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Entender o comportamento do consumidor por  

meio de  sua cultura, seu status social e  

econômico, fatores demográficos e grupos de  

referência é uma  ação fundamental para as  

organizações, em  especial as  varejistas, que  

almejam crescer com o aumento de  vendas e, 

claro, com o aumento do número de  clientes  

ativos.  

O estudo do comportamento do 

consumidor ocupa posição de relevância, afinal, 

se tornou uma das mais importantes e  complexas áreas do marketing, a qual, 

analisa os processos  envolvidos nos  casos em que indivíduos ou grupos de 

indivíduos selecionam, compram, usam ou dispõem de  determinados 

produtos, serviços, ideais ou  experiências para  satisfazer  suas  necessidades  

e  seus desejos.  

Portanto, depende do entendimento tanto dos profissionais da  área de  

administração e marketing quanto das organizações como um todo sobre o que  

satisfaz e não satisfaz os consumidores. Definitivamente, análise  de  tendência  

não  é uma ciência exata, ao contrário do que muitos praticam, para se  ter  

resultados é necessário um  empenho diário na particular  tarefa  de  se  cruzar 

dados. Não há fórmula pronta, para se  entender as  direções do futuro é 

importante  observar: seu segmento de  atuação;  seus trendsetters 

compreendidos como os  formadores  de opinião e acompanhar ou realizar 

pesquisas sobre economia, política, cultura e assuntos relacionados ao 

indivíduo e à sociedade, para  se  chegar aos macrocomportamentos que,  em 

geral prevalecem em destaque por pelo menos uma década. 

A tendência nada mais é do que a tradução de desejos e 

comportamentos. O importante é saber como usar as informações para 

direcionar o seu negócio? Geralmente se pensa no consumidor como uma 

pessoa que identifica uma necessidade ou desejo, faz uma compra e, então 

dispõe do produto durante os  três  estágios do processo de  consumo (pré-

compra, compra e pós compra). O consumidor é o elemento mais relevante 

para se elaborar estratégias de marketing. Mais seletivo, com muitas opções de 

compra, argumentos puramente  comerciais como preço e promoção não  

assegura o seu   encantamento. É nesse ponto que as previsões e as 

tendências de comportamento de compra devem ser consideradas para auxiliar 



 

no consumo futuro assegurando o sucesso de uma marca independente do 

setor e porte  empresarial.  

A ideia principal é mostrar que uma marca pode  pertencer a um lifestyle, 

ou  seja, quem  tem um determinado estilo de vida deve conhecer certas 

marcas. O consumo não é gerado por um indivíduo apenas, e sim por um 

grupo com interesses em comum, seus  desejos se conectam e se  entrelaçam 

num conjunto de  estímulos que surgem dos principais  comportamentos da  

atualidade.  

Sempre que se considera uma macrotendência, é preciso decifrar o  estilo 

de vida do grupo que ela reflete. Como  exemplo verifica-se que a  era  da 

internet gerou comportamentos que podem ser traduzidos como tendências tais 

como: 

Os CONECTADOS se seu público nasceu depois dos anos de 1980, a 

comunicação mais eficaz para se chegar a ele é a internet. Como seu  

comportamento caracteriza-se por interessar e desinteressar por algo com a 

mesma rapidez ,é preciso acompanhá-lo diariamente. Para esse consumidor, 

as redes sociais, em especial o Facebook, são ferramentas de  alcance 

imediato. 

A clinica de depilação Espaçolaser aderiu ao movimento virtual e  fez o 

reposicionamento de sua marca baseado no Facebook. Sob o slogan ”Bem- 

estar além da pele”, oferece diariamente sorteios e ações que incentivam um 

estilo de vida mais ligado ao conforto e à modernidade. 

Os POP UP sob a mesma influência da internet, esse público caracteriza-

se por ser ágil que anseia por novidades o tempo todo, batizado de Pop Up 

com poder aquisitivo e cultural mais elevado procura por produtos e  serviços 

diferenciados e  até únicos. Esse consumidor  vai em sentido contrário ao da 

tendência  de share, ou seja, compartilhar tudo com todos.  

Da mesma forma que novos consumidores apresentam comportamentos 

diferenciados, surgiram novas  tendências sociais decorrente  ao  aumento da 

população mundial e o deslocamento das  economias ampliando as  fronteiras 

entre os gêneros. Denominado de GENDERS podendo ser  unissex ou  

assexuado, androgênio ou homossexual geração que se despiu de 

preconceitos . 

Se sua marca pretende conquistar esse mercado ela também precisa se  

despir, para oferecer um grande  portfolio de serviços e produtos que agrupem 

esses consumidores . 

Já os ADULESCENTES, adultos que se permitem continuar realizando os 

planos da juventude, graças ao  aumento da perspectiva e da qualidade de 

vida, são  conscientes , organizados, planejam com  antecedência, não 



 

poupam esforços já que  além de  realizar sonhos também têm consciência  de 

que o tempo passa rápido. Projetar  lojas  especializadas para oferecer 

produtos e  serviços para esse público  aponta-se como oportunidade.  

Conhecer o comportamento de compra dos consumidores requer alguns 

conhecimentos específicos sobre como se relacionar com eles, como conhecê-

los e como tratá-los. Essa tarefa exige acompanhamento constante por parte 

da empresa, sendo recompensadora à medida que são desenvolvidos 

relacionamentos duradouros e  rentáveis, uma vez, que permite conhecer os 

fatores que podem impedir um bom relacionamento entre  eles e a empresa . 

O comportamento de compra tem como pilar um momento complexo e, 

por que não dizer, delicado para o cliente, pois ele deve ser tratado como se 

sempre tivesse razão. Pode  até não estar correto , mas a razão final deverá 

ser  a sua. 
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