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Resumo 
Este estudo visa descrever o processo real de decisão de compra de interruptores de luz, 

investigando o comportamento do consumidor de material elétrico e sua relação com o modelo 
teórico de Blackwell, Engel e Miniard (2005). Para a obtenção dos dados, realizou-se uma 
pesquisa exploratória através de entrevistas em profundidade com consumidores, produzindo 
como resultado, após a análise de conteúdo, a revisão das etapas e variáveis influenciadoras do 
processo. Assim, foi possível descrever a compra de interruptores de luz, constatando sobre o 
baixo grau de envolvimento e a percepção reduzida de diferenciação por parte do consumidor, 
identificando os critérios prioritários na escolha do produto, centrados em design, preço e 
qualidade, influenciados pela marca. O estudo possibilitou o fornecimento de informações 
estratégicas para empresas produtoras de material elétrico, contribuindo para o desenvolvimento 
do setor. 
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O PROCESSO DECISÓRIO DO CONSUMIDOR NA COMPRA DE INTERRUPTORES 
DE LUZ 

1. Introdução  
O estudo do comportamento do consumidor trata dos processos envolvidos no compra de 

produtos, a partir do investimento de tempo, dinheiro e esforço por parte dos indivíduos. As 
transformações vivenciadas no ambiente tecnológico, econômico e social nas últimas décadas 
modificaram como os consumidores compram, impactando em todo o processo, desde a 
motivação de compra, o local até as razões e critérios para a escolha de bens e serviços. Diversos 
setores econômicos vêm sendo impactados por estas mudanças, dentre os quais destaca-se o de 
material elétrico, tornando imprescindível para as empresas atuantes conhecer o processo de 
compra de seus consumidores, buscando assertividade no posicionamento dos produtos.  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), o setor de 
material elétrico vive um processo de expansão no mercado brasileiro, movido pelo 
desenvolvimento social e tecnológico do país. Caracterizado por bens de natureza utilitária, 
distribuídos em um grande número de pontos-de-vendas e diversidade de oferta, o setor é 
composto por empresas de porte nacional e internacional, que competem pela diferenciação entre 
seus produtos. No segmento de componentes elétricos, pode-se destacar a categoria de material 
elétrico de instalação, que engloba produtos como interruptores de luz, plugues, tomadas, fios e 
cabos. De acordo com o relatório anual de Desempenho Setorial da ABINEE1,  o setor de 
material elétrico de instalação obteve faturamento anual estimado em R$ 9,4 bilhões em 2013, 
crescendo 5% em relação ao ano anterior, e projeta crescimento semelhante em faturamento para 
2014.  

Apesar da dimensão e relevância do mercado de materiais elétricos no Brasil, os estudos de 
marketing e comportamento do consumidor sobre ele mostram-se escassos, suscitando na 
necessidade de abordagem científica direcionada ao tema. Desta forma, o presente trabalho busca 
descrever o processo de compra de interruptores de luz, identificar os critérios prioritários de 
avaliação do produto e as influências atuantes sobre a decisão do consumidor. A pesquisa 
objetiva investigar o campo do comportamento do consumidor e a atuação das variáveis 
influenciadoras sobre a decisão de compra, divididas em influências ambientais, diferenças 
individuais e processos psicológicos do indivíduo. 

Segundo os autores Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 22), entender o comportamento 
do consumidor é essencial para influenciar as atividades do indivíduo e o investimento dos 
recursos disponíveis, nos diversos meios e ambientes, considerando as influências sofridas 
durante o processo de compra. Para a construção do estudo, foi considerada como metodologia a 
abordagem qualitativa, realizada através da análise de conteúdo proveniente dos dados obtidos 
através de entrevistas em profundidade com 18 consumidores de interruptores de luz. Nas 
entrevistas, foram abordadas as etapas e forças do processo decisório de compra indicadas pelo 
modelo teórico de Blackwell, Engel e Miniard (2005) que embasa este estudo.  

Sendo assim, o presente estudo está centrada na perspectiva do consumidor de interruptores 
de luz, buscando produzir conhecimento para as organizações do setor de material elétrico, 
contribuindo para a construção de estratégias de marketing assertivas que garantam sua 
competitividade.  

 
                                                 
1 Relatório de Desempenho Setorial 2013, Comportamento da Indústria Elétrica e Eletrônica, publicado pela ABINEE em 

05/12/2013. Disponível em: <http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm> Acesso em 20/02/2014. 
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2. Revisão teórica 

 

2.1 Modelos teóricos do processo decisório de compra  
O comportamento do consumidor no processo decisório de compra é um principais  temas 

de estudo do marketing. Seus principais autores propõem modelos teóricos para estruturar a 
sucessão de etapas vivenciadas pelos indivíduos na experiência de consumo. Para Churchill e 
Peter (200, p. 146), o comportamento do consumidor está centrado no processo decisório de 
compra e nas forças que o modelam, pois englobam os “pensamentos, sentimentos e ações dos 
consumidores” e as influências que determinam as mudanças sobre eles. Os modelos de processo 
decisório de compra contemplam desde o reconhecimento da necessidade, até a seleção, uso e 
consumo do produto, considerando o possível descarte do mesmo. A seguir, são apresentados 
quatro modelos teóricos de processo decisório de compra:  

 
Quadro 1 – Modelos teóricos de processo decisório de compra 

Blackwell, Engel e 
Miniard (2005) Kotler e Keller (2006) Schiffman e Kanuk (2009) Mowen e Minor (2003) 

Reconhecimento da 
necessidade 

Reconhecimento do 
problema Input Reconhecimento do problema 

Busca de informações Busca de informações Processo (reconhecimento 
da necessidade, busca pré-

compra e avaliação das 
alternativas) 

Busca de soluções 

Avaliação de alternativas 
na pré-compra Avaliação de alternativas Avaliação de alternativas 

Compra Decisão de compra Output 
(Compra e Pós-compra) Escolha entre opções 

Consumo Comportamento Pós-compra  Avaliação dos resultados 

Avaliação Pós-consumo    
Descarte   

Fonte: desenvolvido pela autora com base nos autores Blackwell, Engel e Miniard (2005), Kotler e Keller (2006), Schiffman e 
Kanuk (2009), Mowen e Minor (2003). 

É relevante acrescentar que segundo Schiffman e Kanuk (2009, p. 5), o consumidor 
apresenta diferentes comportamentos conforme o grau de envolvimento com o produto, o 
momento, a necessidade que está sendo atendida, o local de compra e consumo, e a frequência de 
aquisição e uso do produto. Para os autores, é fundamental analisar o processo sob esta 
perspectiva, considerando que as etapas do processo decisório apresentam variação em duração e 
complexidade, podendo ocorrer de forma conjunta, de acordo com o tipo de produto e o perfil do 
consumidor.  

 
2.1. Etapas do processo decisório de compra  

O modelo teórico que embasa esta pesquisa é proposto por Blackwell, Engel e Miniard 
(2005), e contempla sete etapas para o processo decisório de compra.  Segundo os autores, ele 
inicia-se com o reconhecimento da necessidade por parte do consumidor, desencadeado pela 
percepção de uma diferença entre o estado atual e o estado desejado que torna-se a motivação de 
compra. Segundo os autores (2005, p. 103) a relevância da necessidade percebida e o grau de 
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motivação do indivíduo em atingir o estado desejado é que irão determinar se o processo de 
compra será iniciado. Sheth, Mittal e Newman (2008) complementam que o processo decisório 
inicia com a decisão do indivíduo de que é necessário adquirir algo para retomar ao estado de 
satisfação, conforto ou equilíbrio. 

O surgimento de uma necessidade por ocorrer em caráter interno ou externo, a partir de 
estímulos do ambiente, e de forma simples, para decisões recorrentes no cotidiano, ou complexa,  
para compras de alto valor financeiro e/ou menos frequentes. De acordo com Schiffman e Kanuk 
(2009, p.137), estes fatores impactam na intensidade e duração das etapas seguintes do processo 
de compra. 

Após o reconhecimento da necessidade, o consumidor realiza a busca de informações 
sobre os produtos e marcas que possam atendê-la. Segundo Blackwell et al (2005, p. 110), esta 
etapa refere-se à ativação motivada de conhecimento armazenado na memória e na aquisição de 
informação no ambiente relacionado à satisfação potencial de necessidades. A busca interna 
inicia automaticamente e desencadeia a busca externa, que acontece de forma  ativa e varia em 
intensidade conforme o envolvimento e a avaliação dos custos e benefícios envolvidos por parte 
do indivíduo (Blackwell, Engel e Miniard, 2005, p. 112). Para Eliane Karsaklian (2000, p. 200), o 
envolvimento é um estado não-observável de motivação, excitação e interesse promovidos por 
um objeto ou situação especifica, influenciando na busca de um produto, processamento da 
informação e na tomada de decisão. 

As fontes de informação na busca externa possuem distintos graus de influência, podendo 
ser informativas, meramente opinativas, avaliativas ou de legitimação. Segundo Kotler e Keller 
(2006, p. 188), existem as fontes pessoais, comerciais (propaganda, força de vendas), públicas 
(meios de comunicação) e experimentais (manuseio e teste do produto), que atuam fornecendo 
subsídios para a decisão do consumidor. 

A partir do levantamento obtido na busca de informações, ocorre a avaliação das 
alternativas pré-compra que são reunidas em um conjunto de consideração e serão analisadas 
conforme a hierarquia de atributos e critérios prioritários estabelecidos. Blackwell, Engel e 
Miniard (2005, p. 136), afirmam que os critérios de avaliação derivam da necessidade 
reconhecida e podem ser de natureza utilitária (preço, confiabilidade da marca, durabilidade) ou 
hedonista (como prestígio, status, reconhecimento, prazer, alegria e outros sentimentos 
provenientes do uso de produto e serviços). 

Kotler e Keller (2006, p. 190) afirmam que a decisão do consumidor é tomada a partir da 
escala de valor definida para avaliação das alternativas. Para os autores, a noção de valor é a 
diferença entre os benefícios obtidos (com o produto, serviço, pessoais ou de imagem) e os custos 
envolvidos (com a aquisição, uso, manutenção, posse e descarte). 

A etapa da compra corresponde à efetivação da transação de aquisição do produto, 
envolvendo suas “subdecisões”, como a marca, o revendedor, a quantidade, ocasião e a forma de 
pagamento (Blackwell et at, 2005, p. 133). Para Sheth e Mittal (2008, p. 29), o processo de 
compra em si envolve apenas a intenção de compra, a identificação do produto escolhido no 
ponto-de-venda e a implementação (pagamento e entrega do produto). 

O conhecimento sobre como acontece a compra do produto é estratégica para as empresas 
pois permite identificar os momentos decisivos para o indivíduo, sendo válido mencionar que o 
planejamento do consumidor define o tipo de compra. Para Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 
133) ela pode ser totalmente planejada (quando a marca e o produto são escolhidos fora do ponto-
de-venda), a compra parcialmente planejada (quando o consumidor reconheceu a necessidade do 
produto, entretanto a decisão de marca e produto é realizada no ponto-de-venda) e a não-
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planejada (caracterizada de compra por impulso, quando o processo decisório ocorre 
integralmente no ponto-de-venda). 

O consumo corresponde à experiência do consumidor no uso do bem adquirido. Neste 
estágio são fatores relevantes o momento, a forma, o local e a quantidade consumidos do produto. 
Para Mowen e Minor (2003, p. 218), a experiência de consumo pode ser definida como o 
“conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados por uma pessoa durante o uso de um 
produto ou serviço”. 

Após o uso do produto, o consumidor forma sua avaliação pós-consumo sobre a 
experiência vivenciada, reunindo todos os pontos de percepção em relação ao esforço despendido 
para o atendimento da necessidade e ao seu grau de satisfação com o desempenho do produto. 
Segundo Schiffman e Kanuk (2009, p. 393), "a avaliação pós-compra realimenta como 
experiência o campo psicológico do consumidor e influencia futuras decisões relacionadas". Os 
autores afirmam que a avaliação pode ser neutra (quando a expectativa é atendida), positiva 
(quando ela é superada) ou negativa (quando a experiência fica aquém do esperado pelo 
consumidor).  

Para Blackwell et al (2005, p. 152), o processo de avaliação pós-consumo não cessa após 
a concretização da compra e o consumo do produto, especialmente para bens de alto 
envolvimento, nos quais a experiência de uso é essencial para a validação da marca no mercado. 
É nesta etapa em que são aferidas a eficiência do posicionamento e a estratégia de marketing 
adotada pela organização. 

O modelo de processo decisório proposto por Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 157), 
inclui ainda uma sétima etapa, o descarte. Os autores defendem que o descarte vem sendo cada 
vez mais considerado na escolha de produtos em razão do impacto ambiental e da necessidade de 
esforço do consumidor para realizá-lo, contemplando processos como a reciclagem, troca, 
revenda e descarte completo do bem. 

 
2.2. Influências do processo decisório de compra  

Durante os estágios vivenciados no processo decisório de compra, diversas forças internas e 
externas atuam sobre o comportamento do consumidor. Essas forças são tratadas pelos autores 
como variáveis influenciadoras e convergem nas teorias em três grupos: relacionadas às 
características pessoais do indivíduo, os processos psicológicos e mentais que são inerentes às 
ações humanas, e à influência exercida pelas forças externas (culturais, sociais, família e tudo o 
que compõe o ambiente em que vive o consumidor). Para Solomon (2002, p. 24), é fundamental 
que as organizações busquem entender e atuar nas fontes de percepção do indivíduo, criando 
identificação entre os bens oferecidos e os atributos buscados. A seguir, serão descritos os tipos e 
características das principais variáveis do processo decisório de compra, propostos por Blackwell, 
Engel e Miniard (2005), indicados no quadro abaixo: 

 
Quadro 2 – Variáveis influenciadoras do processo decisório de compra 

Diferenças Individuais Processos Psicológicos Influências Ambientais 
Recursos do consumidor Processamento da Informação Cultura 

Motivação e envolvimento Aprendizagem Classe social 
Conhecimento Mudança de comportamento e de atitude Família 

Atitudes  Influência Pessoal 
Personalidade, valores e estilo de vida  Situação 

Fonte: desenvolvido pela autora com base nos autores Blackwell, Engel e Miniard (2005). 
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2.2.1. Diferenças individuais 
De acordo com Schiffman e Kanuk (2009, p. 5), os recursos do consumidor (tempo, 

dinheiro e esforço) são determinantes para o processo de compra, por serem limitados e 
disponibilizados pelo individuo.   

A motivação é a força que impulsiona o comportamento humano e está relacionada 
diretamente ao grau da necessidade percebida. Para Mowen e Minor (2003, p. 90), “a motivação 
refere-se a um estado alterado de uma pessoa, o qual conduz a um comportamento voltado a um 
objetivo. Ela é constituída de várias necessidades, sentimentos e desejos.” O envolvimento, 
segundo a definição de Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 106) é “o grau de importância 
pessoal percebida e/ou interesse evocado por um estímulo (ou estímulos) dentro de uma situação 
específica”. Mowen e Minor (2003) complementam que o grau de envolvimento é o condutor do 
processamento da informação, relacionado à importância percebida do produto e ao esforço que 
cada indivíduo dedicará à sua aquisição e consumo.  

O conhecimento engloba as informações registradas pelo consumidor, como a ciência da 
existência do produto, suas características, atributos, preço, marca e o contexto de compra. Estas 
informações são utilizadas prioritariamente nas etapas de busca de informação e avaliação das 
alternativas pré-compra.  

Diretamente ligadas ao comportamento do consumidor, estão as variáveis atitude, 
personalidade, valores e estilos de vida. A atitude é determinante sobre como o indivíduo toma 
suas decisões e as predisposições para seu comportamento. Para Blackwell et al (2005, p. 41), as 
atitudes são resultado da combinação entre crenças e sentimentos, influenciadas pelo 
conhecimento e o ambiente. 

A personalidade é definida por Kotler e Keller (2000, p. 193) como o conjunto de “traços 
psicológicos distintos que levam a reações relativamente coerentes e contínuas a um estímulo do 
ambiente”, desenhando um padrão característico de pensamento e comportamento do indivíduo. 
Richers (1984, p.49) complementa que a personalidade é composta por “uma multiplicidade de 
componentes que incluem valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, 
interesses, preconceitos e normas culturais”. 

Os valores podem ser definidos como os "princípios ou crenças sobre estados finais ou 
comportamentos desejáveis, que transcendem situações específicas, orientam a seleção ou 
avaliação do comportamento e eventos, e são ordenados pela importância relativa." (Schwartz; 
Bilsky, 1987, p.551). Os valores estão diretamente relacionados à memória e conduzem o 
comportamento e as atitudes do consumidor. 

O estilo de vida representa “a forma como as pessoas vivem, como gastam o dinheiro e como 
utilizam seu tempo”, segundo Mowen e Minor (2003, p. 316) . Está relacionado ao padrão de 
vida do consumidor, de acordo com suas características individuais (idade, ocupação, estágio no 
ciclo de vida etc.). Segundo Blackwell, Engel e Miniard (2005), o estilo de vida é um conjunto de 
atividades e interesses que atuam na esfera cotidiana e aspiracional, e por consequência 
determinam as escolhas de consumo do indivíduo. 

 
2.2.2.  Processos psicológicos 

O processamento da informação é, segundo Blackwell et al (2005, p. 89), o processo 
psicológico que orienta a relação do indivíduo com o ambiente que se dá através da percepção e 
de suas etapas: exposição, atenção e compreensão, envolvendo a memória e o grau de 
envolvimento. Kotler e Keller (2007, p. 124), definem que a percepção está relacionada à 
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consciência do indivíduo e como a pessoa “seleciona, organiza e interpreta as informações para 
formar uma visão significativa do mundo”.  

A exposição inicia-se com um estímulo do ambiente, a partir de acontecimentos, pessoas, 
objetos e situações. O estímulo incita o estado de atenção, que sofre  influência das características 
individuais do consumidor, sua personalidade, a situação e os recursos disponíveis para 
determinada necessidade. Segundo Blackwell et al (2000, p. 337) “o estado motivacional da 
pessoa no momento de exposição a uma nova informação tem uma influência considerável 
naquilo que é lembrado.”  

Após a exposição ao estímulo e o estado de atenção, ocorre a compreensão, que para 
Solomon (2002, p. 57), trata da interpretação da informação, norteada pelos valores, crenças e 
experiências particulares do indivíduo. É importante ressaltar o fenômeno da atenção e retenção 
seletiva, que segundo Kotler e Keller (2000, p. 195) infere da capacidade limitada de 
compreensão e memorização dos indivíduos, ocorrendo por consequência da saturação de 
mensagens comerciais presente na vida do consumidor. 

A aprendizagem é o processo psicológico referente à construção do conhecimento através do 
armazenamento das informações recebidas e compreendidas do ambiente.  Para Schiffman e 
Kanuk (2009, p.137), a aprendizagem é “o processo pelo qual os indivíduos adquirem o 
conhecimento e a experiência de compra e consumo que aplicam a um comportamento correlato 
futuro”. É através da aprendizagem que o consumidor forma suas referências positivas e 
negativas e elenca marcas, produtos e experiências que orientarão suas compras e como 
exercerão influência sobre o comportamento dos demais indivíduos. Minor e Mowen (2003, p. 
72) tratam do processo como aprendizagem cognitiva, conceituando-a como "o processo 
responsável pelo modo como as pessoas estabelecem associações entre conceitos, memorizam 
sequências de conceitos, resolvem problemas e tem ideias". A aprendizagem ocorre como 
resultado das experiências que geram uma alteração da cognição e inclui mudanças de atitudes, 
emoções, valores e até de comportamentos.  

A mudança de comportamento e atitude está ligada aos estímulos do ambiente voltados à 
modificar a opinião do indivíduo, alterando sua reação. A formação da opinião é proveniente do 
processamento da informação e da aprendizagem, derivando do processo perceptivo e cognitivo. 

Autores de marketing e publicidade investigam como incitar a mudança de comportamento e 
atitude nos consumidores, chamando-a de persuasão. Ela pode ocorrer pelas informações 
recebidas no ambiente e que tem relevância para o indivíduo e também pela associação da 
informação à outros elementos e sentimentos que podem afetar a percepção do consumidor. 

Em vias gerais, todas as informações disponíveis podem acarretar na mudança de 
comportamento e atitude. Blackwell et al (2005, p. 494) indicam conhecer estas possibilidades é 
relevante para a estratégia de persuasão das empresas e sua comunicação e abrangem desde a 
atração inicial pelo produto, como as demais alternativas como a propaganda, embalagem, cor, 
nomenclatura e preço do produto. 

 
2.2.3. Influências ambientais 

As influências ambientais reúnem as forças que exercem influência externa sobre o indivíduo, 
englobando o contexto cultural e social e as características do macro ambiente em que vive.   

No âmbito de marketing, a cultura é concebida por Schiffman e Kanuk (2009, p. 286) como “a 
soma total das crenças, valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento 
de consumo dos membros de determinada sociedade”.   
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A classe social é definida pela interação entre as características econômicas, sociais e 
políticas do indíviduo. Segundo a definição de Kotler (2000, p.163), as classes sociais são 
“divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas 
hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos 
similares”. Sheth, Mittal e Newmann (2008, p. 172) definem a classe social como a posição 
relativa dos membros de uma sociedade, determinando seu comportamento de compra.
 Somando-se à cultura e classe social, a família constitui o “grupo primário de referência 
de maior influência do consumidor”, servindo como a principal orientação nas decisões de 
compra. Kotler e Keller (2006, p.177) indicam ainda que a unidade familiar exerce o papel de 
principal mercado-consumidor de diversos produtos. 
 A influência pessoal está relacionada à intervenção sofrida pelo consumidor proveniente 
de um indivíduo ou grupo de referência. Segundo Churchill e Peter (2000, p.160), os grupos de 
referência são ”aqueles grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os 
comportamentos do consumidor”. Schiffman e Kanuk (2009, p. 288) indicam que o grau de 
influência pessoal varia conforme o vínculo pessoal entre os indivíduos e o conhecimento e 
experiência do influenciador com o produto considerado.  

Kotler e Keller (2006, p. 177) destacam a figura do “líder de opinião”, que exerce a função de 
especialista no assunto, sendo um profissional, vendedor, dentre outras figuras, que oferece 
conselhos e informações sobre um produto ou categoria, afirmando, por exemplo, quais marcas 
são as melhores ou como determinado produto deve ser escolhido e utilizado. 

De acordo com Blackwell et al (2005, p. 87), a situação também influencia o processo, 
englobado os aspectos do ambiente nas situações de comunicação, compra e uso do produto. As 
situações de comunicação correspondem aos cenários há comunicação pessoal e não-pessoal 
proveniente de vendedores, propaganda e mídia direcionadas ao consumidor. As situações de 
compra estão relacionadas ao local (ponto-de-venda) onde a pessoa adquire o produto ou serviço, 
e as situações de uso envolvem as propriedades do consumo do produto como sua instalação, 
embalagem, desempenho e benefícios percebidos. 
 Após a revisão teórica do comportamento do consumidor e das etapas do processo 
decisório de compra, serão descritos os procedimentos metodológicos aplicados na construção 
desta pesquisa. 

 
3. Método 

Buscando proporcionar compreensão sobre o fenômeno investigado, esta pesquisa 
caracteriza-se como exploratória e descritiva, de natureza qualitativa, utilizada quando há 
escassez de dados sobre o contexto pesquisado. Como técnica de coleta, foram realizadas 
entrevistas em profundidade com consumidores de interruptores de luz, com o objetivo de 
descrever o processo e os critérios de decisão de compra, observando as influências na escolha do 
produto. Como instrumento de coleta optou-se pelo roteiro semi-estruturado que permitiu a 
captação de aspectos subjetivos como opiniões e sentimentos por parte dos consumidores. 
(MALHOTRA, 2012). 

O roteiro aplicado nas entrevistas foi construído a partir do modelo de processo decisório 
de compra de Blackwell, Engel e Miniard (2005), e permitiu a construção de uma visão ampliada 
sobre o fenômeno e o alcance dos objetivos propostos. Foram realizadas 18 entrevistas 
presenciais com a duração aproximada de 30 minutos, sendo registradas com o uso de gravador. 
A seleção da amostra foi feita por acessibilidade, com consumidores da cidade de Porto Alegre e 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pela facilidade de acesso a essas populações. O critério 
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utilizado para a definição do total da amostra foi a saturação das respostas, obtida quando novas 
entrevistas não acrescentam informações distintas aos dados coletados.  

Após a coleta de dados, realizou-se a análise do conteúdo das entrevistas, a partir da qual 
foi construído o referencial de codificação com as categorias definidas para classificação das 
unidades observadas. A análise de conteúdo tem como objetivo identificar os principais temas e 
conceitos trazidos nas entrevistas, possibilitando a compreensão do fenômeno e suas 
características. Segundo a definição de Bardin (1979, p. 42), a análise de conteúdo trata-se de: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

A transcrição das 18 entrevistas realizadas constituiu o corpus desta pesquisa, sujeito à 
análise e codificação através do referencial construído. As categorias de análise foram definidas a 
partir do referencial teórico e dos objetivos deste estudo, e complementadas através dos dados 
contidos nas entrevistas realizadas. O referencial de codificação foi validado em 3 testes, 
sofrendo ajustes até a versão final contida no Apêndice B. Os procedimentos realizados 
possibilitaram uma profunda análise dos dados coletados e a organização dos resultados 
apresentados a seguir. 
 
4. Resultados 

Os resultados alcançados foram divididos em três partes: a descrição do processo real de 
compra de interruptores de luz, a identificação dos critérios utilizados na escolha do produto e as 
influências constatadas durante o processo. Foram avaliadas a convergência entre as respostas 
dadas pelos entrevistados e o modelo teórico de comportamento de consumidor de Blackwell, 
Engel e Miniard (2005), que embasa este estudo.  

Na primeira parte, sobre o processo decisório de compra, serão abordadas as 
particularidades da compra de interruptores, suas características gerais como o baixo 
envolvimento e o fato de mostrar-se uma compra parcialmente planejada, considerando sobre o 
consumidor durante o reconhecimento da necessidade, a busca de informações que acontece de 
forma reduzida, a avaliação das alternativas que ocorre diretamente na etapa de compra, o 
consumo e o descarte do produto. Também são tratados o local escolhido para a compra e a 
percepção sobre a avaliação pós-consumo. 

Na segunda parte, sobre os critérios de avaliação na escolha do produto, pode-se observar 
a predominância de dois atributos: o design (englobando modelo, cor e estética) e o preço. Como 
critérios auxiliares, a marca e a qualidade aparente destacam-se dentre os demais atributos na 
tomada de decisão.  

E na terceira parte, sobre as influências sofridas durante o processo, observa-se a 
influência ambiental, através da participação do arquiteto e vendedor, da situação de compra 
(ponto-de-venda) e classe social do indivíduo, e a interação entre as diferenças individuais e os 
processos psicológicos do consumidor, englobando os recursos, envolvimento, conhecimento e 
aprendizagem nas decisões envolvidas na aquisição do produto. 

 
4.1. Perfil da amostra 

A amostra utilizada para realização das entrevistas em profundidade mostra-se composta 
por 10 mulheres e 8 homens, com idade acima dos 21 anos até os 64 anos, situados nas classes A, 
B, C e D, conforme a classificação do IBGE. Atuando em diferentes profissões, todos os 
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entrevistados possuem grau de instrução a partir do ensino médio completo. A configuração desta 
amostra foi baseada buscando a variação no perfil dos entrevistados, caracterizando-se da 
seguinte forma: 

 
Quadro 3 – Perfil dos respondentes 

Nome Sexo Idade Profissão Grau de escolaridade Classe social 

Marina F 22 Enfermeira Superior Incompleto B2 

Anahí F 58 Empresária Superior Completo B2 

Enzo M 22 Químico Superior Completo A2 

Mary F 53 Advogada Superior Completo B2 

Luiz M 56 Arquiteto Superior Completo B2 

Cleber M 48 Engenheiro Ensino médio C2 

Suelen F 27 Vendedora Superior Incompleto C2 

Darlei M 46 Vendedor Ensino médio C2 

Amanda F 27 Analista de planejamento Superior Completo C2 

Daniela F 27 Auxiliar administrativo Superior Incompleto C2 

Fabrício M 21 Funcionário Público Superior Completo C1 

Joel M 30 Vendedor Superior Incompleto C1 

Juliana F 26 Jornalista Superior Completo C1 

Carla F 53 Arquiteta Superior Completo C1 

Bárbara F 30 Auxiliar administrativo Ensino médio D 

Roberto M 64 Comerciante Ensino médio B1 

Renato M 55 Arquiteto Superior Completo A2 

Aline F 31 Arquiteto Superior Completo B1 
Fonte: Coleta de dados primários 

 

4.2. Resultados de campo  
 
4.2.1. Características do processo decisório de compra 
 O processo decisório de compra de interruptores mostra-se semelhante nos diversos perfis 
de consumidores entrevistados. A partir do cruzamento entre o modelo teórico proposto no 
referencial e o processo de compra real constatado nas entrevistas notam-se divergências, 
especialmente em relação às etapas vivenciadas.  
 A decisão final sobre o produto ocorre no ponto-de-venda, geralmente em uma única loja 
visitada, sem que haja busca prévia de informações sobre o produto. O indivíduo realiza a 
avaliação das alternativas e a tomada de decisão diretamente no local de compra. Quando há 
participação de arquiteto prestando serviço ao consumidor, o mesmo realiza a orientação sobre os 
modelos, marcas e lojas recomendadas. Observou-se que o comportamento do consumidor é 
predominantemente racional, sendo norteado pela relação denominada custo-benefício, ou seja, 
adquirir a melhor opção disponível, com os atributos de design e qualidade esperados, em uma 
faixa de preço estabelecida previamente. 
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O reconhecimento da necessidade de compra de interruptores surge em reformas e 
construção de imóveis, e em menor proporção, visando exclusivamente a substituição das peças 
instaladas. A motivação para a substituição dos interruptores de luz costuma ser a melhoria na 
aparência estética do ambiente e na funcionalidade do produto, somando-se à renovação de 
instalações elétricas antigas.  

Pode-se constatar que a necessidade reconhecida de compra de interruptores não desperta 
elevada motivação e envolvimento por parte do consumidor, especialmente por sua natureza 
utilitária. Segundo Luiz "é uma compra que as pessoas têm que fazer, não é a banheira que se 
escolhe com todo o amor e carinho; não identifico prazer de ver interruptores”. A arquiteta Aline 
ratifica a percepção: "como o interruptor é a última coisa da obra, entra naquelas partes chatas. 
São muitas coisas que a pessoa precisa comprar, como fios e outros tipos de material, o 
interruptor é uma pequena parte, não é o foco principal". Considerando a convergência entre a 
fala dos entrevistados, é possível definir o reconhecimento da necessidade como complexo, tendo 
em vista a frequência reduzida com que a compra acontece. 

A maioria dos entrevistados não demonstrou possuir conhecimento técnico sobre o produto 
e/ou experiências anteriores de compra, sendo possível constatar que a busca interna de 
informações é praticamente inexistente. Sobre isso, a consumidora Juliana afirma: “como não 
teve arquiteto conosco, pedimos orientação na loja, o vendedor nos ajudou com questões 
técnicas, como amperagem, eu não fazia ideia disso”, Enzo contribui “em termos técnicos, eu não 
entendo muito bem a elétrica do interruptor como funciona, não vejo muita complexidade”.     

No caso dos interruptores e materiais elétricos, pode-se afirmar que a busca externa de 
informações é predominante, situada nas fontes pessoais e comerciais, em caráter de legitimação, 
na figura do arquiteto e do vendedor da loja. As respostas a seguir reiteram a participação deles 
na obtenção de informações, a consumidora Bárbara afirma “o atendente ajuda bastante porque 
ele conhece muito mais do que eu, olhei os que estavam expostos e perguntei as diferenças, qual 
era melhor”, Enzo relata “fizemos o levantamento de quantos precisava em cada cômodo, 
especificando os tipos, e na loja com o arquiteto a gente decidiu. Não houve um estudo, uma 
pesquisa, olhamos, gostamos, fechou com o local”. Aline comenta sobre a orientação fornecida 
aos clientes: “indicamos as lojas de confiança, onde sabemos que indicam coisas boas para o 
cliente, tem pessoas que assessoram o cliente na compra; também indicamos as marcas, questão 
de design, o que fica melhor para o projeto".  

Junto à busca de informações na loja, ocorre a avaliação das alternativas pré-compra, 
sobre a qual é possível afirmar que os critérios de natureza utilitária sobressaem-se aos de 
natureza hedonista. Apesar da maioria dos entrevistados ter citado a variedade de alternativas 
disponíveis nas lojas, também nota-se a baixa diferenciação percebida entre as marcas e produtos. 
Segundo Luiz, “interruptor não tem muita diferenciação, não se percebe diferença entre as 
marcas, é tudo meio homogêneo, modelos e preços parecidos”, Amanda comenta sobre seu 
desconhecimento em relação ao mercado “eu nem sabia direito da variedade que tinha, tantas 
marcas, não foi difícil escolher". Roberto reitera as falas anteriores: “são tantas linhas e todas 
razoavelmente boas, não tem nenhuma que sobressaia como antigamente, as marcas estão muito 
próximas”. Com o resultado da avaliação das alternativas, é estruturada a decisão do consumidor 
a partir do conjunto considerado, respeitando o critério de equilíbrio entre o custo (preço) e os 
benefícios (design, funcionalidade, qualidade e marca). O dimensionamento da relação custo-
benefício é dada pela escala de valor definida pelo indivíduo, se o valor atribuído for baixo, a 
percepção de benefícios será baixa, e por consequência, sua disposição aos custos também será.  
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Em todas as entrevistas foi possível constatar que a avaliação das alternativas acontece 
junto à etapa de compra, diretamente no local escolhido, caracterizando a compra como 
parcialmente planejada. Segundo a definição de Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 133), 
corresponde ao tipo de compra na qual o consumidor reconheceu a necessidade previamente, mas 
a decisão sobre a marca e o produto foi realizada no ponto-de-venda. Também é válido 
mencionar que a compra de interruptores acontece junto à aquisição de outros produtos, 
tornando-a parte de um conjunto de decisões por parte do consumidor.  

O depoimento dos entrevistados permitiu a identificação de uma preferência pela compra 
em lojas de material de construção de maior porte e lojas especializadas em material elétrico, que 
apresentam mais opções e marcas, disponibilidade de estoque e transmitem maior credibilidade 
em relação à segurança dos produtos comercializados. Conforme relatado por Mary “por alguma 
razão quando eu vejo o produto em um lugar maior, depois eu confio mais em comprar aquela 
marca, produto, me passa mais confiança”, Anahí confirma a percepção “quanto maior a loja, 
quanto mais cuidada, mais organizada, melhor é a informação do vendedor, a orientação recebida 
na compra”. Carla defende “prefiro as lojas que tem mais opções, mais especializadas ou grandes 
varejistas, especialmente em função do preço”, e Juliana comenta sobre a decisão da loja “fui 
direto na loja, no Tumelero, que eu sei que é grande e tem tudo lá; outras coisas da obra já tinha 
comprado também nessas grandes, Leroy Merlin, Cassol." 

Após a compra, ocorre o consumo dos interruptores de luz, que está relacionado 
primeiramente à instalação (realizada pelo eletricista ou pelo próprio consumidor), sucedida pela 
experiência de uso do produto, relacionado às características como a funcionalidade das teclas, o 
ruído apresentado, facilidade de limpeza, adequação com o ambiente e decoração do espaço. 
Nesta etapa, assim como na seguinte de avaliação pós-consumo, a relação dos consumidores 
com o produto mostrou-se positiva, não apresentando objeções ou comentários negativos 
relevantes. A maioria dos entrevistados demonstra satisfação com o produto, tendo sua 
expectativa correspondida. 

Cabe ressaltar que em todos os depoimentos mostrou-se presente a confiança na 
durabilidade do produto, projetando sua vida útil por um longo período. Questionados sobre 
quando esperam realizar uma próxima aquisição de interruptores, os entrevistados disseram 
“acho que daqui a uns 5 anos, menos tempo eu acho pouco; enquanto tiverem com boa aparência 
se mantém, não precisa trocar” (Mary). Segundo Roberto, "tu só troca se enjoar, ou quando 
envelhecer, mas ela continua funcionando; considerando o tempo que dura é uma peça barata", 
Amanda completa “nem penso nisso, pretendo ter essas tomadas para o resto da vida útil da 
casa”. 

Em relação ao futuro descarte do produto, não foram observadas reflexões por parte dos 
consumidores, o que ratifica as considerações sobre a ampla expectativa em relação à vida útil do 
produto e ao grau de motivação e envolvimento percebidos ao longo do processo. 

 
4.2.2. Critérios de avaliação do produto 

Os critérios de avaliação considerados para a escolha do produto norteiam a tomada de 
decisão do consumidor e foram tratados durante a coleta de dados. Os entrevistados foram 
solicitados a citar, em ordem de importância, os principais atributos que utilizaram na compra. 
Em todas as entrevistas foi notável a aproximação entre os critérios, sendo que três itens foram 
identificados como prioritários: design (estética e cor), preço e qualidade percebida (englobando 
a marca e a recomendação do vendedor/arquiteto). Estes atributos aparecem com diferentes 
nomenclaturas e em distintas posições de hierarquia, sendo agregados desta forma:  
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O design aparece como o primeiro critério que conduz o consumidor até o produto, em 
especial pela questão da cor. A maioria dos entrevistados buscava por modelos de interruptor 
caracterizados como “discretos”, de estética e aparência “limpas”, na cor branca ou tons claros, 
sem detalhes sobressalentes. Juliana comenta sobre a busca, "procurei branco, com linhas bem 
limpas, todos tinham mais ou menos o mesmo estilo, brancos, básicos”, Aline contribui "hoje em 
dia eles são bem neutros, normalmente usamos branco, normal”. A partir da predileção percebida, 
pode-se afirmar que mesmo com a variedade de cores e modelos disponíveis, a maior parte dos 
consumidores prefere interruptores que não chamem atenção no ambiente, como é possível 
perceber nas falas de Marina: “procurei um design mais simples para combinar com todos os 
cômodos da casa e também para não aparecer muito, queria algo mais discreto” e de Mary: 
“queria que fosse branquinho e um modelo mais simples, fácil de limpar. Não tinha nenhum 
detalhe específico de design tipo quadrado ou redondo, na verdade eu queria que eles meio que 
desaparecessem na parede, que ficassem no contexto”.  

Pela distinção socioeconômica entre os entrevistados, pode-se perceber que modelos com 
design mais arrojado, em materiais diferenciados e cores mais fortes, possuem mais aderência nas 
classes mais altas. Essa percepção reitera-se pela disponibilidade financeira e pela preocupação 
mais intensa com a decoração do ambiente, como é possível observar na declaração de Enzo: 
“por exemplo, na sala tem que ter um interruptor legal, diferente. Vai fazer toda a diferença um 
interruptor que combine com o quarto, a cor da decoração, vale a pena tu perder 10 minutos 
decidindo qual interruptor combina com cada ambiente”.  

Além do design, o critério de preço atua como critério decisor na compra de interruptores 
de luz. Em virtude da disponibilidade de alternativas semelhantes em valor, design e marcas 
reconhecidas pelo consumidor, a tomada de decisão é orientado pela percepção entre os custos e 
benefícios percebidos. Nota-se que o consumidor não opta necessariamente pelo produto mais 
barato e sim, pelo que apresenta os melhores benefícios custando até o valor limite estabelecido 
pelo individuo. Sobre isso, Luiz contribui "tem uma certa coerência entre preço e design, entre as 
3 ou 4 marcas padrão, tu equaliza o que elas oferecem, tem modelos e preços parecidos, existe 
um certo equilíbrio de oferta.". 

Todos os entrevistados realizaram considerações a respeito do preço na decisão de 
compra, atribuindo maior e menor grau de relevância. Amanda comenta “tem pessoas que não 
querem saber de design, que querem o mais barato, tem pessoas que querem o mais bonito. 
depende do poder aquisitivo do cliente, da disponibilidade, normalmente o cliente escolhe entre 
as marcas boas o mais barato, tem muita opção", e Juliana relata sobre a relação com o preço:  

Primeiro eu olhei o design, porque não adiantava ter só o preço, mas se fosse absurdo eu 
não iria comprar. Eu olhei o design e depois busquei um preço condizente, um 
equilíbrio. Mas o design vem um pouquinho antes do preço, se fosse pra optar não 
compraria aqueles cinzas, mesmo se fosse mais barato. 

 
A variedade de opções conduz o comportamento do consumidor, conforme afirma Darlei 

“se a gente escolheu o que era muito caro, escolhe o que tenha o design parecido e vamos 
diminuir o preço”. Daniela comenta “acredito que a maioria das pessoas escolha primeiro pelo 
preço atrativo, pelo design e segurança, mas sem fazer muitas pesquisas por se tratar de algo com 
valor menos expressivo”. O consumidor Fabrício também contribui: 

Escolhi mais pelo preço, porque os modelos são todos bem parecidos desses mais 
modernos, brancos. Acho que a maioria das pessoas vai pelo preço também, porque 
como os modelos são muito parecidos, se tem um interruptor que é R$ 6,00, tu não vai 
pagar R$ 15,00 pelo fato de o interruptor ser um pouquinho diferente. 
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O preço também exerce influência quando é considerado o valor total despendido com os 
interruptores de luz. Questionados sobre este aspecto, os entrevistados indicam “os custos da obra 
pesam como um todo, especialmente a parte elétrica, o valor é muito alto. No caso dos 
interruptores, o preço varia nos pequenos detalhes e por isso o preço tem que pesar na decisão" 
(Aline), segundo Roberto "um interruptor é barato, mas quando se precisa de 20 ou 30, sai caro". 
Amanda colabora com a mesma percepção “troquei todos os interruptores da minha casa, foram 
muitos, gastei muito dinheiro”. 

Em relação ao terceiro critério percebido, de qualidade, é possível constatar que os 
consumidores são guiados pelas marcas conhecidas e pela recomendação do arquiteto e do 
vendedor da loja. O reduzido conhecimento técnico sobre o produto também se reflete no 
conhecimento sobre as marcas disponíveis, restringindo-se a um pequeno grupo que é 
reconhecido pelos consumidores. Essas marcas também demonstram serem priorizadas na 
escolha da maior parte dos consumidores. Pode-se perceber que novas marcas apresentam 
rejeição e geram desconfiança no público, especialmente considerando a concorrência acirrada e 
a similaridade presente dentre as marcas já estabelecidas e identificadas como “especialistas” no 
mercado. Nas entrevistas, a reflexão sobre a qualidade e marca relacionou-se também aos 
critérios de design e preço. Darlei defende “as marcas influenciam muito a questão da qualidade, 
tem que ser uma marca conhecida, pra não dar problemas no futuro”, já Roberto afirma "os 
clientes olham a marca e deduzem a qualidade. Dentre as marcas conhecidas, tudo bem, são três, 
quatro, e sem muita distinção".  

Para Amanda, a escolha pela marca transmite segurança: "eram mais ou menos na mesma 
faixa de preço e beleza, preferi optar pela marca e o preço, talvez o que eu comprei não seja o 
mais barato, mas dentro de uma faixa de preço parecida, preferi comprar uma marca que eu 
conhecia”. Daniela também demonstra o mesmo critério de decisão: “escolhi pelo design, pela 
marca, valor e também pelo vendedor me indicar como sendo um produto de boa qualidade”. 

É válido mencionar que a percepção da qualidade funcional do produto (eficiência) 
demonstra ser inerente para o consumidor, ou seja, a presença do produto na loja e a marca 
indicam sua qualidade. Conforme destaca Carla "a gente não consegue diferenciar 
funcionalidade, a princípio se está à venda todas tem norma, legislação, mesmo assim a gente não 
compra marcas desconhecidas".  

 
4.2.3. Variáveis influenciadoras do processo  

Retomando o modelo de Blackwell, Engel e Miniard (2005) apresentado no referencial 
teórico, as variáveis influenciadoras do processo de compra subdividem-se em diferenças 
individuais, processos psicológicos e influências ambientais. Conforme observado nas 
entrevistas, pode-se constatar a predominância das seguintes influências:  

Dentre as diferenças individuais, todos os aspectos apresentam grau de relevância sobre 
a decisão do consumidor, são eles: recursos, motivação e envolvimento, conhecimento, atitudes, 
personalidade, valores e estilo de vida. Considerando a compra de interruptores de luz, podemos 
definir prioritariamente os recursos do consumidor, seguido pelo baixo envolvimento com o 
produto e o conhecimento existente sobre as marcas e produtos.  

Cabe ressaltar que os recursos do consumidor dialogam com a classe social, variável 
presente nas influências ambientais. Neste contexto, é relevante trazer o comentário de Renato: 
“nas classes mais altas, vejo uma preocupação estética maior, com estilo, cuidado com cada 
ambiente. As pessoas com menor poder de compra, até pela questão cultural, não se preocupam 
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tanto: interruptor é interruptor, ele precisa funcionar. o preço é muito decisivo, o bom é que 
temos muitas opções hoje em dia”.  

Dentre os processos psicológicos, a aprendizagem se sobressai dentre os demais, 
envolvendo a reflexão sobre as marcas reconhecidas e as informações coletadas sobre o produto. 

Dentre as influências ambientais, percebe-se a importância da influência pessoal, 
presente nas fontes pessoais (especialmente o arquiteto, em menor grau o eletricista e a família) e 
nas fontes comerciais (atuação do vendedor da loja). Também é válido incluir a situação de 
compra, que envolve o contexto do ponto-de-venda e suas características, como a disposição dos 
produtos, forma de atendimento e procedimentos vivenciados na experiência de compra.  

Durante o processo, as variáveis influenciadoras atuam e interagem de forma dinâmica, 
conforme se pode exemplificar na percepção de Renato, que é arquiteto, "o vendedor é o que 
mais influencia; se a gente não vai junto, o perigo é o vendedor conseguir empurrar um produto 
que não é o que a gente havia indicado”. Para Carla, "o vendedor influencia, sim, pela 
experiência deles, pela informação de loja. Às vezes eles têm maior vinculo com uma empresa ou 
outra, evidenciando, destacando. Eles também sabem quando um produto volta, se os clientes 
gostam, recomendam". 

 
4.2.4. Modelo de processo decisório de compra de interruptores 

Com os resultados alcançados através das entrevistas e o modelo estudado de Blackwell, 
Engel e Miniard (2005), foi possível realizar a formatação do modelo para o processo decisório 
de compra de interruptores de luz, considerando a interação entre o consumidor e as forças 
predominantes observadas.  

 
Quadro 4 – Modelo de processo decisório de compra de interruptores de luz 

Critérios para  
escolha do produto Etapas do processo decisório Variáveis influenciadoras 

Ponto-de-venda Constatação da necessidade Diferenças individuais Influências ambientais 
Preço Busca externa de informações Recursos do consumidor Classe social 

Características do produto: Avaliação das alternativas e Compra Motivação e envolvimento Influência pessoal 
Design (cor e estética) Consumo e Avaliação pós-consumo Conhecimento Situação 

Marca  Processos Psicológicos 
 Qualidade  Aprendizagem 
 Aspectos funcionais  

  Fonte: desenvolvido pela autora com base no modelo teórico dos autores Blackwell, Engel e Miniard (2005). 
 

Nesta proposição, o processo original de sete etapas ocorre de forma reduzida em quatro 
momentos, com novas nomenclaturas adequando-se ao processo investigado. No modelo 
apresentado, são destacadas as variáveis influenciadoras observadas e os elementos do 
posicionamento de marketing que são adotados como critérios na escolha do produto. 

 
5. Considerações finais 
 O comportamento do consumidor no processo decisório de compra de interruptores de luz 
caracteriza-se pelo baixo envolvimento e pelas dinâmicas específicas de um produto com função 
operacional, considerando o contexto de reconhecimento da necessidade (construção e reforma) e 
a especificidade técnica do bem. Neste estudo, pode-se investigar o processo de compra, 
observando seu contexto e o comportamento do indivíduo, em relação à interação frequente com 
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vendedores de loja e arquitetos, na busca de orientação sobre o produto, e os critérios que 
definem a tomada de decisão.  
 Dentre os estudos de marketing e comportamento do consumidor, esta investigação 
mostra-se inovadora, pois aborda o segmento de material elétrico, aprofundando-se em um tipo 
de produto de valor reduzido, com atributos de natureza prioritariamente utilitária, nas quais 
geralmente a decisão de compra mostra-se racional. Como resultado da pesquisa, foi possível 
descrever o processo decisório de compra de interruptores de luz, adaptando o modelo teórico de 
Blackwell, Engel e Miniard (2005) à realidade do produto e do processo vivenciado e observado 
na coleta de dados. 
 Durante as entrevistas, foi notável a supressão das etapas do processo e despendimento 
limitado de tempo e recursos ao produto, caracterizando uma relação de baixo envolvimento. A 
partir da elaboração de um modelo teórico condensado foi possível assimilar como se define a 
escolha do produto e da marca em produtos de material elétrico. Conforme indicam Kotler e 
Keller (2006, p. 190), o consumidor tende a “economizar energia e reflexão”, e por consequência, 
suas atitudes costumam seguir uma lógica coerente que pode ser aplicada a outros produtos da 
mesma categoria. 
 Como resultado alcançado e atendendo às proposições do estudo, foi possível identificar 
os critérios prioritários de avaliação do produto e a interação dinâmica entre as influências que 
atuam no processo decisório de compra. A configuração dos quatro momentos no modelo 
proposto ocorreu quando notou-se que a avaliação das alternativas pré-compra ocorre junto à 
etapa da compra, levando em consideração aspectos das duas etapas que anteriormente eram 
separadas. As etapas de consumo e avaliação pós-consumo também foram unidas, e a etapa do 
descarte foi suprimida, de acordo com a análise dos dados obtidos. 
 O posicionamento racional do consumidor frente à compra de interruptores justifica-se 
pela definição de Blackwell et al (2005, p. 106) a respeito do envolvimento com o produto ser 
fator determinante para a quantidade de esforço e reflexão do consumidor. Avaliando o 
comportamento dos indíviduos no processo estudado, percebe-se a necessidade das empresas em 
atuar na percepção dos atributos valorizados e em minizar as dúvidas relevantes para o 
consumidor, fornecendo informações que garantam a segurança na escolha a ser realizada. É 
importante considerar que o envolvimento influencia no número de critérios utilizados na decisão 
de compra. Para Blackwell et al (2005, p. 106), quanto maior o envolvimento, mais complexa 
torna-se a escolha e o número de atributos considerados. Podemos concluir acerca dos 
interruptores de luz, que sendo uma compra de baixo envolvimento, ela torna-se mais rápida e 
objetiva, e por consequência terá menos fatores avaliados, destacando os pontos de atenção para a 
estratégia dos produtores. 

Na compra de interruptores de luz, o contexto é decisivo, e por isso reforça-se a relevância 
do ponto-de-venda, observado como o local de decisão da marca e do produto. As influências do 
ambiente e das características individuais do consumidor atuam de forma integrada sobre todo o 
processo, desde o reconhecimento da necessidade até o consumo. Tendo em vista o conhecimento 
técnico reduzido do consumidor, o arquiteto e vendedor da loja exercem a função legitimadora, 
orientando sobre onde buscar o produto e recomendando alternativas. Esta dinâmica pode ser 
aplicada aos produtos em que o conhecimento disponível é escasso, ou restrito a especialistas, 
sendo essencial a comunicação das marcas com os canais intermediadores, visando exercer 
influência sobre o consumidor. Na compra dos interruptores, quando há participação do arquiteto 
ele é influenciador na definição da loja, modelo e marca, e quando há participação do vendedor, 
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ele orienta sobre o desempenho de marcas e produtos, informando sobre a relação custo-benefício 
das alternativas disponíveis.  

A respeito dos critérios percebidos para a avaliação do produto, percebe-se o design como 
o critério orientador e o preço como decisor, variando geralmente em relação ao perfil do 
consumidor. A percepção de qualidade e a predileção por marcas conhecidas ou recomendadas 
também é considerada da decisão. Estes atributos são reunidos no conjunto de consideração, 
junto a uma série de particularidades, e são avaliados conforme custo-benefício apresentados. 

As empresas produtoras do setor devem posicionar-se vislumbrando o contexto 
investigado, ponderando sobre sua estratégia de preço diante das concorrentes, sua comunicação 
em torno de design e diferenciação de produtos, ampliando a percepção de variedade e benefícios 
ao cliente. Como contribuição da pesquisa sugerem-se ações inovadoras em soluções e materiais 
utilizados, qualificando a entrega ao mercado consumidor, especialmente em termos de segurança 
e sustentabilidade. 
 É válido mencionar que a realização do desdobramento quantitativo deste estudo 
encontra-se em desenvolvimento, estando voltada à mensuração e validação dos resultados 
obtidos até o momento, ampliando sua aplicação à população nacional. No desdobramento da 
pesquisa, será medida a ocorrência das etapas do processo decisório de compra e os graus de 
influência e participação dos fatores percebidos na etapa qualitativa apresentada. Segundo 
Malhotra (2012, p. 110), a combinação entre as abordagens qualitativa e quantitativa fornece uma 
compreensão muito rica, que pode auxiliar na construção de estratégias de marketing bem-
sucedidas. Para o autor, a pesquisa qualitativa, proporciona "melhor visão e compreensão do 
contexto do problema" enquanto a quantitativa permite a quantificação dos dados e a utilização 
de análise estatística, que permite expandir suas contribuições. 

As empresas que atuam na produção de interruptores de luz competem a nível nacional e 
internacional e por isso enfrentam desafios proporcionais ao seu porte, relacionados ao 
posicionamento de marketing de seus produtos considerando o consumidor final e os 
intermediadores existentes. A diversidade de pontos-de-venda e a distribuição do produto, 
somadas à frequência reduzida de compra do consumidor são fatores que impactam o 
desempenho da empresa, e por consequência, alteram toda a cadeia envolvida. O presente estudo 
visa contribuir para a identificação de oportunidades e pontos de atuação que podem ser 
qualificados, ampliando a relevância da marca nos pontos de contato relevantes (arquitetos, 
vendedores e varejistas).  

As limitações desta pesquisa residem em termos de abrangência (Rio Grande do Sul), não 
tendo contemplando cidades de menor porte, assim como consumidores de classes sociais 
extremas na coleta de dados. Como sugestão para estudos futuros, vale acrescentar a necessidade 
de investigação sobre a eficiência das estratégias de marketing adotadas pelas empresas de 
material elétrico e quais contribuições poderiam ser feitas para otimizar investimentos e ampliar 
resultados.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1. PERGUNTA-FILTRO: Você já comprou interruptores (tomadas, espelhos)? Há quanto tempo?  
2. Por que você comprou o produto? Por favor, detalhe os motivos, o local onde foram instalados, 

o objetivo da compra.   
3. Os interruptores são importantes? Por quê?  
4. Foi a primeira vez que você efetuou a compra? Você pode descrever como foi a busca pelo 

interruptor?  (Participação de familiares, arquiteto, eletricista, fontes de comunicação, lojas, 
vendedor etc.)  

a. pesquisou ou foi orientado por alguém antes de ir para as lojas?  
b. quais as marcas que avaliou antes de decidir? Você se lembrava / conhecia alguma marca?  

5. Como definiu o local onde iria comprar? Onde você comprou?  
a. como era a loja? como produto estava exposto?  
c. como você descreve a variedade de produtos e marcas disponíveis?  
d. como foi o atendimento? qual a importância que você daria ao serviço?  

6. Você ficou satisfeito com a experiência de compra (ambiente, atendimento etc.)  
7. Você poderia comentar sobre os aspectos e características que eram mais importantes pra você 

na escolha do produto? (Caso o entrevistado não recorde, exemplificar: tipo de material, 
marca, preço, cor, design, acabamento, recomendação de alguém, segurança)  

8. Como escolheu a marca e o modelo na hora da compra?  
9. Está satisfeito com o produto? Como foi feita a instalação (foi fácil, difícil, feita por quem)? 
10. O que lhe agrada no produto? O que não lhe agrada?  
11. Quando você utiliza o produto, como você se sente em relação a ele (benefício percebido)? 
12. Quanto tempo você espera que o produto dure? 
13. Durante a compra, você pensou no que acontecerá após o uso dos interruptores que você iria 

comprar? Houve alguma preocupação com o descarte do produto? (ex.: preocupação 
ambiental, reciclagem, descarte direto, doação).  

14. Após refletirmos sobre a compra do interruptor de luz, como você percebe o seu 
envolvimento com essa compra? Se pudéssemos comparar essa compra com a de um 
automóvel, por ex., quais diferenças existiriam?  

15. Agora que você refletiu sobre a compra de interruptores, como você acha que as outras 
pessoas escolhem?  

 
CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO  
2. Idade  
3. Estado civil  
4. Grau de instrução  
5. Profissão  
6. Renda familiar mensal  
1) Até 1 salário (R$ 724,00 )  
2) mais de 1 até 3 salários mínimos (de R$ 724,01 a R$ 2172,00 )  
3) mais de 3 até 6 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 4.344,00)  
4) mais de 6 até 9 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 6.516,00)  
5) mais de 9 até 12 salários mínimos (R$ 6.516,01 a de R$ 8.688,00)  
6) mais de 12 até 15 salários mínimos (R$ 8.688,01 a R$ 10.860,00)  
7) mais de 15 salários mínimos (R$ 10.860,01) 
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APÊNDICE B: REFERENCIAL DE CODIFICAÇÃO 
 

1. MOTIVO DA COMPRA 7. ESCOLHA DO PRODUTO 
   1.1 Construção    7.1 Marca 
   1.2 Reforma          7.1.1 Credibilidade da marca 
   1.3 Substituição pontual (ex., uma tomada)          7.1.2 Espaço ocupado na gondola/loja 
   1.4 Substituição geral (maioria/todas as tomadas)          7.1.3 Comunicação no ponto de venda 
2. LOCAL DE UTILIZAÇÃO          7.1.4 Presença em diferentes pontos de venda/capilaridade 
   2.1 Residência própria          7.1.5 Disponibilidade na hora da compra 
   2.2 Residência alugada          7.1.6 Familiaridade (já tinha comprado a marca) 
   2.3 Imóvel comercial    7.2 Tipo de Material 
3. OBJETIVO DA COMPRA    7.3 Estética 
   3.1 Adaptar-se a um novo formato/padrão          7.3.1 Cor 
   3.2 Segurança          7.3.2 Design 
   3.3 Estética                    7.3.2.1 Tradicional/clássico 
4. INFLUÊNCIAS PESSOAIS                    7.3.2.2 Moderno 
         4.1 Influenciador                    7.3.2.3 Parafuso embutido 
                   4.1.1 Vendedor    7.4 Toque das teclas e/ou facilidade de manuseio das tomadas 
                   4.1.2 Eletricista    7.5 Aparência de resistência e/ou durabilidade 
                   4.1.3 Engenheiro    7.6 Segurança 
                   4.1.4 Arquiteto     7.7 Facilidade de limpeza 
                   4.1.5 Cônjuge/família    7.8 Local de escolha 
                   4.1.6 Pessoas próximas/amigos          7.8.1 No ponto de venda 
         4.1.2 Tipo/foco da influência          7.8.2 Escolha anterior 
                   4.2.1 Marca    7.9 Embalagem 
                   4.2.2 Preço          7.9.1 Atratividade da Embalagem 
                   4.2.3 Estética          7.9.2 Qualidade da informação na embalagem 
                   4.2.4 Segurança 8. PREÇO 
                   4.2.5 Facilidade de limpeza/de uso    8.1 Pesquisa sobre preço 
         4.1.3 Momento da influência          8.1.1 Internet 
                   4.3.1 Reconhecimento da necessidade          8.1.2 Em diferentes lojas 
                   4.3.2 Busca das informações    8.2 Peso do preço na escolha 
                   4.3.3 Avaliação das alternativas           8.2.1 Determinante 
                   4.3.4 Compra           8.2.2  Não determinante 
5. SITUAÇÃO DE COMPRA 9. MARCA 
   5.1 Interruptores como item de compra maior    9.1 Lembrança do nome da marca 
   5.2 Interruptores como compra única    9.2 Não lembra do nome da marca 
6. PONTO DE VENDA  10. INSTALAÇÃO 
   6.1. Tipo de Loja    10.1 Realizou a instalação 
         6.1.1 Loja grande/grandes varejistas    10.2 Utilizou profissional para a instalação 
         6.1.2 Loja pequena (ferragens de bairro) 11. SATISFAÇÃO/INSATISFAÇÃO COM O PRODUTO  
         6.1.3 Loja especializada    11.1 Satisfatores 
         6.1.4 Loja de material de construção (média)           11.1.1 Facilidade de instalar/alterar/reparar/limpar  
   6.2 Motivo da escolha da loja           11.1.2 Estética 
         6.2.1 Variedade           11.1.3 Toque das teclas/facilidade de manuseio das tomadas 
         6.2.2 Conhecimento técnico do vendedor           11.1.4 Durabilidade 
         6.2.3 Forma de Pagamento           11.1.6 Qualidade da exibição no ponto de venda 
         6.2.4 Localização / Conveniência    11.2 Grau de satisfação 
         6.2.6 Preço 12. RELAÇÃO DO CONSUMIDOR COM O PRODUTO 
   6.3 Tipo de atendimento    12.2 Grau de conhecimento técnico  
         6.3.1 Com atendimento    12.3 Preocupações estéticas 
         6.3.2 Sem atendimento (autosserviço)    12.4 Envolvimento 
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