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O QUE É UMA ATITUDE? 

 

 Disposição (positiva ou negativa) por parte de um agente (individual ou coletivo) 

para reagir perante um objeto social (situação, pessoa, grupo, valor ou 

acontecimento) 

 Exprime-se por via de diversos sintomas: 

1. Palavras 

2. Tons 

3. Gestos 

4. Atos 

5. Escolhas ou indiferença 

 

 

 Esta sociedade é caracterizada por dois binómios: 

 

 

TEORIAS DAS ATITUDES 
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 Triandis (1971, p. 14) diz que “atitudes envolvem o que as pessoas pensam, 

sentem e como elas gostariam de se comportar em relação a um objeto 

atitudinal. O comportamento não é apenas determinado pelo que as pessoas 

gostariam de fazer, mas também pelo que elas pensam que devem fazer e pelas 

consequências esperadas de seu comportamento”. 

 

 As atitudes podem ser medidas, ou seja, podemos avaliar a sua direcção e 

intensidade (o que permite efectuar comparações entre os indivíduos e os 

grupos). Porém, existe a possibilidade das respostas serem influenciadas pelo 

contexto, pela ordem e formulação das questões, pelo humor do entrevistado, 

pela sociedade e até pela intenção deliberada de mentir por parte dos sujeitos. 

 

 Desde que se entenderam as atitudes como uma disposição comportamental, 

percebeu-se que podiam ser utilizadas para explicar a ação do ser humano (as 

atitudes podem ser deduzidas através do comportamento). 

ATITUDE OU COMPORTAMENTO 
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 TEORIA DA AÇÃO RACIONAL 

 

 

TEORIA DA AÇÃO RACIONAL 
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Comportamento Intenção 

Atitude 

Norma 

Crenças 

Comporamentais 

Crenças 

Normativas 

Avaliação das consequências 

Motivação para concordar 

No que respeita aos objetivos principais desta Teoria, destacam-se:  

 

1. prever e entender o comportamento, sendo este fruto de escolhas conscientes por 

parte do indivíduo e  

2. identificar a intenção dos indivíduos para realizar esse comportamento. 



Téc. Apoio à Gestão | Técnicas de Marketing | Ricardo 

Vasconcelos 

 TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEADO 

 

TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEADO 
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Comportamento Intenção 

Atitude 

Norma 

Crenças 

Comporamentais 

Crenças 

Normativas 

Controlo 

Comportamental 

Percebido 

Crenças de 

controlo 

• Neste novo modelo foi integrado outro elemento de previsão: além das 

crenças comportamentais e crenças normativas, passou a ser incluída 

também as crenças sobre o controlo, ou seja, a presença de fatores que 

possam facilitar ou impedir o desempenho do comportamento. 
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ATITUDES NO PROCESSO DE VENDA 
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ESTÁDIOS DA ATITUDE 

Cognitivo 

Afetivo 

Comportamental 

HIERARQUIA DOS 
EFEITOS 

Consciencialização 
Conhecimento 

Avaliação 

Preferência 

Convicção 
Compra 

Modelo da Hierarquia dos Efeitos (Lavidge e Steiner) 
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DINÂMICA DAS ATITUDES 
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• Se um consumidor não tiver interesse por um determinado objeto, ou caso esse 

interesse seja fraco, não serão desenvolvidos sentimentos.  

 

• Alterar uma atitude implica um custo para o individuo. Esse custo será tanto 

maior quanto mais significativas forem as suas experiências. 

 

• A dissonância cognitiva ocorre quando o sujeito experimenta duas crenças 

incompatíveis, criando um conflito entre uma atitude e o comportamento. O 

sujeito automotiva-se, comportando-se com o objetivo de reduzir a dissonância. 

 

• É mais fácil mudar uma crença do que mudar sentimentos. E é mais fácil mudar 

sentimentos do que mudar comportamentos. 

 

• As atitudes são estudadas segundo as suas componentes. Exemplo: 

• Cognitivo: O que é que o sujeito sabe sobre o produto? 

• Afetivo: O que pensa o sujeito sobre o produto? 



TEORIA DAS CARACTERÍSTICAS PERMANENTES 
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Atitudes 

Motivações 

Necessidades 

Personalidade 

Imagem de si próprio 

Estilo de vida 

Características Permanentes dos Indivíduos Variáveis específicas particulares 



CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS PERMANENTES 
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A PERSONALIDADE 
 

• Conjunto de reações estáveis e coordenadas de um individuo face ao seu meio 

envolvente. 

 

• Conhecer a personalidade de um indivíduo pode ser um meio para alcançar a 

previsão de um comportamento. 

 

A IMAGEM DE SI PRÓPRIO 
 

• A compra de certos produtos ou serviços, pode ser, para alguns indivíduos o meio de 

exprimir a sua posição num extrato social, ou mais especificamente a forma de se 

apresentarem aos outros (ex: vestuário, automóveis, equipamentos) 

 

• Estudos sobre compras revelam que os indivíduos optam por marcas em 

detrimento de produtos, aproximando-se ao conceito real de si mesma. 

 



CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS PERMANENTES 
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ESTILOS DE VIDA 
 

• Existem 3 grandes categorias de variáveis que descrevem um estilo de vida e as 

correntes socioculturais: 

 

1. Atividades: Inclui o lazer, o trabalho, os hábitos de compra e de consumo; 

 

2. Valores pessoais: Pressupõe o conjunto dos valores e das características de 

personalidade que determinam as interações entre o indivíduo e o meio 

envolvente; 

 

3. Opiniões: São as representações que os indivíduos fazem do seu ambiente 

social em geral. 
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VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DO COMPORTAMENTO 
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SOCIOLÓGICAS E PSICOSSOCIOLÓGICAS 

GRUPO CLASSE SOCIAL FAMÍLIA 

Normas Modo de consumo Ciclo de vida da família 

Estatuto Standing Processo de compra familiar 

Comportamentos Locais de compra Figura do 

comprador/negociador 

Grupos de Referência Diferenciação social 

Líderes de opinião Mobilidade social 
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LÍDERES DE OPINIÃO 
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 São indivíduos que influenciam atitudes ou comportamentos de indivíduos 

 

 Se a coesão do grupo é forte, as escolhas de consumo do líder serão as 

escolhas de consumo de grande parte dos membros do grupo. 

 

 Tem papel nas avaliações, aspirações ou comportamentos de um indivíduo. 

Estes podem ser positivos (se aprovados pelo grupo) ou negativos (se 

rejeitados elos elementos do grupo). 
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VARIÁVEIS DE MARKETING 
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INVESTIGAÇÃO EM MARKETING 
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SWOT Pirâmide MAT Canvas 

BMC.webp
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ANÁLISE SWOT 

345033 - Téc. Apoio à Gestão | 0608 - Técnicas de Marketing | Formador Ricardo Vasconcelos 

Strenghts = Forças 

Weaknesses = Fraquezas 

Opportunities = Oportunidades 

Threats = Ameaças 


