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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi demonstrar como conhecer o consumidor e seu comportamento é 
importante para o sucesso de uma empresa. A partir da pesquisa bibliográfica foi feita uma 
abordagem sobre marketing e mercado de consumo, a importância do comportamento do consumidor 
no processo de decisão de compra. Assim como as necessidades e desejos dos consumidores e os 
fatores que influenciam o consumidor em seu comportamento de consumo. O estudo tem como foco 
principal o comportamento do consumidor que é área do marketing que estuda como pessoas, grupos 
e organizações selecionam, consomem e utilizam produtos, ideias, serviços e experiências para 
satisfazerem suas necessidades e desejos. As vantagens de entender e conhecer o consumidor são 
muitas, conhecendo seu mercado, a empresa pode direcionar suas forças e focar no que realmente 
irá influenciar o consumidor no processo de decisão de compra, satisfazendo e criando laços mais 
estreitos na relação pós compra. O estudo relaciona o comportamento do consumidor no processo de 
decisão de compra, assim como as variáveis para a satisfação e fidelização do consumidor.  

 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Processo de decisão de compra, Satisfação do 

consumidor. 

  

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to demonstrate how to know the consumer and their behavior is 
important for the success of a company. From the bibliographic research was made an approach on 
marketing and consumer market, the importance of consumer behavior in the purchasing decision 
process. As well as the needs and desires of consumers and the factors that influence the consumer 
in their consumption behavior. The study focuses on consumer behavior in the marketing arena that 
studies how people, groups, and organizations select, consume, and utilize products, ideas, services, 
and experiences to meet their needs and wants. The advantages of understanding and knowing the 
consumer are many, knowing your market, the company can direct its forces and focus on what will 
really influence the consumer in the purchasing decision process, satisfying and creating closer ties in 
the post-purchase relationship. The study relates consumer behavior in the purchasing decision 
process, as well as the variables for consumer satisfaction and loyalty. 
 
 
Keywords: Consumer behavior, Purchasing decision process, Consumer satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos dias atuais, existem inú meras marcas e produtos sendo co mercializados, 

tornando o mercado  de consu mo cada vez mais co mpetitivo . A concorrência 

acirrada entre as e mpresas torna o processo de decisão de co mp ra do consu midor 

cada vez mais difícil.   

O consu midor é abordado diaria mente co m milhares de mensagens 

publicitárias, co m o único objetivo de persuadi-lo a tomar a decisão em adquirir u m 

produto de u ma marca x ou y. Ele não consegue assi milar tanta infor mação, já que  

te m e m sua cabeça conceitos montados de consu mo. Isso justifica o motivo do 

consu midor decidir por uma marca de sabão e m pó X e não por uma marca de 

sabão e m pó Y, são esses conceitos prontos e m sua cabeça que  o faz decidir por 

u m produto ou outro. Diante deste proble m a, co mo as e mpresas  pode m estudar o 

co mporta mento do consu midor e influenciá - lo no processo de decisão de co mpra  

utilizando os meios me rcadológicos disponíve is? 

O processo de decisão de co mpra do consu midor depende muito da for ma 

e m que a empresa explora o seu co mportam ento a fim de influenciá-lo na decisão, 

baseado na necessidade ou desejo, busca da infor mação , avaliação das alternativas 

ou posiciona mento da marca que causa lem brança na mente do  seu público-alvo 

(KOTLE R, 1996).  

O processo de decisão  de co mpra ta mbé m depende da percepção que o 

consu midor te m sobre deter minada marca ou  produto,  para Ries e Trout (2002, p.2) 

“é o modo co mo você se diferencia na cabeça do seu cliente potencial”.  Então, 

pode-se citar a importância da le mbrança da m arca e a influê ncia que ela exerce na 

cabeça do consu midor, ou seja, co mo a e mpresa posiciona sua marca e se u produto 

no mercado de consum o.  

A presente pesquisa aborda co mo te ma principal o processo de decisão de 

co mpra do consu midor, co mo ele busca a infor mação no seu processo decisório, 

quais são os fatores am bientais e  individuais que o influencia na decisão de co mpra.  

A abordage m deste estudo relaciona o co mporta mento do consu midor e o seu 

processo decisório, refere-se a u ma preocupação muito importante para os 

profissionais de marketing, gerentes e empresários, pois eles precisa m buscar 

conheci mentos referentes ao assunto com o objetivo de atender todas as 

necessidades e desejos de seu mercado consu midor. Portanto, este estudo justifica-
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se, a partir do âmbito acadê mico, a im portância do te ma  relacionando o 

co mporta mento do consu midor e o seu processo decisório, para que  profissionais de 

m arketing, gerentes e e mpresários possa m utilizar desta pesquisa co mo referê ncia a 

fim de e mbasar estudos do mercado consumidor. Estudantes de  ad ministração e 

áreas afins poderão buscar nesta pesquisa embasa mento teórico para futuros 

estudos, enfim, o assunto pode ajudar as em presas atendere m as necessidades e 

desejos de seu público -alvo.  

O objetivo da pesquisa foi de monstrar o com porta mento do consu midor e seu 

processo de decisão de co mpra. Explicar os meios que a literatura corrente 

disponibiliza sobre a influência que a marca exerce na percepção dos consu midores .  

O presente estudo apresenta, a partir da pesquisa bibliográfica, o 

co mporta mento do consu midor no processo de decisão de com pra, e co mo a 

pesquisa traz e m seu conteúdo esclarecimentos de conceitos básicos e 

funda mentais sobre o te ma estudado. A funda mentação sobre o processo de 

decisão do consu midor de monstra a importância do te ma para o estudo do 

co mporta mento do consu midor.   

 

2  MARKETING E MERCADO CONSUMIDOR 

 

O marketing é u ma estratégia e mpresarial que está direta mente ligado ao 

m ercado de consu mo , seu papel principal é entender a de manda, o consu midor, 

ações e mudanças da concorrência, alé m de aco mpanhar taxas de crescimento, 

análise das oportunidades do mercado e suas vari áveis ambientais. (KOTLE R; 

KELLE R, 2006). 

[...] Marketing é uma série de estratégias, técnicas e práticas que tem o 
principal objetivo de agregar valor às determinadas marcas ou produtos a 
fim de atribuir uma maior importância das mesmas para um determinado 
público-alvo, os consumidores. Se enganar quem acredita que o Marketing 
tem apenas como o objetivo vender algo. Este conceito se aprofunda em 
tudo que envolve este processo, bem como a produção, logística, 
comercialização e pós venda do produto/serviço. (MESQUITA, 2015, p. 01). 

 

Kotler (2000) define m ercado consu midor co mo u m mercado co mposto de 

ho mens, mulheres, adultos, crianças, empresas públicas ou privadas, para aquisição  

de bens e serviços que são para uso final e pessoal, se m intenção de lucro. Este 

m ercado é que co mpra m os bens produzidos pelas empresas.  É o objeto de  estudo 

dos processos de segm entação de mercado alvo e mercado consumidor.  
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Na busca para atingir o consu midor e influenciá -lo no seu processo decisório 

as e mpresas utilizam ferra mentas de marketing co mo o posiciona mento e a 

seg mentação de mercado.  

Para Cobra (1992, p. 325), “a abordage m básica do posiciona m ento não é 

criar algu ma coisa de novo e diferente, mas manipular o que já existe dentro da 

cabeça do consu midor”. Já Kotler (1998, p. 265) define posicionam ento co mo “ato 

de desenvolver a oferta e a imag e m da em presa de maneira que ocupe m u ma 

posição co mpetitiva, distinta e significativa  nas mentes dos consu midores -alvos”.  

Então pode-se defin ir posiciona mento co mo u ma ferra menta estratégica e 

m ercadológica utilizada pelas empresas para conquistar novos cl ientes e posicionar 

suas marcas e m suas m entes.   

No início da era do posiciona mento as e mpresa aprendera m  que era 

importante observar suas forças e fraquezas e ta mbé m o cenário da concorrência. 

As e mpresas co meçara m a ter um mercado muito concorrido, co mo isso elas 

aprendera m a lidar com a forma que as marcas era m percebidas e assimiladas na 

cabeça do consu midor. (PE REIRA; GA R CIA, 2014).  

A co municação foi a principal for ma que as e mpresas encontrara m para 

atingir as mentes dos consu midores. Segundo Ries e Trout (apud RAB O Ç A; 

BA R B O S A, 1996, p. 44) “Partindo do princípio que a mente é um ca mpo de batalha, 

a questão principal é saber co mo se posicionar na mente do consumidor”.  

O posiciona mento partiu quando as e mpresas percebera m que tinha m  

necessidade de se diferenciare m dos seus concorrentes, aprendera m que não 

podia m esperar resultados apenas das propagandas que ressaltava m os  benefícios 

e características de um produto, a maior concorrência fizera m  com que as e mpresa 

m udasse m suas visões sobre o mercado. Concluíra m que se alcançasse primeiro a 

m ente do consu midor e mantivesse essa posição no te mpo, certam ente superaria m  

seus concorrentes na co mpetição pelos consu midores. (REZ, 2011).  

A seg mentação de m ercado consiste em um mercado heterogêneo co m 

vários mercados ho mo gêneos menores. 

 

Hoje as empresas estão em face de uma ampla variedade de situação 
econômicas. Mesmo com abertura de novos mercados, Europa, Ásia, etc., 
esse patamar de crescimento é muito lento. Nas áreas de maiores 
crescimento basta conscientizar os consumidores sobre a disponibilidade 
dos produtos para estimular a demanda. (KOTLER, 1998, p.238). 
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E então, o próprio Kotler (1998) relata que o objetivo da seg mentação é dividir 

todo o mercado e m seg mentos de mercado co m traços co muns. E xe mplo: u m 

fabricante de co mputadores pode seg mentar esse mercado pelo tam anho do cliente; 

ou pelas regras dos clientes, qualidade, preço e serviço. As e mpresas pode m utilizar 

dessas bases para seg mentar seu s mercados e assi m atingir seu público co m maior 

facilidade. 

Ao pensar em mercado, necessita -se traçar u ma definição do que ve m a ser 

esses mercados. A empresa conseguirá co mercializar seus produtos aos 

consu midores se exist ire m alguns requisitos básicos, ou seja, pessoas que difere m 

entre si, pessoas co m  necessidade que seja satisfeita co m a com pra do produto, 

pessoas co m poder aquisitivo e condições para co mprar o produto. (H O OL E Y, 

2011). 

 O estudo do mercado consu midor é essencial para o sucesso de qualquer 

e mpresa, pois envolve m infor mações necessária s para identificar os potenciais 

co mpradores. Através  do estudo do co mp orta mento do consumidor é possível 

identificar as necessidades e desejos e qual é a forma mais adequada para 

influenciá-lo e m seu processo de decisão de co mpra.  

 

3  O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

 Solo mon (2011, p.33) define co mporta mento do consu midor co m o “o estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos  ou grupos seleciona m , co mpra m, usa m 

ou descarta m produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos”. Kotler (1998), també m define que  a área do 

co mporta mento do consu midor estuda com o pessoas, grupos  e organizações 

seleciona m, conso me m e utiliza m produtos, ideias, serviços e experiências para 

satisfazere m suas necessidades e desejos. O desejo te m início no mo mento em que 

há u ma percepção de necessidade, uma mot ivação que impulsiona o consu midor no 

ato de co mpra. 

U ma das abordagens sobre motivação m ais conhecida e influente é a 

hierarquia de necessidades de Maslo w, desenvolvida inicialmente para entender o 

crescimento pessoal. Co m o decorrer do te mpo profissionais do marketing 

adaptara m a abordage m de Maslo w para utilizá-la no estudo da motivação dos 

consu midores. (AZEV E D O, 2013).  
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A figura 1 apresenta a pirâ mide de necessidades de Maslo w, que segun do 

Periard (2011), existem as necessidades primárias que são as básicas, també m 

conhecidas co mo as necessidades fisiológicas; as de segurança e as necessidades 

secundárias, que são as sociais, estima e au to -realização. 

 

Figura 1 – pirâ mide das necessidades hu manas de Maslo w.  

 

Fonte: Periard (2011). 

   

Periard (2011) explica que essas necessidades são:  

  Necessidades fisiológicas: São aquelas que relaciona m -se co m o ser hu mano 

co mo ser biológico. São as mais importantes: necessidades de manter -se vivo, 

de respirar, de co mer, de descansar, beber, do r mir, ter relações sexuais, etc;  

  Necessidades de segurança: São aquelas que estão vinculadas co m as 

necessidades de sentir-se seguras, se m perigo, em orde m, co m seguran ça, de 

conservar o e mprego etc;  

 Necessidades sociais: São necessidades de manter relações hu manas co m 

har monia: sentir-se parte de u m grupo, ser me mbro de u m clube, receber 

carinho e afeto dos familiares, a migos e pessoas do sexo oposto;  

  Necessidades de estima: Existe m dois tipos: o reconheci mento das nossas 

capacidades por nós mes mos e o reconhecimento dos outros da nossa 

capacidade de adequação. E m geral é a necessidade de sentir -se digno, 

respeitado por si e pelos outros, co m prestígio e reconheci mento, poder, orgulho 

etc. Inclue m-se ta mbém as necessidades de auto -estima.  
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 Necessidades de auto -realização: Ta mbé m conhecidas co mo necessidades de 

crescimento. Inclue m a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser aquilo 

que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona -

se co m as necessidades de estima: a autono mia, a independência e o 

autocontrole. 

Baseado na teoria de Maslo w e através de estudos do co mportam ento do 

consu midor, as e mpresas pode m satisfazer de forma eficiente os desejos e 

necessidades existentes dos consu midores. O estudo do com p orta mento do 

consu midor visa o entendimento da percepção do consu midor para que co m tais 

infor mações a área do marketing das organizações, estabeleçam diretrizes para  

influenciar, através do co mporta mento do consu midor, a decisão de co mpra . 

(KOTLE R; KELLE R, 2006).  

Portanto, co m base na pirâ mide das necessidades de Maslo w, entende -se 

que para alcançar u ma nova etapa, a anterior deve estar satisfeita. Quando u ma 

etapa é satisfeita ela deixa de ser o ele mento interno que impulsiona a motivação d o 

individuo, transfor mando outra n ecessidade e m destaque no impulso motivacional. 

 

3.1 Necessidades e desejos dos consumidores 

 

Na visão mercadológica, necessidade é tudo aquilo que é indispensável e que 

não se pode deixar de ter. Os indivíduos  necessita m de alimentação, vestuário, 

habitação, transporte, educação, e tc., que são deno minadas de necessidades 

básicas. Já o desejo é u ma pretensão de possuir ou conseguir algo. O desejo faz 

parte da natureza hum ana é um dos motores que motiva m a conduta hu mana. A 

pessoa que deseja algo se torna um ser ativo que realiza diversas ações para 

satisfazer aos seus anseios. (BATISTA, 2016). 

M enshhein (2006) sa lienta que o mercado consu midor é co m posto por 

desejos e necessidades e Identificá -los no público-alvo é trabalho para os 

profissionais de marke ting. Para Menshhein  necessidades e desejos são diferentes, 

desejo é u m sonho alm ejado, a necessidade é o básico que u ma pessoa precisa.   

Segundo Kotler (2000) a necessidade hu ma na é um estado de carência e m 

satisfazer um anseio básico, ou seja, essa privação provoca u m impulso 

m otivacional para consu mo, para superar tal estado. Essas necessidades pode m 

ser: 
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 Declaradas: o que o cliente diz que quer;  

 Reais: o que o cliente real mente quer;  

 Não declaradas: o que  o cliente espera; 

 O “algo mais”: o que o cliente gostaria;  

 Secretas: co mo a sociedade vê o cliente.  

Desejos são privações por satisfações  específicas para atende r às 

necessidades que são estabelecidas e inf luenciadas pela sociedade e m que o 

indivíduo vive. O consu midor pode ter necessidade de u m produto x, poré m deseja o 

produto y. A aquisição de u ma roupa de grife, se alimentar em u m restaurante 

luxuoso e possuir u m carro top de linha são considerados desejo.  (KO TLE R, 2000).  

 

3.2 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Nos dias atuais, é extre ma mente importante conhecer, estudar e monitorar  o 

co mporta mento dos consu midores, pois, co m esse cuidado os profissionais de 

m arketing, gestores e e mpresários pode m identificar oportunidades  e ameaças co m 

u ma possível insatisfação ou recusa por parte de seus clientes. O co mporta mento do 

consu midor possui algu mas características e fatores que influencia m no ato da 

co mpra. Essas variáveis pode m ser utilizadas para motivar, encantar e fidelizar os 

clientes. (ME N E Z ES, 2010). 

Para Casas (2006) esses fatores que influencia m o co mporta mento do 

consu midor pode m ser as influências internas co mo motivação, fatores psicológicos, 

aprendizage m, percepção, atitudes e personalidade. As influências externa s pode m 

ser os fatores de influência co mo fa mília, grupos sociais, grupos de referencia e 

cultura.  

 

3.2.1 fatores internos  

 

Os fatores internos, que influencia m o com porta mento de co m pra de u m 

individua m são conhecidos co mo os fatores  psicológicos, que con forme Binotto, et 

al. (2014) são as seguintes:  

 M otivação: quando um a pessoa deseja muito ter algo, mostra que ela está 

m otivada; a motivação muitas vezes te m co mo ponto central o im pulso ou o 
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hábito do dia a dia. O consu midor não te m controle dos acontecim entos ne m o 

que o influencia a efetuar a co mpra. O ser hu mano possui necessidades que o 

m otiva m a co mprar, co mo necessidade de autorrealização, de estima, sociais, 

de segurança e necessidades fisiológicas.  

 Percepção: as pessoas costu ma m ver o mundo da sua mane ira, m uitas vezes 

deixando a realidade de lado, são apenas percepções, não o que  real mente é, 

m as o que os consumidores pensa m, o que realmente influência suas ações, 

seus hábitos de co m pra, onde o consu midor julga u m produto co m base e m 

suas percepções, pode ser influenciado pela marca, e mbalage m, design, 

ta manho, cor, entre outros.  

 Aprendizage m: é o ato de aprender qualquer ofício, arte ou ciência, onde os 

indivíduos adquire m conheci mento e a experiência de co mpra e consu mo.  

 Crenças e atitudes: é quando se acredita em algo, co m ou se m funda mento. As 

crenças dos consu m idores deve m ser consideradas nu ma estratégia de 

m arketing, no desenvolvimento do produto, no estabelecimento de preços, na 

deter minação dos canais de marketing, na co municação ou pro moção. Pode m-

se levar em conta três questões subjacentes à atitude e m relação a um objeto 

ela se baseia e m algu m conhecimento ou crença, onde  são eles o 

conheci mento, o sentim ento e a ação.  

Portanto, quando se fala de consu midor co m pessoa, que adquire um produto  

ou serviço para um uso final, essas inf luências internas, ou seja, os fatores 

psicológicos que serão levados e m consideração no mo mento da decisão de 

co mpra. 

 

3.2.2 Fatores externos  

 

Para Teixeira (2010) os fatores externos que mais influencia m o 

co mporta mento de com pra dos consu midores são:  

 Fatores culturais: é visto co mo o centro de u ma sociedade seus aprendizados, 

valores e percepções. A cultura influência as pessoas co m seus próprios modos 

e co mporta mentos;  
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 Fatores sociais: os consu midores são influenciados por grupos a quais pertence 

co mo fa mília, a migos , vizinhos, colegas de trabalho, etc. Assim as pessoas 

escolhe m produtos que co munica m seus papéis e status na sociedade.  

 Fatores pessoais: o ciclo de vida pessoal é prim ordial e útil para identificar as 

m udanças nas necessidades dos consu midores e isso provoca influências 

diretas no processo de co mpra. Cada pessoa  reage de formas diferentes sob os 

m es mos estímulos.  Conheci mento, opinião ou crença, pertencentes a um grupo  

e de si próprios, leva os consu midores a agir cada u m de maneira desigual. 

Grupos genuínos de u ma mes ma subcultura, classe social e ocupação pode m 

ter diferentes estilos de vida, portanto, pode m ter costu mes de consu mos 

diferentes. 

A decisão e m adquirir u m produto ou serviço é um mo mento importante para 

o consu midor. As ações de marketing deve m ser eficazes e direcionadas ao público -

alvo de acordo co m  o conheci mento de cada consu midor. As influências no 

co mporta mento de co mpra dos consu midores são fatores funda mentais para o 

processo de to mada de decisão.  

 

4 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA  

 

O marketing no processo de decisão de com pra busca o reconheci mento das 

necessidades de inform ações, avaliação das alternativas, decisão de co mpra e o 

co mporta mento pós-com pra. (KOTLE R, 1996).  

Para que u ma decisão ocorra, alternativas são necessárias e posteriormente 

escolhas, essas diretrizes constitue m u ma  decisão. O processo de decisão de 

co mpra não é independente, ne m ocorre de forma simplificada . Segundo Cobra 

(2009) a aquisição de u m produto ou serviço é um processo on de a decisão 

depende de muitos fatores.  

Segundo Casas (2006 , p. 132), “O consu midor procurará adquirir informações 

a respeito das várias ofertas de mercado, irá co mparar qualidade e preço para 

finalmente decidir na co mpra daquele produto que proporcionará os maiores 

benefícios percebidos”.  A figura 2 de monstra o processo de decisão  de co mpra.  
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Figura 2 – Processo de decisão de co mpra . 

 

 

Fonte: Casas (2006).   

 

O processo de decisão de co mpra obedece algu mas etapas a sere m 

respeitadas, essas etapas são realizadas pelo consu midor na sua busca pelo 

produto ou serviço que o satisfaça.  “As e mpresas inteligentes tenta m co mpreender 

plena mente o processo de decisão de co mpra dos clientes – todas as suas 

experiências de aprendizage m, escolha, uso, e inclusive descarte de u m produto” 

(KOTLE R; KELLE R, 2006, p. 188).  

Para Sa mara (2005), existe m diferentes papéis no processo de decisão de 

co mpra do consu midor, esses papéis são: 

 Iniciador: é o indivíduo qu e primeiro sugere a ideia de co mpra de deter minado 

produto;  

 Influenciador: é a pessoa cuja opinião ou pon to de vista te m forte peso para que 

se chegue à decisão final;  

  Decisor: é a pessoa que deter mina a decisão de co mprar;   

 Co mprador: é a pessoa que ef etiva mente rea liza a co mpra;  

  Consu midor (ou usuário): é a pessoa que conso me ou utiliza o produto;  

  Avaliador: é a pessoa que julga se o produto é adequado ao uso.  

 Portanto, é importante reconhecer que o consu midor pode não  envolver 

apenas u m indivíduo, m as u m gru po de pessoas, e que cada um poderá ter u ma 

contribuição diferente no processo de  decisão de co mpra. (SA M A R A, 2005). 

 

4.1 Etapa do reconhecimento da compra 

 

 Para Kotler e Keller (2006, p. 189), “o processo de co mpra co meça quando o 

co mprador reconhece  um proble ma ou u ma  necessidade. A necessidade pode ser 

provocada por estímulos internos ou externos.” Esses estímulos  internos vê m das 
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necessidades da pessoa, e os estímulos externos são provocados pelo a mbiente e m 

que o individuo está inserido .  

O processo de decisão de co mpra do consu midor co meça  pelo seu 

conheci mento da necessidade, isto é, o consu midor te m desejos, e esses desejos 

ve m ao encontro de  suas necessidades apesar de ainda suspirare m por seus 

desejos. Exe mplo: necessidade sede, desejo refrigera nte, suco, sorvete entre 

outros. (SA MA R A, 2005). 

 

4.2 Etapa da busca da informação 

 

O consu midor te m no mercado vários produtos de várias marcas, que ele 

pode decidir por uma marca ou outra, um a vez reconhecida a necessidade, o 

consu midor co meça a reunir as informações ligadas por consequência do estado 

desejado. Isso ocorre  por fontes externas culturais, classe social, família, situação 

etc. ou fontes internas poder de co mpra, motivação, conheci mentos, atitude, valores, 

estilos, estilo de vida etc. que causa m interesse e influencia esse cons u midor no 

processo de decisão de co mpra. (SA M A R A, 2005). 

 Esse nível de interesse se divide e m duas distintas formas: na primeira o 

consu midor é mais receptível às informações  que chega m até ele  através dos vários 

atores que o cerca m, na segunda o próprio consu midor busca infor mações e m 

diversas fontes. Conforme Kotler e Keller (2006), as fontes são as seguintes:  

 Fontes pessoais: inclue m fa mília, a migos, vizinhos e outros conhecidos;  

 Fontes co merciais: propaganda, vendedores, representantes, e mbalagens e 

m ostruários; 

  Fontes públicas: organizaçõe s de class ificação de consu mo  e meios de 

co municação e m massa;  

  Fontes experimentais: diz respeito ao contato co m o produto que é de interesse 

do consu midor, co mo  manuseio, exa me e o próprio uso do produto, co mo é o 

caso do test-drive de veículos.  

Portanto o consu midor tem várias fontes para a to mada de decisão e isso vai 

influenciá-lo no processo de decisão na hora da co mpra.  
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4. 3  Etapa da avaliação das alternativas 

 

 Segundo Kotler e Keller (2006, p. 191), “não existe u m processo único de 

avaliação, os modelos mais atuais consideram que o consu midor for ma julga mentos 

principal mente e m u ma base racional e consciente.” Isto é, avaliar as alternativas 

dos que satisfaça m a necessidade detectada. Após esta avaliar outras opções de 

onde co mprar, vantagens e benefícios e todos os meios para aquisição do produto.  

 

4.4 Decisão de compra  

 

O consu midor incorpora o conheci mento obtido pela busca da informação, 

alternativas do produto e de co mpra e finalm ente decide pela com pra, um ato que  

vai satisfazer sua necessidade. (SA M A R A, 2005 ). 

Nesta etapa o consu m idor deter mina ou quais produtos ou serviços  ele te m a 

intenção de co mprar. A partir deste mo m ento que ele intenção de adquirir u m 

produto, o consu midor passa a analisar cinco sub decisões: decisão por marca,  por 

revendedor, por quantidade, por ocasião e decisão por for ma de paga mento. 

(KOTL E R; KELLE R, 2006) 

 

4.5 Comportamento pós-compra 

 

Após decidir pela com pra do produto o consu midor experimenta o nível de 

satisfação ou de insatisfação. O trabalho de marketing da e mpresa não termina 

quando o consu midor decide pela co mpra, mas continua no período de pós -co mpra. 

(SA M A R A, 2005). 

Após a satisfação ou insatisfação do consu midor em relação ao produto  

adquirido ele to ma ações que corresponde m ao resultado que  ele obteve. U m 

consu midor satisfeito volta a co mprar o produ to e certa mente indicará  o produto para 

fa miliares e amigos  co mo sendo u m produto satisfat ório. Já o consu midor  

insatisfeito alé m de procurar meios para a devolução do produto  pode recorrer a 

ações públicas co m o ir à imprensa e advogados, ou até mes mo realizar 

recla mações via redes sociais, que nesse canal te m maior disse minação entre a 

população. (KOTLE R; KELLE R, 2006). 
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5 SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CONSUMIDOR  

 

 As e mpresas que busca m se mantere m no m ercado,  necessita m  direcionar 

suas forças para a necessidade dos clientes, consequente mente  proporcionando-

lhes u m nível de satisfação excelente. Para Sales (2016), é muito im portante que as 

e mpresas não busque m so mente satisfazer seus público e sim atender suas 

necessidades e desejos mantendo-se assim se mpre posicionados nas mentes de 

seu público alvo.  

 

Os clientes são capazes de impulsionar ou derrubar um negócio. Um cliente 
pode ser uma organização, uma empresa, um usuário dos 
produtos/serviços ou um consumidor final. É quem compra os 
produtos/serviços oferecidos pela empresa na ponta final da cadeia de 
transações. É ele quem determina direta ou indiretamente se o negócio será 
bem-sucedido ou não. Por essa razão, o cliente deve ser encarado como o 
principal patrimônio da empresa (CHIAVENATO, 2007, p.207). 
 
 

Kotler (apud SALES, 2016), afirma que a satisfação é co mo o sentimento de 

prazer ou desapontam ento resultante da co mparação do desem pe nho esperado 

pelo produto ou serviço e m relação as expectativas da pessoa. Para Engel et al. 

(apud SALES, 2016) a satisfação pode ser considerada co mo u ma avaliação pós-

consu mo e m que a alternativa escolhida  supere as expectativas da  co mpra.   

Então os julga mentos dos atributos do produto ou serviço propo rciona m, 

estão e m u m nível de experiência co mpleta de consu mo, que pode ser agradável ou 

não. A satisfação do consu midor é a atitude geral sobr e o produto ou serviço após a 

co mpra ou uso. (SALES, 2016). 

 Para a satisfação leva à repetição de co m pra, aceitação de outros produtos 

na mes ma linha, be m co mo o one to one favorável. Se isso estiver correto, então o 

conheci mento dos fatores que afeta m a satisfação do consu midor é essencial. Tal 

satisfação citada pelo autor leva a co mbinação da satisfação co m o co mporta mento 

do consu midor, uma vez que a satisfação advé m do estág io pós-com pra que é alé m 

das ideia dos autores. Logo, as organizações deve m pensar estratégias que 

supere m o relacionam ento co m o consu mido r. O cliente busca satisfação 

valorizando todos os processos de u ma e mpresa, passando pelo início do processo 

produtivo, até o consum o final. Esses processos considerados pelos consu midores 

passa desde o atendim ento, a oferta de serviços , qualidade do prod uto co mo suas 

características, vantagens e benefícios. (CAR D O Z O apud SALES, 2016).  
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É no mo mento de situação de pós-consu mo  que ocorre que o cliente avalia a 

situação de uso, as e mpresas necessita m direcionar seu foco para o mercado 

consu midor, pois o cliente busca por fazer co mparações entre produtos e serviços 

oferecidos, quais são os benefícios receb idos, a satisfação ou insatisfação é 

equacionada pelo consu midor avaliando o ele que recebe e o que estava esperando 

receber. (SALES, 2016). 

Portanto, a satisfação é percebida quando o consu midor  adquire  u m produto 

ou serviço e te m a possibilidade de co m pará-lo co m suas expectativas ou, até 

m es mo co m produtos e serviços que concorrentes que prom ete m o mes mo 

resultado. Se essa expectativa não for atendida o consu midor estará insatisfeito.  

(CEST A RIA, 2017). 

 

 5.1  Relacionamento com o cliente 

 

 O relaciona mento entre a empresa e o cliente é muito importante para 

a mbos, pois a e mpresa te m a possibilidade de se manter e m contato direto co m seu 

cliente, facilitando assi m o reconheci mento de suas necessidades e desejos. O 

relaciona mento co m o cliente vai alé m de simples mente criar u m canal de pós 

venda. Abrange desde as bases de dados  de clientes co m histórico de co mpras,  

preferências, dados de mográficos e geográf icos até a criação de laços e interações 

co m esses clientes.  

Alves (2014) entende  que o relaciona mento co m o cliente te m objetivo de 

estreitar as relações e interações co m o consu midor, proporc ionando assim e m se us 

produtos maior valor agregado e direcionado para atender as necessidades e 

desejos do seu público -alvo. 

As estratégias de relaciona mento resulta m na fidelização dos clientes, essa 

fidelização que te m co mo objetivo principal construir e sustentar as relações entre 

e mpresas e clientes já existentes. O custo  para uma e mpresa conquistar novo s 

clientes, pode ficar entre cinco a sete vezes m aiores do que manter os já existentes, 

então o esforço para criar uma retenção de clientes é primordial para o sucess o da 

e mpresa. (KO TLE R, 1998).  

A concorrência pode  oferecer u m produto similar co m u m preço mais 

co mpetitivo ou pode  buscar diferencial no produ to fazendo  co m o que os 

consu midores opte m por consu mir seus produtos. Portanto, manter o foco so mente 
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no produto ou no preço não é suficiente para manter um cliente fidelizado a marca e 

a e mpresa. É importan te satisfazê-los, criando assi m, um relacionam ento durável e m 

que há benefícios para todos.  

 

5.1.2 Fidelidade do consumidor 

 

 Quando há superação das expectativas dos clientes e m relação à sua 

satisfação, o resultado é a fidelidade do cliente. O segredo para criar fidelidade é 

entregar um alto nível de valor para o cliente . Entende-se que o consu midor faz u m 

julga mento entre custo  benefício e decide consu mir ou não, ou seja , ser fiel ou não a 

u ma deter minada marca. (SALES, 2016). 

 

As empresas baseadas na fidelidade devem lembrar-se de três regras 
básicas: alguns clientes são intrinsecamente previsíveis e fiéis; alguns são 
mais rentáveis que os outros; e, por último, alguns acharão que os produtos 
e serviços da empresa são mais valiosos que os de seus concorrentes. 
Nenhuma empresa pode satisfazer todas as necessidades de todos os 
consumidores. Portanto, é preciso concentrar-se em determinados clientes 
e fazer todo o possível para conservá-los – elaborar políticas de preços, 
linhas de produtos e níveis de serviço voltados para o crescimento de sua 
fidelidade. ( REICHHELD, 2000, p. 03). 
 
 

O consu mo contínuo do consu midor em relação a uma deter minada marca, 

produto ou serviço caracteriza co mo fidelidade do cliente. Para Ko tler e Keller ( apud 

G A R CIA et al., 2015), quanto maior a relação entre clientes e empresa,  maior é a 

probabilidade desse consu midor se manter fiel. Portanto a fidelidade do cliente está 

ligada direta mente à satisfação do cliente, pois quando as expectativas são 

superadas, certa mente esse consu midor não trocará seu hábito de consu mo por 

u ma marca concorrente.  

O retorno dos investim entos da e mpresa em relação aos seus clientes result a 

na fidelidade de seus consu midores, pois as e mpresas que m anté m u m bo m 

relaciona mento co m seus clientes e que prioriza m as necessidades e desejos dos 

m es mos consegue m  atingir rapida mente o nível de satisfação de seus 

consu midores. Assim, clientes plena mente satisfeitos são mais fieis, isso resulta e m 

lucratividade para a em presa.  
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5.2.2 Lealdade do cliente  

 

Nos dias atuais, conquistar a lealdade  de u m cliente , é u ma tarefa 

extre ma mente desafiadora para as e mpresas, pois há u ma  concorrência no 

m ercado. Mes mo a em presa oferecendo um produto ou serviço de qualidade, não 

garante que o cliente  voltará ou até mes m o indicará a e mpresa  para algué m. A 

disputa por mercado está cada vez mais co m petitiva , por isso é necessário utilizar os 

fatores existentes para influenc iar as atitudes  do consu midor, de modo que desperte 

seu interesse, necessidade, von tade ou desejo de algu ma forma. (GAR CIA et al., 

2006). 

Para Kotler (apud GAR CIA et al., 2006)  lealdade é a medida do volu me de 

co mpras que os clientes faze m e m relação ao total co mprado de todas as empresas 

que vende m o mes mo  produto ou serviço. Portanto, para conquistar a lealdade da 

clientela, a empresa deve influenciar suas atitudes positiva mente para que se mpre 

tenha motivos para retornar.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo , conclui -se qual é a im portância do co mporta mento do 

consu midor para o entendimento do m ercado de consum o. O estudo do 

co mporta mento do consu midor propicia condições para as empresas co mpetire m de 

u ma forma mais eficiente no mercado.  

Co m o grande crescim ento da concorrência, empresas co m pensa mento 

voltado para o mercado, consegue m entender o consu midor e se co municar de 

forma mais efetiva, fazendo co m que sua mensage m atinja seu público -alvo, 

conquistando, satisfazendo e fidelizando mais c lientes e consequente mente obtendo 

m ais lucros. O entend imento do co mporta m ento do consu midor possibilita para as 

e mpresas maior poder de co mpetição, pois elas estão se mpre perto dos seus 

clientes e assim consegue m se diferenciar de seus concorrentes.   

Desta for ma, o referido estudo de monstrou co mo é possível para u ma 

e mpresa utilizar do conhecimento do co mpo rta mento do consu midor para entender 

suas necessidades e desejos, conseguindo  assim influenciá -los, a partir de vários 

fatores, no processo de decisão de co mpra.  



18 

 

Portanto é necessário  que gestores e profissionais do mercado faça m uso 

correto do entendimen to do mercado de consu mo, pois só assim terão sucesso e m 

suas ações e pro moç ões conseguindo assi m alcançar os objetivos organizacionais.  
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