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Ciclo 

Processo de Compra é o

que o consumidor atravessa desde 

o momento em que considera 

comprar um produto ou serviço à 

sua aquisição efectivaSample



Processo de Compra é  (para as empresas)

Transformar consumidores anónimos em clientes

Consumo é a aquisição
de bens e serviços para uso pessoal

mas também a utilização das coisas
de uma forma que as gasta (i.e. fruição)

o momento em que se dá o consumo e a 

formulação de opinião 

Pós-Compra é

Consideração inicial é o momento em que uma determinada
marca passa a ser uma potencial aquisição a avaliar 

Avaliação Activa é
o momento de  ponderação

entre diferentes alternativas de compra

Research é uma sub-etapa
do processo de avaliação activa

Experiência de compra é 
o conhecimento por meio dos sentidos
da realidade vivida no ponto de venda

CONCEITOS CICLO DE CONSUMO C

a um produto ou serviço que leva um consumidor a partilhar
a experiência e a recomendar o consumo a terceiros

Fidelização
Activa é o tipo de 

é o consumidor que compra recorrentemente
o mesmo produto ou serviço porque

procura simplificação

Fiel Passivo

ligação emocional
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AS MARCAS TÊM COMO OBJECTIVO CHAVE NAS SUAS ACÇÕES DE MARKETING ESTAR 

PRESENTES NOS MOMENTOS EM QUE MAIS PODEM INFLUENCIAR A DECISÃO DE COMPRA 

DO CONSUMIDOR. SITUAR ESSES MOMENTOS NUM PROCESSO DE COMPRA CADA VEZ 

MENOS LINEAR E ATÍPICO TEM-SE VINDO A REVELAR UM CRESCENTE DESAFIO.

Mesmo quando a marca consegue estar presente nos momentos chave com o trigger certo que conduz 

ao impulso de compra, não tem a “guerra” ganha… A fase pós venda não é, hoje, mais do que um 

processo crescente de experimentação onde tudo continua em jogo. Garantir ciclos de lealdade conti-

nuados é cada vez mais difícil.

Na origem da evolução deste processo de compra está um consumidor com mais opções e informação. 

A internet, os media sociais, a proliferação da oferta (produtos e formatos de retalho), novos mecanis-

mos de promoção, fidelização e pagamento (cartões, cupões e afins) são os novos dados com que pode 

e tem que jogar. 

Ainda que exista uma multiplicidade de ciclos de acordo com as diferentes categorias de consumo, a 

abordagem prosseguida tenta ter aplicabilidade transversal a diferentes sectores, modelos de negócio 

e produtos. 

A forma como o consumidor está a ser impactado pela conjuntura de crise actual, é também um 

importante factor de influência. Este “efeito-crise”, que propositadamente não fomos analisar, está de 

facto a introduzir uma nova urgência de mudança e a afectar grandemente o mindset do consumidor 

hoje. 

Foi com este enquadramento que o C se propôs redesenhar o 
Processo de Compra e estudar os grandes factores que estão a 
impactar o modelo de decisão dos consumidores em Portugal. 
Desse redesenho resulta uma nova representação que foi 
apelidada de Ciclo de Consumo C.

 C - The consumer intelligence lab . Redesenhar Processos de Compra
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AS QUESTÕES DO MOMENTO:

O que é que os consumidores precisam para tomar decisões que con-
siderem “inteligentes” (sabemos que as querem tomar)?

Que formatos de relação / atributos podem ser desenvolvidos para satis-
fazer essa necessidade de justificação?

Qual o mix de meios necessários para chegar aos targets pretendidos?

Onde estão hoje os consumidores quando tomam a decisão relativamente 
à compra dos (meus) produtos?

Qual a importância das marcas na decisão de compra (num contexto de 
cada vez menor fidelização)?

Como levar os consumidores a serem embaixadores - prescritores das 
marcas / produtos / serviços?

Que tipo de experiência de compra procuram os meus clientes?

Como criar links relevantes entre o mundo físico e o mundo digital e 
garantir relação continuada?
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