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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação foi formulada com o intuito de verificar o impacto da 

tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade na intenção de compra 

e no preço de compra de bens de consumo não duráveis. O objetivo acima descrito foi 

desenvolvido a partir de uma revisão teórica sobre a relação entre atributos intrínsecos 

e intenção de compra. Sobre o tema foram encontrados estudos sugerindo que a 

tangibilização de atributos intrínsecos tem um impacto positivo na percepção de 

qualidade e, por conseqüência, na intenção de compra e no preço de compra por parte 

do consumidor. Para confirmar esta teoria, foram escolhidas três categorias de produtos 

de higiene e beleza, sabonete líquido, creme dental e xampu, para serem objetos da 

pesquisa em suas duas fases, qualitativa e quantitativa. A metodologia envolvida testou 

se a média da escala de intenção de compra de produtos com tangibilização é maior do 

que a daqueles sem tangibilização. Outro teste foi conduzido para verificar se o valor 

médio pago pelos produtos com a tangibilização é maior do que o valor médio pago 

pelos sem tangibilização. Os resultados da pesquisa não só confirmaram as hipóteses 

acima levantada, como também levaram a outras conclusões relacionadas à qualidade 

percebida, familiaridade, distorção seletiva e aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave: tangibilização, atributos, bens de consumo, qualidade percebida. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper was developed with the intent of verifying the impact of the 

tangibilization of intrinsic quality-assuring attributes on the purchase intention and price 

intention of non-durable goods. The goal described above was developed after a 

theoretical review on the relation between intrinsic attributes and purchase intention. 

About the theme studies were found suggesting that the tangibilization of intrinsic 

attributes have a positive impact on quality perception and, therefore, on purchase 

intention and purchase price set by the consumer. In order to confirm this theory, three 

product categories on the beauty and hygene sector were chosen, liquid soap, 

toothpaste and shampoo, to be objects of the research in its two phases, qualitative and 

quantitative. The methodology involved tested if the average of the purchase intention 

scale of the products tangibilizado is higher than the average of the ones without 

tangibilization. Another test was conducted to verify is the average value paid for 

products with the tangibilization is higher than the average value paid for those without 

tangibilization.The results of the research not only confirmed the hypothesis above, but 

also led to other conclusions related to perceived quality, familiarity, selective distortion 

and learning processes. 

 

 

Keywords: tangibilization, atributes, consumer goods, perceived quality. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1.      Tema 

 

Bens têm uma característica peculiar que facilita a decisão de compra do 

consumidor: a tangibilidade. Pelo fato de serem tangíveis, eles permitem que o 

consumidor os veja e toque antes de comprá-los. A maioria dos bens de consumo não 

duráveis, porém, não permitem experimentação antes da compra, impedindo que o 

consumidor possa atestar, de fato, a sua funcionalidade no momento da escolha. 

(LEVITT, 1985).  

Desta maneira, resta somente uma forma de se avaliar a qualidade de um 

bem no ponto-de-venda, isto é, pela observação de seus atributos.  

Lutz (1975) afirma que os atributos disponíveis para observação no ponto de 

venda, chamados atributos de procura, determinam o nível de qualidade cognitiva que 

será atribuído a esse bem antes da experimentação. Afirma também que a atitude de 

um indivíduo em relação a um bem no momento de compra é, portanto, uma função da 

percepção de que este bem atenderá suas necessidades por meio de seus atributos. 

Sendo assim, a crença nos atributos de um bem é diretamente proporcional à atitude 

em relação ao mesmo. 

Uma maneira de aumentar a qualidade percebida de um bem é a 

tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade. Isto é, a colocação de 

elementos visíveis no bem que representem o principal efeito prometido por esse bem, 

aumentando assim a credibilidade desse efeito.  

Nesse sentido, Levitt (1985) coloca que esses elementos visuais funcionam 

como metáfora visual da ação prometida.  

O presente estudo tem como ponto de partida a colocação de Levitt sobre a 

o uso da tangibilização de atributos intrínsecos não só em serviços (intangíveis por 

natureza), mas também em bens.  



 

 

1.2.   JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Os estudos publicados até hoje sobre atributos permitem afirmar que a 

formação da atitude de um indivíduo em relação a um bem é função da crença na 

funcionalidade dos atributos do bem e na importância desses atributos para o 

consumidor.  

Esse método criado por Fisfnein (1967), denominado Modelo dos Atributos 

Múltiplos ou Multiple Attribute Model, visa compreender a atitude dos consumidores 

quanto a uma determinada marca ou bem.  

Sendo a atitude um fator determinante na escolha do bem e, 

consequentemente, no comportamento de compra, Alpert (1971) extrai uma relação 

consistente entre atributos, qualidade percebida e intenção de compra.  

Atributos extrínsecos como preço e rótulo são facilmente comunicados e 

interpretados no ponto de venda, contribuindo fortemente para a decisão de compra do 

consumidor. Porém, atributos indicadores de qualidade são mais difíceis de serem 

auferidos no momento da compra e em pouco contribuem para a diferenciação de bens 

de consumo não duráveis.  

A cor amarela de um suco de laranja engarrafado, por exemplo, passa a 

idéia de algo saudável, fresco e energético, ou seja, de um bem de qualidade. Essa cor, 

no entanto, advém de um corante industrial atualmente empregado por diversas 

empresas bemras de suco de laranja. O atributo cor, portanto, passa a ser padronizado, 

não sendo mais percebido com um atributo diferenciador de qualidade e de marca. 

A questão com que as empresas de bens de consumo não duráveis com alto 

grau de padronização se deparam mediante a crescente concorrência é: como gerar 

então a diferenciação de seus bens? 

Em resposta a este entrave as empresas do setor de higiene e cosméticos 

despenderam em média, no Brasil, R$ 3.614.197.000 em publicidade nos veículos de 

comunicação de massa como TV Aberta, Revista, Jornal, Rádio, Outdoor, TV por 

Assinatura e Cinema, segundo o IBOPE (2008). Com uma expectativa de faturamento 

de R$ 24.087 bilhões para 2009, segundo a ABIHPEC (2009), esta Indústria no Brasil 



 

está investindo, portanto, aproximadamente 15% de sua receita em propaganda de 

massa. 

Além do investimento em propaganda, as empresas de bens de consumo 

não duráveis podem aumentar seu volume de vendas por meio de estratégias 

agressivas de preço. Neste caso, os preços são definidos com margens baixas de 

retorno no intuito de ganhar mercado, já que em mercados suscetíveis a preços baixos, 

o atributo preço tem grande relevância nas decisões de compra. (ASSEF, 2005) 

Nesse sentido, as empresas de consumer packaged goods (CPG) ou bens 

de consumo empacotados estão procurando direcionar os seus esforços de marketing 

para tentar entender seus consumidores finais, o que é de extrema importância a 

devido duas características identificadas por Hlavinka (2007) alta competitividade e alta 

freqüência dos ciclos de compra.  

Neste mercado, algumas empresas buscam fugir das guerras de preço e se 

diferenciar pela qualidade. Buscando um posicionamento por qualidade, essas 

empresas investem maciçamente em pesquisa e desenvolvimento para obter avanços 

tecnológicos que gerem um maior valor agregado a seus bens e se reflita no volume de 

venda e no faturamento.  

Porém, a qualidade objetiva oriunda de inovações científicas ou tecnológicas 

nem sempre se traduz em qualidade percebida pelo consumidor. Neste sentido, 

algumas empresas têm buscado uma forma de aumentar seu faturamento, 

potencializando a qualidade percebida pelo consumidor, sem ter de investir tanto capital 

em propaganda.  Empresas precursoras do setor de higiene e beleza, como Colgate-

Palmolive, Natura, Unilever e Nívea já fazem, para tal, o uso da tangibilização de 

atributos intrínsecos garantidores de qualidade em seus bens.  

A idéia de tangibilização advém do princípio de que é possível melhorar a 

atitude do consumidor em relação a um bem, aumentando sua crença sobre a 

efetividade dos atributos contidos neste bem.  

Lutz (1975) afirma que os benefícios (ex. “clareia os dentes”, “nutritivo”, 

“sabor agradável”) podem ser considerados crenças sobre as conseqüências advindas 

do uso de um bem. 



 

A idéia de tangibilização de atributos intrínsecos foi divulgada pela primeira 

vez em 1985 por Levitt. T. em seu livro A Imaginação de Marketing. A tangibilização de 

atributos intrínsecos é tida como a colocação de elementos visíveis no bem que 

representem o principal efeito prometido por esse bem, aumentando assim a 

credibilidade desse efeito.  

 

Os detergentes para máquinas de lavar, que alegam capacidade branqueadora 
especial, tornam crível sua promessa com “grânulos de branqueador azul 
claramente visíveis ao usuário. [...] Você pode ver  o que a alegação promete. 
(LEVITT; T. 1985, p. 112). 

 

Esse passo evolutivo na temática dos atributos representa mais uma 

possibilidade no mix de marketing das empresas de bens de consumo não duráveis, a 

existência de mais uma maneira de comunicar seus diferenciais para o consumidor.  

Esta estratégia não vem substituir as anteriores, pelo contrário, é necessário que as 

estratégias de propaganda e preço sejam reformuladas de modo a acompanhar e 

reforçar a nova diretriz. 

A tangibilização referida só potencializará a atração do consumidor se 

anunciada nas campanhas publicitárias de massa e, principalmente, no ponto de venda. 

O preço, que é um atributo indicador de qualidade no ponto de venda, 

também precisará apoiar a nova estratégia. Um preço elevado se comparado à média 

ajuda a reforçar a imagem premium de um bem diferenciado em termos de qualidade 

(MONROE, 1985; GERSTNER, 1985). 

Porém essa tangibilização aumenta, de fato, a intenção de compra dos bens 

que a possuem? E o custo referente ao investimento tecnológico para implementar a 

tangibilização, pode ser repassado ao consumidor para tornar o bem financeiramente 

viável?   

 

 

 

 



 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Os capítulos que se seguem abordarão o tema segundo a estrutura a seguir. 

Primeiramente serão apresentados os problemas, objetivos e hipóteses propostos na 

pesquisa.  

Em seguida, uma revisão teórica contemplará o que já foi publicado sobre o 

tema e as variáveis que o compõe, seguindo uma linha cronológica que vai desde as 

primeiras considerações teóricas até a necessidade corrente de atualização do tema.    

Em seguida, serão relatados os métodos e procedimentos empíricos 

utilizados na pesquisa quantitativa que visa verificar o impacto que a tangibilização de 

atributos garantidores de qualidade tem na intenção de compra e no preço que o 

consumidor está disposto a pagar por bens de higiene e beleza. 

Posteriormente, será apresentada uma análise extraída dos resultados da 

pesquisa cruzados com o referencial teórico visando interpretar os dados recolhidos no 

contexto proposto.   

Por fim, serão discutidas as limitações da pesquisa, as conclusões do 

estudo, contribuições para a área de conhecimento, contribuições gerenciais e 

sugestões de futuras pesquisas para aprofundamento do tema. 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO 2. PROBLEMA GERAL E QUESTÕES ESPECÍFICAS D A 

PESQUISA 

 

 

 

2.1.     PROBLEMA GERAL DA PESQUISA 

 

A revisão teórica dos autores de marketing afirma uma relação positiva entre 

atributos e qualidade percebida. Afirma também uma relação positiva entre qualidade 

percebida e o preço que o consumidor está disposto a pagar. O presente estudo vem, 

portanto, de verificar quantitativamente essas relações. 

Neste sentido, o problema geral desta pesquisa é: Qual o impacto que a 

tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade causa na intenção de 

compra e no preço que o consumidor está disposto a pagar por bens de consumo não 

duráveis? 

 

 

2.2        QUESTÕES ESPECÍFICAS DA PESQUISA   

 

Os estudos previamente publicados sobre a percepção de qualidade por 

meio de atributos se concentraram em serviços e bens de consumo duráveis.  

Segundo Zeithalm (1988) os poucos estudos que contemplaram bens de 

consumo não duráveis, tiveram como objeto de estudo categorias de bens alimentícios.  

O setor escolhido como foco dessa análise representa um outro tipo de bem 

de consumo não durável de alta importância econômica, o de higiene e beleza.  

Além da importância econômica, as empresas deste setor têm ainda uma 

característica em comum, a de investir em pesquisa e desenvolvimento para gerar 

inovações constantes, devido ao curto ciclo de vida de seus bens (HLAVINKA, 2007).  



 

Esta característica influenciou na escolha do setor de higiene e beleza como 

objeto desse estudo, uma vez que faz com que os consumidores já estão acostumados 

com inovações e diferenciações nesse tipo de bem. 

No entanto, para estudar o impacto que a tangibilização de atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade causa na intenção de compra e no preço que o 

consumidor está disposto a pagar por bens de higiene e beleza, faz-se necessária uma 

pesquisa experimental e quantitativa. 

Para medir a alteração das variáveis acima citadas, foram escolhidos três 

bens. A escolha desses bens dentro de um diversificado universo de possíveis bens foi 

pautada pelos seguintes critérios: 

1. Bens que são consumidos em semelhante proporção entre homens e mulheres. 

Este critério foi estabelecido com o intuito de não restringir o público-alvo da 

pesquisa. 

2. Bens que sejam bens de consumo empacotados, ou seja, produtos que são a 

própria substância empacotada (HLAVINKA, 2007). Este critério for estabelecido, 

pois é preciso que o embalagem permita uma clara visualização e identificação 

das partículas tangibilizadoras garantidoras do intangível.  

3. Bens que sejam consumidos de maneira uniforme, sem o impacto da 

sazonalidade. Este critério foi estabelecido para que a pesquisa não tenha um 

víeis decorrido da época do ano em que foi realizada. 

Os bens de higiene e beleza que se adequaram aos três critérios e são, 

portanto, os objetos desta pesquisa são xampu, sabonete líquido e creme dental. Uma 

vez escolhidos os bens que serão pesquisados, é preciso identificar as questões que 

serão investigadas. São elas: 

1. Quais os fatores que influenciam os consumidores na escolha dos ítens 

pesquisados (xampu, sabonete líquido e creme dental)? 

2.  A intenção de compra do consumidor em relação a um bem aumenta em 

decorrência da existência de tangibilização? 

3.   Existe diferença entre o preço que o consumidor está disposto a pagar por bens 

semelhantes com e sem tangibilização? Caso exista, qual é essa diferença? 

 



 

CAPÍTULO 3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Contemplam-se, a seguir, as definições e conceitos necessários para a 

construção a análise teórica sobre o tema proposto. 

  

 

3.1.    DECISÃO DE COMPRA 

 

As teorias levadas em consideração no presente estudo assumem uma 

relação causal entre fatores como preço, qualidade e valor, na decisão de compra, essa 

relação pode ser vista em Jacoby (JACOBY,1985). 

Zeithalm (1988) coloca a intenção de compra como decorrência do valor 

percebido. O valor percebido, por sua vez, é função da qualidade percebida e do 

sacrifício percebido.  Ou seja, é o resultado da troca em que o consumidor “recebe” em 

termos de qualidade, e “dá” em termos de preço. 

O sacrifício percebido é decomposto em sacrifício monetário e não monetário 

(DODDS, 1991).  

Em sacrifício não monetário, compreende-se o tempo e esforço que o 

consumidor teve para chegar ao local da compra, escolher e adquirir o bem. Para 

efeitos desse estudo, será levado em consideração somente o sacrifício monetário, ou 

seja, o preço.  

O modelo abaixo é baseado nos modelos apresentados por Zeithalm (1988), 

Apert (1971), Dodds (1991), Fishbein (1977), Mooney (2002), Munger (2001). É um 

modelo simples e causal que visa colocar as variáveis que influenciam a decisão de 

compra do consumidor. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1 – FORMAÇÃO DA DECISÃO DE COMPRA 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Inspirado no modelo de Zeithalm (1988, p. 07). 

 

 

 

2.2.    QUALIDADE E QUALIDADE PERCEBIDA 

 

A qualidade que o consumidor recebe na compra de um bem pode ser 

definida, em termos gerais, como superioridade ou excelência (ZEITHAML, 1988 p.03). 

Este amplo conceito gerou um extenso corpo teórico referente a diferentes 

tipos de qualidade.  
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A principal dicotomia que envolve o conceito de qualidade consiste na 

subdivisão em qualidade objetiva e qualidade percebida, criada por Dodds e Monroe 

(1984) e posteriormente confirmada por Jacoby e Olson (1985).  

Qualidade objetiva é usada para descrever a superioridade ou excelência 

técnica de um bem.  

Garvin (1983) discute esse mesmo conceito com outras nomenclaturas: 

qualidade baseada em bem e qualidade baseada em produção.  O primeiro se refere à 

quantidade de ingredientes do bem e o segundo é relativo a especificações e padrões 

de produção. 

Qualidade percebida é um conceito ainda mais discutido e revisitado. 

Segundo Zeithalm (1988 p.03) ‘qualidade percebida pode ser definida como 

o julgamento do consumidor sobre a excelência e superioridade do bem em geral’.   

Atualmente, assume-se portanto, que não é a qualidade em si, mas a 

percepção que os consumidores têm de qualidade que guiam as suas preferências e, 

consequentemente, levam à satisfação, lealdade, vendas e lucro. (AAKER E 

JACOBSON, 1994). 

Uma alta qualidade percebida pelo consumidor pode gerar valor para a 

empresa de diversas maneiras. Criando razão de compra, gerando diferenciação, 

firmando um posicionamento, permitindo preços Premium, aumentando interesse dos 

canais de distribuição e potencializando extensões de marca. (AACKER, 1991). 

Um estudo feito por Jacobson e Aacker (1994) relaciona qualidade percebida 

com lucratividade por meio de análise de ROI (Return on Investments) e ROS (Returno 

on Sales) em função da posição de qualidade de diversas empresas. Neste estudo 

constata-se que a qualidade percebida afeta a participação de mercado, na medida em 

que, os bens de qualidade mais alta tendem a ter maior volume de vendas.  

Ela afeta também o preço já que permite ao bem ter um preço mais elevado, 

permitindo maior investimento para a criação de barreiras á entrada de concorrentes. 

Também, porque um preço mais alto tende a salientar a qualidade percebida, 

agindo como uma insinuação de qualidade.  



 

Por fim, a qualidade percebida afeta também a lucratividade, em função de 

seu impacto na participação de mercado e nos preços, e da diminuição do custo de 

retenção dos clientes e do custo oriundo de defeitos e de trocas.  

 

 

2.3.   ATRIBUTOS DE PRODUTO 

 

Sendo a qualidade percebida uma avaliação subjetiva, ela deriva da atitude 

que o consumidor apresenta em relação ao bem ou à empresa. ‘A atitude é, portanto, 

uma função da percepção dele (o consumidor) sobre os atributos do bem, juntamente 

com a avaliação de valor ou importância de cada atributo’. (LUTZ,1975 p.02). 

Nesse sentido, a atitude, determinante na formação da qualidade percebida 

e, consequentemente, na decisão de compra do consumidor, se dá em função da 

percepção dos atributos que os consumidores julgam importantes no bem.   

Segundo Lutz (1975, p.02) “Atributos de produto (ex. “clareia os dentes”, 

“nutritivo”, “sabor agradável”) podem ser considerados como crenças sobre as 

conseqüências advindas do uso de uma marca.” Em seu estudo, se comprova que é 

possível melhorar a atitude do consumidor em relação a um bem, aumentando sua 

crença sobre a efetividade dos atributos contidos neste bem. 

O autor também faz uma categorização de atributos em search attributes 

(atributos de procura) e experience attributes (atributos de experiência). Atributos que 

podem ser avaliados antes de compra e atributos que só podem ser avaliados durante 

o consumo, respectivamente. E afirma que os atributos de experiência são os mais 

eficazes para aumentar a intenção de compra de bens não duráveis. 

Porém, a conclusão do autor referido não leva em consideração a 

possibilidade da tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade. 

Esta ferramenta, que permite que os consumidores vejam (através de 

embalagem transparente ou de foto) elementos tangibilizadores (como partículas, 

lâminas, micro-esferas) levando-os em conta na avaliação do bem no ponto-de-venda, 

no momento da decisão de compra.  



 

Sendo assim, propõe-se aqui que os atributos de procura têm igual eficácia 

no intuito de aumentar a intenção de compra de bens não duráveis. Neste sentido, o 

presente estudo vem testar a seguinte hipótese: H1: A tangibilização de atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade em bens de consumo não duráveis do setor de 

higiene e beleza aumenta a intenção de compra destes bens.   

Jacobson (1987) dá suporte a essa idéia com o conceito de atributos 

extrínsecos e intrínsecos de bem. Segundo o autor, atributos intrínsecos envolvem a 

composição física do bem, não podem ser mudados sem alterar a natureza do bem em 

si e são consumidos à medida que o bem é consumido, como cor, textura, sabor.  

Já os atributos extrínsecos são relacionados ao bem, mas não são parte do 

bem físico em si, são, por definição, alheios ao bem, como embalagem, propaganda e 

preço (ZEITHALM, 1988, p.06). 

Consumidores dependem mais de atributos intrínsecos do que dos 

extrínsecos no ponto de venda quando os atributos intrínsecos têm valor preditivo. O 

valor preditivo é relacionado com a crença na efetividade dos atributos contidos no 

bem, citada anteriormente em referência a Lutz. (LUTZ, 1975). 

Já os atributos extrínsecos entram como principal forma de avaliação no 

ponto-de-venda quando não existem atributos intrínsecos a mostra, ou esses não 

sinalizam qualidade (ZEITHALM, 1988). 

A dicotomia entre atributos intrínsecos e extrínsecos tem em seu cerne mais 

que uma questão classificatória, uma questão estratégica.  

Segundo Zeithalm (1988)  consiste na escolha que a empresa tem que fazer 

entre investir em melhoramento de bem (atributos intrínsecos) ou em marketing 

(atributos extrínsecos). 

No entanto, essa escolha não é tão excludente. O presente estudo vem 

confirmar a possibilidade da utilização de estratégias de marketing na colocação de 

elementos que representem visualmente um atributo intrínseco, de acordo com o que o 

consumidor percebe como qualidade, que pode ser ou não uma melhoria de qualidade 

objetiva. 

 

 



 

2.3.1.    ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS: EMBALAGEM 

 

 

Segundo Silayoi (2004) embalagem é um dos fatores mais importantes na 

decisão de compra no ponto-de-venda. Portanto, o design de embalagens torna-se de 

crítica importância em mercados competitivos, sendo ferramentas de comunicação 

primárias e fonte de posicionamento de marca. 

Prendergast e Pitt (1996) definem as funções da embalagem como sendo de 

logística ou de marketing. A função logística da embalagem é proteger o bem durante a 

movimentação ao longo dos canais de distribuição. Enquanto na função de marketing, 

ela tem o papel de atrair o consumidor no ponto de venda mostrando os atributos do 

bem. Nesse sentido, o julgamento de qualidade é altamente influenciado pelos atributos 

de bem refletidos pela embalagem. 

Existem duas categorias de elementos de embalagem que impactam o 

consumidor no ponto de venda: elementos visuais (grafismos, tamanho e formato) e 

elementos informacionais (rótulos, selos, informações nutricionais, informações de uso 

e quaisquer informações escritas na embalagem).  

Siyaloi (2007) coloca ainda em outro estudo que a intenção de compra deriva 

das expectativas do consumidor sobre se aquele bem vai realizar as funções a que ele 

se propõe. Nesse sentido, a embalagem deve atender às necessidades e desejos do 

consumidor, refletindo os atributos de maior importância para ele. O que pode ser feito 

de maneira mais eficaz por meio de fotos do bem ou de um invólucro com transparência 

que permita que o consumidor veja o bem. 

Kwon (2008) afirma que quando um bem é de baixo envolvimento o 

consumidor percebe menos diferenciação entre as alternativas e, neste caso, a 

embalagem tem um grande influência na decisão de compra. 

Segundo Harmancioglu (2009) durante a decisão de compra no ponto de 

venda, no caso de compras por impulso, o consumidor leva em consideração não só o 

preço, mas a excitação da compra de um bem de características novas, quando essas 

inovações forem passadas pela embalagem e percebidas por ele como sinal de 

qualidade. 



 

2.3.2.      ATRIBUTOS INTRÍNSECOS GARANTIDORES DE QUALIDADE 

 

 

O conceito de atributos intrínsecos garantidores de qualidade se insere no 

modelo como uma nova categoria de atributos intrínsecos. Os atributos intrínsecos 

simples, como já foi citado, englobam cor, aroma, textura, forma e sabor. Já os atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade possuem algumas peculiaridades determinantes 

para sua classificação.  

Atributos intrínsecos podem ser considerados atributos intrínsecos 

garantidores de qualidade, quando: O elemento químico referente ao princípio ativo do 

bem poderia ser incorporado à composição do bem sem a distinção visual de formato e 

cor. Ex.: creme dental inteiramente branco que clareia os dentes por possuir peróxido 

de hidrogênio. 

No entanto, é colocada uma partícula visível, representando esse princípio, 

que pode ser isolada visualmente em forma de micro-esferas, lâminas, grânulos, micro-

cápsulas e cristais. Ex.: creme dental com micro-esferas azuis de peróxido de 

hidrogênio que clareia os dentes. Neste exemplo, foi atribuído fisicamente ao peróxido 

de hidrogênio: forma (micro-esferas) e cor (azul) para acentuar sua existência e seu 

efeito, o branqueamento. 

Recentemente empresas do setor de higiene e beleza vêm inserindo 

atributos intrínsecos garantidores de qualidade em seus bens com o intuito de 

tangibilizar o efeito prometido por eles. 

O conceito de tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de 

qualidade, que é a base do presente estudo desenvolvido, pode ser resumido em: 

 
 
A prática de prover a tangibilidade garantidora do intangível – da promessa – 
pode ser efetivamente empregada até mesmo quando o próprio bem genérico 
é tangível. Os detergentes de máquinas de lavar, que alegam capacidade 
branqueadora especial, tornam crível sua promessa com “grânulos de 
branqueador azul” claramente visíveis ao usuário. [...] Você pode ver o que a 
alegação promete. (LEVITT, T. 1985, p. 112). 
 
 



 

O quadro abaixo mostra onze bens de higiene e beleza lançados 

recentemente no Brasil que se encaixam nos parâmetros acima e que, portanto, se 

utilizam da tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade. 

 

QUADRO 1:  RELAÇÃO DE PRODUTOS TANGIBILIZADOS 

Marca Categoria      Produto        Elemento           Promessa 

Nívea Esfoliante Clean 
Deeper 

Micro-esferas 
azuis 

Desobstrução 
dos poros 

Nívea Esfoliante Bath Care Pérolas azuis 
de vitamina E 

Hidratação       
Limpeza 

Nívea Esfoliante Visage Partículas Renovação 
celular 

Bourjois Base 
hidratante 

Repulpant Micro-esferas 
de colágeno 

Efeito 
rejuvenescedor 

Palmolive Sabonete 
líquido 

Castanha do 
Pará e 
linhaça 

Pontos 
marrons 

Natural       
Feito da fruta 

Palmolive Creme 
dental 

Whitening 
Explosion 

Partículas que 
brilham 

Branqueamento 
dental 

Colgate Creme 
dental 

Professional    
Clean 

Partículas 
higienizadoras 

Limpeza 
prolongada 

Colgate Creme 
dental 

Max Fresh Cristais 
refrescantes 

Refrescância 
prolongada 

Seda xampu Selective Microesponjas 
hidraesferas 

 Tira oleosidade 
Hidrata pontas 

Omo Sabão em 
pó 

Multiação 
Active Clean 

Microcápsulas Mais limpeza 

Natura Hidratante Ekos Pontos 
marrons 

Natural       
Feito da fruta 

 
Fonte:  www.nivea.com.br; www.unilever.com.br; www.colgate.com.br;  www.natura.com.br;  

 

 

 

 

 



 

2.3.3.     DIMENSÕES ABSTRATAS 

 

Desenvolvidas por Achrol et al (1983), dimensões abstratas são uma 

categoria de fatores que influenciam na qualidade percebida, ao lado dos atributos 

extrínsecos e intrínsecos. 

Dimensões abstratas é o mecanismo ainda que involuntário que o 

consumidor utiliza para comparar alternativas incomparáveis, ou seja, de diferentes 

categorias. Elas ajudam o consumidor a decidir entre a compra de dois bens de mesmo 

preço que servem às funções completamente distintas. 

Por exemplo, na decisão entre adquirir uma televisão de plasma ou viajar de 

férias. Neste caso, os atributos de julgamento da televisão de plasma (qualidade de 

imagem, qualidade de som) não podem ser utilizados como base para compará-la com 

a viagem de férias, cujos atributos podem ser (existência de bons hotéis, bons 

restaurantes).   

A escolha só pode ser feita, por tanto por meio da dimensão abstrata 

“diversão”. O consumidor, portanto, compara as duas possibilidades pesando qual das 

duas alternativas lhe proporcionará mais diversão. 

As dimensões abstratas podem, portanto, ser generalizadas não só para 

uma categoria de bens, mas também entre diferentes categorias e tipos de bem. 

Para bens de higiene, por exemplo, a limpeza e o frescor são dimensões 

abstratas que são aplicáveis tanto a bens de higiene pessoal como xampu, 

desodorante, sabonete, creme dental e bens de higiene da casa, como detergente e 

sabão em pó.    

 

 

2.4.      PREÇO E QUALIDADE PERCEBIDA 

 

Segundo Sjolander (1992) consumidores que têm informações limitadas no 

momento de decisão de compra de um bem recorrem ao preço como indicativo de 

qualidade, pois acreditam que esse é formado pelas regras de oferta e demanda em 

mercados competitivos. 



 

Segundo Rao e Monroe (1988) o consumidor depende menos do preço para 

a decisão de compra quando os consumidores são familiares com o bem e quando o 

bem apresenta atributos que revelam informações sobre o produto. O preço, nesse 

sentido funciona de dois modos na percepção do consumidor, ele é um indicativo de 

qualidade e de sacrifício monetário.  

O sacrifício monetário consiste no custo futuro se o bem não desempenhar a 

função para o qual foi adquirido. Portanto, uma alta qualidade percebida vem para 

reduzir um risco que acompanha a incerteza da performance do bem. 

Tellis (1990) afirma que um aumento da qualidade resulta em aumento do 

preço que o consumidor está disposto a pagar, quando a qualidade é um atributo 

importante na decisão de compra. Isso porque permite que o consumidor possa ter uma 

base para comparar os bens concorrentes e calcular o valor esperado para cada 

alternativa.  

 

 

2.4.1.     CONCEITOS RELATIVOS A PREÇO E VALOR 

 

 

Stamer (2006) categoriza preço em percepção de preço, intenção de preço, 

comportamento de preço e preço de compra.  

Percepção de preço é relacionada aos pontos de referência internos que o 

consumidor designa para uma categoria de bens. Nesse sentido, forma-se um limite 

máximo e mínimo de preço que o consumidor está disposto a pagar por bens dessa 

categoria, considerando o ambiente da compra e a marca. 

Intenção de preço reflete a predisposição do consumidor a adquirir um bem 

específico a diversos níveis de preço pré-estipulados. Dentro dessa categoria, 

encontram-se escalas como a predisposição à compra e indícios do preço como 

indicação de qualidade (RAO E MONROE, 1988). 

Comportamento de preço depende do nível de envolvimento do consumidor 

com bem. Sendo, portanto, função da importância que o consumidor dá ao preço e a 

importância que ele dá para qualidade em uma determinada categoria de bens. 



 

Preço de reserva consiste no preço máximo que o consumidor está disposto 

a pagar por um bem específico. Qualquer valor acima desse fornecido pelo consumidor 

o levaria a procurar um bem ou marca substituta por considerar o sacrifício monetário 

maior que o valor obtido. 

Woodruff (1997) identificou cinco valores de consumo que influenciam o 

comportamento de compra. São eles os valores: funcional, social, emocional, 

epistêmico e condicional. O valor funcional consiste na utilidade econômica do bem, ou 

seja, na performance do bem em relação ao preço despendido, confiabilidade e 

durabilidade.  O valor social remete a identificação a grupos sociais resultante da 

aquisição e uso do bem. O valor emocional representa a capacidade do bem de 

despertar sentimentos afetivos no consumidor, causando uma boa receptividade. 

O valor epistemológico é a capacidade do bem de despertar excitação no 

consumidor decorrente da novidade. O comportamento do consumidor é guiado pelo 

valor epistêmico quando um bem desperta curiosidade por meio de atributos não usuais 

em sua categoria, ou seja, únicos. 

Já o valor condicional deriva da situação em que o consumidor se encontra 

no momento de decisão de compra no ponto de venda. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

 

 

3.1.  FASE QUALITATIVA   

 

Uma entrevista em profundidade de caráter exploratório com um grupo de 

alunos de pós graduação da Fundação Getúlio Vargas foi conduzido no dia 27 de junho 

no Rio de Janeiro com oito pessoas do sexo feminino e masculino de 30 a 49 anos.  

O propósito era realizar uma investigação por meio do método retrospectivo 

sobre o comportamento de compra de bens de higiene e beleza, mais especificamente 

xampu, sabonete líquido e creme dental. (KOTLER, 2000). 

O roteiro da pesquisa incluiu hábitos de compra como local de compra, 

freqüência de compra, valor gasto mensalmente na compra desses bens; e fatores 

motivadores da decisão de compra de shampoos, cremes dentais e sabonetes líquidos. 

 

 

3.2.    FASE QUANTITATIVA  

 

Uma pesquisa experimental foi conduzida para avaliar o impacto da 

tangibilização de atributos intangíveis garantidores de qualidade na intenção de compra 

e no preço que o consumidor está disposto a pagar pelo bem. 

 

3.2.1.     Amostragem e coleta de dados 

 

O universo da pesquisa consiste em homens e mulheres, de classes A e B 

segundo o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Economia (IBGE, 2008).  

Para alcançar uma amostra padronizada, fazia-se necessário a seleção de 

indivíduos que fossem responsáveis pelas compras para a casa no segmento de bens 



 

de higiene e beleza. Para tal era recomendável que os indivíduos da amostra tivessem 

idade maior de 20 anos. 

Fazia-se também necessário que estes tivessem uma renda que os 

classificasse como pertencentes às classes A e B segundo o IBGE. Segundo esse 

critério indivíduos pertencentes à classe B são aqueles cuja renda familiar varia entre 

R$ 2.012 a R$ 6.563 e indivíduos da classe A são aqueles em que a mesma é superior 

a R$ 6.563. A limitação a essas classes deve-se ao fato de que as classes C, D e E 

apresentam uma sensibilidade maior a preço que poderia influenciar nos resultados da 

pesquisa. 

Para fins acadêmicos optou-se, portanto por configurar a amostra de 

pesquisa por conveniência. A pesquisa foi enviada por meio eletrônico (e-mail) a 

funcionários de empresas como Petrobras, SEBRAE, Sufa e Duffry que repassaram 

para seus colegas.   

Dessa maneira, como confirmado por meio dos dados demográficos 

recolhidos, a pesquisa teve uma amostra de 135 questionários válidos dentro dos 

padrões propostos: maiores de 20 anos, classes A e B. Esse número é suficiente para 

as análises subseqüentes. 

A validez das respostas dos questionários foi determinada com base no 

completo preenchimento do mesmo e da experiência prévia de compra. Ou seja, 

apenas aqueles que preencheram todas as perguntas, e indicaram já terem comprado 

os três produtos pelo menos uma vez tiveram suas respostas contabilizadas.    

 

 

3.2.2.  OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS (DEFINIÇÃO DAS ESCALAS) 

 

O objetivo desse experimento era o de calcular o impacto da variável 

independente nas variáveis dependentes. Sendo a intenção de compra e o preço que o 

consumidor está disposto a pagar as variáveis dependentes e a tangibilização de 

atributos intangíveis garantidores de qualidade a variável independente. Para a 

estimativa da intenção de compra foi apresentado ao consumidor fotos e descrições de 



 

três pares de bens. Em cada par, um bem sem a tangibilização referida e outro similar 

com o elemento tangibilizador visível. 

 

 

FIGURA 2 – PRODUTOS TANGIBILIZADOS NA PESQUISA 

       

 

 

                                                                                 

                 

 

As descrições dos pares de bens eram iguais, com o acréscimo da descrição 

do elemento tangibilizador em um deles. Ex.: Descrição do sabonete líquido sem a 



 

tangibilização: “Este é um sabonete líquido de sua marca favorita, que hidrata e remove 

suavemente as impurezas da pele como poluição e oleosidade. Conteúdo: 150ml. 

Contém vitamina A.” 

Descrição do sabonete líquido com a referida tangibilização: “Este é um 

sabonete líquido de sua marca favorita, que hidrata suavemente e remove as 

impurezas da pele como poluição e oleosidade. Conteúdo: 150ml. Contém pérolas de  

vitamina A”         

 

FIGURA 3 – PARTE DO QUESTIONÁRIO (INTENÇÃO DE COMPRA) 

                                                                                        

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver, as fotos eram as mesmas, com o acréscimo do elemento 

visual tangibilizador (Ex.: pérolas de vitamina A) correspondentes à melhoria de 

qualidade a ser medida.  

A intenção de compra desses bens foi medida utilizada a escala likert de 

cinco pontos, variando de jamais compraria a certamente compraria. O método utilizado 

foi calcular a média da diferença entre os pares de bens.  

“Este é um sabonete líquido de sua marca 
favorita, que hidrata e remove suavemente as 
impurezas da pele como poluição e oleosidade. 

Conteúdo: 150ml. Contém vitamina A.” 
 

“Este é um sabonete líquido de sua marca favorita, 
que hidrata e remove suavemente as impurezas da 

pele como poluição e oleosidade. 
Conteúdo: 150ml. Contém pérolas de vitamina A.” 

 

6. Supondo que você quisesse comprar um sabonete 
líquido, com base apenas nas informações acima, você 
compraria este produto?                                                                       

    1. (    )  Jamais compraria                     
    2. (    ) provavelmente não compraria  
    3. (    ) não sei se compraria  
    4. (    ) provavelmente compraria      
    5. (    ) com certeza compraria 

7. Supondo que você quisesse comprar um sabonete 
líquido, com base apenas nas informações acima, você 
compraria este produto?                                                                       
1. (    )  Jamais compraria         
2. (    ) provavelmente não compraria  
3. (    ) não sei se compraria  
4. (    ) provavelmente compraria      
5. (    ) com certeza compraria 



 

Para a estimativa do preço que o consumidor está disposto a pagar pelo 

bem, foi utilizada a escala de disposição de pagar por melhoramentos de qualidade 

(WHITEHEAD, 2006).  

Esse modelo de pesquisa consiste em descrever dois bens ou serviços com 

diferentes níveis de qualidade e pedir ao respondente que informe o quanto ele está 

disposto a pagar por cada um dos bens, visando descobrir o quanto ele pagaria pela 

melhoria de qualidade. 

 

FIGURA 4 – PARTE DO QUESTIONÁRIO (PREÇO DE COMPRA) 

 

 

 

 

 

A resposta do entrevistado para o preço que ele está disposto a pagar pelos 

bens podia variar entre R$ 1,00 e R$ 24,00, valores estipulados após verificação dos 

preços máximos e mínimos de mercado destes bens. 

Além das perguntas relacionadas aos bens, perguntou-se sobre as 

características sócio-econômicas dos entrevistados. O questionário utilizado pode ser 

observado na íntegra no anexo deste trabalho. 

A decisão do modelo deu-se entre testar apeas a varável independente que 

é objeto do trabalho (a tangibilzação) ou testar paralelamente as múltiplas variáveis, 

verificando como cada uma delas impactam na intenção de compra e de preço através 

da análise conjunta. 

A primeira opção foi feita por melhor atender à especificidades da pesquisa 

já que esta pretendia acessar a variação da percepção de preço com base na variação 

da percepção de qualidade devido à inserção do elemento tangibilizador. 

Ou seja, casos mais atributos fossem inseridos, a percepção do consumidor, 

e por conseqüência, os resultados da pesquisa seriam influenciados. 

Por exemplo, caso fossem escolhidas marcas para os produtos testados, a 

percepção de preço do consumidor seria alterada pela percepção que o mesmo possui 

8. A numeração abaixo é uma escala correspondente ao preço em reais que você estaria disposto/a a pagar pelos produtos 
acima. Marque com um X o preço que você estaria disposto/a a pagar pelo sabonete líquido da esquerda; e com um 0 
marque o preço que estaria disposto a pagar pelo sabonete líquido da direita.   
(   )  (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  
  1       2      3       4      5       6       7       8      9      10     11    12     13     14     15    16     17    18     19     20   21    22    23   24 
 



 

quanto a marca, por isso a opção por descrever os produtos como “de sua marca 

favorita”. 

 

 

3.2.3    APRESENTAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O objetivo principal desta análise é verificar se há uma tendência maior de 

respostas nos dois últimos pontos da escala Likert, para os bens que apresentam 

elemento tangibilizador, quando comparados a bens sem tal elemento. Para tanto, 

identificou-se cada ponto da Escala Likert de forma numérica, crescente e discreta. 

O modelo sugerido para testar se há diferenças nas respostas para cada tipo 

de bem apresentado foi o teste T de amostras Pareadas. Este teste foi escolhido uma 

vez que os respondentes avaliavam as duas variações dos bens ao mesmo tempo.  

Em muitas aplicações de pesquisa de Marketing, as observações para os 

dois grupos analisados não são extraídos de amostras diferentes. Ao contrário, as 

observações dizem respeito a amostras pareadas, no sentido de que os dois conjuntos 

de observações se referem aos mesmos entrevistados. Assim é que uma amostra de 

entrevistados pode avaliar duas marcas concorrentes, indicar a importância relativa de 

dois atributos de um bem ou avaliar determinada marca em momentos diferentes. 

(MALHOTRA, 2006). 

Para o Teste “T” Pareado o interesse se encontra na diferença das médias.  

Com isso, calcula-se a variável “diferença pareada”, que consiste na diferença entre as 

respostas de cada individuo às perguntas, denotada por D, e calcula-se sua média e 

sua variância. 

Aplica-se então a estatística t, apresentada abaixo:  

 

n

S
D

t
D

Dµ−=  



 

O valor obtido com essa estatística deve ser comparado ao valor na tabela T, 

de acordo com o tipo de teste realizado (uni-caudal ou bicaudal) com (n-1) graus de 

liberdade.  

Neste sentido, o valor obtido no nível descritivo (p-valor) indica que se as 

médias das escalas para os bens com e sem tangibilizacao forem iguais (sem diferença 

real entre a media dos valores atribuidos) o p-valor sera igual ou maior que 5%.  

No caso da intenção de compra, o teste procura identificar se a média da 

escala likert de intenção de compra obtida pelo produto com o elemento tangibilizador é 

estatisticamente maior do que a média da mesma escala do produto sem tangibilização.  

No caso do preço que o consumidor esta disposto a pagar, o teste procura 

identificar se a média da escala likert de preço atribuída ao produto com o elemento 

tangibilizador é estatisticamente maior do que a média da mesma escala do produto 

sem tangibilização.  

Ou seja, tanto nos testes relacionados a intenção de compra, quanto nos 

testes relacionados ao preço que o consumidor esta disposto a pagar, para afirmar uma 

superioridade atribuída aos bens com elemento tangibilizador se faz necessário um p-

valor inferior a 0,05.  

A metodologia acima descrita foi empregada a todos os testes aplicados as 

três categorias de bens e dela foram obtidos os dados apresentados no capitulo 

subseqüente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados obtidos a respeito dos hábitos de compra ajudaram a delinear 

os fatores que influenciam os consumidores no momento da compra de bens de higiene 

e beleza.  

Um desses fatores, o local da compra tem um impacto importante na decisão 

de compra. Isso porque, segundo a maioria dos pesquisados, bens de higiene pessoal 

e beleza são comprados em farmácias, não sofrendo concorrência de bens alimentícios 

no momento de decisão de compra e no orçamento familiar de compras no 

supermercado. 

“xampu, sabonete, creme dental (...) entram na minha lista de compra de 

mercado, mas eu compro na farmácia” 

Outro comportamento observado é que a compra desses bens é muitas 

vezes feita por impulso, ou seja, quando os consumidores observam promoções nas 

farmácias por onde passam.  

“Eu passo na frente da farmácia, vejo a marca que eu gosto em promoção e 

compro logo” 

São também compras de baixo envolvimento, pois os consumidores não 

passam muito tempo avaliando o bem, escolhendo normalmente pela comparação de 

preços entre um determinado conjunto de marcas que estão habituados a comprar. 

“Eu vou, olho preço do Seda, do Pantene e do Elseve e escolho” 

Dentre os fatores que motivam a intenção de compra, o preço e marca 

aparecem como denominadores comuns na escolha dos três bens. Quanto ao que se 

procura nesses bens, foram de comum entendimento entre os pesquisados as 

seguintes características funcionais: 

Sabonete líquido: limpeza, hidratação, cheiro agradável. 

Creme dental: proteção, hálito bom e dentes brancos. 

Xampu: hidratação, cabelos fortes, cabelos com brilho. 

 



 

Com base nesses dados, foi planejada a pesquisa quantitativa. Ao revelar os 

atributos que os consumidores procuram em cada um dos bens, a pesquisa qualitativa 

forneceu uma informação imprescindível para o desenvolvimento da pesquisa 

quantitativa.   

Dentre os atributos apresentados foi escolhido um para ser tangibilizado em 

cada bem. No caso do sabonete líquido, a hidratação; no caso do creme dental, o hálito 

bom e no caso do xampu, o fortalecimento do cabelo. 

 

 

4.1.   4.2.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DA AMOSTRA 

 

As perguntas demográficas respondidas pelos entrevistados durante a 

pesquisa quantitativa, compostas por sexo, faixa etária, escolaridade e renda, 

apresentaram a seguinte distribuição. 

 

 

4.2.2.   GÊNERO 

GRÁFICO 1:  DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO 

GÊNERO

MASCULINO FEMININO SEM RESPOSTA

 

 

Em termos de gênero, a amostra apresenta uma leve predominância do sexo 

feminino.  

 

 

 

 



 

4.2.3. FAIXA ETÁRIA 

GRÁFICO 2:  DISTRIBUIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA 

FAIXA ETÁRIA

MENOS DE 20 ANOS 20-29 ANOS 30-39 ANOS
40-49 ANOS MAIS DE 50 ANOS SEM RESPOSTA

 

 

A amostra encontra-se predominantemente dividida entre os entrevistados 

das faixas etárias: maior de 50 anos e entre 30 e 39 anos.  

 

 

4.2.4.  ESCOLARIDADE 

TABELA 27 : DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE

ENSINO  MÉDIO CURSO PROFISSIONALIZANTE
GRADUAÇÃO MBA / MESTRADO
DOUTORADO SEM RESPOSTAS

 

 

A maior parte dos entrevistados possui o MBA ou Mestrado, o que é de se 

esperar uma vez que a pesquisa foi destinada inicialmente a um grupo de profissionais 

de empresas de grande porte. 

 

 

 

 



 

4.2.5. RENDA 

GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR MENSAL 

RENDA FAMILIAR MENSAL

DE R$ 484,00 A R$ 726,00 DE R$ 726,00 A R$ 2.012
DE R$ 2.012 A R$ 6.563 MAIS DE R$ 6.563
SEM RESPOSTAS

 

 

A renda familiar reflete o grau de escolaridade dos entrevistados, já que a 

maioria assinalou renda superior a R$ 6.653. 

 

 

4.3  EXPERIÊNCIA PRÉVIA DE COMPRA 

 

Os respondentes foram questionados sobre a compra prévia dos bens 

pesquisados. Essa pergunta filtro visa analisar a familiaridade dos entrevistados 

em relação a essas categorias de produtos e a seus preços.  

 

FIGURA 5 – PARTE DO QUESTIONÁRIO (COMPRA PRÉVIA) 

 

GRÁFICO 5: REALIZOU A COMPRA DOS BENS? 
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5. II. Por favor, assinale quais destes produtos o Sr. (a) já comprou (pode assinalar mais de um produto):  
1. (    )  xampu                             2.  (    ) pasta de dente           3. (    ) sabonete líquido          
 



 

A resposta obtida foi condizente com o que se previa, uma vez que 

tanto o xampu como o creme dental presentes no mercado nacional há pouco 

mais de três décadas foram comprados por 96% e 97% dos entrevistados, 

respectivamente. A categoria que apresentou menor experiência prévia de 

compra foi o sabonete líquido, popularizado no mercado brasileiro há pouco 

mais de dez anos, com 88% dos entrevistados. 

 

 

4.4     RESULTADOS POR PRODUTO 

 

4.4.1.      SABONETE LÍQUIDO 

 

4.4.1A.-   INTENÇÃO DE COMPRA 

TABELA 1 : DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 N° % 

JAMAIS COMPRARIA 119 88,15 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 3 2,22 

NÃO SEI SE COMPRARIA 10 7,41 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 3 2,22 

COM CERTEZA COMPRARIA 0 0,00 

TOTAL 135 100 

 

 

TABELA 2 : DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO COM 
ELEMENTO TANGIBILIZADOR 

 N° % 

JAMAIS COMPRARIA 12 8,89 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 18 13,33 

NÃO SEI SE COMPRARIA 26 19,26 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 64 47,41 

COM CERTEZA COMPRARIA 15 11,11 

TOTAL 135 100 

 

A distribuição evidencia um aumento na intenção de compra dos 

consumidores do sabonete líquido com os elemento tangibilizador. Para 



 

comprovar essa diferença, o teste “T’ pareado compara as médias obtidas com 

os valores numéricos atribuídos à escala. 

O teste procura identificar se a média da escala likert de intenção de 

compra obtida pelo produto com o elemento tangibilizador é estatisticamente 

maior do que a média da mesma escala do produto sem tangibilização.  

A resposta do teste se encontra no tabela 3.  

 

TABELA 3 : RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA A INTENÇÃO DE 
COMPRA DE CADA  TIPO DE SABONETE LÍQUIDO   

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 2,15 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 1,40 

ESTATÍSTICA "t" 17,81 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,0000 

 

O valor obtido no nível descritivo (p-valor) indica que se as médias 

fossem realmente iguais, as chances de se encontrar os valores das médias das 

escalas para cada tipo de sabonete líquido seria próximo de zero. Isso mostra 

que a média obtida com as escalas de intenção de compra do produto com 

elemento tangibilizador é maior do que a média das mesmas escalas do produto 

sem tangibilização.  

 

4.4.1B PREÇO DE COMPRA 

 

As tabelas 4 e 5 mostram a distribuição do preço que o consumidor 

está disposto a pagar pelos clientes por cada sabonete líquido apresentado. 

 

TABELA 4:  DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 N° % 

ATÉ R$ 5,00 86 63,70 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 39 28,89 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 6 4,44 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 4 2,96 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0 0,00 

TOTAL 135 100 

 



 

TABELA 5 : DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO COM 
ELEMENTO TANGIBILIZADOR 

 N° % 
ATÉ R$ 5,00 58 42,96 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 59 43,70 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 11 8,15 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 4 2,96 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 3 2,22 

TOTAL 135 100 

 

O preço médio que o consumidor está disposto a pagar por cada 

sabonete líquido apresentado está nas tabelas 6 e 7. 

 

TABELA 6 : ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO 
SEM TANGIBILIZAÇÃO 

 R$ 

MÉDIA 7,44 

DESVIO PADRÃO 4,67 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 23,00 

 

TABELA 7: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO SABONETE LÍQUIDO COM 

ELEMENTO TANGIBILIZADOR 

 R$ 

MÉDIA 8,84 

DESVIO PADRÃO 5,40 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 24,00 

 

Utilizou-se o mesmo teste estatístico para testar que, em média, o preço 

pago aos produtos com a tangibilização é maior do que o preço pago por 

produtos sem a tangibilização.  

 

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste “t” pareado para o valor do 

preço que o respondente está disposto a pagar para cada tipo de sabonete 

líquido. 

A resposta do teste se encontra na tabela 8. 

 

 

 



 

TABELA 8: RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA VALOR DE COMPRA DE   
CADA TIPO DE SABONETE LÍQUIDO   

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 1,39 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 4,07 

ESTATÍSTICA "t" 3,98 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,0001 

 

 

Novamente, o p-valor obtido mostra que se tivéssemos as mesmas 

médias de valores pagos a cada sabonete líquido as chances de obtermos os 

valores calculados nas amostras seriam de menos de 1%.  

Com isso vemos que, no caso do sabonete líquido, o elemento 

tangibilizador aumenta o preço de compra do consumidor em relação ao bem, 

uma vez que o preço que o consumidor está disposto a pagar pelo sabonete 

com tangibilização é estatisticamente superior ao sem tangibilização. 

 

 

4.4.2.    CREME DENTAL 

 

4.4.2A INTENÇÃO DE COMPRA 

 

O segundo produto analisado é o creme dental. As tabelas 9 e 10 

mostram semelhante resultado por parte dos entrevistados, ou seja, o creme 

dental que contem elemento tangibilizador também tem maior intenção de 

compra, se comparado ao sem tangibilização.  

 

TABELA 9 : DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DO CREME DENTAL SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 N° % 

JAMAIS COMPRARIA 5 3,70 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 18 13,33 

NÃO SEI SE COMPRARIA 31 22,96 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 65 48,15 

COM CERTEZA COMPRARIA 16 11,85 

TOTAL 135 100 



 

 

 

TABELA 10:  DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DO CREME DENTAL COM 
ELEMENTOS  TANGIBILIZADORES 

 N° % 

JAMAIS COMPRARIA 2 1,48 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 14 10,37 

NÃO SEI SE COMPRARIA 23 17,04 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 70 51,85 

COM CERTEZA COMPRARIA 26 19,26 

TOTAL 135 100 

 

O teste das médias das escalas é novamente utilizado. A resposta 

do teste se encontra na tabela 11.  

 

TABELA 11 : RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA  A INTENÇÃO DE COMPRA DE 
CADA  TIPO DE CREME DENTAL 

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 0,26 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 1,18 

ESTATÍSTICA "t" 2,56 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,0117 

 

Segundo o p-valor apresentado, a média da escala da intenção de 

compra do creme dental com elemento tangibilizador é estatisticamente maior 

do que a média da escala da pasta sem tangibilização, pois as chances de 

encontramos os valores observados na amostra, caso a hipótese nula fosse 

verdadeira é menor que 2%.  

 

 

4.4.2B PREÇO DE COMPRA 

 

A distribuição preço de compra das pastas de dentes está 

apresentada nas tabelas 12 e 13 e os valores médios dos preços pagos por 

cada tipo de creme dental estão apresentados nas tabelas 14 e 15. 

  



 

 

TABELA 12 : DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO CREME DENTAL SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 N° % 

ATÉ R$ 5,00 86 63,70 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 39 28,89 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 6 4,44 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 4 2,96 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0 0,00 

TOTAL 135 100 

 

TABELA 13 : DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO CREME DENTAL COM ELEMENTO 
TANGIBILIZADOR 

 N° % 

ATÉ R$ 5,00 58 42,96 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 59 43,70 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 11 8,15 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 4 2,96 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 3 2,22 

TOTAL 135 100 

TABELA 14:  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO CREME DENTAL 
SEM TANGIBILIZAÇÃO 

 R$ 

MÉDIA 3,23 

DESVIO PADRÃO 2,41 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 15,00 

 

TABELA 15 : ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO CREME DENTAL 
COM ELEMENTO TANGIBILIZADOR 

 R$ 

MÉDIA 4,39 

DESVIO PADRÃO 2,77 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 20,00 

 

Para verificar se o preço que o consumidor está disposto a pagar 

também aumenta neste caso, o teste da média foi utilizado no valor que os 

entrevistados estão dispostos a pagar.  

Testando-se, portanto, se o valor médio pago pelo creme dental com 

elemento tangibilizador é maior do que valor médio pago pelo creme dental sem 

tangibilização.  



 

A resposta do teste se encontra na tabela 16.  

 

TABELA 16 : RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA OS VALORES PAGOS 
POR CADA TIPO DE CREME DENTAL   

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 1,16 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 2,41 

ESTATÍSTICA "t" 5,57 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,0000 

 

O teste mostra que o valor pago é estatisticamente maior pelo creme 

dental com elemento tangibilizador.  

 

4.4.3   XAMPU 

4.4.3A   INTENÇÃO DE COMPRA 

 

O último bem escolhido para as análises é o xampu. 

As tabelas 17 e 18 mostram a intenção de compra de cada xampu 

apresentado. 

 

TABELA 17 : DISTRIBUIÇÃO DA OPÇÃO DE COMPRA DO XAMPU SEM TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % 

JAMAIS COMPRARIA 5 3,70 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 16 11,85 

NÃO SEI SE COMPRARIA 31 22,96 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 69 51,11 

COM CERTEZA COMPRARIA 14 10,37 

TOTAL 135 100 

 

TABELA 18 : DISTRIBUIÇÃO DA OPÇÃO DE COMPRA DO XAMPU COM ELEMENTO 
TANGIBILIZADOR  

 N° % 
JAMAIS COMPRARIA 5 3,70 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 17 12,59 

NÃO SEI SE COMPRARIA 26 19,26 

PROVAVELMENTE COMPRARIA 61 45,19 

COM CERTEZA COMPRARIA 26 19,26 

TOTAL 135 100 



 

 

Este bem foi o que apresentou as distribuições mais parecidas. O 

teste “T” pareado, neste caso, é fundamental para verificar se há diferenças nas 

respostas dos entrevistados.  

Testou-se, portanto, se a média da escala de intenção de compra do 

xampu com elemento tangibilizador é maior do que a media da mesma escala 

do xampu sem tangibilização. 

A resposta do teste se encontra na tabela 19.  

 
TABELA 19 : RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA  A INTENÇÃO DE 
COMPRA DE CADA  TIPO DE XAMPU 

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 0,11 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 1,15 

ESTATÍSTICA "t" 1,12 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,2638 

  

O p-valor do teste foi de 26,38%, o que significa que a chance do 

resultado testado ser negativo é da ordem de 25%. Esse valor é considerado 

alto. 

Neste caso, a média da escala do xampu com elemento tangibilizador 

é estatisticamente igual à média da escala do xampu sem tangibilização. Este 

resultado não comprova estatisticamente uma maior intenção de compra para o 

xampu com elemento tangibilizador, se comparado a intenção de compra do 

xampu sem elemento tangibilizador.  

 

 

4.4.3B PREÇO DE COMPRA 

 

Já com relação ao preço que o consumidor está disposto a pagar por 

cada tipo de xampu, a distribuição e preço médio estão apresentados nas 

tabelas abaixo. 

 

 

 



 

TABELA 20 : DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO XAMPU SEM TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % 

ATÉ R$ 5,00 59 43,70 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 52 38,52 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 18 13,33 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 5 3,70 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 1 0,74 

TOTAL 135 100 

 

TABELA 21 : DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DO XAMPU COM ELEMENTO 
TANGIBILIZADOR 

 N° % 

ATÉ R$ 5,00 44 32,59 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 52 38,52 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 24 17,78 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 10 7,41 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 5 3,70 

TOTAL 135 100 

 

TABELA 22 : ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO XAMPU SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 R$ 

MÉDIA 5,77 

DESVIO PADRÃO 3,58 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 20,00 

 

TABELA 23:  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO VALOR DE COMPRA DO XAMPU COM 
ELEMENTO TANGIBILIZADOR 

 R$ 

MÉDIA 7,08 

DESVIO PADRÃO 4,42 

MÍNIMO 1,00 

MÁXIMO 24,00 

 

Para verificar se o preço que o consumidor está disposto a pagar 

também aumenta neste bem, o teste da média foi utilizado no valor pago pelos 

entrevistados.   

Testando-se se o valor médio pago pelo xampu com elemento 

tangibilizador é maior do que valor médio pago pelo xampu sem tangibilização.  

A resposta do teste se encontra na tabela 24.  

 

 



 

TABELA 24 : RESULTADOS DO TESTE “T” PAREADO PARA OS VALORES PAGOS 
POR CADA TIPO DE XAMPU   

 TESTE 

MÉDIA DAS DIFERENÇAS 1,31 

DESVIO PADRÃO DAS DIFERENÇAS 3,00 

ESTATÍSTICA "t" 5,08 

GRAUS DE LIBERDADE 134 

P-VALOR 0,0000 

 

O teste mostra que apesar da tangibilização gerar uma baixa 

diferença na intenção de compra, ela agrega valor ao bem, pois o resultado do 

p-valor indica que se as médias dos preços que o consumidor está disposto a 

pagar fossem iguais as chances de obtermos os valores médios das amostras 

seriam de menos de 1%. 

A metodologia, portanto, foi utilizada de maneira uniforme em todos 

os testes realizados para verificar um aumento de intenção de compra e de 

preço de compra para cada produto. Com base nas afirmações extraídas destes 

testes e de outros dados recolhidos durante a pesquisa seguem os resultados 

abaixo. 

 

 



 

 
CAPÍTULO 5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

5.1     INTENÇÃO DE COMPRA 

 

 

5.1.1     INTENÇÃO DE COMPRA FAVORÁVEL 

 

Para essa análise, classifica-se como intenção de compra favorável, 

os questionários que apresentaram as marcações “provavelmente compraria” ou 

“certamente compraria” nas perguntas 6,7,9,10,12 e 13 referentes à intenção de 

compra dos bens pesquisados. 

TABELA 32 : INTENÇÃO DE COMPRA FAVORÁVEL DOS BENS COM E SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 
SEM   

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
SABONETE LÍQUIDO 2,22 58,52 
CREME DENTAL 60,00 71,11 
XAMPU 61,48 64,45 

 

Como se pode ver na tabela acima, nos três casos a intenção de 

compra favorável dos bens com tangibilização foi maior do que a dos sem 

tangibilização. Esse resultado vem confirmar a hipótese de que a tangibilização 

de atributos intrínsecos garantidores de qualidade afeta positivamente a 

intenção de compra.  

Fato que condiz com a literatura revisada em que Lutz (1975) e 

Valerie (1988) colocam uma relação positiva entre a existência de atributos de 

procura, qualidade percebida, atitude e intenção de compra. 

Lutz (1975) afirma que a atitude do consumidor em relação a um bem 

é função da percepção de que aquele bem irá satisfazer suas necessidades, 

percepção formada por meio da observação dos atributos do mesmo e da 



 

importância que o consumidor dá a cada bem. São, portanto, crenças sobre as 

conseqüências de utilização de um bem.  

Zeithalm (1988) complementa afirmando que quando atributos 

intrínsecos podem ser observados e avaliados no ponto de venda eles podem se 

tornar importantes indicadores de qualidade para o consumidor e Alpert (1971, 

p.2) conclui que os atributos projetados pela imagem do bem podem ser 

chamados de determinantes, já que determinam preferência e comportamento 

de compra. 

Nesse sentido, o resultado acima colocado vem reiterar a relação 

entre a existência de atributos intrínsecos e o aumento da intenção de compra. 

Além da confirmação supracitada, a pesquisa pretendia verificar relação entre a 

tangibilização de um tipo específico de atributo ainda não estudado (intrínsecos 

garantidores de qualidade) e a intenção de compra e constatou, também neste 

caso, uma correlação positiva. 

Existe ainda outra análise interessante, embora não antecipada 

durante o desenvolvimento da pesquisa, a ser feita com base no impacto da 

intenção de compra de bens com e sem tangibilização. 

Comparando os resultados dos três bens, pode-se observar uma 

grande diferença entre as porcentagens de intenção de compra de bens com e 

sem tangibilização e uma grande variância dessa diferença entre os três bens. 

 
TABELA 33 : INTENÇÃO DE COMPRA FAVORÁVEL DOS BENS COM E SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 
SEM   

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
 

DIFERENÇA (%) 
SABONETE LÍQUIDO 2,22 58,52 56,3 
CREME DENTAL 60,00 71,11 11,11 
XAMPU 61,48 64,45 2,97 

 

Esse resultado gerou indicativos de que a tangibilização de atributos 

intangíveis garantidores de qualidade tem maior impacto sobre a intenção de 

compra de bens pouco familiares ao consumidor, ou sobre os quais o 

consumidor possui pouca informação.   



 

Esse dado quantitativo extraído da pesquisa pode ser entendido por 

meio dos estudos de Rao e Monroe (1985) e Philip Kotler (2000).  

Rao e Monroe (1985) afirmam que os consumidores dependem mais 

dos atributos disponíveis e das informações que esses passam à medida que 

possuem pouca familiaridade ou conhecimento de uma categoria de bem ou 

serviço. 

Kotler (2000) coloca que os bens de baixo envolvimento, ou seja, 

comprados sob condições de baixo envolvimento e ausência de diferenças são 

normalmente os de baixo custo e compra freqüente, características que se 

adéquam aos bens de higiene e beleza pesquisados. Coloca ainda que neste 

caso os consumidores avaliam rapidamente as características e decidem o que 

comprar por familiaridade. 

Nesse sentido, se a decisão de compra de bens de baixo 

envolvimento é formada por informação e familiaridade, a decisão de compra 

dos bens sobre os quais os consumidores não têm muita familiaridade é função 

principalmente da informação. Ou seja, neste caso, a informação tem maior 

peso na decisão de compra. 

No caso do sabonete líquido, que foi lançado no mercado brasileiro 

somente há vinte anos e se popularizou há pouco menos de dez anos, a 

categoria ainda não pode ser considerada familiar para o consumidor brasileiro. 

É, portanto, razoável entender que a tangibilização de atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade tenha tido mais impacto na decisão de 

compra do sabonete líquido do que nos outros bens. Isso porque a existência de 

elementos tangibilizadores visíveis no ponto de venda é uma informação que 

aumenta credibilidade no efeito prometido pelo bem, como afirma Lewitts. 

Em conformidade com a teoria na decisão de compra do xampu e do 

creme dental, bens de alta familiaridade para a população brasileira e presentes 

no mercado há muitos tempo, a tangibilização referida não causou um impacto 

tão destoante na decisão de compra.  

 

 



 

5.1.2     INTENÇÃO DE COMPRA DESFAVORÁVEL 

 

Conforme seria razoável prever, o aumento da intenção de compra 

favorável nas três categorias de produto refletiu em uma diminuição da intenção 

de compra desfavorável, como se pode constatar abaixo. 

 

TABELA 34:  DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DESFAVORÁVEL DO SABONETE 
LÍQUIDO COM E SEM TANGIBILIZAÇÃO 

 

SABONETE 
LÍQUIDO SEM 

TANGIBILIZAÇÃO 

SABONETE 
LÍQUIDO COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % N° % 

JAMAIS COMPRARIA 119 88,15 12 8,89 
PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 3 2,22 18 13,33 
NÃO SEI SE COMPRARIA 10 7,41 26 19,26 
TOTAL 132 97,78 56 41,48 

 
 

TABELA 35 : DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DESFAVORÁVEL DO CREME 
DENTAL COM E SEM TANGIBILIZAÇÃO 

 

CRÈME DENTAL 
SEM 

TANGIBILIZAÇÃO 

CRÈME DENTAL 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % N° % 

JAMAIS COMPRARIA 5 3,70 2 1,48 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 18 13,33 14 10,37 

NÃO SEI SE COMPRARIA 31 22,96 23 17,04 

TOTAL 54 39,99 39 28,89 
 
 

TABELA 36 : DISTRIBUIÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DESFAVORÁVEL DO XAMPU COM 
E SEM TANGIBILIZAÇÃO 

 
XAMPU SEM 

TANGIBILIZAÇÃO 
XAMPU COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % N° % 

JAMAIS COMPRARIA 5 3,70 5 3,70 

PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 16 11,85 17 12,59 

NÃO SEI SE COMPRARIA 31 22,96 26 19,26 

TOTAL 52 38,51 48 35,55 

 

 

 

Pode-se observar também que a diferença da intenção de compra 

desfavorável foi bem distinta entre os três bens, comportamento que também 

havia sido previamente observado na intenção de compra favorável. 

 



 

TABELA 37:  INTENÇÃO DE COMPRA DESFAVORÁVEL DOS BENS COM E SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 

 
SEM   

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO (%) 
 

DIFERENÇA (%) 
SABONETE LÍQUIDO 97,78 41,48 56,30 
CREME DENTAL 39,99 28,89 11,10 
XAMPU 38,51 35,55 2,96 

 

Essa diferença é consistente com o impacto da tangibilização na 

intenção de compra observado anteriormente. Acima se pode observar que esse 

impacto também acontece mais fortemente na intenção de compra do sabonete 

líquido. 

 

 

5.2.    PREÇO DE COMPRA 

 

 

O preço que o consumidor está disposto a pagar por um bem  

mostrou-se neste estudo influenciado positivamente pela tangibilização de 

atributos intangíveis garantidores de qualidade.  

 

TABELA 38 : DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES ATRIBUIDOS AO SABONETE LÍQUIDO 
COM E SEM TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % 
< R$ 0 18 13,33 
R$ 0,00 23 17,04 
R$ 1,00 40 29,63 
R$ 2,00 24 17,78 
R$ 3,00 7 5,19 
+ R$ 3 23 17,04 

TOTAL 135 100 

 

TABELA 39 : DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES ATRIBUIDOS AO XAMPU COM E SEM 
TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % 
< R$ 0 14 10,37 
R$ 0,00 30 22,22 
R$ 1,00 48 35,56 
R$ 2,00 20 14,81 
R$ 3,00 9 6,67 
+ R$ 3 14 10,37 

TOTAL 135 100 

 



 

TABELA 40 : DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES ATRIBUIDOS AO CREME DENTAL COM E 
SEM TANGIBILIZAÇÃO 
 N° % 
< R$ 0 10 7,41 
R$ 0,00 28 20,74 
R$ 1,00 64 47,41 
R$ 2,00 20 14,81 
R$ 3,00 6 4,44 
+ R$ 3 7 5,19 

TOTAL 135 100 

 

Esse resultado encontra-se em consonância com a teoria de 

marketing, em especial nos estudos de Olson (1977) e Tellis e Gaeth (1990). 

Segundo Olson (1977), a existência de atributos intrínsecos 

disponíveis no ponto de venda permite que o consumidor priorize essa 

característica ao invés do preço na escolha de um bem. 

Tellis e Gaeth (1990) concluem que o aumento da qualidade resulta 

em aumento da sensibilidade de preço, se a qualidade é importante. Isso porque 

permite que os consumidores calculem o valor esperado de cada alternativa.  

Para analisar melhor o impacto da tangibilização no preço de 

referência dos bens pesquisados, foram estipuladas quatro faixas 

correspondentes à atitude dos respondentes em relação ao preço que estes 

informaram que estariam dispostos a pagar por cada bem. 

Essas categorias apresentam-se da seguinte maneira: 

• Resposta negativa: atribuiu um preço maior ao bem sem 

tangibilização 

• Indiferença: atribuiu preços iguais aos bens com e sem 

tangibilização 

• Resposta positiva: atribuiu de R$1,00 a R$2,00 a mais para bens 

com tangibilização 

• Excitação: atribuiu valor maior ou igual a R$3,00 a mais para 

bens com tangibilização 

 

 

 



 

5.2.1.    RESPOSTA NEGATIVA E INDIFERENÇA 

 

Os respondentes que se encaixam nessa categoria possuem uma 

atitude negativa ou indiferente à tangibilização de atributos intrínsecos 

garantidores de qualidade, por isso, atribuíram valores menores para bens com 

esta característica. 

A existência destas parcelas que totalizam 30,37% no caso do 

sabonete líquido; 28,15% no caso do creme dental e 32,59% no caso do xampu 

já era esperada em razão da distorção seletiva. 

 
 
 
Mesmo os estímulos que chamam a atenção nem sempre atuam de 
maneira como os emissores da mensagem esperam. Distorção seletiva 
é a tendência de transformar a informação em significados pessoais e 
interpretá-la de maneira que se adapte a seus prejulgamentos.P. 
Kotler. (KOTLER, 2003, p. 195). 

 

 

No caso deste estudo, a dissonância cognitiva se dá pelo desprezo 

que algumas pessoas têm pelo marketing e suas ferramentas de estimulo ao 

consumo e à desigualdade. 

A transparência deste questionário em relação a seu propósito de 

marketing enquanto ferramenta quantitativa e direta de medição de intenção de 

compra e preço de referência suscitou sentimentos de “enganação” expressos 

ocasionalmente pelos entrevistados. 

Neste sentido, é compreensível a parcela de respostas negativas e 

indiferentes sofrida pelos três bens em questão. 

TABELA 41 : RESPOSTAS NEGATIVAS E INDIFERENTES EM RELAÇÃO AO SABONETE 
LÍQUIDO 

SABONETE 
LÍQUIDO 

 % 
ATRIBUIU VALORES MAIORES AO BEM 

SEM TANGIBILIZAÇÃO 
NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS 

VALORES DOS BENS 

ATÉ R$ 5,00 15,12 15,12 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 7,69 23,08 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 16,67 0,00 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 25,00 25,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 



 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 13,33 17,04 

 

 

TABELA 42 : RESPOSTAS NEGATIVAS E INDIFERENTES EM RELAÇÃO AO CREME 
DENTAL 

CRÈME DENTAL 
 % 

ATRIBUIU VALORES MAIORES AO BEM  
SEM TANGIBILIZAÇÃO 

NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS 
VALORES DOS BENS 

ATÉ R$ 5,00 6,67 19,17 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 0,00 33,33 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 66,67 33,33 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 0,00 0,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 7,41 20,74 

 
 

TABELA 43 : RESPOSTAS NEGATIVAS E INDIFERENTES EM RELAÇÃO AO XAMPU 

XAMPU 
 % 

ATRIBUIU VALORES MAIORES AO BEM 
COM  

TANGIBILIZAÇÃO 
NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS 

VALORES DOS BENS 

ATÉ R$ 5,00 8,47 23,73 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 9,62 21,15 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 22,22 22,22 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 0,00 20,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 10,37 22,22 

 

 

5.2.2.   RESPOSTA POSITIVA 

 

Para os três bens, essa é a categoria predominante entre as 

respostas.  Ou seja, nos três casos a maior parte dos respondentes atribuiu de 

R$1,00 a R$2,00 de diferença para os bens tangibilizados.  

 

TABELA 44 : RESPOSTAS POSITIVAS EM RELAÇÃO AO SABONETE LÍQUIDO 

SABONETE LÍQUIDO 
 % 

ATRIBUIU R$ 1 DE DIF AO PROD 
COM  

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU R$ 2 DE DIF AO PROD 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATÉ R$ 5,00 33,72 13,95 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 28,21 25,64 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 0,00 33,33 



 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 0,00 0,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 29,63 17,78 

 

TABELA 45 : RESPOSTAS POSITIVAS EM RELAÇÃO AO CREME DENTAL 

CRÈME DENTAL 
 % 

ATRIBUIU R$ 1 DE DIF AO PROD 
COM  

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU R$ 2 DE DIF AO PROD 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATÉ R$ 5,00 50,00 15,00 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 33,33 16,67 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 0,00 0,00 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 0,00 0,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 47,41 14,81 

 
 

TABELA 46 : RESPOSTAS POSITIVAS EM RELAÇÃO AO XAMPU 

XAMPU 
 % 

ATRIBUIU R$ 1 DE DIF AO PROD 
COM  

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU R$ 2 DE DIF AO PROD 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATÉ R$ 5,00 37,29 11,86 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 38,46 19,23 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 22,22 11,11 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 20,00 20,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 100,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 35,56 14,81 

 
 

A distribuição das respostas positivas corresponde a 47,41% do preço 

de compra do sabonete líquido, 62,22% do creme dental e 50,37% do xampu.  

Apesar disso, observa-se que a maior freqüência de respostas 

positivas se deu na categoria do creme dental. Isso pode ser explicado pois, 

dentre das categorias pesquisadas e, de fato, dentre de todas as categorias de 

bens de higiene e beleza lançados no Brasil, o creme dental é o que mais já se 

utilizou da tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade. 

Por este fato, os consumidores são estão mais familiarizados com 

esse elemento, por já terem visto campanhas publicitárias e ou experimentado 

um bem com tais características, e isso reflete positivamente no preço de 

compra descriminado. Segundo Kotler (2000) esse processo chama-se 



 

aprendizagem e envolve mudanças no comportamento de uma pessoa surgidas 

da experiência.  

 

 

5.4.3.    EXCITAÇÃO 

 

Essa a categoria de preço de compra é composta pelos respondentes 

que afirmaram que pagariam valor igual ou superior a R$3 a mais por bens com 

tangibilização. 

A mesma representa 22,23% do preço de compra do sabonete líquido, 

9,63% do creme dental e 17,04% do xampu.  

 

TABELA 47 : EXITAÇÃO EM RELAÇÃO AO SABONETE LÍQUIDO 

SABONETE LÍQUIDO 
 % 

ATRIBUIU R$ 3 DE DIF AO PROD 
COM  

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU MAIS DE R$ 3 DE DIF 
AO PROD COM  

TANGIBILIZAÇÃO 

ATÉ R$ 5,00 4,65 17,44 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 2,56 12,82 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 16,67 33,33 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 25,00 25,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 5,19 17,04 

 

TABELA 48 : EXITAÇÃO EM RELAÇÃO AO CREME DENTAL 

CRÈME DENTAL 
 % 

ATRIBUIU R$ 3 DE DIF AO PROD 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU MAIS DE R$ 3 DE DIF 
AO PROD COM 

TANGIBILIZAÇÃO 

ATÉ R$ 5,00 4,17 5,00 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 8,33 8,33 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 0,00 0,00 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 0,00 0,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 4,44 5,19 

 

 

 



 

TABELA 49 : EXITAÇÃO EM RELAÇÃO AO XAMPU 

XAMPU 
 % 

ATRIBUIU R$ 3 DE DIF AO PROD 
COM 

TANGIBILIZAÇÃO 
 

ATRIBUIU MAIS DE R$ 3 DE DIF 
AO PROD COM 

TANGIBILIZAÇÃO 

ATÉ R$ 5,00 6,78 11,86 

DE R$ 5,00 A R$ 10,00 0,00 11,54 

DE R$ 10,00 A R$ 15,00 16,67 5,56 

DE R$ 15,00 A R$ 20,00 40,00 0,00 

DE R$ 20,00 A R$ 25,00 0,00 0,00 

NR 0,00 0,00 

TOTAL 6,67 10,37 

 

 

O resultado reforça as descobertas empíricas e referências teóricas 

anteriormente citadas que afirmam existir relação entre informação e 

familiaridade a intenção de compra e comportamento de preço.  

O creme dental que é de alta familiaridade para o consumidor 

brasileiro e já teve diversas marcas que utilizaram a tangibilização de atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade teve o menor grau de excitação. 

Já o sabonete líquido que possui pouco tempo de mercado e, 

portanto, baixa familiaridade e quantidade de informação por parte dos 

consumidores brasileiros teve o maior grau de excitação relacionado a preço de 

compra. 

Esse comportamento também foi previsto por Harmancioglu (2009) 

quando afirma que a excitação do consumidor e o conhecimento do novo bem 

influenciam diretamente compras de impulso de bens de baixo envolvimento. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este estudo nasceu na tentativa de explorar a possibilidade de se 

aumentar as vendas de bens de consumo não duráveis e, portanto, de baixa 

diferenciação não através do investimento maciço em comunicação ou através 

da guerra preços, mas sim, através do aumento da qualidade percebida pelo 

consumidor. 

O tema se mostrou desafiador pela literatura escassa, já que a 

tangibilização sempre foi tratada mais como uma ferramenta de marketing de 

serviços do que de produtos. 

O desafio se mostrou também claramente na estruturação de um 

modelo de pesquisa que fosse o mais imparcial possível mas que respondesse 

às questões necessárias. Como resultado, o modelo desenvolvido acabou por 

ser não só fonte de respostas, mas de perguntas – o que é de grande valor para 

o futuro desenvolvimento de um tema com escassos de estudos científicos.  

Por meio da revisão da literatura de marketing e das pesquisas 

qualitativa e quantitativa, este estudo, portanto, leva a crer que a tangibilização 

de atributos intrínsecos garantidores de qualidade tende a aumentar a intenção 

de compra e o preço que o consumidor está disposto a pagar por bens de 

higiene e beleza, como o sabonete líquido, creme dental e xampu. 

Concluiu-se também que a intenção de compra favorável é maior em 

valores absolutos no caso de bens tangibilizados com os quais o consumidor 

brasileiro já possui um alto grau de familiaridade. Ou seja, categorias que estão 

no mercado há bastante tempo, são compradas com freqüência e até já 

possuem produtos no mercado nacional com a referida tangibilização 

apresentam maior intenção de compra. 



 

 Este resultado, porém não deve ser tomado como único já que 

produtos com baixa familiaridade, ou seja, presentes no mercado brasileiro há 

pouco tempo e comprados com menos freqüência, apesar de possuírem índices 

de intenção de compra favorável menor em números brutos, apresentaram a 

maior diferença na intenção de compra causada pela tangibilização de atributos 

intrínsecos garantidores de qualidade.  

Neste sentido, a intenção de compra de produtos com baixa 

familiaridade mostra ser a mais impactada pela referida tangibilização, 

mostrando assim maior potencial de ganho de mercado. 

Este estudo, portanto, vem como base para o desenvolvimento de um 

corpo de pesquisa neste campo ainda pouco explorado do marketing de bens de 

consumo e as questões aqui colocadas visam inspirar futuras pesquisas para 

que as empresas dependam cada vez menos do investimento em publicidade ou 

na guerra de preços para gerar apelo para seus produtos.  

 

 

6.1 .   CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA E IMPLICAÇÕES GER ENCIAIS 

 

A principal implicação gerencial deste estudo é a de apresentar uma 

opção criativa para que as indústrias de bens de consumo não duráveis 

consigam aumentar o valor percebido de seus produtos. 

Todos sabem que a publicidade e a propaganda são uma maneira 

estabelecida de agregar valor que nos últimos tempos vem sofrido com a 

fragmentação do público devido ao advento da internet e com a saturação do 

consumidor que passa a ser cada vez mais resistente aos formatos publicitários. 

Neste sentido, vemos cada vez mais, marcas do segmento de higiene 

e beleza cortando seus investimentos em branding e partindo para a guerra de 

preço nas lojas. Atualmente os esforços publicitários não são mais decididos 

pelos departamentos de marketing, mas sim pelos de compra, focalizando muito 

mais no custo do que no benefício. 



 

A verba deste setor está cada vez mais migrando para o Bellow the 

line, ou seja, para o marketing promocional e o trade marketing, diminuído o 

desenvolvimento das ações de branding institucionais e acelerando a 

comoditização. 

Este estudo foi desenvolvido, portanto, para comprovar a eficácia de 

uma ferramenta através da qual estas indústrias possam desenvolver seus 

próprios modelos de utilização desta ferramenta que agregue valor a seus 

produtos, diferenciando-os da concorrência através de um aumento da 

percepção de qualidade por parte de seus consumidores.   

A maior barreira ao uso da tangibilização de atributos intrínsecos 

garantidores de qualidade pelas empresas de higiene e beleza no Brasil é a 

distorção seletiva – ou seja, a interpretação desfavorável por meio do 

consumidor – que pode gerar respostas negativas ou indiferentes. 

Essa barreira pode ser ultrapassada por meio da aprendizagem, 

através da utilização da propaganda e da publicidade para informar os 

consumidores potenciais sobre os atributos do produto e como a referida 

tangibilização irá pontencializá-los.  

Por fim, este estudo concluiu que o preço dos produtos de higiene e 

beleza pesquisados deve ser aumentado para realçar a percepção de inovação 

por parte do consumidor e, consequentemente cobrir os investimentos feitos em 

pesquisa e desenvolvimento por parte da empresa.  

O valor mais indicado para esse aumento de preço é de R$ 1,00 a 

2,00 no caso dos produtos mais familiares ao consumidor brasileiro e de R$ 3,00 

ou mais no caso dos produtos menos familiares, ou seja, presentes no mercado 

brasileiro há pouco tempo e pouco popularizados.    

É recomendado, por fim, que às empresas de higiene e beleza que 

desejam implementar a tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de 

qualidade em seus produtos façam uma pesquisa para descobrir qual atributo irá 

gerar melhor resultado se tangibilizado e um teste de mercado para avaliar a 

resposta dos consumidores a esse novo produto e ao preço estipulado. 

 



 

 

6.2     LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTUR AS 

 

 

Uma das limitações conscientes deste estudo reside na escolha das 

variáveis. No modelo de intenção de compra aqui apresentado foi escolhido não 

analisar a variável marca e comunicação. Isto porque estas variáveis poderiam 

enviesar os resultados da pesquisa, em que se pretendia medir apenas o 

impacto da tangibilização de atributos intrínsecos garantidores de qualidade 

enquanto variável independente. 

Neste sentido as variáveis: marcas e comunicações foram controladas 

para não gerar viés no resultado da pesquisa quantitativa. Na descrição dos 

bens sem e com tangibilização pode-se observar a inscrição “de sua marca 

favorita” e pode-se perceber a ausência de menção a qualquer tipo de marca ou 

empresa e a ausência de estilo publicitário na descrição dos bens. 

Aspectos que se tivessem sido desenvolvidos, como de fato seria no 

lançamento de um bem de higiene e beleza, alterariam os resultados 

aumentando o impacto entre a referida tangibilização e a intenção de compra e 

preço que o consumidor esta disposto a pagar. 

Nelsin (1981) afirma que para bens de consumo de baixo 

envolvimento, mais publicidade indica mais qualidade.  

Segundo Kotler (2000), para converter o bem de baixo para 

envolvimento moderado, os profissionais de marketing criam anúncios para 

vincular o bem a um problema, a uma situação pessoal, estimular emoções ou 

anunciam um aspecto importante (atributo). 

Outra limitação da pesquisa foi a maneira com que foi realizada a 

pesquisa qualitativa. O método direto utilizado pode ter sido um viés de pesquisa 

que influenciou na escolha dos atributos a serem tangibilizado em cada bem 

(hidratação para sabonete líquido, hálito fresco para creme dental e 

fortalecimento dos cabelos para xampu. Talvez uma abordagem indireta ajudaria 



 

melhor na identificação de que atributos tangibilizar em cada bem. (KOTLER, 

2000. p. 324) 

Segundo Alpert (1971) é preciso descobrir o nível de satisfação 

gerada por cada atributo ao consumidor e qual o peso de cada um deles para a 

decisão de compra, o que pode ser feito por meio de questionamento direto ou 

indireto durante pesquisa qualitativa.   

Nelsin (1981) resume a limitação afirmando que o aspecto mais 

desafiador do desenvolvimento de novos bens é achar características físicas 

que irão gerar da melhor forma o posicionamento desejado. 

Como sugestão para futuras pesquisas, em relação a mudanças na 

metodologia que poderiam gerar resultados mais completos, inclui-se uma fase 

qualitativa mais minuciosa para uma melhor identificação do atributo que deve 

ser tangibilizado em cada categoria de produtos, por meio de perguntas 

indiretas. 

Seria positivo agregar ao estudo uma segmentação de públicos-alvo. 

O que poderia ser feito por meio do acréscimo de perguntas no questionário que 

permitissem a identificação clara de diferentes públicos. A partir daí, seria feito o 

cruzamento dessas informações com a variável, independente preço de compra, 

gerando os preços de compra preferenciais de cada público. 

Outra sugestão é a extensão da pesquisa no sentido incluir o máximo 

de produtos do segmento de higiene e beleza quanto for viável, com o intuito de 

poder generalizar os resultados obtidos a todo esse segmento no Brasil. 

O mais importante, porém, é que cada indústria desenvolva o modelo 

que mais se adapta a sua realidade e suas necessidades, procurando 

desenvolver o mercado e suas marcas pensando em investimento em 

detrimento de custo, em valor em detrimento de preço.  
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ANEXO 1 

 

Roteiro da Pesquisa Qualitativa 

 

Aonde você compra produtos de higiene e beleza, como xampu, sabonete 

liquido e creme dental? (Supermercado? Farmácia?) 

 

Em que situação você os compra? (Planejado? Quando esta acabando? 

Quando vê uma oferta atraente?) 

 

Você compra sempre os mesmos produtos? Por que? 

 

Que motivos te levam a comprar xampu, sabonete liquido e creme dental? 

(Marca? Preço? Qualidade? Embalagem? Propaganda?) 

 

 

 


