novos produtos • Protecção legal contra eventuais 
cópias dos competidores 

 
 

Através das sucessivas mudanças nas mentalidades vigentes nas mais variadas empresas, 

chega-se à definição mais actual e completa de o que é Branding: é o conjunto de acções ligadas à 

gestão das marcas. São acções que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas 

além da sua natureza económica, passando a fazer parte da cultura, e a influenciar a vida das 

pessoas. Acções com a capacidade de simplificar e enriquecer as nossas vidas num mundo cada vez 

mais confuso e complexo (Martins, 2006). 
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2.3 Brand Equity 

 

O conceito de Marca vai muito para além de um mero nome ou símbolo, como já foi 

anteriormente mencionado. Uma marca representa a percepção do consumidor e os seus 

sentimentos e expectativas acerca de um produto ou serviço. A força de uma marca forte reside no 

poder que esta tem de capturar a preferência e a lealdade do consumidor (Kotler et al., 2008). 

Num mundo cada vez mais global e em que tudo é passível de ser uma marca, as empresas 

têm sempre que inovar e criar pontos que diferenciem a sua marca das demais. As marcas 

diferenciam-se pelo poder e valor que possuem no mercado. Algumas delas são desconhecidas para 

a maioria dos compradores, outras têm um alto grau de reconhecimento. “Outras tiram partido do alto 

grau de lealdade à marca. Uma marca poderosa apresenta um elevado Brand equity” (Kotler et al., 

2008,p.555). 

Mas afinal o que é o Brand equity propriamente dito? Muito se tem escrito e debatido acerca 

deste assunto, contudo as definições existentes na maioria da bibliografia existente sobre o tema são 

consensuais. Para Kotler e Wong (2008), Brand Equity é o valor de uma marca, baseado na lealdade 

do consumidor, no reconhecimento da marca, da qualidade percebida, nas associações que a marca 

apresenta, e em outros activos como patentes, canais de comunicação e marcas registadas. Sendo 

que esta definição acaba por ir de encontro à de Aaker (1996) quando este afirma que Brand Equity é 

um conjunto de activos ligados a uma marca, é um nome e/ou um símbolo que se acrescenta (ou 

subtrai) ao valor gerado por um produto ou serviço. As principais categorias desses activos, figura 1, 

são: Reconhecimento do nome da marca; Lealdade à marca; Qualidade percebida; Associações da 

marca.  

 

 

Figura 1 - Brand Equity 
 

 

A forma como essas categorias podem gerar valor está descrita na tabela 2. 
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Tabela 2 - Como Brand Equity Gera Valor 

Activos: Valor gerado: 

• Lealdade à Marca • Reduz os custos de Marketing 

• Atrai novos consumidores 

• Tempo para responder a ameaças 

competitivas 

• Reconhecimento da Marca • Sinais de compromisso 

• Marca a ser considerada 

• Familiaridade 

• Qualidade percebida • Razões para comprar 

• Preço 

• Posicionamento 

• Diferenciação 

• Associações da Marca • Razões para comprar 

• Cria atitudes positivas 

• Extensões 

• Ajuda no processo / Recuperar 

informação 

 

 

O reconhecimento da marca afecta a percepção e a preferência. As pessoas gostam de 

coisas familiares e estão preparadas a investir todo um conjunto de boas atitudes no que lhes é 

familiar. A qualidade percebida influencia as associações da marca assim como o seu lucro. 

Associações da marca são qualquer coisa que o consumidor associa a uma marca, incluindo os 

atributos de um produto, associações organizacionais, personalidade da marca, e símbolos. Lealdade 

à marca é o centro do valor de uma marca. O conceito é mais forte consoante a dimensão e a 

intensidade da lealdade de cada segmento (Aaker e Joachimsthaler, 2000). 

Contrastando um pouco com as duas últimas definições apresentadas, Kotler e Keller (2007) 

abordam a parte financeira e a parte emocional ou afectiva, definindo então que: “Brand Equity é o 

valor acrescido atribuído a produtos ou serviços. Este valor pode reflectir como os consumidores 

pensam, sentem, e actuam perante uma marca, assim como o preço, a quota de mercado e o lucro 

que uma marca transmite a uma empresa. É, também, um activo intangível que tem um valor 

psicológico e financeiro para a empresa.” (p.276). 

Encontram-se também algumas definições bem mais simples e generalistas que ajudam a 

entender o que é o Brand Equity: Para Farquhar (1989) é o valor acrescentado que uma certa marca 

atribui a um produto, enquanto que para Lassar, Mittal e Sharma (1995), é o melhoramento na 

utilidade percebida e desejada que uma marca confere a um produto.  
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Porém, este conceito nem sempre é tão objectivo como seria expectável. Uma marca com um 

forte Brand equity pode ser um activo muito valioso, só que muitas vezes essa medição é difícil de 

fazer, optando-se apenas por se fazerem estimativas do valor que uma marca possui. Sendo por isso 

normal que este nunca seja apresentado nos balanços feitos pelas empresas. 

Contudo, e citando Kotler e Keller (2007), existem duas possíveis abordagens para medir o 

Brand equity. Uma abordagem indirecta, na qual a medição é realizada através da identificação e do 

conhecimento do consumidor acerca da marca. E uma abordagem directa, na qual se pretende medir 

o impacto que uma marca tem no consumidor e em como este responde perante os diversos 

aspectos do Marketing realizado em prol dessa mesma marca.  

Um elevado Brand equity dota uma empresa com várias vantagens competitivas. O 

reconhecimento da marca por parte dos consumidores é, usualmente elevado, assim como a 

lealdade destes, permitindo uma redução nos custos relacionados com o departamento de Marketing. 

Um elevado Brand equity é considerado uma vantagem competitiva desde que: uma empresa possa 

receber o seu retorno; haja um aumento na procura por parte do consumidor; extensões da marca se 

tornem mais fáceis; campanhas de comunicação sejam mais eficazes; as margens de lucro sejam 

maiores; e a empresa fique menos vulnerável perante a concorrência (Bendixen, Bukasa, e Abratt, 

2003). 

Manter ou aumentar o nível de Brand equity de uma empresa implica fazer um elevado 

esforço financeiro: as necessidades dos clientes estão em constante mutação e são directamente 

proporcionais à necessidade que uma empresa tem de satisfazer os seus clientes.  

“O poder de uma marca reside na mente dos actuais e dos potenciais consumidores e no que 

estes experienciaram directa ou indirectamente acerca da marca.” (Kotler e Keller, 2007, p.276).  

 

 

2.4 Processo de Tomada de Decisão Relativo à Escolha de uma 

Marca 

 

As teorias existentes acerca da lealdade à marca são talvez a maneira mais eficaz de se 

estudar a relação existente entre o consumidor e uma marca. Os estudos efectuados por Lehmann 

(1996) e Sherry (1987) foram de encontro a esta problemática tentando estabelecer as ligações entre 

o consumidor e uma marca. 

De uma maneira geral, o conceito de “lealdade” está associado à aquisição repetida de um 

produto ou serviço (Jacoby e Chestnut, 1978). De salientar que associar o conceito de lealdade 

apenas a um relacionamento de longa duração e à fidelidade é encorajar ao esquecimento de muitas 

outras fontes características dos laços entre um consumidor e uma marca (Fournier, 1998). 

As questões básicas como o “Se”, o “Porquê” e o “Como” o consumidor procura e cria 

relações com uma marca continuam por responder (Webster, 1992). No entanto, existem excepções, 

como seja o trabalho desenvolvido por Blackston (1993), McCracken (1993), Olsen (1993, 1995), 

Schouten e McAlexeer (1995). Nestes casos foram feitas tentativas de criar quadros conceptuais 
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(Frameworks) que estudassem de uma maneira bastante abrangente a origem das ligações entre 

uma pessoa e uma marca. 

Fournier (1998) desenvolve um quadro conceptual dirigido a conhecer melhor as relações 

existentes entre um consumidor e as marcas que este usa. Para uma melhor compreensão do 

assunto o autor argumenta que: (1) as marcas podem e devem ser vistas como importantes parceiros 

relacionais; (2) as relações consumidor-marca são válidas ao nível da experiência vivida e (3) as 

relações consumidor-marca podem ser especificadas de variadas maneiras usando um vocabulário 

que pode ser tanto de utilidade teórica quanto prática. 

 

A marca como parceiro relacional 

 

 Para uma relação existir de verdade, devem ser evidentes interdependências entre parceiros: 

os parceiros devem em conjunto definir e redefinir a relação (Hinde, 1979). 

 Uma maneira de legitimar uma marca como um parceiro é atribuindo a esta características 

humanas, dotando as mesmas de “vida” (Brown, 1991). Os consumidores não demonstram qualquer 

tipo de dificuldade em conceder qualidades humanas a objectos inanimados, neste caso mais 

concreto a marcas (Aaker, 1997; Levy, 1985; Plummer, 1985). 

 A utilização de vozes de pessoas famosas em anúncios publicitários é uma das maneiras 

mais populares de humanizar uma marca. As pessoas são tentadas a associar as características 

humanas das pessoas que emprestam a voz ao anúncio ao produto a ser anunciado (McCraken, 

1989). 

 Uma marca pode também ser associada a uma pessoa nos mais diversos casos. Um dos 

casos mais tradicionais em que tal acontece é quando se recebe uma prenda e se associa essa 

mesma prenda às características pessoais de quem a está a oferecer (McGrath e Sherry, 1993). 

 Sem dúvida alguma que uma marca pode gozar de propriedades animistas, mas não é uma 

entidade com uma existência objectiva: é simplesmente uma colecção de percepções existentes na 

mente do consumidor. A marca não pode pensar nem sentir a não ser através das actividades do 

gestor que a gere. Aceitando este facto, pode-se assim aceitar legitimamente a marca como um 

parceiro relacional válido (Fournier, 1998). 

 

Relações consumidor-marca ao nível da experiência vivida 

 

 As relações acrescentam e estruturam significado à vida das pessoas. O desenvolvimento da 

personalidade depende muitas vezes das relações existentes na vida de uma pessoa. Estas noções 

são aceites pelos investigadores que estudam as relações consumidor-marca, como são os casos de: 

Holt (1995), McCracken (1988), Richins (1994), Sirgy (1982), Wallendorf e Arnould (1988). 

 Factores como a idade, o ciclo de vida, o género, a família e a cultura são capazes de exercer 

uma forte influência no desenrolar dos mais variados tipos de relacionamento (Dion e Dion, 1996; 

Gilligan, Lyons e Hanmer, 1990; Levinger, 1995; Milardo e Wellman, 1992; Stueve e Gerson, 1977). 

Estes factores sistematicamente influenciam a força dos relacionamentos, o tipo de relacionamentos 

desejados, a natureza das emoções nos relacionamentos, estilos de interacção e o grau de 
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comprometimento do relacionamento. Todos estes factores fazem parte de uma vertente sociocultural 

do consumidor que influencia as preferências (Holbrook, 1993; Holt, 1997; Olsen, 1995; Sherry, 1991; 

Thompson, 1996).  

 O tipo de relação influencia e é influenciado, na maioria dos casos, pelas vivências dos seus 

intervenientes. 

 

 

2.5 Tomada de Decisão do Consumidor 

 

Actualmente, na psicologia social existem duas questões básicas no estudo das preferências: 

como estas são adquiridas e como são modificadas (Zajonc e Markus, 1982). 

As preferências por determinado tipo de produto ou serviço resultam de factores afectivos 

significativos, tais como: pressões sociais; influências familiares ou de um grupo onde nos inserimos 

ou de demasiada exposição ao produto e/ou serviço. 

Contudo, muitas atitudes que tomamos envolvem um campo cognitivo em que estas atitudes 

podem ser formadas sem os apoios afectivos atrás mencionados. Um exemplo de uma preferência 

tomada apenas baseada em aspectos cognitivos é quando escolhemos um produto baseado num 

relatório técnico efectuado por entidades credíveis. Sendo que também a preferência por algum 

produto em detrimento de outro semelhante, após uma análise ponderada das suas características 

envolve uma escolha baseada num processo cognitivo. No entanto, a preferência por um objecto 

pode ser radicalmente mudada através da experiência e as suas características permanecem 

inalteráveis. Isto significa que as propriedades de um objecto não contêm uma informação completa 

sobre a utilidade do mesmo para alguém. 

As preferências também podem ser adquiridas em resultado de uma junção de factores 

cognitivos e afectivos e a ordem pela qual estes surgem nem sempre é igual. Durante muito tempo, a 

opinião vigente era de que os processos cognitivos despoletavam a formação de atitudes e 

comportamentos (Poczter, 1987). Assumia-se que as atitudes seguiam a hierarquia do Aprende-

Sente-Faz, isto é, o desenvolvimento da parte afectiva derivava de representações cognitivas das 

propriedades e atributos dos objectos (Zajonc e Markus, 1982). Esta ênfase na componente cognitiva 

foi questionada por muitos outros investigadores, considerando que a ordem de ocorrência dos 

componentes depende de condições muito específicas (Bettman, 1982; Weiner, 1998; Gatignon e 

Robertson, 1985). É costume dizer-se que os factores cognitivos justificam a escolha e os afectivos 

determinam a escolha, isto é, enquanto que os factores cognitivos atribuem uma razão plausível para 

se escolher determinado tipo de produto, os factores afectivos, na maioria das vezes, apenas 

conduzem um individuo por um caminho sem que este consiga arranjar uma explicação racional para 

a sua escolha (Zajonc e Markus, 1982). 

Porém, e na literatura existente sobre este tema, os factores cognitivos são os que têm uma 

maior ênfase na mudança de preferências. 
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Pontos de vista tradicionais e alternativos 

 

As tentativas de explicar o comportamento do consumidor são, normalmente, feitas através 

da compreensão das atitudes e intenções. As atitudes determinam as escolhas dentro de um leque 

de alternativas (Elbeck, 1987; Lutz, 1991). É frequente considerar que as atitudes têm três 

componentes: uma cognitiva (conjunto de crenças que um individuo tem em relação a um objecto), 

uma afectiva (reacções positivas ou negativas em relação a um objecto) e uma conativa 

(comportamentos pretendidos e os que realmente ocorreram). A esta classificação das atitudes dá-se 

o nome de composição tripartida e é reconhecida na literatura por Weiner (1998), Zajonc e Markus 

(1982), Elbeck (1987), Holbrook (1978), Poczter (1987) e Gatignon e Robertson (1985). 

 As preferências adquiridas durante a infância e a juventude tendem a ser formadas com base 

em factores afectivos. O mesmo não acontece nas preferências ganhas numa fase posterior da vida, 

que tendem a ter como base uma forte estrutura cognitiva (Zajonc e Markus, 1982). Gatignon e 

Robertson (1985) propõem que a quantidade de processamento cognitivo gasto na adopção de 

inovações depende dos requisitos de aprendizagem do consumidor, mudança de custos, relevância 

social e do número de pessoas envolvidas numa decisão. Robertson (1976) sugere que os produtos 

muito ou pouco envolventes determinam diferentes hierarquias da estrutura de atitudes. 

Na tentativa de descrever a interacção dos componentes das atitudes e dos comportamentos 

resultantes, vários modelos foram apresentados (Bagozzi, 1983; Poczter, 1987; Gatignon e 

Robertson, 1985; Weiner, 1998). Bagozzi (1983) sugere quatro modelos de descrição das respostas 

dos consumidores, como se pode ver na figura 2. 
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Figura 2 - Modelos Descritores das Respostas do Consumidor 
 

Legenda: Sm= Estímulo Directos; Ss= Estímulo Social; C= Processo Cognitivo; A= Processo Afectivo; 

P= Preferências; I= Intenções; B= Escolhas relacionadas com o comportamento; NB= Crenças 

 

 De acordo com Bagozzi (1983), o modelo de resposta cognitiva diz que após a exposição a 

um estímulo o consumidor recebe informação, podendo originar-se assim um novo pensamento ou 

confirmar ou corrigir uma ideia ou antiga crença. Estes eventos cognitivos envolvem compreensão, 

expectativas, crenças e probabilidades subjectivas. Factores cognitivos só por si não desencadeiam 

nenhuma acção. O próximo nível é o desenvolvimento de sentimentos ou emoções através da 

informação, da sua fonte e/ou da sua referência. Estes estados afectivos envolvem interesses, 

emoções, sentimentos, motivações, desejos, necessidades e satisfação. A interacção entre o 

processo cognitivo e afectivo determina a preferência e esta por sua vez resulta da comparação das 

diferentes alternativas disponíveis para avaliar qual a que vai de encontro às necessidades sentidas, 

de acordo com prioridades e critérios de selecção do consumidor. A preferência formada evolui para 

a intenção de comprar ou consumir. As intenções são um estado onde a escolha é feita e a decisão é 

tomada influenciando assim as acções futuras. O último nível deste modelo é a escolha do 
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comportamento actual. Este modelo é apropriado para decisões de compra de grande envolvimento 

(Weiner, 1998; Robertson, 1976). 

O modelo de resposta afectivo difere do modelo anterior apenas na sequência de eventos. Os 

estímulos sentidos irão desencadear um estado afectivo. Só depois do desenvolvimento de 

sentimentos e emoções é que o consumidor irá entrar num processo cognitivo, juntando informação 

que em muitos casos pode ser apenas de como se obter o produto e de quais são os recursos 

necessários para o fazer. Estes dois estágios vão contribuir para a formação da preferência, que por 

sua vez vai evoluir numa intenção e desta para o comportamento (Bagozzi, 1983; Zajonc e Markus, 

1982). 

O modelo de resposta paralelo descreve situações onde a prioridade de aprendizagem 

ocorreu e o consumidor reage aos estímulos, simultaneamente, através de respostas afectivas e 

cognitivas. Desta maneira, ambas as respostas têm efeitos directos no desenvolvimento das 

preferências. A experiência passada é necessária para separar as respostas afectivas e cognitivas 

possíveis de ocorrer. Os estímulos podem reformular ou melhorar os estados cognitivos e afectivos já 

existentes (Bagozzi, 1983). 

 O modelo de resposta social considera dois tipos de estímulos que podem despoletar as 

respostas do consumidor: estímulos directos e sociais. Estes estímulos terão impacto nos processos 

afectivos e cognitivos. Muitas vezes, os estímulos sociais originam crenças acerca da obrigação 

moral de um comportamento em particular. Estas crenças juntamente com os processos afectivos e 

cognitivos definem as preferências, e estas por sua vez traduziram a intenção de um comportamento 

concreto (Bagozzi, 1983). 

  

 Em alternativa a estes quatro modelos delineados por Bagozzi, Weiner (1998) propõe outros 

dois modelos para situações específicas.  

 

 

Figura 3 - Modelo Específico 1 
 

 

 No modelo da figura 3, os consumidores fazem escolhas baseadas na informação e nos 

sentimentos positivos ou negativos gerados numa fase de pós-compra, ou seja, sentimentos 

baseados na experiência de consumo (Weiner, 1998). Considera-se que se o consumidor está 

satisfeito com a performance do produto, ele vai desenvolver sentimentos positivos acerca do produto 

ou serviço. Esta perspectiva é baseada na teoria da consistência, que sugere que um consumidor 

procura manter a sua atitude ao longo do tempo. A sequência Aprende-Faz-Gosta ficou conhecida 

como a hierarquia de compras de baixo envolvimento (Poczter, 1987; Robertson, 1976). 
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Figura 4 - Modelo Específico 2 
 

 

 No modelo da figura 4, a atitude é baseada num consumo hedónico. Factores afectivos 

determinam o comportamento, baseando-se em pouco, ou até mesmo nenhuma, informação sobre o 

produto. Este modelo aplica-se a categorias específicas de produtos, como por exemplo perfumes 

(Weiner, 1998).  

 

 Quer os modelos propostos por Bagozzi, quer os propostos por Weiner são modelos que nos 

ajudam a uma melhor compreensão acerca das circunstâncias que podem conduzir à preferência de 

um produto ou serviço em detrimento de outro. É importante salientar que estes modelos se 

diferenciam dos modelos comportamentais do consumidor nisso mesmo: apenas estudam o que pode 

conduzir à preferência de algo, enquanto que os modelos comportamentais do consumidor estudam 

todo o processo de compra, desde a tomada de decisão até aos outputs resultantes da escolha 

efectuada. Mais à frente no trabalho ir-se-ão abordar, detalhadamente, alguns dos mais importantes 

modelos comportamentais do consumidor. 

 

 

2.6 Teoria do Comportamento do Consumidor 

 

O estudo do comportamento do consumidor foca-se em como os indivíduos tomam decisões 

que impliquem o consumo dos recursos (tempo, dinheiro e esforço) que o mesmo tem disponíveis 

(Schiffman e Kanuk, 1997). De acordo com Solomon (1996) e Belch (1978), o comportamento do 

consumidor é o estudo dos processos envolvidos na escolha, compra e uso de produtos, serviços, 

ideias ou experiências que satisfaçam necessidades e desejos. O comportamento ocorre tanto para 

casos individuais, como para casos em que o factor grupo está presente. O comportamento do 

consumidor envolve o uso de produtos, assim como o estudo de como e porquê eles são comprados. 

Alguns estudos têm sido desenvolvidos (Sheth, 1967; Howard, 1965; Day, 1967) com o intuito 

de entender as motivações e os gostos dos compradores. O seu objectivo é compreender melhor as 

escolhas das pessoas e criar assim um quadro conceptual que possa ajudar os investigadores a 

desenvolver produtos e/ou serviços que vão de encontro à grande variedade de necessidades 

existentes.  

Para Howard e Sheth (1985), uma vez que o consumidor tenha definido o produto a comprar, 

segue-se outra importante decisão a tomar: a escolha da marca desse mesmo produto. Essa decisão 

vai ser baseada em três elementos:  

• Conjunto de motivos; 
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• Diversos caminhos da escolha;  

• Mediadores da decisão  

Os motivos reflectem as necessidades apresentadas pelos compradores. Os diversos 

caminhos da escolha são onde a escolha de uma marca, entre várias disponíveis no mercado, vem 

de encontro às necessidades apresentadas pelo comprador. Enquanto que, os mediadores de 

decisão são um conjunto de regras que o comprador utiliza para fazer os seus motivos irem de 

encontro aos meios para satisfazerem esses mesmos motivos.  

Aquando da pesquisa efectuada para obter dados sobre determinado produto, o comprador 

tende a fazer generalizações baseadas na sua experiência passada. Estas podem estar relacionadas 

com a similaridade física de um produto ou também em produtos distintos mas que partilhem a 

mesma marca. 

Sempre que um comprador escolhe uma marca e essa mesma marca satisfaz as suas 

necessidades a probabilidade de a escolha voltar a recair sobre essa mesma marca aumenta 

exponencialmente. Começando assim um processo de escolha rotineiro em que os passos tomados 

para a escolha de uma marca estão já bem delineados na mente do comprador. A fase de tomadas 

de decisão repetitivas, nas quais o comprador reduz a complexidade da compra com a ajuda de 

informação e experiência é chamada de Psicologia da Simplificação. A tomada de decisão varia 

consoante as situações e pode ser de três tipos: Resolução extensa do problema, resolução limitada 

do problema e comportamento rotineiro de resposta. Quanto mais a tomada de decisão é 

simplificada, menor será a tendência de se efectuar uma pesquisa activa. Os estímulos recebidos 

pelo comprador ganham assim maior significado e tornam-se menos ambíguos. O comprador 

estabelece assim uma maior consistência cognitiva entre as marcas e passa a usar uma escolha 

rotineira em que a informação recebida é vista cuidadosamente. Este torna-se assim menos atento 

aos estímulos que não se enquadram na sua estrutura cognitiva distorcendo-os (Howard e Sheth, 

1985). 

Existem, no entanto, casos em que a escolha rotineira pode gerar alguma insatisfação. 

Quando tal acontece dois fenómenos interessantes podem ocorrer, ou o comprador acha que 

nenhuma marca existente no mercado satisfaz as suas necessidades ou então começa a considerar 

a escolha de uma nova marca que vá de encontro aos seus desejos. Estamos perante a chamada 

Psicologia da Complicação. 

O principal objectivo da teoria do comportamento do comprador é identificar os motivos e 

respectivas marcas e estruturá-los de forma correcta. 

 

 

2.6.1 Elementos da Teoria 

 

 Sabe-se que a necessidade de cada cliente faz com que este responda de maneira diferente 

a determinado estímulo, como por exemplo a um anúncio publicitário. Um individuo pode avançar 

logo para a compra de determinado produto enquanto outro pode ver o mesmo anúncio e reter a 
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informação para, talvez, num futuro próximo e se a sua necessidade assim o exigir, comprar ou 

ponderar comprar o produto em questão. 

 O estudo do impacto de novos produtos nos consumidores tem de algum tempo a esta parte 

sido alvo de alguns estudos como são os casos de Venkatesan (1972) e Raju (1977). Estes mesmos 

estudos identificam diversas variáveis como factores críticos na compreensão das atitudes 

resultantes da exposição a novas ofertas de mercado.  

 Pode-se então dizer que a teoria do comportamento do comprador se divide em quatro 

grandes componentes (Raju, 1979):  

• Variáveis de estímulo-resposta;  

• Construções hipotéticas;   

• Variáveis exógenas e  

• Variáveis situacionais. 

 

 

2.6.1.1 Variáveis Estímulo-Resposta 

 

Os modelos existentes que estudam este tipo de variáveis oferecem a maneira mais simples 

de compreensão das reacções a um novo produto. Geralmente, as respostas são resultado directo 

dos estímulos recebidos por alguém, como se pode ver na figura 6. Factores como a compatibilidade, 

a complexidade, a divisibilidade e a comunicabilidade influenciam as respostas obtidas a novos 

produtos (Robertson, 1972). Outros factores como a novidade, a ambiguidade, a incongruência são 

reconhecidos como sendo bastante importantes na procura de variedade (Berlyne, 1960; Raju, 1977). 

Juntamente com estes factores Bauer (1960) e Roselius (1971) identificam a percepção de risco 

como uma das variáveis de estímulo mais importante. 

Após a recepção dos estímulos ser feita e processada pelo consumidor, este irá ponderar e 

responder das mais variadas maneiras. Estímulos de resposta como as preferências relativas, as 

respostas comportamentais, a experiência, a procura de informação e a investigação são 

identificados por Raju (1979). 
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Figura 5 - Variáveis Estímulo-Resposta 
 

 

 Focando-nos no problema em estudo neste trabalho podemos efectuar uma analogia entre a 

figura 5 e o nosso problema propriamente dito. Quando se toma a decisão de enveredar por um curso 

leccionado no IST, em princípio, avaliou-se e teve-se em conta alguns dos estímulos inerentes a esta 

decisão. Depois de se informar sobre as condições oferecidas por cada faculdade, de recolher 

opiniões de quem por lá andou entre muitas outras formas de investigar as opções que tem pela 

frente este terá que assumir uma preferência e assim obter uma resposta para o seu problema. 

Simplificando, podemos afirmar que após o estudo e análise dos estímulos o decisor conseguiu obter 

informação suficiente para que a sua tomada de decisão não fosse meramente aleatória.  

 

 

2.6.1.2 Construções Hipotéticas 

 

Cronbach e Meehl (1955) definem construções hipotéticas como sendo um conceito que não 

pode ser directamente observável, mas para o qual existem múltiplas referências. 

Estas construções podem-se dividir em duas classes: naquelas que estão relacionadas com 

percepções e naquelas que estão relacionadas com a aprendizagem. As construções perceptuais 

servem para processar a informação, enquanto que as construções de aprendizagem servem para 

formatar ou definir o conceito. O resultado de uma conjugação e integração da teoria de 

aprendizagem de Hull (1943 e 1952), da teoria cognitiva de Osgood (1955 e 1957) e da teoria 

exploratória do comportamento de Berlyne (1963) conduz até às construções pretendidas (Sheth, 

1967).  
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Reeves (1961) tem uma classificação bastante idêntica a esta, fazendo a analogia entre 

variáveis perceptuais com “penetração no mercado” e variáveis de aprendizagem com “Proposições 

únicas de venda”. 

Como se pode ver, na tabela 3, MacCorquodale e Meehl (1948) definem as várias 

características das construções hipotéticas, fazendo uma sub-divisão destas em construções de 

aprendizagem e perceptuais. 

 

Tabela 3 - Construtores Hipotéticos 

Construções de Aprendizagem Construções Perceptuais 

• Motivos de Compra 

• Potencial da Marca 

• Mediadores de Decisão 

• Predisposição Perante a Marca 

• Inibidores 

• Satisfação com a Compra 

• Sensibilidade à Informação 

• Viés Perceptual 

• Procura de Informação 

 
 

Construções de Aprendizagem 

 

Um motivo é algo que conduz ao desenlace de uma acção. Este está relacionado com o 

objectivo que se pretende atingir com a compra ou escolha de determinado produto ou serviço. 

Normalmente, o decisor é motivado pelas expectativas geradas pela aprendizagem passada sobre 

determinada marca. Como se sabe, a marca IST goza de grande reputação não só no tecido 

empresarial português, como também no internacional. É por isso natural e óbvio que a marca tenha 

um enorme prestigio que pesará na decisão de escolha de quem pretende, seguir os seus estudos 

superiores na área de Engenharia. 

O segundo construtor de aprendizagem é o Potencial da marca. Pelo processo de 

aprendizagem, o comprador obtém e armazena conhecimento acerca do potencial de cada marca, 

conseguindo assim, posteriormente, ordená-las de modo a satisfazê-lo (Howard e Sheth, 1985). 

Depois de um individuo decidir que curso tirar, este procura informações de onde o poderá efectuar e 

quais as condições que cada instituto lhe oferece. 

Nos mediadores de decisão dá-se a junção entre motivos e alternativas, sendo o seu principal 

objectivo obter relações coerentes entre as marcas para que o comprador possa direccionar o seu 

comportamento.  

 A Predisposição perante uma marca é o quarto construtor e é um sumário dos anteriores três 

items. Este refere-se à preferência do comprador por uma marca dentro de um conjunto de 

alternativas possíveis.  

Inibidores, como o próprio nome indica, são “forças” que podem criar uma forte influência 

negativa, no processo de decisão, mesmo depois de o decisor ter definido que certa marca é a 

melhor para si, isto é, quando um comprador está disposto a comprar uma marca e tem motivação 
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para fazê-lo, ele pode não comprá-la devido aos mais diversos factores inibidores, como: o alto preço 

de uma marca; a não disponibilidade da mesma e o seu status financeiro. De uma maneira simplista, 

pode-se dizer que os inibidores são barreiras temporárias à compra de uma marca. Estes tendem a 

ser ocasionais e como tal não fazer parte do processo decisório do comprador, contudo se estes 

continuarem a persistir durante um tempo considerável podem vir a ser interiorizados pelo indivíduo 

passando assim a fazer parte do processo decisório (Dibb, Simkin, Pride e Ferrel, 2007). 

 O último construtor de aprendizagem é a Satisfação obtida com a compra de determinada 

marca. A satisfação pode ser definida como a expressão de uma atitude, ou seja, uma resposta 

afectiva que está associada à crença de que um produto ou serviço deve possuir certos atributos. 

Assim, a satisfação passa a ser as avaliações positivas feitas por um indivíduo acerca da sua 

experiência com os atributos de um produto ou serviço (Linder-Pelz, 1982). De acordo com Johnson, 

Anderson e Fornell (1995), existem pelo menos dois conceitos de satisfação do consumidor: 

satisfação específica de uma transacção e satisfação cumulativa. A primeira refere-se à avaliação de 

uma situação específica de compra ou consumo; a segunda é a completa avaliação feita sobre uma 

total experiência de compra ou consumo. Esta satisfação tende a ser afectada por três determinantes: 

qualidade percebida, preço e expectativas (Anderson, Fornell e Lehmann, 1994). Quando o nível de 

satisfação da compra é pelo menos igual ao expectável pode-se dizer que o comprador fica satisfeito, 

caso contrário o comprador ficará insatisfeito.  

 

Construções perceptuais 

 

Todos os fenómenos perceptuais originam mudanças na quantidade e qualidade da 

informação objectiva. 

Sensibilidade à informação é a abertura ou fecho dos receptores sensoriais que controlam a 

entrada de informação. A manifestação deste fenómeno é normalmente chamada de vigilância 

perceptual (tomada de atenção) ou defesa perceptual (ignorar a informação). Sensibilidade à 

informação é então o primeiro obstáculo à entrada de informação na mente do comprador, esta 

controla a quantidade de informação absorvida pelo mesmo. Quanto mais interessante for a 

informação recebida, mais facilmente o comprador “abre” os seus receptores e presta mais atenção à 

informação (Howard e Sheth, 1985). 

O segundo construtor deste tipo é o chamado Viés de informação. Este acontece quando o 

comprador distorce a informação recebida.  

Por último temos a Procura de informação. Durante a fase de compra o comprador pode fazer 

uma pesquisa intensa acerca do produto que pretende comprar. Esta ocorre quando o comprador 

sente ambiguidade entre as marcas dentro do seu leque de alternativas. 

Um construtor perceptual influenciador da escolha sobre a instituição onde prosseguir os 

estudos superiores pode ser a reputação associada a cada instituição, potenciada pelo fenómeno do 

word of mouth. 
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2.6.1.3 Variáveis Exógenas 

 Muitas vezes as decisões do comprador são afectadas por factores externos, ou seja, 

factores exógenos. Muitos desses factores advêm do ambiente social no qual o indivíduo se insere. 

 A importância da compra é uma destas variáveis e vai influenciar o tamanho do conjunto das 

possíveis escolhas. 

 Por vezes a pressão exercida pelo tempo disponível para fazer uma escolha cria fortes 

inibições que podem ter uma grande influência na tomada final de uma posição, afectando, também, 

a procura de informação. Sendo que esta pressão de tempo pode conduzir a uma compra não muito 

favorável. 

Outra das variáveis externas mais importantes é as características da personalidade. 

Características como a auto-estima, o autoritarismo, a auto-confiança e a ansiedade podem afectar 

as mais diversas escolhas que terão que ser feitas durante um processo de compra.  

 As questões culturais são também elas bastante importantes na compreensão de como as 

escolhas e atitudes de um sujeito podem ser afectadas por factores externos. Uma cultura, por 

norma, consiste num conjunto de comportamentos, símbolos, ideias e valores. Sendo que estas 

questões irão ter uma influência directa sobre os motivos, mediadores de decisão e inibidores. Sendo 

uma marca um símbolo que representa uma ideia ou valor, o aluno ao fazer uma escolha, baseia 

essa mesma escolha em variáveis externas como sejam, por exemplo: influências sociais, familiares, 

traços de personalidade e factores culturais. 

Na tabela 4 pode-se ver um quadro síntese das principais variáveis exógenas que podem 

influenciar o comportamento e a escolha de um consumidor. 

 

 
Tabela 4 - Variáveis Exógenas 

 

Variáveis Exógenas 

• Ambiente Social 

• Importância da Compra 

• Pressão do Tempo 

• Características da Personalidade 

• Questões Culturais 

 

 

2.6.1.4 Variáveis Situacionais 

 

 O reconhecimento deste tipo de variáveis pode melhorar substancialmente a compreensão e 

a explicação dos comportamentos do consumidor. Ward e Robertson argumentam que “as variáveis 

situacionais podem apresentar uma maior variância dos que as que estão relacionadas com o 

indivíduo” (1973, p.26). Lavidge (1966) adverte que muitos dos comportamentos dos compradores 

possam ocorrer apenas em situações bastante específicas. Engel, Kollat e Blackwell (1969) 
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consideram que tanto os factores individuais como os factores situacionais devem ser considerados 

na explicação das escolhas dos consumidores.  

 

Situações do consumidor e conceitos relacionados 

  

Como ponto inicial de definição destas variáveis existe o consenso que uma situação acarreta 

um ponto no tempo e no espaço (Belk, 1975). Em alternativa, Barker (1968) considera que um 

conjunto comportamental não pode ser apenas delimitado pelo tempo e espaço, mas também por 

uma completa sequência de comportamentos ou acções padronizadas. “Um exemplo concreto pode 

ser um jogo de basquetebol ou uma aula de piano, em que um intervalo de tempo e espaço é 

considerado assim como certo tipo de comportamentos são expectáveis, independentemente das 

pessoas presentes na acção.” (Belk, 1975). 

O conceito de “meio ambiente” eleva o tempo, o lugar e a dimensão comportamental ainda 

mais longe. Muito se tem debatido acerca de quais os limites e definições deste conceito (Barker, 

1963; Craik, 1970; Proshansky, Ittelson e Rivlin, 1970; Ittelson, 1973). Numa das primeiras 

formulações do conceito, Lewin (1933) sugere que o meio ambiente pode ser considerado como 

englobando as principais características de uma situação mais ou menos permanente. Neste sentido, 

as situações podem representar encontros momentâneos entre todos os elementos do meio ambiente 

disponíveis num dado instante temporal. 

Muitas tentativas têm sido feitas ao longo dos anos para desenvolver taxonomias das 

características situacionais. Sherif e Sherif (1956) e Sells (1963) construíram uma classificação 

subjectiva através de mais de duzentas variáveis situacionais como: gravidade, temperatura, 

estrutura de grupo, requisitos e novidade da situação quando comparada com situações similares 

passadas. Contudo, estas classificações apresentam características do indivíduo (sexo, raça, idade) 

e excluem certos descritores físicos dos locais (barulhos, cores, dimensões do local). As 

classificações feitas por Bellows (1963), por Wolf (1966) e por Moos (1973) são menos completas e 

sofrem dos mesmos problemas. Kasmar (1970) constrói a chamada “66 bipolar adjectival scale” com 

o intuito de medir situações em que, esta escala contempla uma descrição completa das 

características situacionais negligenciando por completo os atributos sociais e funcionais defendidos 

por Allen (1965). Mehrabian e Russel (1974) tentam desenvolver três descritores situacionais 

(excitação, prazer e dominância) que ajudem ao melhor entendimento desta questão. Belk (1975) 

propõe que a selecção de várias combinações possíveis destes três descritores ajude a criar um 

conjunto de cinco grupos de características situacionais: 

1. Ambientes Físicos: são os aspectos mais comuns das características situacionais. Estas 

podem incluir localizações geográficas e institucionais, sons, aromas, tempo e luz. 

2. Ambientes Sociais: conferem uma profundidade extra na descrição de uma situação. 

Outras pessoas presentes, as suas características e interacções entre pessoas podem 

ser alguns exemplos. 

3. Perspectiva Temporal: é a dimensão das situações que podem ser especificadas em 

unidades que vão desde a altura do dia até à época do ano. 
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4. Definição de Tarefas: são características da situação que incluem uma intenção de 

seleccionar, comprar ou obter informação acerca de uma compra. A tarefa pode reflectir 

diferentes papéis que alguém pode ter na compra. 

5. Estados Antecedentes: estes podem ser diferentes estados de espírito (ansiedade, 

excitação e hostilidade) ou condições momentâneas (dinheiro no bolso, fadiga e doença). 

Estas condições são estipuladas para antecederem imediatamente a situação corrente 

em ordem a distinguir estados que o indivíduo leva para uma situação de estados que 

possam resultar de uma situação. 

 

 

2.7 Modelos Comportamentais do Consumidor 

 

Não existe no mundo inteiro uma só coisa que possa ser completamente compreendida pelo 

homem. Em ordem a minimizar essa falta de compreensão o homem criou dispositivos que o 

ajudassem nesta tarefa, a que chamou modelos. 

Para Montgomery e Urban (1969), um modelo é simplesmente uma representação de 

algumas ou todas as propriedades de um sistema. 

Uma definição mais restrita é ilustrada pela frase que “um modelo é uma versão matemática 

de um esquema ou de uma carta de fluxos, e consiste numa equação ou num sistema de equações.” 

(Nicosia 1966, p.21). Walters (1974) acrescenta que um modelo é qualquer coisa que se usa para 

representar todas ou apenas algumas variáveis do comportamento do consumidor. 

 Por fim, uma definição ainda mais abrangente e que por si só é capaz de incluir todas as 

previamente mencionadas é-nos fornecida por Engel, Kollat e Blackwell (1968): um modelo é uma 

réplica de um fenómeno em que o principal objectivo é especificar os elementos, desse mesmo 

fenómeno, e representar a natureza das relações entre eles. Fornecendo assim uma espécie de 

mapa da realidade permitindo assim uma previsão com maior probabilidade de sucesso do 

comportamento. 

Por outras palavras pode-se dizer que um modelo pretende estudar o ser humano como um 

sistema, ganhando-se assim uma maior compreensão acerca da individualidade de cada um. Neste 

sistema os inputs serão as motivações de cada um e os outputs os comportamentos. Não raramente 

estes modelos ganham dimensões bastante complexas e para um melhor entendimento desse 

mesmo modelo é frequente a construção de gráficos, modelos matemáticos ou até mesmo de 

símbolos. Na escolha entre dois ou mais modelos que expliquem adequadamente a realidade, a 

opção deverá, quase sempre, recair no modelo mais simples. Assim, deveremos atender à 

parcimónia do modelo, isto é, a escolha sempre dos modelos menos complexos que nos ajudem a 

responder aos nossos objectivos. 

Para Engel, Kollat e Blackwell (1968) a utilização destes mesmos modelos apresenta um 

conjunto considerável de vantagens a ter em conta, tais como: 
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• Uma rede de referência para os investigadores. Através de descrições de elementos e 

das relações existente entre si, falhas de informação e potenciais áreas de inquérito são 

identificadas com uma clarividência não possível anteriormente; 

• As descobertas da investigação podem ser integradas num todo com significado. Quando 

um modelo disponibiliza todo o processo do comportamento do consumidor, torna-se 

fiável utilizar as descobertas da investigação de uma grande variedade de ciências 

comportamentais com grande sofisticação e precisão. Por outras palavras, uma 

compreensão das relações existentes fornece uma nova perspectiva para a pesquisa de 

novos dados; 

• Os modelos tornam-se úteis na construção de teoria. As hipóteses investigadas podem 

ser lidas no modelo fornecendo um amplo conjunto de bases para o conhecimento; 

• Explicações são dadas através da performance do sistema. Uma mera descrição dos 

determinantes motivacionais do consumidor não tem uma grande utilidade; é sim 

necessário explicar as relações ganhando assim a capacidade de prever os resultados 

independentemente das circunstâncias. 

 

Em 1971, Mittelstaedt apresentou uma lista de cinco critérios essenciais, no seu ponto de 

vista, para o desenvolvimento destes modelos. Esses critérios são: 

• A teoria deve ser capaz de incorporar as regularidades conhecidas; 

• A teoria deve ser capaz de sugerir novas regularidades para serem observadas; 

• Para testar hipóteses, definições operacionais devem existir para os termos da teoria; 

• Uma teoria única e unificada é preferível; 

• Teorias “emprestadas” devem ter a sua origem em correntes principais das ciências 

comportamentais. 

 

Estes critérios servem para fornecer uma base à teoria e como meios de avaliar as teorias 

desenvolvidas. 

 

Walters (1974) classifica os modelos segundo a sua apresentação ou segundo o seu fim. 

Sendo que estes se podem agrupar em cinco diferentes dimensões: 

• Físicos ou comportamentais; 

• Quantitativos ou verbais; 

• Descritivos ou analíticos; 

• Estáticos ou dinâmicos; 

• Parciais ou holísticos.  
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Em primeiro lugar, um modelo pode ser físico se é pequeno, exacto ou uma réplica funcional 

de algo maior. Um modelo comportamental diz mais respeito à duplicação de performance do que à 

duplicação física, a maioria dos modelos do consumidor são comportamentais. 

Os modelos podem ser quantitativos quando são expressos através de simbolismos 

numéricos ou alfabéticos. Os modelos verbais tendem a usar a linguagem como meio de expressão e 

a enfatizar relações não quantitativas. 

Um modelo descritivo é construído para explicar alguns aspectos do comportamento do 

consumidor, enquanto que o analítico tem como objectivo comparar, interpretar ou desafiar conceitos. 

Num modelo estático apenas será feita a análise a uma parte específica do universo temporal 

a estudar. Os modelos dinâmicos enfatizam o processo pelo qual a mudança ocorre. 

Os modelos parciais levam apenas em consideração uma ou algumas variáveis do 

comportamento do consumidor, desenvolvendo-as em detalhe. Um modelo holístico tenta identificar e 

relacionar, mesmo que de maneira superficial, as diferentes variáveis existentes. 

Lazer (1962) identifica dois tipos de construção de modelos, ao que ele chama de modelos de 

abstracção e realização. 

O modelo de construção de abstracção (figura 6) é uma proposta baseada em raciocínios 

indutivos, onde o investigador começa com uma situação do mundo real. 

 

 

Figura 6 - Modelo de Construção por Abstracção 
 

 

O processo inicia-se com a percepção da situação real do consumidor. O investigador 

procurará as relações entre o consumidor, o meio onde este se insere e a compra. As relações são 

verificadas através de repetidas pesquisas. Quando informação suficiente é adquirida, o investigador 

desenvolve um modelo geral do comportamento do consumidor. Finalmente, o investigador aplica o 

modelo para verificar a exactidão do mesmo. 

O modelo de construção de realização (figura 7) é uma proposta baseada em raciocínios 

dedutivos, onde o investigador começa com um modelo geral abstracto e procura situações do 

mundo real, testando o seu modelo contra essas mesmas situações específicas. 
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Figura 7 - Modelo de Construção por Realização 
 

 

Baseado na lógica, o investigador desenvolve uma afirmação teórica do comportamento do 

consumidor. Por definição, esta teoria deve ser um conjunto de proposições consistentes umas com 

as outras. De seguida as evidências empíricas são recolhidas, o que leva ao estabelecimento das 

relações. O modelo abstracto é aplicado à situação existente e as devidas comparações são feitas, 

como resultado o modelo é verificado ou os problemas são identificados. Esta informação fornece o 

feedback à afirmação teórica do comportamento do consumidor, que é a base para a alteração do 

modelo. A modificação do modelo é contínua até ser perfeita. 

São de seguida, apresentados alguns exemplos de modelos descritivos do comportamento do 

consumidor. Estes modelos são mais abrangentes que os de resposta do consumidor na formação de 

preferências, discutidos no ponto 2.5 deste trabalho pois, permitem enquadrar o problema analisado 

no processo de tomada de decisão de compra do consumidor. 

Talvez, o modelo mais frequentemente falado e utilizado seja o que Howard desenvolveu em 

1963. Este modelo é bastante importante pois foca a importância dos inputs no processo de escolha 

do consumidor e sugere maneiras deste ordenar esses mesmos inputs antes de se efectuar uma 

decisão final. Apesar disto o modelo não é perfeito, não conseguindo explicar todos os 

comportamentos do consumidor. Contudo, é uma teoria compreensível sobre o comportamento do 

consumidor e que foi desenvolvida com base em pesquisas empíricas (Horton, 1984). 

Outro modelo que se concentra na decisão de compra de um novo produto foi proposto por 

Nicosia em 1966. Este modelo concentra-se na tentativa da empresa comunicar com o consumidor e 

na predisposição do consumidor em agir de determinada maneira. Uma segunda etapa deste modelo 

refere-se ao processo de avaliação do produto, que por sua vez, é influenciado pelas atitudes. 

Seguem-se as etapas de compra e de feedback. Zaltman, Pinson e Angelman (1973) criticam este 

modelo devido ao facto de não ter sido empiricamente testado e, também, por causa de muitas 

variáveis não serem definidas (Lunn, 1974). 

Andreasen (1965) propõe um dos primeiros modelos do comportamento do consumidor. Este 

modelo reconhece a importância da informação no processo da decisão do consumidor. As atitudes 

do consumidor são também enfatizadas. Apesar disto, a grande falha que este modelo apresenta 

deve-se à não consideração das atitudes numa relação de repetição de compra. 
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2.7.1 Modelo de Howard 

 

O primeiro verdadeiro modelo integrativo do comportamento e da motivação do consumidor 

foi proposto por John Howard em 1963. A contribuição deste modelo reside na utilização sistemática 

e aprofundada da teoria de aprendizagem. Este introduz a distinção entre resolução extensiva do 

problema, resolução limitada do problema e resposta automática de comportamento. 

Aquando da resolução extensiva do problema, o consumidor não tem nenhum tipo de 

informação ou conhecimento acerca da marca nem nenhuma preferência por nenhum produto. Nesta 

situação, ele irá procurar informação sobre as diferentes marcas existentes no mercado antes de 

fazer qualquer tipo de compra. 

No caso da resolução limitada do problema, o consumidor possui um baixo conhecimento 

acerca do mercado e do que pretende comprar. Para que consiga chegar a alguma preferência entre 

as marcas disponíveis alguns estudos comparativos terão que ser feitos. 

A resposta automática de comportamento surge quando o consumidor já tem um 

conhecimento bastante detalhado sobre o produto e a marca que pretende comprar.  

Na figura 8 pode-se ver um esquema desse mesmo modelo. 
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Figura 8 - Modelo de Howard 
 

 

Os inputs deste modelo consistem em três diferentes fontes de informação: significativas, 

simbólicas e sociais. O marketeer na forma de produto ou informação sobre a marca fornece 

características físicas à mesma (estímulos significativos) e características verbais ou visuais ao 

produto (estímulos simbólicos). O terceiro tipo de fonte de informação tem origem no ambiente social 

onde o comprador se insere. Factores com a família, a classe social ou o grupo a que pertence irão 

influenciar o comprador na sua decisão final. 

Os outputs são resultado directo dos construtores hipotéticos (variáveis perceptuais e de 

aprendizagem) e de como o consumidor reage a essas mesmas variáveis (atenção, compreensão da 

marca, atitudes e intenção).  

Contudo, este modelo apresenta algumas imperfeições: a ligação entre as diferentes 

variáveis não é especificada com claridade e os elementos principais são definidos de uma forma um 

pouco abstracta podendo levar a algumas manipulações.  

Este modelo pode também levar a conclusões erradas, uma das mais comuns prende-se com 

o facto de o viés perceptual (Perceptual Bias) nem sempre estar presente (Howard e Sheth, 1969). 
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2.7.2 Modelo de Nicosia 

 

Francesco Nicosia (1966) foi muito para além do que Howard havia feito e publicou um novo 

modelo (ver figura 9), muito mais detalhado e que compreende mais variáveis. 

Este modelo foca-se na relação existente entre a empresa e os seus potenciais 

consumidores. A empresa comunica com os consumidores através das suas mensagens de 

Marketing e os consumidores reagem a essas mensagens adquirindo ou não o produto, ou seja, a 

empresa tenta influenciar o consumidor e o consumidor influencia a empresa através da sua decisão.  

 

 

Figura 9 - Modelo de Nicosia 
 

 

Field One (a atitude do consumidor) 

 

 Este campo divide-se em dois subcampos (subfield one e subfield two). 

O primeiro subcampo lida com os esforços que uma empresa faz para afectar as atitudes do 

consumidor.  
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O segundo subcampo especifica as características do consumidor, como: experiência, 

personalidade e percepção das ideias promocionais. Neste mesmo subcampo o consumidor, 

baseando-se na interpretação da mensagem recebida, forma a sua atitude acerca do produto.  

 

Field Two (a procura e avaliação) 

 

 O consumidor começará a avaliar e comparar a marca do produto em questão com as 

alternativas que o mercado lhe propõe. Sendo que neste caso a empresa tenta motivar o consumidor 

a escolher e comprar a sua marca. 

 

Field Three (o acto de compra) 

 

 O resultado da motivação, atrás mencionada, surgirá da tentativa de sedução para que o 

consumidor compre os produtos da empresa a revendedor específico. 

 

Field Four (o feedback) 

 

 Este modelo analisa o feedback quer da empresa, quer do consumidor. A empresa irá 

beneficiar dos dados relativos às vendas e o consumidor da sua experiência actual para uma compra 

futura. 

  

Apesar de este modelo incluir mais detalhe do que o modelo de Howard, apresenta limitações 

em áreas onde existe um conhecimento substancial e naquelas onde mais pesquisa necessita de ser 

efectuada, como no caso da atitude do consumidor perante o produto e nos factores que podem 

influenciar a personalidade deste. Junta-se a isto as ligações confusas entre os diversos elementos, 

estas resultam em grande parte da ausência de pesquisa no processo de compra. Finalmente, 

apenas uma situação extrema é tida em conta, a exposição a um produto ou serviço que o 

consumidor não tinha conhecimento (Walters, 1974). 

 

2.7.3 Modelo de Andreasen 

 

O modelo proposto por Andreasen (1965), que pode ser visualizado na figura 10, reconhece a 

importância da informação no processo de tomada de decisão do consumidor, assim como as 

atitudes do consumidor, questões sobre o meio social e cultural e constrangimentos.  

A variável central deste modelo é o indivíduo.  

Os inputs acerca dos produtos chegam ao consumidor através de algum dos cinco sentidos, 

estes podem ser pessoais ou impessoais. A informação é filtrada através de um processo individual 

de percepção, esta informação distorcida ou não, tem alguns efeitos nas atitudes do indivíduo, nas 

suas crenças e sensações. Valores culturais, personalidade e experiência “alimentam” também o 

indivíduo assim como a informação acerca do novo produto. A interiorização do processo pode 
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seleccionar o produto, iniciar o processo de pesquisa, ou não conduzir a acção nenhuma. As duas 

últimas decisões são armazenadas pelo consumidor afectando os estímulos futuros ou o processo de 

filtragem. A decisão de selecção tem que levar em conta os constrangimentos e outras compras. 

Este modelo é de fácil compreensão e enfatiza as fortes influências das emoções no 

comportamento do consumidor. 

No entanto existem dois problemas com este modelo: “este tende a descrever o consumidor 

como uma coisa mecânica, tendo um comportamento muito parecido ao de um robot; algumas 

variáveis oferecem dificuldades, por exemplo o posicionamento da personalidade, atitudes, e 

experiência como internas ou externas ao indivíduo não podem ser facilmente determinadas; os 

constrangimentos entram no processo de decisão tardiamente; a interacção do consumidor e da 

empresa não é muito bem estabelecida no modelo.” (Walters, 1974, p. 53) 



                                                                                                                                                    39 

 

 

Figura 10 - Modelo de Andreasen 
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2.7.4 Modelo de Engel, Kollat e Blackwell 

 

Em 1968, Engel, Kollat e Blackwell apresentam um modelo ao qual chamam de “Modelo 

comportamental e motivacional do consumidor” (ver figura 11). Este modelo é uma continuação lógica 

dos modelos atrás mencionados. Sendo que nos modelos anteriores um individuo era visto como um 

sistema, em que os seus outputs (comportamentos) resultavam de um conjuntos de inputs. Agora, 

com este novo modelo torna-se possível discutir o que acontece quando se recebe os inputs e qual o 

tipo de output resultante. 

 

 

Figura 11 - Modelo de Engel-Kollat-Blackwell 
 

 

Este modelo consiste em quatro estágios: 

• Processo de decisão; 

• Input de informação; 

• Processamento de Informação; 
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• Influência das variáveis no processo de decisão. 

Primeiro estágio: Processo de decisão 

  

 O foco central deste modelo reside nos cinco estados do processo de decisão: 

reconhecimento do problema, procura de alternativas, avaliação de alternativas de compra, compra e 

nos resultados. Contudo, não é necessário que todos os consumidores passem por todos esses 

estágios. 

 

Segundo estágio: Input de informação 

 

 Neste estágio, o consumidor recebe a informação de todas as fontes, sejam estas 

provenientes do marketing ou não. Se mesmo depois de recebida toda a informação, o consumidor 

ainda não tiver chegado a uma decisão, a procura por informação externa será activada em ordem a 

se chegar a uma escolha. 

 

Terceiro estágio: Processamento de informação 

 

 Este estágio consiste na exposição, atenção, percepção, aceitação e retenção da informação 

por parte do consumidor. O consumidor deve, em primeiro lugar, ser exposto à mensagem, guardar a 

informação, interpretar os estímulos e reter a mensagem através da transferência dos inputs para a 

memória de longo termo. 

 

Quarto estágio: Influência das variáveis no processo de decisão 

 

 As influências que irão afectar as todas etapas do processo de decisão são a razão de ser 

deste estágio. Características individuais (motivos, valores, estilo de vida e personalidade) e 

influências sociais (cultura, família e grupos de referência) influenciam o processo de decisão.  

 Este modelo incorpora muitas situações que contemplam as mais diversas situações que 

podem influenciar a tomada de decisão de um consumidor. No entanto, o modelo não mostra o 

porquê de diferentes tipos de personalidade produzirem diferentes decisões nem como diferentes 

valores podem lidar com diferentes personalidades (Engel, Kollat e Blackwell, 1969). 

  

2.7.5 Comparações Entre Modelos 

 

Todos os modelos apresentados têm pontos em comum e outros em que não se assemelham 

tanto. 

Todos eles são semelhantes: no ponto em que o comportamento do consumidor é visto como 

um programa de computador; cada modelo contém, directa ou indirectamente as mesmas variáveis; 
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todos os modelos seguem a tendência de considerar o indivíduo como componente central do 

modelo; todos consideram o comportamento do consumidor altamente complexo. 

As grandes diferenças existentes entre todos estes modelos podem ser resumidas na forma 

como as variáveis são tratadas em cada um dos casos. 

Existem também problemas que, de uma maneira geral, afectam todos estes modelos. Em 

primeiro lugar eles não são populares entre os marketeers e os economistas, pois não enunciam com 

clarividência os pressupostos em que cada modelo é construído. Em segundo lugar, todos eles são 

ferramentas experimentais desenhadas para ajudar a identificar hipóteses e a desenvolver teorias. 
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3. Metodologia e Aplicação 
 

 

No capítulo 1 deste trabalho definiram-se os objectivos que este estudo se propunha a atingir. 

Um desses objectivos passava pelo estudo dos tipos de apelos que uma marca de sucesso tem de 

representar. Decidiu-se então optar por estudar uma marca inserida no ramo/indústria da educação, o 

Instituto Superior Técnico (IST). O próximo objectivo traçado era estudar como, nos dias de hoje, a 

tomada de decisão é afectada por apelos cognitivos ou afectivos. Juntando estes dois objectivos 

podemos concluir que o objectivo primordial deste trabalho é avaliar o que leva – ou não – alguém a 

optar pela escolha do IST para a continuação dos seus estudos ao nível do ensino superior, se 

factores hedónicos/afectivos ou se factores utilitários/racionais ou se ambos. 

Assim desenvolveu-se um questionário com o objectivo de avaliar as influências afectivas e 

cognitivas dos alunos do IST aquando da tomada de decisão da instituição onde prosseguir os seus 

estudos superiores.  

Nesta aplicação de campo, optou-se por um questionário constituído por três partes: uma 

com questões de carácter demográfico; outra destinada a avaliar os níveis hedónicos e utilitários por 

detrás da decisão em causa e outra com o intuito de medir o nível de envolvimento que essa mesma 

decisão comporta. 

Foi então necessário escolher escalas que se adaptassem às necessidades deste estudo, 

chegando-se assim à conclusão, que para a medição dos níveis de envolvimento, se usaria a escala 

desenvolvida por Zaichkowsky (1985), de seu nome Personal Involvement Inventory (PII) e, para a 

medição dos níveis hedónicos e utilitários, a escala desenvolvida por Spangenberg, Voss e Crowley 

(1997) e que tem o nome de Hedonic e Utilitarian Consumer Attitude (HED/UT). 

De seguida tornou-se imperativo fazer chegar esse mesmo questionário ao maior número 

possível de alunos que se encontram a frequentar cursos leccionados pelo IST. O questionário foi 

distribuído através da internet, sendo divulgado através de uma rede social (Facebook) e das mailing 

lists de todos os cursos leccionados pelo IST no pólo do TagusPark. 

Os dados recolhidos são devidamente analisados e explicados no capítulo seguinte desta 

dissertação. 

Na figura 12 pode-se ver um fluxograma de todas as etapas seguidas na elaboração deste 

trabalho.  
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Figura 12 - Fluxograma do Estudo Empírico 
 

 

3.1 Pesquisa Sobre o Estudo e Utilizações de Escalas 

Hedónicas/Utilitárias 

  

 Uma das principais questões, se não mesmo a principal, a ser investigada neste trabalho 

prende-se com a dicotomia entre hedonismo (dimensão do comportamento relacionada com o 

divertimento, espontaneidade e busca de experiências multissensoriais) vs. utilitarismo (dimensão do 

comportamento relacionada a algum tipo de busca consciente/racional). 

 Como se poderá ver mais à frente neste capítulo, a escala utilizada neste estudo para medir 

estas dimensões do comportamento foi a desenvolvida por Spangenberg, Voss e Crowley (1997). 

Estas mesmas dimensões têm sido abordadas na literatura por diversos autores, em diferentes 

contextos. A dimensão utilitária foi estudada em processos de procura na compra final de um produto 

ou serviço (Fisher e Arnold, 1990; Sherry, McGrath e Levy, 1993); em estudos sobre a resolução de 
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problemas e procura de informações (Bloch, Sherrell e Ridgway, 1986; Bloch, Ridgway e Sherrell, 

1989); em pesquisas sobre a atitude utilitária (Batra e Ahtola, 1990; Olney, Holbrook e Batra, 1991; 

Crowley, Spangenberg e Hughes, 1992) e ainda em estudos sobre o seu uso instrumental (Rubin, 

1984; Rubin e Persi, 1987). 

 Por outro lado, a dimensão hedónica foi estudada: em pesquisas sobre a atitude hedónica 

(Hirschman e Holbrook, 1982; Batra e Ahtola, 1990; Olney, Holbrook e Batra, 1991; Crowley, 

Spangenberg e Hughes, 1992; Titus e Everett, 1995); em casos de uso rotineiro de um produto ou 

serviço (Rubin, 1984; Rubin e Perse, 1987); em casos de avaliação de entretenimento (Bloch, 

Sherrell e Ridgway, 1986; Bloch, Ridgway e Sherrell, 1989). Entre muitos dos autores que estudaram 

os mais diversos aspectos relacionados com o comportamento hedónico estão Deci (1975), Sherry 

(1990) e Babin, Darden e Griffin (1994). 

 

3.2 Modelo e Hipóteses Testadas 

 

Como já foi anteriormente dito, este trabalho pretende avaliar a decisão de escolher o IST 

(como primeira opção ou não) como instituição para continuação dos estudos no ensino superior. No 

entanto, apenas se avaliará essa decisão na componente racional e afectiva que esta marca 

transmite. 

Para que se consiga efectuar esta avaliação com o máximo de veracidade e rigor propõe-se 

um modelo que o faça. O modelo será constituído por quatro variáveis: uma dependente e outras três 

independentes. A variável dependente, é aquela que se pretende avaliar e, como o próprio nome 

indica, depende das variáveis independentes. As variáveis independentes são aquelas que integram 

um conjunto de factores e condições experimentais que são manipuladas e modificadas ao longo do 

estudo (Malhotra, 2007). 

Visto o problema desta dissertação se prender com o estudo dos alunos que escolheram o 

IST para continuarem os seus estudos como primeira opção ou não, esta passa a ser a nossa 

variável dependente. Os factores que podem influenciar esta dependente são os factores hedónicos e 

utilitários do comportamento e o envolvimento desta decisão, logo estes são as nossas variáveis 

independentes.  

Através do estudo dos modelos de tomada de decisão de Bagozzi, apresentados no ponto 

2.5, iremos testar no modelo proposto a inclusão dos estímulos afectivos e cognitivos no mesmo nível 

de importância. Quer isto dizer que vamos optar por seguir o que Bagozzi chama de Modelo de 

Resposta Paralelo. 

Após uma análise cuidada dos Modelos Comportamentais do Consumidor, referidos no ponto 

2.7, e apesar da complexidade destes ser muito maior do que a do modelo que irá ser testado, opta-

se por seguir a linha de raciocínio presente nos modelos de Andreasen e de Engel, Kollat e Blackwell 

pois, estes são os que dão maior importância ao indivíduo e ao seu processo de formação de 

atitudes. 

Como se poderá ver no capítulo cinco, as hipóteses a serem testadas serão a seguintes: 
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• Hipótese 1 (H1): As atitudes utilitárias do aluno influenciam significativamente a 

escolha do IST como primeira opção para o ingresso no ensino superior; 

• Hipótese 2 (H2): As atitudes hedónicas do aluno influenciam significativamente a 

escolha do IST como primeira opção para o ingresso no ensino superior; 

• Hipótese 3 (H3): As atitudes utilitárias e hedónicas do aluno influenciam 

significativamente a escolha do IST como primeira opção para o ingresso no ensino 

superior; 

• Hipótese 4 (H4): As atitudes utilitárias, hedónicas e o envolvimento do aluno 

influenciam significativamente a escolha do IST como primeira opção para o ingresso 

no ensino superior; 

• Hipótese 5 (H5): O envolvimento do aluno tem uma influência moderadora 

significativa sobre as atitudes utilitárias e hedónicas na escolha do IST como primeira 

opção para o ingresso no ensino superior; 

• Hipótese 6 (H6): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes para os pares de adjectivos da escala atitudes 

utilitárias do que os que não escolheram o IST como primeira opção; 

• Hipótese 7 (H7): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes para os pares de adjectivos da escala atitudes 

hedónicas do que os que não escolheram o IST como primeira opção; 

• Hipótese 8 (H8): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes para os pares de adjectivos da escala de 

envolvimento do que os que não escolheram o IST como primeira opção. 

• Hipótese 9 (H9): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes na escala de atitudes utilitárias do que os alunos 

que não escolherem o IST como primeira opção; 

• Hipótese 10 (H10): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes na escala de atitudes hedónicas do que os 

alunos que não escolherem o IST como primeira opção; 

• Hipótese 11 (H11): Os alunos que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente diferentes na escala de envolvimento do que os alunos que 

não escolherem o IST como primeira opção; 

 

 

3.3 Elaboração do Questionário 

 

Para ser possível responder aos objectivos deste trabalho elaborou-se um questionário a fim 

de aferir quais os papeis das componentes hedónicas e utilitárias e do envolvimento na escolha de 

um curso do IST. Existem pois três partes distintas no questionário: 

1ª) Conjunto de perguntas de carácter demográfico; 
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2ª) Vinte e quatro perguntas, doze de carácter hedónico e doze de carácter utilitário. Estas 

questões foram elaboradas tendo por base a escala desenvolvida por Spangenberg, Voss e 

Crowley (1997); 

3ª) Vinte perguntas, com o intuito de medir o envolvimento que esta decisão acarreta. Todas 

as questões foram elaboradas baseando-se na escala de Zaichkowsy (1985). 

 

Ambas as escalas utilizadas neste estudo são denominadas de diferencial semântico (de 7 

pontos), isto é, são escalas bipolares onde apenas os extremos são descritos. Os inquiridos 

escolhem a sua resposta sabendo que, quanto mais próximo de um dos extremos, mais o objecto de 

avaliação se encontra próximo desse mesmo extremo (Matsukuma e Herneez, 2006).  

De acordo com Pilli (2004), o problema existente na escolha das escalas está relacionado 

com a forma como o entrevistado as interpretará. Ao analisar um objecto, o respondente processará 

mentalmente as informações disponíveis e as suas respostas podem estar sujeitas a influências que 

comprometem a validade das medidas utilizadas. Para tentar minimizar ao máximo este problema, 

tentou-se fazer o questionário (ver Anexos) de forma mais clara e objectiva possível. Todos os alunos 

que preencheram os questionários puderam ler na primeira página do mesmo uma explicação do 

estudo que estava a ser realizado e antes de responderem a cada questão tentou-se, através de 

exemplos, explicar as mesmas. 

As escalas de diferencial semântico são escalas graduadas de um a sete pontos em que os 

extremos estão associados a “rótulos” bipolares com o mesmo significado semântico (Malhotra, 

2007). 

 

3.3.1 Medição do Envolvimento Através da Escala Personal Involvement 

Inventory 

 

Ao longo dos anos, a investigação do comportamento do consumidor tem sugerido um 

conjunto de teorias na tentativa de explicar e prever esse mesmo comportamento (Bettman, 1979; 

Engel, Kollat e Blackwell, 1978; Howard e Sheth, 1969). Essas teorias propõem que o consumidor 

procura e usa informação de modo a fazer escolhas o mais acertadas possível. Isto implica que o 

consumidor é um organismo inteligente, racional e pensante que armazena e avalia os inputs 

sensoriais com a finalidade de tomar decisões bem fundamentadas (Markin e Narayana, 1975). 

Contudo, nem todos os consumidores se comportam desta forma, sendo que um grande 

número não se preocupa com a pesquisa de informação ou com a compreensão das alternativas 

disponíveis, mesmo em situações de grande envolvimento (Olshavsky e Granbois, 1979). 

Na literatura existente sobre o assunto, o envolvimento, foi abordado em diferentes contextos: 

em situações publicitárias (Krugman, 1962, 1965, 1967, 1977), em diferentes categorias de produtos 

(Howard e Sheth, 1969) ou com decisões de escolha e/ou compra (Clarke e Belk, 1978). 
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Critérios de medição de envolvimento: 

 

Uma medida de envolvimento deve permitir que o investigador use a mesma medida para 

vários estudos. Esta medida deve também ser sensível às áreas que afectam os níveis de 

envolvimento de uma pessoa. Essas mesmas áreas podem ser classificadas em três categorias 

(Bloch e Richins, 1983; Houston e Rothschild, 1978): 

1. Pessoais – interesses inerentes, valores ou necessidades que motivam na direcção de 

um objecto; 

2. Físicas – características de um objecto que causam diferenciação e aumentam o 

interesse; 

3. Situacionais – algo que temporariamente aumenta a relevância ou interesse sobre um 

objecto. 

 

Wright (1974) concluiu que a variação no tipo de meio de difusão influencia a resposta dada a 

uma mesma mensagem (factor físico). Lastovicka e Gardner (1978) demonstraram que o mesmo 

produto pode gerar diferentes níveis de envolvimento nas pessoas (factor pessoal). Clarke e Belk 

(1978) demonstraram que diferentes situações de compra ou escolha do mesmo produto causam 

diferenças na procura ou avaliação do nível de envolvimento (factor situacional). 

As mais eficazes e utilizadas escalas para a medição de envolvimento consistem em escalas 

de diferencial semântico (Osgood, Suci e Tannebaum, 1957). Estas consistem numa série de pares 

de adjectivos em que cada par é medido através de uma escala graduada de pontos (1 a 7, por 

exemplo). Os descritores ou frases são facilmente relacionados através de diferentes categorias de 

produtos. 

Foi decidido usar a escala proposta por Zaichkowsky (1985) pois esta adopta uma visão de 

envolvimento que vem de encontro às necessidades deste estudo, ou seja, assenta na relevância 

pessoal: “a percepção pessoal de cada indivíduo acerca de um objecto, baseando-se nas suas 

necessidades inerentes, valores e interesses” (p.342). 

 Os pares de adjectivos que compõem esta escala são: 

 

• Não Importante / Importante 

• Não Preocupante / Preocupante 

• Irrelevante / Relevante 

• Não Considerável / Considerável 

• Inútil / Útil 

• Desprezível / Valioso 

• Trivial / Fundamental 

• Não Benéfico / Benéfico 

• Infrutífero / Substancial 

• Desinteressado / Interessado 

• Insignificante / Significante 
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• Supérfluo / Vital 

• Aborrecido / Interessante 

• Maçador / Excitante 

• Não Apelativo / Apelativo 

• Comum / Fascinante 

• Não Essencial / Essencial 

• Indesejável / Desejável 

• Indesejado / Desejado 

• Desnecessário / Necessário 

 

 

3.3.2 Medição das Componentes Hedónicas e Utilitárias Através da Escala 

HED/UT 

 

Os investigadores do comportamento do consumidor estão constantemente à procura de um 

melhor entendimento do processamento tradicional da informação nas várias dimensões 

comportamentais. Ao longo dos anos vários esforços têm sido desenvolvidos para estabelecer uma 

escala fiável e válida para a medição dos componentes hedónicos e utilitários do consumidor acerca 

de um produto ou serviço. Em 1990, Batra e Ahtola desenvolveram uma escala de diferencial 

semântico de oito pares de adjectivos usando produtos específicos e sugerindo pesquisas futuras 

tendo em vista o melhoramento dessa mesma escala. Numa investigação feita posteriormente, 

Crowley, Spangenberg e Hughes (1992) descobrem várias falhas na escala proposta por Batra e 

Ahtola aquando da sua aplicação a categorias de produtos. Em 1994, Babin, Darden e Griffin 

desenvolvem uma escala baseada na avaliação hedónica e utilitária do acto de compra como uma 

actividade. A escala resultante, devido à ênfase apenas no comportamento de compra, apresenta 

falhas na aplicabilidade do produto, serviço e em outras actividades que não seja a compra. Para 

tentar erradicar estas mesmas falhas, em 1997, Spangenberg, Voss e Crowley criam uma escala 

(HED/UT) com o objectivo de capturar as atitudes das componentes hedónicas e utilitárias vividas 

pelo consumidor ao longo de um conjunto mais alargado de situações.  

A importância de incluir estas duas dimensões no estudo do comportamento do consumidor é 

descrita várias vezes na literatura. 

“Usamos os bens de duas maneiras distintas. Usamos os bens como símbolos de status 

social e simultaneamente como instrumentos para alcançar algum ponto de vista.” (Hamilton, 1987, 

p.1541) Esta visão combina claramente as visões hedónicas e utilitárias do consumo. 

Para Holbrook e Hirschman (1982), consumo hedónico representa as facetas do 

comportamento do consumidor relacionadas com os sentidos, fantasias e aspectos emotivos acerca 

de uma experiência com produtos. Por outras palavras, o conceito de hedonismo refere-se aos 

aspectos estéticos, experienciais e subjectivos do consumo. 
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Existem outros autores, como por exemplo: Ajzen e Driver (1992), Bagozzi e Burnkrant (1979) 

e Breckler e Wiggins (1989) que sugerem que o valor de uma experiência hedónica é baseada em 

níveis afectivos e cognitivos, enquanto que a componente utilitária é dominada por elementos 

cognitivos apesar de poder também conter uma parte afectiva.  

As componentes afectivas e utilitárias do consumo hedónico implicam que o desejo 

emocional compita com os motivos utilitários nas decisões de compra e consumo. De acordo com 

Hirschman (1984) a experiência do consumidor pode-se dividir em três alternativas:  

• Procura cognitiva;  

• Procura de sensações;  

• Procura de novidades.  

No primeiro caso, procura cognitiva, o consumidor deseja estimular ou activar o pensamento. 

No segundo caso, o consumidor necessita de uma experiência que seja vivida através dos seus 

sentidos. E no último caso, o consumidor procura fontes únicas e “frescas” de estímulos através do 

consumo de algo.  

Havlena e Holbrook (1986) afirmam que as experiências de consumo variam dentro de um 

mix de componentes hedónicos/utilitários, tangíveis/intangíveis, ou objectivos/subjectivos, mais 

aspectos emocionais das experiências de consumo que podem ocorrer conforme as situações de 

consumo. 

No consumo hedónico, o interesse e envolvimento gerado pelos produtos é altamente 

enfatizado. Os estímulos, só por si, não possuem a capacidade total de envolver o consumidor. Este 

possui a capacidade de se deixar envolver. Assim sendo, o envolvimento irá, necessariamente, variar 

de consumidor para consumidor e de produto/serviço para produto/serviço (Taylor e Joseph, 1984). 

Estímulos altamente envolventes devem resultar em reacções mais intensas e afectivas quando 

comparados com estímulos periféricos. Para Spangenberg, Voss e Crowley (1997), elevados níveis 

de envolvimento deverão conduzir a elevados níveis de valores hedónicos, logo, é de todo razoável 

conjugar a utilização da escala por eles proposta com uma escala de medição de envolvimento, que 

no caso concreto deste trabalho será a Personal Involvement Inventory. 

Para avaliar as influências hedónicas e utilitárias, foi assim decidido utilizar a escala proposta 

por Spangenberg, Voss e Crowley (1997), mais usualmente denominada de HED/UT. 

Os pares de adjectivos utilizados nesta escala são: 

 

A nível utilitário 

 

• Inútil / Útil 

• Não Prática / Prática 

• Desnecessária / Necessária 

• Não Funcional / Funcional 

• Não Sensível / Sensível 

• Incooperante / Cooperante 



51 

 

• Ineficiente / Eficiente 

• Prejudicial / Proveitosa 

• Inconveniente / Conveniente 

• Improdutiva / Produtiva 

• Não Resolutória de Problemas / Resolutória de Problemas 

• Ineficaz / Eficaz 

 

A nível hedónico 

 

• Entediante / Excitante 

• Não Encantadora / Encantadora 

• Não Sedutora / Sedutora 

• Não Divertida / Divertida 

• Desagradável / Agradável 

• Não Cómica / Cómica 

• Não Emocionante / Emocionante 

• Não Feliz / Feliz 

• Não Lúdica / Lúdica 

• Stressante / Relaxante 

• Não Alegre / Alegre 

• Não Engraçada / Engraçada 

 

 

3.4  Pré-Teste do Questionário 

  

Os pré-testes referem-se a verificações dos questionários numa pequena amostra de 

pessoas e têm como finalidade identificar e eliminar potenciais problemas tornando os questionários 

aplicáveis com êxito no que toca a dar uma resposta efectiva aos problemas levantados pelo 

investigador (Churchill, 1996; Coutinho, 2005; Malhotra, 2007).  

Reynolds, Diamantopoulos e Schlegelwilch (1993) recomendam que a amostra de pré-teste 

varie entre cinco e cinquenta elementos e que o pré-teste seja feito por entrevista pessoal, para que o 

investigador possa observar o inquirido a responder ao inquérito e determinar se este é 

compreensível. Assim, a verificação da clareza e do tempo que o questionário levava a ser 

respondido foi efectuada através da colaboração de dez participantes. Estes foram convidados 

individualmente a responder, sob observação atenta, ao inquérito. Observaram-se apenas algumas 

dúvidas pontuais por parte dos inquiridos, sendo as mesmas tidas em conta na elaboração final do 

questionário disponibilizado na internet. O tempo médio de resposta ao questionário situou-se nos 

cinco minutos. 

 O questionário final que foi aplicado encontra-se em anexo, no final do trabalho. 
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3.5  Recolha de Dados 

 

O presente estudo foca-se num dos momentos mais importantes da vida académica de um 

estudante: a escolha de um curso superior. Neste caso concreto, pretende-se aferir quais os factores 

que têm maior preponderância no momento em que um estudante opta por seguir os seus estudos 

superiores no IST: se factores emocionais (hedónicos), factores racionais (utilitários) e qual o nível de 

envolvimento que é associado a essa mesma escolha. 

Para fazer chegar o questionário ao maior número possível de alunos do IST, o questionário 

foi disponibilizado durante cerca de vinte dias num endereço Web (www.surveymonkey.com). Os 

questionários disponibilizados online têm várias vantagens a nível da facilidade e rapidez da sua 

divulgação, mas também podem conter enviesamento no sentido de apenas chegarem a quem tem 

acesso e utiliza a internet, colocando-se assim problemas de representatividade da amostra obtida. 

Neste trabalho, não foi considerado que a representatividade da amostra estivesse em causa, dada a 

definição do universo onde os dados iriam ser recolhidos. Os estudantes universitários, hoje em dia, 

utilizam e contactam diariamente a internet, não sendo assim considerado que a opção por este meio 

de divulgação fosse um enviesamento introduzido no estudo empírico. 

Para facilitar a divulgação da investigação utilizou-se uma poderosa “arma” de comunicação 

nos dias de hoje, as redes sociais, mais especificamente o Facebook. No grupo do IST na rede social 

atrás mencionada (que até à data de elaboração do inquérito contava com 2297 membros) escreveu-

se um pequeno anúncio em que se explicava a pesquisa que estava a ser levada a cabo e o 

respectivo link onde os interessados em responder ao inquérito o poderiam fazer. A utilização do 

Facebook teve como principal objectivo dar a conhecer o questionário a um alargado número de 

utilizadores e aproveitar o efeito de propagação que este tipo de ferramentas fornece, ou seja, a 

possibilidade de que cada utilizador que tome conhecimento do questionário fale com outro utilizador 

que faça parte do leque de possíveis interessados. 

No entanto, a divulgação do questionário não se efectuou recorrendo apenas às redes 

sociais. Outro dos meios utilizados foi o envio de um e-mail ao Núcleo de Apoio do Estudante 

(NAPE), do Tagus Park, com a explicação do trabalho que estava a ser desenvolvido e, mais uma 

vez, com o respectivo link onde todos os interessados em colaborar poderiam aceder ao questionário. 

A intenção do e-mail enviado ao NAPE era que este reencaminhasse o questionário para toda a sua 

mailing list, isto é, todos os alunos do IST pertencentes ao pólo situado no Tagus Park. A pesquisa 

não se alargou aos restantes alunos do IST devido a dificuldades burocráticas e falta de colaboração 

de alguns intervenientes em todo este processo. 
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3.6  Descrição da Amostra 

 

O questionário foi respondido por 225 pessoas. Dessas 225 pessoas apenas 179 

responderam por completo a todas a perguntas feitas. Ao analisarem-se todas as respostas obtidas 

durante os vinte dias em que o questionário esteve disponível online, observou-se que em muitos dos 

questionários os inquiridos tinham deixado uma questão ou mais por responder. Optou-se por 

eliminar qualquer questionário em que apenas pudesse não ter sido respondida uma única questão. A 

este método dá-se o nome de Casewise Deletion. Consideraram-se assim para análise estatística 

unicamente questionários em que todas as questões tenham sido respondidas. Apesar deste método 

ter como grande desvantagem reduzir o tamanho útil da amostra, apresenta como grande vantagem 

a redução de erros em medidas (exemplo da variância) que estejam inteiramente ligadas à dimensão 

das amostras (Little e Rubin, 1987). Pensa-se assim que, com a utilização deste método e apesar da 

redução da dimensão da amostra se conseguirá um maior rigor e fiabilidade nos resultados a serem 

analisados, pois apesar de amostra ter sido reduzida, ainda se obteve um vasto leque de respostas 

válidas para análise. 

As “perdas” existentes aquando do preenchimento do inquérito podem-se dever à extensão 

do mesmo (apesar de o seu preenchimento levar cerca de cinco minutos), à natureza deste (escalas 

de diferencial semântico) e respectiva dificuldade na compreensão de algumas questões (mesmo 

tendo em conta a realização de uma fase de pré-teste) ou então à falta de interesse e concentração 

de alguns inquiridos. 

Dos 179 estudantes do IST que colaboraram no estudo a maioria são do género masculino 

(n=127, 71,0%) enquanto o género feminino se encontra representado por apenas 29,0% (n=52) do 

total de estudantes conforme se pode comprovar pela observação do gráfico 1. A média de idades é 

de 23,1 anos (desvio padrão=2,8 anos), tendo o estudante mais novo 18 anos e o mais velho 35 

anos.  

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição da Amostra por Género 

 

No que se refere às habilitações literárias, o 12º ano é largamente predominante e abrange 

90,0% dos inquiridos, como se pode ver no gráfico 2, seguindo-se a licenciatura (8,0%) e o mestrado 

(2,0%)  
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Gráfico 2 – Distribuição da Amostra por Habilitações Literárias 

 

Quando inquiridos sobre se o IST tinha sido a sua primeira opção para ingresso no ensino 

superior apenas 10,9% dos estudantes inquiridos indica que o IST não foi a sua primeira opção, 

conforme pode observar na tabela seguinte. 

 

 

 
Tabela 5 - O IST foi a sua primeira escolha aquando da candidatura ao ensino superior? 

 Frequência Percentagem 

Não 18 10,9 

Sim 161 89,1 

Total 179 100,0 

 

 
Tendo em conta o universo de estudantes do IST no pólo do Tagus Park, a taxa de respostas 

ao questionário foi de 10% (
ºN Respostas

EstudantesIST
=

ºN Respostas

EstudantesIST
=

225
10%

2235
= ) 
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4. Análise dos Dados 
 

 

Nesta secção do trabalho serão apresentadas as análises de dados efectuadas às hipóteses 

delineadas no ponto 3.2 deste trabalho, com o objectivo de ir de encontro às metas traçadas 

inicialmente. 

Após a aplicação do questionário, os dados recolhidos foram analisados recorrendo à ajuda 

de um software, o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que providenciará todas as 

ferramentas estatísticas necessárias para executar os testes que nos permitam responder às 

questões levantadas na pesquisa. 

Como foi referido no capítulo anterior, o questionário aplicado nesta pesquisa foi efectuado 

recorrendo a dois tipos de escalas: uma que nos fornecerá resultados em relação às componentes 

hedónicas e utilitárias da decisão e outra que medirá o grau de envolvimento que esta decisão 

comporta. 

Basicamente, recorrer-se-á a dois tipos de técnicas estatísticas para se analisarem os 

resultados obtidos: regressão logística e aos testes t. A escolha por este tipo de ferramentas será 

justificada mais à frente neste trabalho. 

 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Atitudes Hedónicas e Utilitárias do Consumidor 

 

Os valores médios obtidos pelos inquiridos nos items da escala de atitudes utilitárias e 

hedónicas do consumidor podem ser apreciados nos gráficos 3 e 4, respectivamente. Na dimensão 

utilitária, os estudantes obtêm valores mais elevados em inútil/útil [média(m)=6,10, desvio padrão 

(dp)=1,2] e mais baixos em não sensível/sensível (m=4,58, dp=1,7). Na dimensão atitudes 

hedónicas, os estudantes obtêm valores mais elevados em não feliz/feliz (m=5,01, dp=1,5) e mais 

baixos em não cómica/cómica (m=3,16, dp=1,7). 
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Gráfico 3 - Dimensão Utilitária: Médias Amostrais 

 

 

 

Gráfico 4 - Dimensão Hedónica: Médias Amostrais 
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4.1.2 Envolvimento 

 

Na escala de envolvimento (gráfico 5) os estudantes inquiridos obtêm, em média, valores 

mais elevados em não importante/importante (m=6,03, dp=1,12) e mais baixos em não 

preocupante/preocupante (m=3,95, dp=1,73). 

 

 

 

Gráfico 5 - Envolvimento 

 

 

4.1.3 Consistência Interna 

 

A consistência interna dos instrumentos de medida utilizados foi avaliada com recurso ao 

coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach, como se pode ver na tabela 6. Os valores 

encontrados para todas as variáveis independentes indicam uma excelente consistência interna (Hill 

e Hill, 2005) e estão em consonância com os obtidos pelos autores das escalas: “quando calculado o 

alfa de Cronbach para as subescalas hedónica e utilitária obteve-se um valor de 0,94 em ambos os 

casos.” (Spangenberg, Voss e Crowley, 1997, p.5) e “após os testes de consistência interna da 

escala de envolvimento o nível do alfa de Cronbach obtido foi de 0,95.” (Zaichkowsky, 1985, p.343). 

 

 



58 

 

  
Tabela 6 - Consistência Interna 

 

Cronbach's 

Alpha Nº de Itens 

Dimensão utilitária ,911 12 

 Dimensão 

hedónica 

,903 12 

Envolvimento ,945 20 

 

 

4.2 Hipóteses 

 

Para testar as hipóteses formuladas vamos utilizar como referência para aceitar ou rejeitar a 

hipótese nula um nível de significância (α) ≤ 0,05. No entanto se encontrarmos diferenças 

significativas para um nível de significância ≤ 0,10 serão devidamente comentadas. Nas cinco 

primeiras hipóteses vamos utilizar o modelo de regressão logística, de diferentes maneiras, pois 

estamos a avaliar a influência de variáveis independentes numa variável dependente de tipo nominal. 

Nas restantes hipóteses vamos utilizar o teste t para amostras independentes pois estamos a 

comparar dois grupos em variáveis dependentes de tipo quantitativo. 

Quando a variável dependente é dicotómica, assumindo um de dois resultados (como o é 

neste caso a escolha ou não do IST como primeira opção), aquilo que é medido não é a ocorrência, 

mas a possibilidade de ocorrência. Nestes casos, a aplicação do método de regressão linear conduz 

a estimativas enganadoras dos efeitos das variáveis explicativas, a valores errados das variâncias 

amostrais e a intervalos de confiança não válidos (Pampel, 2000; Hair et al, 1998). Assim sendo, a 

regressão logística é a técnica adequada de análise estatística para os casos em que a variável 

dependente tem uma natureza discreta  

 

4.2.1 Hipótese 1 (H1) 

 

Para testar esta hipótese utilizou-se o modelo de regressão logística tendo como variável 

dependente a escolha do IST como primeira opção e as atitudes utilitárias como variáveis 

independentes, como se pode ver na figura 13.  

 



59 

 

 

Figura 13 - Hipótese 1 
 

O valor do pseudo R2, indica a proporção de variância da variável dependente explicada por 

parte das variáveis independentes, quanto maior for este valor melhor o modelo. Olhando para a 

tabela 7 e mais concretamente para o valor do R2 Nagelkerke verificámos uma qualidade de 

ajustamento do modelo muito fraca (0,003=3%), pois no mínimo para o ajustamento se considerar 

aceitável teria que ter um valor maior ou igual a 50% (Nagelkerke, 1991), embora o teste de Hosmer 

e Lemeshow indique que o modelo se encontra ajustado aos nossos dados (p=0,213), ver tabela 8. 

 

 

 
Tabela 7 - Sumário do Modelo (Hipótese 1) 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

116,601 ,001 ,003 

 
 

 
Tabela 8 - Teste de Hosmer e Lemeshow (Hipótese 1) 

Chi-square df Sig. 

10,803 8 ,213 

 

 

A regressão logística revelou que as atitudes utilitárias (β=-,009, χ2 wald (1) = ,222, p=,638) 

não têm uma influência estatística significativa da escolha do IST como primeira opção para o 

ingresso no ensino superior. Na tabela 9 podem-se verificar todos os valores obtidos no modelo de 

regressão logística.  

Sabendo que a equação geral desta regressão logística é [1]: 

 

[1] 
0 1

( )Logit IST Ut= β + β  
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Então a equação específica, tendo em conta os valores obtidos na regressão será [2]: 

 

[2] ( ) 1,376 0,009Logit IST Ut= − + −  

 

 

 
Tabela 9 - Variáveis do Modelo (Hipótese 1) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Utilitário -,009 ,020 ,222 1 ,638 ,991 

Constant -1,600 1,268 1,593 1 ,207 ,202 

 

 

4.2.2 Hipótese 2 (H2) 

 

Para testar esta hipótese utilizou-se o modelo de regressão logística tendo como variável 

dependente a escolha do IST como primeira opção e as atitudes hedónicas como variáveis 

independentes, como se pode ver na figura 14.  

 

 

Figura 14 - Hipótese 2 
 

 

Olhando para a tabela 10 observámos que o valor do R2 Nagelkerke transmite uma qualidade 

de ajustamento do modelo muito fraca (0,002=2%), embora o teste de Hosmer e Lemeshow indique 

que o modelo se encontra ajustado aos nossos dados (p=0,602), ver tabela 11. 
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Tabela 10 - Sumário do Modelo (Hipótese 2) 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

116,615 ,001 ,002 

 
 

 
Tabela 11 - Teste de Hosmer e Lemeshow (Hipótese 2) 

Chi-square df Sig. 

6,401 8 ,602 

 

 

A regressão logística revelou que as atitudes hedónicas (β=-,009, χ2 wald (1) = ,204, p=,652) 

não têm uma influência estatística significativa da escolha do IST como primeira opção para o 

ingresso no ensino superior. Na tabela 12 podem-se verificar todos os valores obtidos no modelo de 

regressão logística.  

Sabendo que a equação geral desta regressão logística é [3]: 

 

[3] 
0 1

( )Logit IST Hed= β + β  

 

Então a equação específica, tendo em conta os valores obtidos na regressão será [4]: 

 

[4] ( ) 1,767 0,009Logit IST Hed= − + −  

 

 

 
Tabela 12 - Variáveis do Modelo (Hipótese 2) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Hedónico -,009 ,019 ,204 1 ,652 ,991 

Constant -1,767 ,961 3,378 1 ,066 ,171 
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4.2.3 Hipótese 3 (H3) 

 

Para testar esta hipótese utilizou-se o modelo de regressão logística tendo como variável 

dependente a escolha do IST como primeira opção e as atitudes utilitárias e hedónicas como 

variáveis independentes, como se pode ver na figura 15.  

 

 

Figura 15 - Hipótese 3 
 

 

Observando a tabela 13 verificámos, novamente, uma qualidade de ajustamento do modelo 

muito fraca, embora o teste de Hosmer e Lemeshow indique que o modelo se encontra ajustado aos 

nossos dados (p=0,602), ver tabela 14. 

 

 

 
Tabela 13 - Sumário do Modelo (Hipótese 3) 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

116,530 ,002 ,003 

 
 

 
Tabela 14 - Teste de Hosmer e Lemeshow (Hipótese 3) 

Chi-square df Sig. 

11,267 8 ,602 
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A regressão logística revelou que as atitudes hedónicas (β=-0,006, χ2 wald (1) = ,071, 

p=0,791) e as atitudes utilitárias (β=-,006, χ2 wald (1) = ,086, p=,770)  não têm uma influência 

estatística significativa da escolha do IST como primeira opção para o ingresso no ensino superior. 

Na tabela 15 podem-se verificar todos os valores obtidos no modelo de regressão logística.  

Sabendo que a equação geral desta regressão logística é [5]: 

 

[5] 
0 1 2

( )Logit IST Hed Ut= β + β + β  

 

Então a equação específica, tendo em conta os valores obtidos na regressão será [6]: 

 

[6] ( ) 1, 494 0,006 0,006Logit IST Hed Ut= − + − + −  

 

 

 
Tabela 15 - Variáveis do Modelo (Hipótese 3) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Hedónico -,006 ,021 ,071 1 ,791 ,994         

Utilitário -,006 ,022 ,086 1 ,770 ,994 

 Constant -1,494 1,331 1,259 1 ,262 ,225 

 

4.2.4 Hipótese 4 (H4) 

 

Para testar esta hipótese utilizou-se o modelo de regressão logística tendo como variável 

dependente a escolha do IST como primeira opção e as atitudes hedónicas, atitudes utilitárias do 

consumidor e o envolvimento como variáveis independentes, como se pode ver na figura 16.  
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Figura 16 - Hipótese 4 
 

 

Analisando a tabela 16, voltámos a observar uma qualidade de ajustamento do modelo muito 

fraca. No entanto, mais uma vez, o teste de Hosmer e Lemeshow (tabela 17) volta a estar ajustado 

aos nossos dados. 

 

 

 
Tabela 16 - Sumário do Modelo (Hipótese 4) 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

111,445 ,030 ,062 

 
 

 
Tabela 17 - Teste de Hosmer e Lemeshow (Hipótese 4) 

Chi-square df Sig. 

7,024 8 ,534 
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A regressão logística revelou que as atitudes utilitárias (β=-0,043, χ2 wald (1) = 2,395, 

p=0,122) e as atitudes hedónicas (β=-0,024, χ2 wald (1) = 1,161, p=0,281) não têm uma influência 

estatística significativa. Já o envolvimento (β=0,047, χ2 wald (1) = 4,849, p=0,028) revelou um efeito 

significativo sobre a opção pelo IST. Na tabela 18 podem-se verificar todos os valores obtidos no 

modelo da regressão. A probabilidade de os estudantes escolherem o IST como primeira opção 

versus outras opções aumenta 4,8% (100*(1,048-1)) por cada aumento unitário do envolvimento, 

mantendo as restantes variáveis explicativas constantes. 

Sabendo que a equação geral desta regressão logística é [7]: 

 

[7] 
0 1 2 3

( )Logit IST Hed Ut Env= β + β + β + β  

 

Então a equação específica, tendo em conta os valores obtidos na regressão será [8]: 

 

[8] ( ) 3,376 0, 24 0, 43 0,47Logit IST Hed Ut Env= − + − + − +  

 

 

 
Tabela 18 - Variáveis do Modelo (Hipótese 4) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Utilitário -,043 ,028 2,395 1 ,122 ,958 

Hedonico -,024 ,023 1,161 1 ,281 ,976 

Envolvimento ,047 ,021 4,849 1 ,028 1,048 

Constant -3,376 1,689 3,994 1 ,046 ,034 

 

 

4.2.5 Hipótese 5 (H5) 

 

Pretende-se aqui testar o efeito moderador da variável envolvimento nas relações entre a 

dimensão hedónica e a dimensão utilitária e o comportamento do aluno, como se pode observar na 

figura 17. Na prática, este efeito moderador corresponde a uma interacção do envolvimento com as 

atitudes hedónicas e utilitárias. A ser significativa esta moderação indica que a importância hedónica 

e/ou utilitária dependem do grau de envolvimento com a escolha pelo IST em primeira opção ou não. 
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Figura 17 - Hipotése 5 
 

 

O valor do pseudo R2 de Nagelkerke indica uma qualidade de ajustamento do modelo muito 

fraca (0,076≅7,6%), embora o teste de Hosmer e Lemeshow indique que o modelo se encontra 

ajustado aos nossos dados (p=0,352), conforme se observa nas tabelas 19 e 20, respectivamente. 

 

 
Tabela 19 - Sumário do Modelo (Hipótese 5) 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

110,141 ,037 ,076 

 

 

 
Tabela 20 - Teste de Hosmer e Lemeshow (Hipótese 5) 

Chi-square df Sig. 

8,888 8 ,352 

 

A regressão logística revelou que as atitudes utilitárias (β=0,56, χ2 wald (1) = 0,104, p=0,747), 

as atitudes hedónicas (β= 0,064, χ2 wald (1) = 0,139, p=0,710), o envolvimento (β=0,138, χ2 wald (1) = 
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1,934, p=0,164), a interacção entre o envolvimento e as atitudes utilitárias (β=-0,001, χ2 wald (1) = 

0,344, p=0,558), a interacção entre o envolvimento e as atitudes hedónicas (β=-0,001, χ2 wald (1) = 

0,262, p=0,608). Nenhum destes factores tem uma influência estatística significativa na escolha do 

IST como primeira opção para o ingresso no ensino superior. Na tabela 21 podem-se verificar todos 

os valores obtidos para esta regressão logística.  

Sabendo que a equação geral desta regressão logística é [9]: 

 

[9] 
0 1 2 3 4 5

( ) * *Logit IST Hed Ut Env Env Hed Env Ut= β + β + β + β + β + β  

 

Então a equação específica, tendo em conta os valores obtidos na regressão será [10]: 

 

[10] ( ) 13,363 ,064 ,056 ,138 ,001 * ,001 *Logit IST Hed Ut Env Env Hed Env Ut= − + + + + − + −  

 

 
Tabela 21 - Variáveis do Modelo (Hipótese 5) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Utilitário ,056 ,175 ,104 1 ,747 1,058 

Hedónico ,064 ,172 ,139 1 ,710 1,066 

Envolvimento ,138 ,100 1,934 1 ,164 1,148 

Env*UT -,001 ,002 ,344 1 ,558 ,999 

Env*HED -,001 ,001 ,262 1 ,608 ,999 

Constant  -13,363 10,858 1,515 1 ,218 ,000 

 
 

4.2.6 Hipótese 6 (H6) 

 

Para verificar a hipótese 6 recorreu-se ao uso dos testes t na escala de atitudes 

utilitárias, par de adjectivos a par de adjectivos. 

Ao analisarmos atentamente a tabela 22, verificámos que nenhum par de adjectivos 

se encontra dentro dos limites de significância inicialmente definidos (p ≤ 0,10). Assim, 

podemos dizer que não se encontram diferenças estatisticamente significativas entre os 

estudantes que escolheram o IST como primeira opção e os que não o fizeram. 
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Tabela 22 - Testes t (Hipótese 6) 

 
t df Sig.  

Inútil / Útil -,523 177 ,602 

Não Prática / Prática ,149 177 ,882 

Desnecessária / Necessária ,210 177 ,834 

Não Funcional / Funcional ,749 177 ,455 

Não Sensível / Sensível -1,429 177 ,155 

Incooperante / Cooperante -1,552 177 ,122 

Ineficiente / Eficiente -,553 177 ,581 

Prejudicial / Proveitosa ,419 177 ,676 

Inconveniente / Conveniente ,425 177 ,671 

Improdutiva / Produtiva ,652 177 ,516 

Não Resolutória de Problemas / Resolutória de 

Problemas 

-1,323 177 ,188 

Ineficaz / Eficaz -,560 177 ,570 

 * p ≤ 0,10   

 

 

Na tabela 23 são apresentadas algumas estatísticas descritivas desta mesma hipótese. 

 

 
Tabela 23 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 6) 

 1ª opção N Média 
Desvio 

padrão 

Inútil / Útil não 18 5,94 1,211 
 sim 161 6,10 1,190 
Não Prática / Prática não 18 5,61 1,614 
 sim 161 5,56 1,382 
Desnecessária / Necessária não 18 5,56 1,338 
 sim 161 5,49 1,236 
Não Funcional / Funcional não 18 5,722 ,9583 
 sim 161 5,491 1,2704 
Não Sensível / Sensível não 18 4,06 1,514 
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 sim 161 4,65 1,697 
Incooperante / Cooperante não 18 4,39 1,501 
 sim 161 5,00 1,593 
Ineficiente / Eficiente não 18 5,33 1,749 
 sim 161 5,54 1,479 
Prejudicial / Proveitosa não 18 5,89 1,323 
 sim 161 5,74 1,451 
Inconveniente / Conveniente não 18 5,61 1,501 
 sim 161 5,47 1,360 
Improdutiva / Produtiva não 18 5,89 1,676 
 sim 161 5,65 1,437 
Não Resolutória de não 18 4,22 1,987 
/ Resolutória de Problemas sim 161 4,78 1,672 
Ineficaz / Eficaz não 18 5,33 1,572 
 sim 161 5,53 1,428 

 

 

 

4.2.7 Hipótese 7 (H7)  

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas entre os estudantes que 

escolheram o IST como primeira opção e os estudantes que não escolheram o IST como primeira 

opção na escala de atitudes hedónicas, par de adjectivos a par de adjectivos. 

Como facilmente se constata pela análise atenta da tabela 24, nenhum par de adjectivos 

cumpre com o requisito de significância pretendido neste estudo, ou seja, p ≤ 0,10. 

 

 
Tabela 24 - Testes t (Hipótese 7) 

 
t df Sig.  

Entediante / Excitante ,622 177 ,535 

Não Encantadora / 

Encantadora 

-,821 177 ,413 

Não sedutora / Sedutora -,487 177 ,627 

Não Divertida / Divertida -,303 177 ,763 

Desagradável / Agradável ,177 177 ,860 

Não Cómica / Cómica -1,034 177 ,303 

Não Emocionante / 

Emocionante 

-1,046 177 ,297 
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Não Feliz / Feliz -,873 177 ,384 

Não Lúdica / Lúdica -1,260 177 ,209 

Stressante / Relaxante ,473 177 ,637 

Não Alegre / Alegre ,544 177 ,587 

Não Engraçada / Engraçada ,573 177 ,567 

 

 

Na tabela 25 são apresentadas algumas estatísticas descritivas desta mesma hipótese. 

 
Tabela 25 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 7) 

 1ª 

opção 

N Média 
Desvio 

padrão 

Entediante / Excitante não 18 5,17 1,339 
 sim 161 4,94 1,450 
Não Encantadora / Encantadora não 18 4,11 1,641 
 sim 161 4,43 1,580 
Não sedutora / Sedutora não 18 4,06 1,731 
 sim 161 4,26 1,694 
Não Divertida / Divertida não 18 3,89 1,410 
 sim 161 4,01 1,575 
Desagradável / Agradável não 18 4,89 1,132 
 sim 161 4,83 1,456 
Não Cómica / Cómica não 18 2,78 1,437 
 sim 161 3,20 1,685 
Não Emocionante / Emocionante não 18 4,06 1,662 
 sim 161 4,47 1,569 
Não Feliz / Feliz não 18 4,72 1,447 
 sim 161 5,05 1,516 
Não Lúdica / Lúdica não 18 3,44 1,504 
 sim 161 4,01 1,822 
Stressante / Relaxante não 18 3,44 1,822 
 sim 161 3,24 1,709 
Não Alegre / Alegre não 18 4,50 1,339 
 sim 161 4,30 1,508 
Não Engraçada / Engraçada não 18 3,72 1,274 

 sim 161 3,51 1,517 
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4.2.8 Hipótese 8 (H8)  

 

Ao analisarmos atentamente a tabela 26, verificámos que os pares de adjectivos, na escala 

do envolvimento, que se encontram dentro dos limites de significância inicialmente definidos (p ≤ 

0,10) são: Trivial/Fundamental, Inútil/Útil, Não Considerável/Considerável, Não 

Preocupante/Preocupante. 

 

 
Tabela 26 - Testes t (Hipótese 8) 

 
T df Sig.  

Não Importante / Importante 1,226 177 ,222 

Não Preocupante / Preocupante 1,959 177 ,052 * 

Irrelevante / Relevante 1,187 177 ,237 

Não Considerável / Considerável 1,329 177 ,088 * 

Inútil / Útil 1,599 177 ,019 ** 

Desprezível / Valioso 1,427 177 ,155 

Trivial / Fundamental 1,640 177 ,084 * 

Não Benéfico / Benéfico 1,049 177 ,295 

Infrutífero / Substancial -,335 177 ,738 

Desinteressado / Interessado ,413 177 ,680 

Insignificante / Significante -,413 177 ,490 

Supérfluo / Vital ,691 177 ,272 

Aborrecido / Interessante 1,102 177 ,603 

Maçador / Excitante ,521 177 ,800 

Não Apelativo / Apelativo ,254 177 ,475 

Comum / Fascinante ,716 177 ,913 

Não Essencial / Essencial ,110 177 ,485 

Indesejável / Desejável ,700 177 ,721 
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Indesejado / Desejado ,358 177 ,744 

Desnecessário / Necessário -,327 177 ,780 

            * p ≤ 0,10   

                      ** p ≤ 0,05   

 

Ao efectuarmos uma análise mais cuidada dos pares de adjectivos que se encontram dentro 

dos parâmetros de significância pré-estabelecidos constatámos que existem diferenças significativas 

dentro das médias desses mesmos pares, ver tabela 27. Para os seguintes pares: 

 

Não Preocupante/Preocupante, os estudantes que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente mais baixos do que os que não escolheram o IST como primeira opção 

(3,88 versus 4,72). 

 

Não Considerável/Considerável, os estudantes que escolheram o IST como primeira opção obtêm 

valores significativamente mais baixos do que os que não escolheram o IST como primeira opção 

(5,54 versus 5,94). 

 

Inútil/Útil, os estudantes que escolheram o IST como primeira opção obtêm valores 

significativamente mais baixos do que os que não escolheram o IST como primeira opção (5,83 

versus 6,28). 

 

Trivial/Fundamental, os estudantes que escolheram o IST como primeira opção obtêm valores 

significativamente mais baixos do que os que não escolheram o IST como primeira opção (5,50 

versus 6,06). 

 

 
Tabela 27 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 8) 

 

1ª 

opção 

N Média 
Desvio 

padrão 

Não Importante / Importante não 18 6,33 ,840 

 
sim 161 5,99 1,162 

Não Preocupante / 

Preocupante 

não 18 4,72 1,147 

 
sim 161 3,88 1,767 

Irrelevante / Relevante não 18 6,11 ,758 
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sim 161 5,77 1,190 

Não Considerável / 

Considerável 

não 18 5,94 ,873 

 
sim 161 5,54 1,235 

Inútil / Útil não 18 6,28 ,669 

 
sim 161 5,83 1,176 

Desprezível / Valioso não 18 6,17 1,043 

 
sim 161 5,73 1,260 

Trivial / Fundamental não 18 6,06 1,211 

 
sim 161 5,50 1,370 

Não Benéfico / Benéfico não 18 6,06 1,349 

 
sim 161 5,71 1,331 

Infrutífero / Substancial não 18 5,33 1,609 

 
sim 161 5,43 1,171 

Desinteressado / Interessado não 18 5,78 1,060 

 
sim 161 5,65 1,241 

Insignificante / Significante não 18 5,67 1,328 

 
sim 161 5,79 1,175 

Supérfluo / Vital não 18 5,39 1,501 

 
sim 161 5,16 1,344 

Aborrecido / Interessante não 18 5,67 1,237 

 
sim 161 5,29 1,381 

Maçador / Excitante não 18 4,94 1,474 

 
sim 161 4,76 1,440 

Não Apelativo / Apelativo não 18 5,22 1,114 

 
sim 161 5,14 1,381 
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Comum / Fascinante não 18 5,00 1,328 

 
sim 161 4,76 1,364 

Não Essencial / Essencial não 18 5,33 1,414 

 
sim 161 5,30 1,279 

Indesejável / Desejável não 18 5,61 1,145 

 
sim 161 5,40 1,236 

Indesejado / Desejado não 18 5,50 1,150 

 
sim 161 5,39 1,304 

Desnecessário / Necessário não 18 5,33 1,534 

 
sim 161 5,43 1,213 

 

  

4.2.9 Hipótese 9 (H9) 

 

Nesta hipótese utiliza-se, novamente, os testes t mas desta vez a análise não será feita para 

pares de adjectivos mas sim para os valores globais da escala de atitudes utilitárias. 

Como se pode verificar, na tabela 28, os requisitos iniciais de significância não são atingidos. 

Na tabela 29 podem-se ver algumas estatísticas descritivas desta opção. 

 

Tabela 28 - Testes t (Hipótese 9) 

 
T df Sig.  

Utilitário -,469 177 ,640 

 

 

 

 



75 

 

 
 

Tabela 29 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 9) 

 

1ª 

opção 

N Média 
Desvio 

padrão 

Utilitário não 18 63,55 10,722 

 
sim 161 65,01 12,609 

 

  

4.2.10 Hipótese 10 (H10)  

 

Nesta hipótese utiliza-se, novamente, os testes t mas desta vez a análise não será feita para 

pares de adjectivos mas sim para os valores globais da escala de atitudes hedónicas. 

Como se pode verificar, na tabela 30, os requisitos iniciais de significância não são atingidos. 

Na tabela 31 podem-se ver algumas estatísticas descritivas desta opção. 

 

Tabela 30 - Testes t (Hipótese 10) 

 
T df Sig.  

Hedónico -,449 177 ,654 

 

 

 

Tabela 31 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 10) 

 

1ª 

opção 

N Média 
Desvio 

padrão 

Hedónico não 18 48,77 9,403 

 
sim 161 50,24 13,510 

 

4.2.11 Hipótese 11 (H11)  

 

Nesta hipótese utiliza-se, novamente, os testes t mas desta vez a análise não será feita para 

pares de adjectivos mas sim para os valores globais da escala de envolvimento. 
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Como se pode verificar, na tabela 32, os requisitos iniciais de significância não são atingidos. 

Na tabela 33 podem-se ver algumas estatísticas descritivas desta opção. 

 

Tabela 32 - Testes t (Hipótese 11) 

 
T df Sig.  

Envolvimento 1,113 177 ,267 

 

 

Tabela 33 - Estatísticas Descritivas (Hipótese 11) 

 

1ª 

opção 

N Média 
Desvio 

padrão 

Envolvimento não 18 112,44 15,726 

 
sim 161 107,42 18,377 
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5. Conclusões   
 

 

Através da conjugação da análise dos resultados obtidos no capítulo 4 e dos objectivos 

propostos no capítulo 1, algumas conclusões podem ser retiradas deste estudo exploratório. 

Os dados resultantes do modelo proposto não permitem concluir com um grau de confiança 

aceitável se os tipos de apelos estudados, afectivos e cognitivos, afectam ou não a escolha de um 

curso no IST, ou seja, a escolha da marca IST não é explicada através destes mesmos apelos. 

Sendo as cinco primeiras hipóteses testadas (H1, H2, H3, H4 e H5) relativas à construção do 

modelo explicativo da opção pela marca IST, através da sua análise constatámos que as variáveis 

explicativas propostas não apresentam resultados estatisticamente significativos. Apesar destes 

resultados não significativos, julgou-se interessante ilustrar alguns resultados relativos à qualidade do 

ajustamento dos vários modelos testados, conforme se pode ver na tabela 34 que se segue. 

 

Tabela 34 - Resumo das Hipóteses Testadas 

  

  

  

Sumário do Modelo 

  

Hosmer e 

Lemeshow 

-2 Log Likelihood  Cox & Snell (R Square) Nagelkerke (R Square) Sig. Chi-Square 

H1 116,601 0,001 0,003 0,213 10,803 

H2 116,615 0,001 0,002 0,602 6,401 

H3 116,530 0,002 0,003 0,602 11,267 

H4 111,445 0,03 0,062 0,534 7,024 

H5 110,141 0,037 0,076 0,352 8,888 

 

Para as duas primeiras hipóteses (H1 e H2), constata-se que os valores obtidos são bastante 

semelhantes, isto quer dizer que quando as atitudes utilitárias (H1) e as atitudes hedónicas (H2) são 

testadas isoladamente, a qualidade explicativa do modelo resultante é bastante parecida. 

Na terceira hipótese (H3), testa-se as atitudes hedónicas em conjunto com as atitudes 

utilitárias. Neste caso, os resultados de ajustamento do modelo são um pouco melhores como se 
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pode observar pelo aumento do valor de Cox & Snell, do Chi quadrado e a diminuição do -2 Log 

Likelihood. 

No teste da quarta hipótese (H4), introduz-se uma nova variável, o envolvimento, que é 

testada juntamente com as atitudes hedónicas e utilitárias. Repara-se que os valores de ajustamento 

do modelo melhoram substancialmente, principalmente pela redução do -2 Log Likelihood e o 

aumento do valor de Nagelkerke. 

Finalmente, na quinta hipótese (H5), testa-se o efeito moderador da variável envolvimento 

nas atitudes hedónicas e utilitárias. Mais uma vez o modelo melhora, através da diminuição do -2 Log 

Likelihood e do aumento do número de Nagelkerke. 

Conclui-se assim que o melhor modelo testado é o relativo à H5 pois, de uma maneira geral é 

o que apresenta melhores resultados em todos os parâmetros descritivos da qualidade do modelo.  

É, ainda, importante salientar que todos os modelos testados apresentam bons valores de 

ajustamento segundo os padrões de Hosmer e Lemeshow (1989). 

Apesar de em todas as hipóteses testadas as variáveis propostas não apresentarem 

resultados estatisticamente significativos na variável resposta, há uma excepção em H4. Neste teste, 

a variável envolvimento quando testada ao mesmo nível de importância das outras duas variáveis 

independentes (atitudes utilitárias e hedónicas) tem uma influência significativamente positiva na 

hipótese de escolher o IST como primeira opção, quer isto dizer que quanto maior for o envolvimento 

maior será a probabilidade de escolher o IST em 1ª opção vs. outras opções. Como já foi dito no 

ponto 4.2.4 deste trabalho, para cada aumento unitário do envolvimento a probabilidade de escolher o 

IST como primeira opção aumenta 4,8%. 

Nas restantes hipóteses apresentadas (H6, H7, H8, H9, H10, H11) são efectuados testes t à 

amostra obtida com o intuito de estudar as diferenças de perfis entre os alunos que escolhem o IST 

como primeira opção de ingresso no ensino superior e os que não o fazem. Apenas na H8, que é a 

aplicação dos testes t aos resultados obtidos dos pares de adjectivos de envolvimento, se obtêm 

alguns resultados interessantes: quatro dos vinte pares analisados (Não Preocupante / Preocupante; 

Não Considerável / Considerável; Inútil / Útil e Trivial / Fundamental) apresentam diferenças 

estatísticas significantes. Quer isto dizer que de todos os pares de adjectivos analisados estes são os 

que ajudam melhor a compreender as atitudes dos alunos a nível de envolvimento com a tomada de 

decisão. 

Em relação às perguntas definidas nos objectivos da dissertação (ponto 1.2), os testes 

efectuados ao modelo não nos permitem responder de forma esclarecedora às mesmas. Conclui-se 

assim que a escolha de uma marca como um curso superior talvez não seja o produto/serviço mais 

adequado para estudar os efeitos dos apelos afectivos e racionais sobre uma marca o que faz com 

que as variáveis escolhidas para testar este mesmo serviço não sejam as melhores. Podem existir 

outras variáveis muito mais influentes aquando desta tomada de decisão, como: a média do aluno, as 

influências familiares e sociais, os numerus clausus e características da personalidade de cada aluno. 

Por outro lado, na regressão logística, uma amostra de maior dimensão é desejável para 

melhor discriminar a variável resposta. Hosmer e Lemeshow (1989) recomendam a aplicação em 

amostras com dimensão superior a 400 elementos. 
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De qualquer forma, dada a natureza exploratória deste estudo e mesmo apesar dos 

resultados obtidos, julga-se que este trabalho será útil em futuras pesquisas sobre o mesmo assunto 

(Racionalidade e Afectividade na Gestão de uma Marca) logo, o conteúdo apresentado neste trabalho 

é válido no desenvolvimento desta área cada vez mais importante para as marcas, o Branding. 

 

5.1 Limitações e Pesquisa Futura 

 

Inicialmente, tinha-se pensado efectuar este estudo recorrendo a um amostra constituída por 

alunos acabados de entrar para o IST. No entanto, devido a dificuldades burocráticas na obtenção 

dos dados sobre esses mesmos alunos teve-se que efectuar o estudo recorrendo a uma amostra 

constituída por alunos que já se encontram a frequentar cursos leccionados pelo IST. Este factor 

pode de certa forma ter “adulterado” os resultados obtidos pois, no contexto do problema enunciado 

fazia mais sentido que se estudassem as opiniões de alunos que se encontravam de momento a 

tomar a decisão de escolher o IST do que os que já se encontram aí a estudar hà um ou mais anos.  

Outra das limitações que este estudo apresenta, prende-se com o tamanho da amostra 

analisada. Como já foi mencionado no capítulo 3, 225 alunos responderam ao questionário colocado 

na internet, dos quais apenas 179 responderam à totalidade do questionário. Seria desejável a 

aplicação do questionário numa amostra de maior dimensão, que permitisse uma maior protecção 

quanto ao erro de não-resposta e que permitisse uma melhor discriminação da variável-resposta. 

A utilização das escalas escolhidas para estudar o efeito dos apelos afectivos e cognitivos na 

escolha de uma marca pode não ter sido a mais eficaz. Apesar de esta escolha ter sido ponderada e 

bem fundamentada, talvez a utilização de outros tipos de escalas para analisar esta problemática 

tivesse trazido melhores resultados. 

Sugere-se assim que, em futuras investigações, sobre este assunto todas estas limitações 

sejam tidas em consideração e que na altura de criar um novo modelo se tentem melhorar estes 

aspectos. 
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