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ENQUADRAMENTO
Na envolvente económica e social em que
vivemos, o consumidor tem um papel chave
no mercado. Compreender o comportamento
do consumidor continua a ser um enorme
desafio pela complexidade do
comportamento humano. As preferências
e escolhas do consumidor são afectadas
por uma variedade de factores internos
e externos, desviando-se frequentemente
do que seria uma escolha ideal ou racional.
Perceber porque é que as pessoas se
comportam da maneira como o fazem,
ou como sentem, avaliam e escolhem
as alternativas, é fundamental para
a compreensão do consumidor.
DESTINATÁRIOS
Todas as pessoas interessadas
na compreensão e análise do comportamento
do consumidor nas áreas do Marketing,
Psicologia, Estudos de Mercado, Comunicação,
Política, Gestão e Consultoria, entre outras
OBJECTIVOS
O objectivo principal é fornecer conhecimento
que permita aos participantes realizar uma
análise mais realista e aprofundada do
consumidor e das suas decisões económicas,
tendo implicações directas na compreensão e
previsão do seu comportamento.
PROGRAMA
· O enquadramento do comportamento do
consumidor – O comportamento do
consumidor, a sociedade e o marketing. A
relação entre atitudes, intenções e
comportamentos. A motivação para o
consumo: emoção, razão, hedonismo e
utilitarismo

· O consumidor e o processo de decisão – Fases
do processo de decisão. Decisão ideal e real:
racionalidade e irracionalidade. Porque somos
irracionais?; factores sociais e motivacionais.
Tomada de decisão individual e influência social.
Os processos afectivos e cognitivos e o
envolvimento
· O processo de construção de preferências
– O comportamento de consumo depende do
contexto. As regras de decisão de polegar
(heurísticas). As decisões e os enviesamentos
cognitivos. O conflito na escolha e o adiamento
do consumo. Afecto, tentação e falhas no
autocontrolo. Consumo não planeado e
impulsividade
· As percepções do consumidor sobre o seu
comportamento – A correspondência entre a
motivação, o comportamento e a sua
justificação. A capacidade de previsão de
comportamentos e sentimentos futuros.
Implicações metodológicas
METODOLOGIA
ormação teórico-prática, com discussão de
estudos de casos
DURAÇÃO
· 20 horas
FORMADORA
· Inês Valente Rosa

(Doutorada em Psicologia Cognitiva, vertente de Psicologia
Económica e mestre em Psicologia Social e das
Organizações. Especializada na área de Tomada de
Decisão Comportamental, integrando o NECO – Núcleo de
Economia Comportamental do ISPA. Docente Universitária
nas áreas de Comportamento do Consumidor e Métodos
de Investigação. Consultora de Estudos de Mercado)

O programa pode ser adaptado “à medida”
ou consoante o levantamento
de necessidades de formação.
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