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Este artigo  pretende, através de um estudo exploratório, elucidar de forma acessível e 
didática as várias faces do consumidor por meio da análise da cultura,  dos valores que devem 
ser seguidos e respeitados pelo indivíduo e da realidade exercida pela propaganda nos meios 
de comunicação, entre outros. Abordaremos, também, os estudos do comportamento do 
consumidor como resultado de um esforço interdisciplinar que envolve a psicologia, a 
sociologia, a economia, a antropologia, as forças sociais e os fatores individuais, além de 
estabelecer um breve relacionamento com a cultura, diante da  internacionalização dos 
produtos, bem como com a  questão ética. Exemplificaremos a pesquisa através de um 
pequeno estudo de casos.  

A nossa sociedade atravessa um período de constantes e aceleradas mudanças de 
valores e hábitos sociais. Nesse contexto, o próprio consumidor, enquanto ser social que é, 
vive momentos críticos de sua evolução e a percepção desta, embora complexa, faz-se cada 
vez mais necessária. 

Mas, afinal de contas, será que as empresas entendem seus consumidores? Não muito, 
pelo que indicam estatísticas feitas  nos EUA, uma vez que 80% dos produtos que são 
lançados fracassam, provavelmente porque não satisfazem  às verdadeiras necessidades das 
pessoas. 

Segundo estudiosos em comportamento do consumidor1, as empresas precisam 
organizar uma série de “pistas coordenadas” que, coletivamente, atendam ou superem as 
necessidades  emocionais  e as expectativas dos consumidores. Eles falam em duas categorias 
específicas de pistas:  uma é das pistas relativas ao funcionamento do produto ou serviço em 
si; a outra diz respeito às emoções. Eles vão mais longe ao afirmar que os elementos que 
influenciam o comportamento de compra do consumidor são as chamadas “forças sociais”, ou 
seja, as tendências demográficas, geográficas e econômicas.  

O consumidor dia-a-dia torna-se cada vez mais exigente, em virtude das inúmeras 
opções de escolhas que possui em relação aos produtos e serviços que deseja adquirir para 
satisfazer as suas necessidades e anseios. Diante disso, as empresas devem ter real percepção 
dos benefícios que podem ter a partir da compreensão do comportamento do consumidor para 
conquistar tal satisfação. 

A satisfação pela compra de um produto ou serviço está ligada a certas sensações de 
prazer que o consumidor imagina estar levando à satisfação da necessidade. O que realmente 
satisfaz as necessidades não são fatores necessariamente percebidos pelo consumidor, quer 
dizer, não estão muitas vezes ao nível do consciente. 

Quando o consumidor entra em um estabelecimento para comprar um produto ou 
contratar um serviço, ele carrega, por trás desse desejo ou necessidade de compra,  outras 
necessidades embutidas. É uma gama muito grande de sentimentos e desejos  que estão 
escondidos  e,  às vezes,  nem o próprio consumidor consegue explicar, ou mesmo tem 
consciência de quais são eles. 

                                                 
1 Tudo sobre o Comportamento do Consumidor. HSM Managment. nº. 37, março-abril, 2003. p.51 - 79.  
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Uma árdua tarefa dos profissionais de marketing, neste novo milênio e século 
profundamente competitivo e quando o mercado é disputado pelas várias situações e opções, é 
tentar interpretar e entender os “sentimentos e desejos” e transformá-los em ações concretas  
para a conquista de consumidores cada vez mais fiéis aos seus produtos e suas marcas. 
Compreender o seu comportamento é tarefa vital, principalmente quando se relaciona o tema 
com o segmento varejo. O “pai do comportamento do consumidor”, Roger Blackwel, autor 
dos livros Consumer Behavior:From the Edge of the World (1995) e  From Mind to Market: 
Reinventing the Retail Supply Chain (1997), lançado no Brasil com o título Da Criação ao 
Mercado, pela Editora Campus2,  diz que as chamadas “forças sociais”, juntamente com os 
atributos individuais, são os fatores que influenciam o comportamento humano. Por isso, o 
estudo de comportamento do consumidor deve analisar as forças sociais e os fatores 
individuais (como o estilo de vida, a personalidade, os temas de interesse, as atividades e as 
opiniões de cada um), pois, ao mudarem, essas forças criam oportunidades para novos 
produtos e para o abastecimento correto dos existentes.        

Segundo o autor, o segredo está em pensar como o consumidor. Para poder fazê-lo, os 
fabricantes e varejistas precisam conseguir um contato íntimo com a mente do consumidor. 
Dentro dessa linha de pensamento, existem os focus groups3 e as pesquisas, bem como 
estudos mais profundos do que ocorre nos pontos-de-vendas. O focus groups é uma 
ferramenta que auxilia a ouvir o consumidor  e o autor comenta que,  se você quer saber o que 
um consumidor pensa, pergunte e escute. Pergunte novamente para ver se entendeu direito. E, 
antes de  dar o que eles querem, pergunte e escute outra vez. É para isso que se aplica a 
ferramenta focus groups, segundo Roger Blackwel. 

Não se trata de uma tarefa fácil, pois constantemente somos confrontados e 
interpelados por  concursos, pesquisas, ofertas de pequenos brindes ou preços atrativos nos 
vários pontos de vendas que freqüentamos. São vários os fatores que têm fomentado a 
crescente importância das promoções de vendas para o dinamismo comercial das empresas. 
Por um lado, face à pressão agressiva e competitiva, os gestores procuram resultados 
significativos e imediatos, como alternativa  à implementação de políticas de longo prazo, 
pois muitos mercados já atingiram a maturidade e têm taxas de crescimento muito baixas. São 
necessárias, sobretudo, estratégias que possibilitem o crescimento das vendas, seja com 
produtos de inovação ou de substituição. Por outro lado, são cada vez mais colocadas 
interrogações quanto à eficiência de “merchandising” e publicidade, levando-se  em conta o 
"bombardeamento ou lavagem cerebral" diária a que os consumidores estão sujeitos, fato que 
os tornam, às vezes, descrentes, além do fato da sua atenção estar repartida por diversos 
canais. Entretanto, o desenvolvimento da logística, modernizando e ampliando os canais de  
distribuição  que rapidamente se tornaram essenciais para a venda da maioria dos produtos de 
grande consumo, aumentou a pressão concorrencial sobre os produtores, fazendo com que 
eles investissem mais no ponto de venda, como resposta às exigências negociais impostas 
pelas grandes cadeias de distribuição. À distribuição interessa impulsionar os seus produtos 
através de degustação e demonstrações, tômbolas de sorteios, tipos de gôndolas associados a 
reduções de preço, entre outras promoções de vendas, como formas de animar a loja e,  assim, 
atrair mais clientes. Todos esses acontecimentos exaltam a competição comercial, tornando o 
consumidor mais sensível ao preço e mais exigente nas suas escolhas. 

                                                 
2 Roger BLACKWEL, 1997. 
3 Focus groups, segundo a pesquisadora Bonnie GOEBERT HSM Managment, nº 37, março/abril 2003 é uma 
técnica de pesquisa qualitativa. Esses grupos conseguem descobrir a conexão emocional que liga um produto ou 
serviço ao seu usuário. 
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  Ora, sabendo que diferentes consumidores apresentam comportamentos distintos 
quanto às promoções de vendas, privilegia-se, nesta pesquisa, uma análise individual capaz de 
evidenciar tais reações. 

  Se bem que,  orientado para o comportamento do consumidor em geral, o estudo 
das promoções de vendas incide especialmente sobre as reações do consumidor quanto aos 
bens de grande consumo. 

Ao estudarmos o comportamento do consumidor, objetivamos analisar os fatores que 
influenciam o seu comportamento perante as suas várias decisões de compras, seja de um bem 
durável (como uma casa ou um automóvel)  até a compra de um bem de consumo diário (um 
pacote de arroz ou uma lata de leite condensado), estudando os seus processos de pré-compra, 
compra e pós-compra e até que ponto os fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos e 
promocionais têm, de fato, influência nessa decisão. 

 
Comportamento de compra sob a visão psicológica 
 

Os motivos internos e incentivos também exercem uma força muito grande na 
motivação para a compra, além da necessidade de bens de consumo pelos consumidores. A  
degustação é prática muito usada em supermercados e feiras, uma vez que  a necessidade 
física pode gerar a fome. Por exemplo, a  presença de balcões especiais ou bandejas,  com 
demonstradoras servindo aos interessados uma amostra do novo produto nos pontos de venda,  
facilita a necessidade que o consumidor tem em adquirir o produto. Segundo Blessa4, o índice 
de eficácia desse tipo de promoção pode acrescer as vendas em até 49%, sendo uma prática 
bastante apreciada pelos profissionais de marketing para lançamento de novos produtos ou 
introdução de novos sabores no mercado. A autora  acrescenta: “numa ação de degustação é 
importante ouvir e anotar todos os comentários dos consumidores sobre o produto, para 
detectar seu nível de satisfação e aprovação”. A motivação dada pelos incentivos é de 
extraordinária importância na análise mercadológica, uma vez que o esforço de marketing é 
baseado na promoção de estímulos visuais e envolve o estabelecimento de pontos de desejos, 
que podem levar as pessoas ao consumo, à necessidade de compra e,  por conseqüência,  ao 
hábito.A Dissonância Cognitiva é qualquer conhecimento, opinião ou crença acerca do 
ambiente, acerca de si próprio ou acerca de um comportamento: é um posicionamento do 
indivíduo dentro do seu meio ambiente psicológico. Dissonância é entendida como sendo a 
existência de comportamento não ajustado às relações cognitivas. Dissonância cognitiva é o 
estado mental que leva o indivíduo a tentar reduzir qualquer carência ou deficiência da 
cognição. O princípio da dissonância cognitiva está centrado no fato de que o indivíduo 
acumula uma série de informações que não são psicologicamente associáveis entre si, porém 
o cérebro humano trabalha para torná-las mais coincidentes. Os estudos das teorias de 
motivação, tanto a cognitiva como a Behaviorista5, são ferramentas que, se bem trabalhadas, 
são fortes aliadas do profissional de marketing ou de promoção e vendas, na divulgação e 
esforço de aceitação de um novo produto no mercado.  Portanto, o processo cognitivo tem 
duas funções no comportamento do consumidor: de caráter proposital, quando influencia o 
indivíduo para satisfazer suas necessidades, e de caráter regulador na medida que determina a 
direção que o consumidor toma em relação à satisfação de suas necessidades. 

As Teorias de Personalidade também têm um papel importantíssimo no estudo do 
consumidor, pois cada indivíduo apresenta suas características pessoais de personalidade e as 

                                                 
4 Regina BLESSA, 2001, p. 97. 
5 Teorias de Motivação: 1. Escola Behaviorista: ação e reação vão além do consciente, é muito mais um estado 
emocional de difícil pesquisa.  2. Escola Cognitiva: ação e reação são processos dados ao nível do consciente. 
Uma vez que a pessoal sofre um estimulo, ela irá buscar informações para delinear uma resposta viável.  
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expressa nos seus hábitos de consumo de bens e serviços. Portanto, o estudo da personalidade 
é o único caminho seguro para a estratégia de marketing delimitar um conjunto de 
características pessoais,  de forma a estabelecer uma categoria que represente um composto 
relativamente homogêneo, caracterizando, dessa forma, um segmento de mercado realmente 
representativo. Partindo desse princípio, fica claro que os consumidores tomam decisões de 
consumo embasados em fatores emocionais. Por essa razão é que podemos enfatizar que as 
campanhas publicitárias que focam a vantagem racional do produto ou criam tensão de auto-
defesa acabam por comprometer seriamente o desempenho comercial do produto ou serviço.  

Carl Jung6, que foi um contemporâneo  de Freud, deu uma extensa contribuição para a 
psicologia moderna contemporânea. Suas teorias e percepções relativas aos tipos de 
personalidades são particularmente relevantes para o estudo do comportamento do 
consumidor. Os tipos de personalidades junguianas são agrupados em quatro pares de 
dimensões psicológicas: (1) sentimento-intuição, (2) pensamento-emoção, (3) extroversão-
introversão e (4) julgamento-emoção. Cada um desses quatro pares de dimensões revela duas  
características distintamente diferentes da personalidade, oferecendo um quadro que 
demonstra como os consumidores respondem ao mundo à sua volta: 

 
Resumo das características de tipos selecionados de Personalidade Junguianas: 
 
Sentimento-Pensamento (ST): 
 racional ao tomar decisões; 
 lógico e empírico nos pontos de vista; 
 toma decisões seguindo uma orientação “objetiva”; 
 avalia fortemente considerações econômicas – muito sensível ao preço; 
 irá fazer um considerável esforço para obter informações antes de  tomar decisões; 
 evita riscos; 
 o materialismo reflete motivos pessoais ou particulares (i.e., identifica-se com objetos 

materiais ou “coisas"); 
 horizonte de curto prazo ao tomar decisões. 

 
Sentimento-Emoção (SF): 
 ponto de vista empírico; 
 estimulado por valores pessoais em vez de lógicos; 
 toma decisões seguindo uma orientação “subjetiva”; 
 tem possibilidade de considerar outros quando toma decisões; 
 divide o risco com outros; 
 o materialismo reflete como os objetos irão impactar outros (i.e., cônscio de status) 
 horizonte de curto prazo ao tomar decisões. 

 
Intuição-Pensamento (NT): 
 tem ou teria uma visão ampla da situação pessoal; 
 confia fortemente na imaginação, mas usa a lógica ao abordar decisões; 
 imagina uma ampla faixa de opções ao tomar decisões; 
 pesa as opções mentalmente; 
 pronto para assumir risco ou ser especulativo nas decisões; 
 horizonte de longo prazo ao tomar decisões. 

 
Intuição-Emoção (NF): 
                                                 
6 Carl JUNG, 1921. 
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 tem uma visão ampla da situação pessoal ou do mundo; 
 imagina uma ampla faixa de opções  ao tomar decisões;  
 altamente “orientado para pessoas”- tem possibilidade de considerar as opiniões de outros; 
 toma decisões seguindo uma orientação subjetiva; 
 é menos sensível ao preço; 
 busca o risco (busca aventura e novidade); 
 horizonte de tempo indefinido ao tomar decisões.7 

  
É muito importante estudar as características psicológicas  do consumidor para se 

obter sucesso com a pré ou pós venda, mas tão importante quanto essas características são os  
aspectos culturais e comportamentais do consumidor. Blackwell8  afirma que “o que provoca 
a decisão de compra são as forças sociais e fatores individuais, como o estilo de vida, a 
personalidade, os temas  de interesse, as atividades e as opiniões do consumidor”. 

 Na teoria do traço também se pode  estudar o consumidor, pois um traço é uma 
característica particular da personalidade de um indivíduo que pode ser medida e observada. 
Alguns trabalhos já identificaram 17.953 traços, que podem ser classificados como: 
motivacionais (agressividade, persistência, regularidade, interesses vocacionais, necessidades, 
atitudes e interesses) e temperamentais (geral, emocional e comportamento social). Os traços 
podem ser observados no comportamento do indivíduo ao responder  certas questões, 
estabelecendo, dessa forma, correlação entre os traços individuais e hábitos de consumo. Isso 
pode ser percebido, por exemplo, através de uma pesquisa em uma determinada região ou 
Município com o objetivo de detectar  o que é mais importante para o consumidor daquela 
região (preço, serviços oferecidos, atrativos do pós vendas, etc).  

 
Comportamento dos clientes frente aos produtos e serviços ofertados 

 
Vive-se uma era de grandes transformações. Com a globalização não estamos mais 

limitados às fronteiras físicas da cidade ou do país, pois estamos em uma sociedade onde a 
informação flui de forma instantânea e, tanto profissionais quanto as empresas necessitam de 
constantes atualizações para acompanharem as mudanças (econômicas, políticas e sociais) e 
para serem competitivas. 

A atividade econômica é bastante sensível às turbulências políticas e as  instabilidades 
econômicas, o que se expressa através do comportamento inquieto de seus agentes. A 
volatilidade das taxas de juros, as constantes alterações em produtos, sucessivas mudanças na 
legislação, proliferação de índices, etc. fazem com que produtos sejam desenvolvidos, 
desativados, reativados, alterados e mesclados. Desse modo, é de real importância ter 
adequado conhecimento para analisar o ambiente empresarial e o cenário econômico onde 
está inserido, com o intuito de afastar ameaças, aproveitar oportunidades, estruturar 
operações, desenvolver produtos, maximizar retornos, avaliar riscos, identificar o potencial 
competitivo da empresa, dos concorrentes e, conseqüentemente, conquistar o cliente, que 
adquiriu um papel relevante no estudo do cenário mercadológico, sendo fundamental analisar 
o seu comportamento antes, durante e após a aquisição de um produto ou serviço. 

O entendimento do comportamento de compra do cliente representa uma das áreas 
mais complexas e delicadas do marketing e, segundo Heth9, pode ser definido como: 
atividades físicas e mentais, realizadas por clientes de bens de consumo e industriais, que 

                                                 
7 Leon G. SCHIFFMAN, 1997. p. 88. 
8 Roger BLACKWELL, 2003. 
9 J. N. HETH, 2001, p. 29. 
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resultam em decisões e ações de como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como 
pagar por eles . 

Compreender o comportamento dos clientes é a chave do sucesso das organizações, 
pois o cliente é o foco e a orientação para os negócios. Desse modo, nenhuma empresa pode 
se abster de ações que visem o diálogo, o relacionamento e a retenção de seus clientes. 

             
“Um cliente é a pessoa mais importante na empresa – em pessoa ou por carta (...) O 
cliente não depende de nós, nós é que dependemos dele. O cliente  não  é  algo  que 
interrompe nosso trabalho, ele é o propósito de nosso trabalho. Não estamos fazendo 
um favor em serví-lo, ele é que está nos fazendo um favor ao nos conceder a 
oportunidade de fazê-lo. O cliente não é alguém com quem precisamos discutir ou 
argumentar – ninguém jamais ganhou uma discussão com o cliente. Cliente é uma 
pessoa que vem a nós com seus desejos, e nosso trabalho é satisfazê-lo de uma 
maneira que seja atrativa para ele e para nós”.10   

 
A sociedade apresenta padrões peculiares de comportamento. Os impulsos para 

consumir são ditados por uma bem estruturada cadeia de informações. Televisão, jornais, 
revistas, Internet, rádio, cinema e uma série de outros meios ditam as regras 
comportamentais. Pode-se dizer que o modo como o cliente se comporta diante do mercado é 
cíclico e adquire novas feições através dos anos. Um exemplo simples de curiosa inversão de 
valores: nas décadas de vinte e trinta, as mulheres tinham um corpo mais robusto, as formas 
eram arredondadas. De fato, nessas décadas, o que imperava era a estética das gordinhas. Nas 
décadas de 80, 90, e nos dias atuais, o padrão estético é ditado pelas top models, que são, 
invariavelmente, magras. A beleza está em evidência. Este exemplo demonstra que o 
comportamento muda drasticamente e isso afeta de modo ímpar os estilos de compra. 

O processo de análise e a eventual decisão de compra funcionam à base de estímulos 
de diversas naturezas. Os próprios indivíduos que compõem a sociedade criaram códigos e 
estímulos entre si. Existem vários tipos de influência, que nascem da relação entre as pessoas. 
Por exemplo, um cliente é levado a escolher uma empresa, marca ou produto por meio da 
influência da família, dos amigos ou, simplesmente, utiliza a opinião dos outros para julgar se 
quer ou não determinado produto ou serviço. Nesse caso, as pessoas norteiam suas atitudes 
pelo julgamento das outras. Daí a importância de satisfazer plenamente o cliente, pois ele, é o 
disseminador maior das corporações. Há também  a influência que acontece no íntimo de 
cada pessoa. São os impulsos, percepções, atitudes e hábitos. A complexidade reside no fato 
de que cada região do planeta apresenta um tipo de indivíduo. As pessoas não apresentam um 
comportamento linear. Existem nuances de personalidade e aspectos culturais que precisam 
ser levados em consideração, cada pessoa, por si só, apresenta peculiaridades. 

Em sentido restrito, para a psicologia o comportamento é a designação genérica de 
cada modo em face de um estímulo presente em qualquer atividade, fato ou experiência 
mental, passível de observação direta ou indireta. A sociologia afirma que o comportamento é 
a união de todas as maneiras de agir, relacionadas com a presença ou influência de outros. 
Diante dessas conceituações, é possível identificar dois pontos. O primeiro é que o 
comportamento pode ser observado e, eventualmente, analisado e quantificado, implicando 
em dizer que é possível estabelecer dados comportamentais. O segundo ponto é que o 
comportamento do cliente é instável.   

As empresas varejistas devem investigar os padrões comportamentais, as tendências e 
as necessidades e investir justamente para satisfazer as necessidades de atualização, ou seja, a 

                                                 
10 P. J. VIOTTO, 1997.  
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empresa deve estar em constante evolução, pois a sociedade contemporânea é extremamente 
mutável. 

O comportamento de compra dos clientes é influenciado por quatro fatores: culturais, 
sociais, pessoais e psicológicos, os quais não podem ser controlados pelos profissionais de 
marketing, mas devem ser analisados para adequar os produtos aos novos perfis do 
consumidor. Devem os profissionais aprender sobre o comportamento do cliente através das 
pesquisas de marketing, bem como da experiência do seu dia-a-dia.  

 
A seguir, quadro demonstrando  as seis etapas de uma decisão de compra.  
 

O processo de decisão de compra, segundo Blackwell11 
Etapa Como o consumidor age 
1 Identifica a necessidade ou o problema (é a diferença entre o que quer para si mesmo 

e o que percebe de sua situação atual) 
2 Busca informações para encontrar aquilo que satisfaça  a necessidade detectada 
3 Avalia as opções disponíveis em função da importância que confere a certos atributos 

ou benefícios do produto ou serviço  
4 Realiza a compra propriamente dita – e há fatores que influenciam neste momento, 

como a facilidade e a rapidez para efetuar a transação 
5 Utiliza o produto ou serviço. Este estágio é que produz satisfação ou insatisfação,  

que pode ou não construir fidelidade 
6 Tem um potencial de “desinvestimento”, em face de questões ambientais ou sociais 

que envolvam o produto/serviço ou a empresa 
Fonte: HSM Managment nº 37, março-abril/2003, p.57 
 
A cultura é o mais básico determinante dos desejos e do comportamento de uma 

pessoa, pois abrange as percepções, preferências e comportamentos que ela aprende na 
família e em outras instituições. 

Na expectativa de lançar um novo produto ou serviço no mercado, os profissionais de 
marketing ficam atentos às mudanças culturais. Por exemplo, há uma grande preocupação 
com a saúde e com a beleza física; isso desencadeou uma enorme indústria de equipamentos 
de ginástica e busca por produtos lights. 

Dentro da cultura temos a subcultura, que é entendida como muitas culturas dentro de 
uma cultura que possui valores e estilos de vida distintos. As classes sociais, isto é, as 
divisões relativamente permanentes e homogêneas em uma sociedade cujos membros 
partilham de valores, interesses e comportamentos similares, também estão inseridas no fator 
cultura. 

O comportamento de consumo é influenciado também por fatores sociais, tais como 
os grupos de referência, família, papéis sociais e posições do consumidor. 

Os grupos de referência, família, amigos, organizações sociais e associações 
profissionais afetam fortemente a escolha dos produtos e marcas. A posição de cada pessoa 
em cada grupo pode ser definida em termos de papel e status. Um comprador escolhe 
produtos e marcas que refletem o seu papel e status. Segundo Kotler12, “grupos de referência 
são influência direta (face a face) ou indireta sobre as atitudes ou comportamentos das 
pessoas”. Os consumidores jovens têm necessidades diferentes dos mais idosos. Pessoas com 
renda mais elevada apresentam um padrão de compra diferente daquelas com renda menor. 
As mudanças demográficas acentuam-se, mudando o perfil da população. A expectativa de 
                                                 
11 Roger BLACKWELL, 2003, p.57. 
12 Philip KOTLER, 1993. p..83. 
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vida do homem brasileiro amplia-se  a cada ano e hoje, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia  e Estatística), a média é de 62 anos para o homem e 74 anos para a mulher. 

Os fatores psicológicos, tais como motivação, percepção, aprendizado e atitudes são 
os mais complexos de todos.  Segundo Kotler , “O comportamento de compra de uma pessoa 
é o resultado de complexas interações entre todos os fatores culturais, sociais, pessoais e 
psicológicos”.  A teoria da motivação de Freud afirma que as atitudes dos consumidores são 
tomadas inconscientemente e que os mesmos não podem compreender completamente suas 
motivações. Diz ainda Kotler que “Freud assegura que as forças psicológicas reais, que 
expressam o comportamento das pessoas, são altamente inconscientes”. 

A teoria da motivação de Herzberg13 afirma que existem dois fatores motivacionais: 
fatores  insatisfatórios – que causam insatisfação, e fatores satisfatórios – que não causam 
insatisfação. A maneira como uma pessoa age é influenciada por sua percepção de uma 
determinada situação. Duas pessoas com a mesma motivação e na mesma situação podem 
agir de forma diferente. Percepção é o ato, efeito de perceber as impressões colhidas pelos 
sentidos. É o processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam informações 
para formar uma imagem do mundo. O indivíduo age por impulsos. Um impulso é um forte 
estímulo que determina quando, onde e como uma pessoa terá determinada resposta. Hoje, as 
empresas precisam estimular constantemente os seus clientes, pois se  uma não o fizer, outra 
o fará. A crença de uma pessoa é a convicção  que ela possui face aos diversos aspectos do 
mundo. Uma crença é um pensamento descrito que uma pessoa tem sobre algo. As pessoas 
têm atitudes com relação à religião, política, roupas e uma infinidade de assuntos. Uma 
atitude descreve as avaliações cognitivas, emocionais e tendências relativamente consistentes 
de uma pessoa para com um objeto ou idéia. Atitudes levam as pessoas a gostar ou não das 
coisas, a aproximarem-se ou afastarem-se delas. 

Segundo Chiavenatto14, “a motivação existe dentro das pessoas e se dinamiza através 
das necessidades humanas.” A teoria motivacional mais conhecida é a de Maslow15, que se 
baseia na chamada hierarquia das necessidades humanas. 

Para compreender o processo de compra no momento atual pelo qual o varejo passa, 
torna-se necessário compreender o processo econômico de produção e distribuição de um 
produto ou serviço.  

Nas últimas décadas, o consumidor adquiriu um papel relevante no estudo do 
mercado, sendo fundamental analisar o comportamento do ser humano antes, durante e após a 
aquisição de um produto ou serviço.  

Não só as características individuais, os fatores culturais, sociais, pessoais e 
psicológicos atuam no comportamento das pessoas, mas a excelência na satisfação do cliente 
vai desde a pré-compra até a pós-compra.  

O processo de compra passa por três estágios: o pré-compra, a compra e o  pós-compra  
( pós-venda).  

A pré-compra é quando o cliente tem necessidades ou problemas a serem resolvidos 
com a aquisição de um produto ou serviço. A compra é o momento quando o cliente decide o 
que e onde comprar e a pós-compra, em que a satisfação do cliente é a razão de ser da 
empresa. Os três momentos acima citados serão discutidos de modo a identificar os aspectos 
que influenciam o consumidor na relação de consumo. 

 
 
 

                                                 
13 Frederico HERZBERG, 1969 

14 Idalberto CHIAVENATTO, 1994. 

15 A. H. MASLOW, 1975. 
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Pré-compra 
 

A análise do comportamento do consumidor na pré-compra  é tão importante quanto 
na compra propriamente dita. Os fatores que influenciam esse comportamento, como já foi 
dito,  são inúmeros. 

No estágio da pré-compra, o consumidor analisa vários aspectos,  após reconhecer 
uma necessidade ou desejo. Inicialmente ele buscará informações adicionais visando melhor 
caracterizar como atender uma necessidade ou desejo. Nessa fase, o consumidor estará mais 
atento e aberto à fontes de informações e a outras pessoas, visando atenuar eventuais riscos 
percebidos. 

Segundo os especialistas de Marketing, cinco pontos são muito importantes quando se 
faz uma análise do  consumidor na pré-compra: confiabilidade, sensibilidade, empatia, 
tangibilidade e segurança. Confiança é um item de suma importância, pois após a 
identificação da necessidade ou do desejo da compra, o consumidor vai buscar um local que 
lhe ofereça segurança e nisso está embutida a confiança que a marca lhe passa, a durabilidade 
do produto, dependendo do bem adquirido,  e o custo benefício. Um dos erros graves que as 
empresas cometem é pensar que o preço é o fator de maior peso na atração de clientes, nem 
sempre é. Pesquisas indicam que o que importa  não é somente um preço baixo, mas sim que 
os preços estejam numa faixa aceitável: não precisam ser muito altos e também não 
necessariamente os mais baixos. Para conseguir que esses clientes voltem é preciso colocar 
foco em outros atributos da loja, como a atenção oferecida pelo atendentes no ponto de venda, 
a empatia, a sensibilidade e a tangibilidade um local arejado, com boa luminosidade e 
asseado, pois são coisas tangíveis que conquistam e incentivam o consumidor a entrar e fazer 
suas compras em um estabelecimento e não em outro.  

Cabe à empresa ficar atenta aos sinais do mercado a fim de identificar os clientes 
potenciais e procurar neles o máximo de informações, com o intuito de adequar as ofertas às 
suas necessidades. 

Planejar a estratégia de persuasão é fundamental para influenciar o cliente. Quanto ao 
atendente,  deve  cumprimentar o cliente; apresentar-se; ouvir o que o cliente deseja; mostrar 
e enfatizar os benefícios dos produtos e serviços; estar preparado para as objeções; prestar 
atenção no que o cliente deseja; garantir que tudo o que foi prometido seja cumprido; ser pró-
ativo; agradecer sempre ao cliente e fazer mais do que sempre prometeu.  

Diz Vilhena16: “Não se contente com a satisfação do cliente. Procure encantá-lo. Dê 
a ele o aquele algo mais”. Vale salientar um caso de uma empresa líder de mercado no 
seguimento de linha branca que, para despertar a atenção dos clientes, procura, através de 
propaganda em horários nobres, bem como com treinamento diferenciado,  especializar o seu 
quadro de revendedores e representantes. Além disso, em visita aos dealers17 busca os 
melhores locais para exposição de seus produtos, orientando os vendedores a conhecer 
profundamente os produtos e serviços oferecidos por ela, objetivando, com isso, conquistar a 
decisão do consumidor. 

   
A compra   

  
Os consumidores estão inseridos em um mercado com infinitas variedades de produtos 

e serviços e, no ato da compra, acabam ficando com dúvidas para escolher. A todo momento 
há novos produtos e serviços e esses podem ser de “substituição” ou de “acréscimo”. Nesse 

                                                 
16 J. B. VILHENA, dez. 2002. 
17 DEALERS: parceiros comerciais, revendedores de um determinado produto. 
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estágio, o consumidor fará suas opções de compra e realizará as atividades visando a 
aquisição da alternativa escolhida após a análise dos requisitos da pré-compra. 

 Os produtos de substituição podem impulsionar as empresas para o futuro e 
protegê-las contra uma provável rebelião do consumidor, que não possui mais tempo para 
ficar se decidindo quanto a um ou outro produto. Já os produtos de acréscimo são vistos como 
“mais um”. 

 
“ A vida do consumidor acaba se transformando em uma complexa colcha de retalhos 
de centenas de tipos de produtos usados por ele, que, em conjunto constituem um 
número grande demais de escolhas por fazer.” SEALEY.18 
Diante da necessidade de satisfazer os clientes da melhor maneira possível em um 

tempo satisfatório, as empresas estão buscando a simplificação, de tal modo que  se o 
consumidor se decide por uma marca,  a empresa promete mantê-la atualizada, com reposição 
e atendimento constante. Dessa maneira, a tendência é as empresas se fundirem para 
simplificarem seus produtos e serviços, agregando em uma determinada marca os valores 
almejados pelos consumidores. 

O segredo para minimizar o estresse provocado nos consumidores pelo excesso de 
possibilidades de escolha pode estar escondido nos “4 Rs” do Marketing de Substituição: 
recolocar, reposicionar, reagrupar e repor.  

 O quadro  a seguir procura ilustrar e exemplificar como os 4 Rs do Marketing 
de Substituição buscam facilitar a tomada de decisão pelos profissionais de vendas e 
promoção, com a árdua tarefa de recolocar produtos no mercado,  reposicionar o foco da 
marca ou da marca principal, reunir e agrupar produtos dando ao cliente um direcionamento 
único para suas compras e, enfim, repor os produtos de maneira a fornecer ininterruptamente 
produtos sem defeitos e a preço aceitável para consumidores leais. 

 
O impacto do novo marketing 
 

Os 4 Rs Ação Impacto sobre o consumidor Exemplos 
Recolocar Recolocar um 

produto no lugar de 
produtos múltiplos 

Reduz as escolhas, 
poupa tempo. 

Simplifica o cenário 
das marcas, diminui a 
confusão. 

Software de 
Finanças Quicken; 
Acura (modelos 
alfanumérico em lugar 
do Legend, Vigor, 
etc.). 

Reposicionar Tornar a marca 
principal mais acessível 
(via estratégia de preço 
e/ou conjunto de 
características 
reduzidas). 

Proporciona a 
migração para produtos 
melhores dentro de uma 
mesma marca ou com menores 
preços. Reduz o número de 
relações  com diferentes 
marcas ao longo do tempo e 
visa atingir uma classe de 
consumidores com poder 
aquisitivo menor, mas que 
estará tendo acesso a marca 

Mercedes-Benz 
(com a linha classe C); 

Giorgio 
Armani (com a linha 
masculina); 

 
Empresa 

fabricante de 
Eletrodomésticos (com 
o posicionamento no 
mercado de uma linha 
de eletrodomésticos 

                                                 
18 P. S. SEALEY, S. M. Cristol, 1998, p.25. 
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eletro-mecânicos). 
Reagrupar Reunir produtos 

múltiplos em um pacote 
integrado. Dar ao cliente 
um único ponto de 
contato. 

Compras em um só 
lugar poupam tempo (e 
dinheiro, se a prática de preços 
levar em conta  a lealdade). 

Reduz escolhas. 

Rede MCI 
(serviços comerciais 
de comunicações); 

Tektronix; 
David Powel. 

Repor Fornecer 
ininterruptamente 
produtos sem defeitos 
para consumidores leais 
e a preço aceitável. 

Exige menos ou 
nenhum esforço mental na 
decisão de compra, que se 
torna um “músculo com 
movimento involuntário”.  

Pasta de dente 
Crest; McDonald’s; 
Xerox. 

 

Fonte: HSM Management 6 janeiro-fevereiro de 1998. 
Todas as empresas, independentemente  de seu tamanho e capital, necessitam 

satisfazer os seus clientes da melhor maneira possível. Para isso, a compreensão do seu 
comportamento é fundamental. Se os clientes não possuem tempo para se deslocarem de suas 
residências até os estabelecimentos comerciais, cabe à empresa criar condições para atendê-
los em suas residências; se os clientes não querem se estressar no momento da escolha, 
compreenda o seu estilo e dê a eles o que já se acostumaram a comprar.  Para atender a esse 
tipo de situação, a empresa tem que conhecer o cliente, pois a vida moderna, a acirrada 
concorrência, a conveniência, a propaganda, o serviço personalizado, a qualidade, o 
atendimento, as variedades cabíveis, a limpeza, a organização, a confiança, a localização 
geográfica, os aspectos visuais e as facilidades encontradas influenciam o cliente no 
momento da compra. 

Adicionalmente, é preciso encantar os clientes, criar sonhos e fazer do momento da 
compra um momento agradável e desejável. Diante disso, o profissional de vendas deve ter 
uma boa aparência, saber sorrir a cada momento oportuno, ser empático, saber escutar, ser 
gentil durante todo o tempo de comunicação com o cliente, ser dinâmico no atendimento, 
demonstrar tranqüilidade, ser sincero e competente, ter uma comunicação transparente, ter 
cumplicidade para solucionar os problemas do cliente, conhecer os produtos, enfim, ter no 
cliente o seu foco mais expressivo com o objetivo de alcançar a sua satisfação. 

Entretanto, os profissionais de vendas também devem estar aptos a receber 
reclamações e sugestões dos clientes, ter meios e recursos para procurar solucioná-las e 
fornecer um retorno ao mesmo, a fim de manter um completo e eficiente relacionamento 
entre empresa e cliente.   

Pode-se citar aqui o exemplo de uma empresa líder no mercado brasileiro, do ramo de 
linha branca, que tem um programa chamado “consumidor urgente” já há quatro anos. Nesse 
programa cada um de seus 12.000 colaboradores podem, a qualquer momento, abrir um 
chamado, via sistema ou por telefone, para o setor de Atendimento ao Consumidor (AC), 
solicitando o atendimento urgente para um consumidor que está insatisfeito com um produto 
ou serviço oferecido pela empresa. Esse chamado tem 24h para ser atendido e o colaborador 
acompanha como está o andamento da solução do caso, através de “feed back” do setor de 
AC da empresa. 

 
Merchandising na decisão de compra 

 
De acordo com os estudo da hierarquia de necessidades de Maslow19, o ser humano 

satisfaz suas necessidade segundo a sua importância, numa hierarquia básica comum a todas 
as pessoas: necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de amor e 
                                                 
19 A. H. MASLOW, 1975. 
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afeição, necessidade de estima e necessidade de auto-realização. Diante disso, os vendedores 
devem estudar os clientes para conhecer melhor suas necessidades, porém é comum encontrar 
no ambiente de vendas dificuldades para o quadro de vendedores em entender a diferença 
conceitual entre benefícios e vantagens. Benefício é alguma característica que “meu” produto 
tem e está ligada à necessidade do cliente;  vantagem é aquilo que “meu” produto tem a mais 
que o concorrente ( por exemplo, preço, prazo de entrega e pagamentos). É importante 
considerar cuidadosamente a preparação e utilização das equipes de vendas, pois,  na verdade, 
quando se vende um produto, a imagem da empresa é imediatamente associada ao seu 
desempenho e comportamento. Vale salientar que é importante analisar as necessidades e as 
soluções de problemas nas relações de vendas, para que os planos de vendas tenham êxito. 
Logo, os vendedores devem rever o seu mix de merchandising.   

Em meio às diversas transformações que impactam as empresas, a tecnologia está 
criando alguns novos desafios. O livre fluxo de informações na Internet,  bem como o 
estabelecimento de novas formas de se fazer um negócio, fazem com que uma das mais 
tradicionais atividades de mercado (a administração de vendas)  assuma importância cada vez 
maior. O marketing tem como objetivo gerar no consumidor a propensão ao consumo, 
analisando as ameaças e oportunidades do macroambiente. Sua concretização é efetivada 
através das atividades de venda que irão operacionalizar suas decisões e dar retorno, obtendo 
informações do mercado . É através do plano de vendas que se planeja, direciona e controla as 
atividades de vendas de uma organização. Para organizar de forma pró-ativa seus esforços de 
venda e atingir suas metas de venda, os gerentes ou os vice-presidentes de marketing e de 
vendas devem levar em consideração a ciência da elaboração de cenário,  exemplicados a 
seguir: 
1. identificar as incertezas (econômicas, sociais, demográficas e políticas);  
2. determinar os fatores que podem ocorrer para mudar a demanda de determinado setor 
(tecnologias em desenvolvimento);  
3. determinar pressupostos a cada fator causal;  
4. trabalhar com pressuposições: pessimista / otimista / realista;  
5. analisar como a estrutura da empresa será impactada por cada pressuposição;  
6. estabelecer o curso para se beneficiar mais de cada situação;  
7. prever os resultados de cada cenário.  
 

Para garantir um mercado cada vez maior para seus produtos, as empresas devem 
organizar as forças de vendas e definir seus objetivos. Os objetivos da força de venda devem 
ser pautados dentro da realidade e características dos mercados-alvos em que atuam e na 
posição almejada dentro dos mesmos. A visão tradicional que ainda norteia as forças de 
vendas de grande parte das organizações é a da preocupação com o volume de vendas gerado, 
cabendo ao departamento de marketing a tarefa de apurar a estratégia e rentabilidade. 
Entretanto, uma outra visão, mais atual,  vem ganhando espaço dentro de um mercado cada 
vez mais globalizado e competitivo: é a visão focada na satisfação do cliente e no lucro da 
empresa. Hoje, os fornecedores de bens e serviços estão vendo o conteúdo informativo de 
suas ofertas como maior fonte de valor agregado e fator determinante de margens de lucro 
mais elevadas. Dessa forma, cabe à força de venda analisar os dados de venda, medir o 
tamanho do mercado e orientar os planos de marketing. Nesse contexto, não podemos 
desconsiderar o papel da venda pessoal, que funciona como um elo de ligação entre a empresa 
e o cliente. A venda pessoal é o elemento interpessoal do composto de promoção. Todo o 
sistema funciona em torno do conceito de vendas de solução, em que o valor agregado está na 
percepção dos clientes e na sua utilização. Os vendedores devem estudar os clientes para 
conhecer melhor suas necessidades, customizar a oferta fazendo constantes alterações em seu 
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mix de “merchandising” e,  acima de tudo, empregar os argumentos adequados à efetivação 
da venda. Mas o que é merchandising ?  

Existem inúmeras definições de merchandising e é possível identificá-lo como o 
conjunto dos estudos e técnicas utilizados pelos produtores e distribuidores com o objetivo de 
aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma 
adaptação permanentemente dos provisionamentos às necessidades do mercado e da 
apresentação adequada das mercadorias. É possível indicar a existência de duas dimensões de 
“merchandising”: de sedução e de organização/gestão. O merchandising de sedução visa criar 
um ambiente e uma exposição que privilegia a compra e, em última instância, maximizar a 
rentabilidade do espaço, enquanto o de organização/gestão está mais centrado na rentabilidade 
do espaço comercial. O desenvolvimento do merchandising verificou-se devido ao 
aparecimento dos métodos de venda em livre-serviço e da multiplicação do número de 
produtos no mercado. Esse conceito tem penetrado num crescente número de atividades 
comerciais.  

Na realidade, constata-se que determinadas superfícies comerciais possuem um vasto 
sortimento de artigos, tornando-se fundamental criar uma relação entre consumidores e 
produtos,  de forma  que os produtos captem a atenção dos potenciais clientes e suscitem, nos 
mesmos, um forte desejo de compra. Para conseguir esse efeito, é necessário estar atento à 
disposição dos artigos nos estabelecimentos. No que concerne ao merchandising de um 
produto num ponto de venda de bens de elevado consumo, é preciso salientar que intervêm 
dois atores: o produtor e o distribuidor, apesar de não perseguirem, obrigatoriamente, os 
mesmos objetivos. Se, por um lado, o produtor visa, essencialmente, maximizar o volume das 
suas vendas em detrimento das vendas dos produtos concorrentes, o distribuidor, por outro 
lado, possui objetivos mais vastos, pois interessa não só pelas vendas de determinada marca 
(em particular), mas pelas vendas de todos os produtos disponibilizados em seu 
estabelecimento. 

 Ressalta-se ainda que, muitas vezes, o distribuidor nem sequer focaliza a sua atenção 
na maximização do seu volume de vendas ou de negócio, mas sim na venda de produtos que 
assegurem uma elevada margem de lucro ou que, fruto de uma rápida rotação de estoques, lhe 
permita reduzir os seus custos financeiros. Adicionalmente, o distribuidor também vê no 
merchandising uma forma de aumentar a satisfação dos respectivos clientes, no sentido de que 
facilita a escolha dos consumidores através de uma oferta clara, bem como torna a 
permanência no estabelecimento mais agradável,  devido, nomeadamente, a uma disposição 
estética de prateleiras e produtos. Nesse sentido, o merchandising pode ser visto como um 
meio através do qual se tenta conciliar os interesses da procura e da oferta. 

Geralmente as pessoas costumam confundir merchandising e promoção. Mesmo 
dentro do meio de comunicação e de marketing, os profissionais não conseguem chegar num 
consenso sobre o real papel de cada um. Existem diversas situações distintas, nas quais, tanto 
o merchandising como a promoção se encontram. Duas das mais comuns, e que geram 
confusões na cabeça do público, são as ações feitas nas mídias eletrônicas (TV) e no ponto de 
venda. 

Quando você vir uma inserção na TV, na qual um apresentador está divulgando uma 
ação em que o telespectador é estimulado a consumir um produto e a participar de um sorteio 
(por exemplo: junte quatro embalagens do produto X, responda a pergunta Y e envie para o 
endereço Z), você estará diante de uma promoção. Sempre que houver uma campanha em TV, 
jornal, revista, cupons  ou outras mídias, na qual o consumidor é incitado a interagir com a 
empresa anunciante, em troca de uma premiação, a ação pode ser identificada como 
promoção. Agora, imagine que você está assistindo a um filme ou novela e, de repente, uma 
das personagens aparece tomando um refrigerante de uma marca conhecida ou comprando um 
computador específico. Não se engane, o que você está vendo é um “merchandising”. A 
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intenção desse tipo de ação é fixar a marca na mente do público que está vendo o produto 
sendo usado numa situação aparentemente comum, como no seu dia-a-dia.  

Entretanto, se você mudar de canal e  passar a assistir a um desses programas de 
variedades, no qual a apresentadora faz uma interrupção na pauta, passa para trás de um 
balcão onde há um determinado produto e começa a  falar das qualidades desse produto e dos 
benefícios que o telespectador terá se o consumir, você estará assistindo a uma ação de 
merchandising com testemunhal, no qual o produto é apresentado de forma direta e comercial. 
Seu principal objetivo é estimular o público a consumi-lo.  

Financeiramente, qual a diferença de investimentos entre um merchandising na TV e 
uma promoção? O anunciante deve levar em conta que, em uma promoção ele estará 
investindo não somente na criação e veiculação da campanha, mas também  nos prêmios, toda 
logística que deve ser desenvolvida para acompanhar e controlar a ação. Além disso, se a 
promoção estiver diretamente ligada à compra do produto, o anunciante deve primeiro entrar 
em contato com um órgão federal regulamentador para ter autorização para colocar a 
campanha em andamento. 

Os valores pagos para a autorização são relativamente altos, já que são calculados a 
partir de um percentual do valor dos prêmios oferecidos.  

Já na ação de merchandising, os custos incluem, além do pagamento da inserção do 
produto no programa, o cachê do apresentador ou garoto propaganda, já que este estará 
colocando a sua imagem aliada ao produto. Nos dois casos, os custos de veiculação acabam 
sendo maiores do que na inserção de um comercial normal, pois o anunciante não corre o 
risco de ter o telespectador trocando de canal, já que o mesmo está assistindo ao programa. 

Após assistir ao programa, você lembra que precisa comprar algo no supermercado e,  
ao chegar no ponto de venda se dirige ao corredor de doces e bolachas. Observando as 
gôndolas, percebe que uma determinada marca de biscoito está com um material de 
divulgação diferenciado, fora do padrão do material utilizado pelo supermercado (uma faixa 
de gôndola, por exemplo). Esse material não é do supermercado e está destacando um produto 
em especial. Neste caso, você está diante de uma ação de “ merchandising”. 

Dessa forma, todo e qualquer material que tenha por objetivo destacar um produto ou 
serviço em um ponto de venda é “merchandising”. Folhetos, banner, faixa normal ou de 
gôndola e todo material desse tipo. 

Mas, suponha que nesse mesmo supermercado você encontre um pacote diferente de 
bolachas anunciando “Leve dois e pague um”. Nesse caso, você está diante de uma promoção 
de ponto de venda. Seu objetivo não é apenas destacar o produto e sim estimular o cliente a 
comprá-lo em troca de uma bonificação, um benefício extra. Na mecânica do 
“merchandising” em ponto de venda, o empresário deve levar em consideração custos da 
produção do material. Além disso, se o produto não estiver no seu próprio ponto comercial, 
como no exemplo do supermercado, haverá negociação com o empreendimento para a 
locação e realização da ação. Com a promoção, os investimentos são mais de ordem interna, 
como produção de embalagens diferenciadas, cálculos de percentual de lucro (no caso de um 
desconto, por exemplo), negociação de preço e outros fatores que refletirão muito mais no 
bolso de quem está realizando a promoção. 

Mas, independente da ação pela qual você optar, ela deve ser bem planejada, desde o 
cronograma de datas, locais ou canais escolhidos, negociação de investimento e determinação 
das ferramentas que serão utilizadas. Porém, uma das coisas mais importantes a ser 
considerada é a criatividade, a forma como a ação será apresentada ao público, pois isso 
influencia diretamente o seu sucesso.  

O importante para o anunciante é saber identificar e utilizar, de forma correta, uma 
oportunidade para se destacar no mercado. E, nesse ponto, todos hão de concordar que ambas 
são excelentes ferramentas para isso.  
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Pós compra  
 

O comportamento pós-compra do consumidor pode se traduzir em diversas 
manifestações. O produto ou serviço adquirido, ou utilizado pelo consumidor pode ou não 
corresponder às suas expectativas. Em alguns casos, pode ainda superá-las. Cada uma 
dessas situações terá diferentes reflexos do ponto de vista mercadológico, já que as 
sensações experimentadas pelo consumidor, no período pós-compra, fatalmente 
influenciarão seu comportamento de consumo futuro.  

Os clientes, de certa forma, policiam as más práticas de marketing, pelo 
comportamento de exclusão ou abandono de um produto, marca ou estabelecimento. Além 
disso, eles podem transmitir suas experiências negativas e assim, influenciar outros 
consumidores a não adquirirem o produto ou a marca. 

Diante de tais circunstâncias, não é de se estranhar que as empresas busquem cada vez 
mais conhecer seus clientes, para poder atendê-los da melhor maneira possível, e garantir, 
assim, sua lealdade, bem como uma imagem positiva no mercado. 

Segundo Sheth; Mittal; Newman20, “lealdade é um compromisso do cliente com certa 
marca, loja ou fornecedor, com base em uma forte atitude favorável, manifestada na 
recompra consistente”. 

Para conquistar a lealdade é necessário conquistar o cliente potencial, interessado em 
comprar algo. Ele ainda não comprou nada de você e esta será a primeira oportunidade. 
Conquistá-lo por preço pode gerar a compra desta vez, mas não garantirá o seu retorno. 
Competição por preço tem seus limites, uma vez que os concorrentes também podem baixar 
seus preços. 

Após o primeiro negócio, o cliente pode voltar outras vezes, para compras eventuais 
ou simples visitas para tomada de preços. As pessoas compram por várias razões, e não 
apenas por preços: compram por confiança no negócio, nas pessoas que o atendem, na 
qualidade e garantia dos produtos vendidos, nos serviços prestados pela empresa. Uma 
política de relacionamento deve ser explícita e não centrar-se apenas em discursos de 
gerência. Um “check out” com avisos do tipo “não aceitamos troca de mercadorias” 
desestimula qualquer comprador potencial a se tornar assíduo. Conquistar o cliente significa 
fazer com que a sua experiência de compra, do início ao fim, seja amplamente agradável. 

Uma das barreiras mais difíceis de serem vencidas é convencer os vendedores de que o 
cliente que não está comprando desta vez voltará e comprará, se a experiência for agradável. 
Como os vendedores tendem a ser imediatistas, pelas cobranças de cotas e conseqüentes 
pagamentos de comissões, nem sempre tornam agradáveis as visitas de clientes que não 
resultam diretamente em vendas. Dizer “obrigado” na troca de mercadorias, e não apenas na 
venda, faz uma grande diferença para o cliente. 

Com a globalização, a concorrência é acirrada e as empresas para sobreviverem nesse 
mercado global devem agregar, cada vez mais, valores em seus produtos e serviços, com o 
objetivo de manter leais os clientes que já possui, bem como conquistar novos. 

Diante disso, as empresas,  para se tornarem mais competitivas, devem possuir o CRM 
( Customer Relationship Management), isto é, a gerência de relacionamentos com os  clientes. 
Para  implementar uma estratégia  de CRM é preciso que a empresa se concentre em três áreas 
diferentes, que afetam o atendimento ao consumidor: estratégias com clientes, estratégias de 
administração de canais e produtos e estratégia para a infra-estrutura. Há empresas que, 
mesmo implantando o CRM, continuam sofrendo erosão de margens, evasão de clientes e 
diminuição de participação no mercado. Isso ocorre em virtude de a maioria das empresas não 
                                                 
20 J. N. HETH, B. MITTAL, B. I, NEWMAN, 2001, p. 650. 
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entenderem a essência do CRM, uma vez que o CRM exige uma abordagem de 
empreendimento completa para o atendimento ao cliente. Envolve uma integração entre os 
pontos de contato com o cliente (front office) e as operações de retaguarda (back office). 
Requer grande concentração no cliente e capacidade e desejo de aprender com cada interação 
com esse cliente. 

Para ter sucesso com o CRM, a empresa necessita de um firme comprometimento de 
todos os seis níveis hierárquicos. Deve envolver as pessoas e os processos, com o apoio da 
tecnologia, pois  se investir em tecnologia sem objetivos, sem metas e sem envolver o todo da 
organização, a implantação do CRM será um fracasso. 

Ao implantar o CRM a empresa deve: identificar seus clientes de forma individual; 
interagir e estabelecer relações de troca de informações e aprendizado entre empresa e cliente; 
construir a personalização no atendimento, de modo a promover a produtividade e a 
lucratividade; preparar a justificativa do negócio, saber o porquê de implantar o CRM e quais 
as suas estruturas e condições exigidas; ter uma equipe comprometida, rígida, que gerencie o 
projeto estabelecendo metas, orientando, coordenando, dirigindo, controlando todas as etapas 
do CRM, cobrando os resultados e fazendo ajustes quando necessário; saber a visão do cliente 
com o intuito de satisfazer as suas necessidades e desejos, superando as suas expectativas; 
definir as estratégias a serem utilizadas com os clientes num processo contínuo de avaliação, 
verificando se estas estão superando as expectativas dos clientes em relação à sua satisfação; 
capitalizar os ganhos imediatos, analisando os pontos fortes e fracos da organização de modo 
a rever as antigas estratégias mercadológicas adotadas; detectar novas oportunidades e 
conquistar novos clientes; definir os processos treinando os vendedores, dando assistência 
pós-venda, verificando o nível de satisfação quanto ao atendimento; dominar o poder da 
tecnologia; treinar as pessoas; avaliar continuamente os resultados; preocupar-se em 
acompanhar as mudanças; criar e manter continuamente a motivação das pessoas envolvidas 
no CRM, pois pessoas motivadas contribuem sempre mais para o sucesso da organização. 

A utilização do CRM enfatiza o relacionamento de longa duração com o cliente, 
filosofia facilmente aceita pelo marketing, que se preocupa em estimular as vendas. 
Entretanto, o departamento de vendas é cobrado pelo cumprimento de cotas, o que enfatiza 
uma visão de curto prazo. Seu objetivo básico é realizar as vendas e gerar fluxo de caixa. 
Como se preocupa exclusivamente em cumprir cotas, considera um entrave qualquer tentativa 
de relacionamento a longo prazo, pois este pode ocasionar atrasos no processo imediato de 
vendas, afetando o cumprimento das suas cotas. 

Mas, é fundamental o sincronismo entre discursos e ações, pois, se os clientes 
receberem mensagens e sinais diferentes, dificilmente a empresa conseguirá passar uma 
imagem única e coerente. Em conseqüência, a empresa não conseguirá efetivar com sucesso a 
estratégia de CRM,  com vistas à conquista da sua lealdade. 

Cada empresa tem características próprias (tamanho, cultura, segmento e atuação) que 
demandam soluções específicas, mas é essencial melhorar a comunicação, eliminar os feudos 
e as competições internas, integrar e ajustar a sintonia de discursos e ações (a compreensão 
dos benefícios do CRM deve estar clara para todos) e redesenhar o sistema de metas 
considerando  que a retenção de clientes é fundamental. 

Uma ação cada vez mais adequada é reorganizar a empresa por cliente, criando 
equipes responsáveis por todos os processos que afetam os clientes. Essas equipes se 
concentrarão em um determinado segmento de clientes e,  pelo uso de tecnologias da 
informação, podem efetivar estratégias de relacionamento personalizado.  

Vale salientar que o maior potencial de lucro de uma empresa está no pós-venda e dia-
a-dia está sendo reconhecido como parte integrante da cadeia de valor, pois simboliza uma 
melhor oportunidade de maior margem de lucro. 
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O pós-venda é um meio de reunir informações sobre os clientes, detectando seus 
desejos e necessidades, bem como de ter o “feedback”  dos produtos e serviços oferecidos. 

A assistência pós-venda eficiente conquista a lealdade dos clientes e serve como 
estratégia competitiva, pois satisfazendo as necessidades, os desejos e as expectativas dos 
clientes, conquista a sua lealdade e torna-se atrativa para os demais consumidores. 

Toda a empresa que possui um serviço de pós-venda eficiente transmite segurança aos 
consumidores. Diante disso, cabe às empresas traçarem estratégias para que os serviços e 
produtos ofertados tenham sempre “feedback” positivo. 

A empresa,  para ter sucesso no seu atendimento pós-venda, deve: segmentar o 
mercado de acordo com as qualidades que são importantes para os consumidores na 
atualidade; comparar sua capacidade de ofertar em relação à concorrência; oferecer 
produtos e serviços com preços atrativos e com qualidade no momento e no local certos. 

Em entrevista exclusiva para a Revista HS Management21, Inglis22 comenta que, em 
empresas de alta tecnologia, 10% do faturamento é proveniente do serviço de pós-venda e isso 
corresponde a 100% do lucro. Paul F. Inglis  comenta, ainda, que lucrar mais com os serviços 
do que com as vendas propriamente ditas  não é tão incomum como se imagina e diz que a 
resposta deve ser dada em duas etapas. Na primeira, as empresas precisam criar uma 
estratégia de serviços voltada para o cliente, que gere receitas e lucros significativos e  
crescentes. Em seguida, elas têm que executar  essa estratégia de forma a ampliar 
significativamente  a eficiência e aumentar a retenção de clientes a longo prazo.  

Para que a empresa atinja a eficiência no pós-venda deve possuir uma administração 
participativa, conhecedora de sua missão, valores e metas com o objetivo de que todos os 
colaboradores possam falar a mesma língua e esclarecer padronizadamente as dúvidas dos 
clientes. 

Contudo, necessário se faz que a organização invista em treinamento, para qualificar a 
sua força de trabalho, bem como inove a sua tecnologia, procurando sempre novas 
oportunidades de atender melhor seus clientes.  

Além disso, o atendimento é a forma genérica executada por todo e qualquer 
funcionário de uma empresa, seja ele vendedor, recepcionista, atendente de balcão, caixa, e 
mais todo aquele que tenha qualquer tipo de contato com o cliente, incluindo os 
representantes da empresa. Como tal, todos fazem atendimento e estão sempre colocando a 
reputação da empresa na linha de fogo. Na realidade, todos representam a empresa em que 
trabalham, ou seja: os clientes os enxergam não como simples indivíduos, mas como sendo a 
própria empresa. Um deslize, de qualquer um, pode colocar anos de conquista e de  bom 
trabalho a perder, visto que uma insatisfação é inesquecível. 

 
Considerações Finais 

 
Nos últimos anos é notório o fato de que mais e mais campos acoplaram-se ao 

Marketing, mas dentre eles existe um que recebeu muito destaque nas últimas décadas, o 
“Comportamento do Consumidor”. Essa área, em rápido crescimento em nível mundial, 
encontra-se em fase de amadurecimento no contexto brasileiro. Segundo Dubois23, 
”compreender o consumidor é necessidade vital não apenas para as empresas, mas para toda 
a organização que se assuma como orientada para o mercado.” 

                                                 
21 Paul F. INGLIS, maio/junho /2002, p.118 a 124. 
22 Paul F.INGLIS é vice-presidente de operações da firma de consultoria  A.T. Kearney e atua em Toronto, 
Canadá. Especialista em estratégia e execução de serviços, tem extensa experiência nos setores automobilísticos 
e de produtos de consumo. Escreveu vários livros sobre logística e transporte. 
23 B. DUBOIS, 1998. 
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Até mesmo o famoso pai da administração, Drucker24,  já havia dito isso antes, só que 
em outras palavras: “o consumidor é o rei”. Sob este contexto, uma necessidade cada vez mais 
crescente de pesquisar o comportamento do consumidor atinge as empresas, pesquisadores e 
gestores no novo milênio. 

Pressupõe-se que a análise do comportamento humano possibilita conclusões 
realmente científicas e essas, com raízes da psicologia, são apoiadas na teoria de que uma das 
únicas e fortes fontes de dados sobre o homem é o seu comportamento. 

A pesquisa do comportamento do consumidor tornou-se uma plataforma importante 
para o marketing (tanto de fins lucrativos, como sem fins lucrativos) tanto para os setores 
empresariais como para os setores  público e privado. Em sua forma mais básica, verifica-se 
que o processo de marketing identifica as necessidades humanas não-preenchidas ou não-
satisfeitas, desenvolve e fornece produtos e serviços planejados para satisfazerem a essas 
necessidades, de modo a atingir os objetivos das empresas, dos compradores e da sociedade. 

Quando o marketing visa conhecer mais a fundo as necessidades do seu cliente, 
através do processo conhecido como a ‘pesquisa do consumidor’, são encontradas diferentes 
áreas ou campos que sofrem maior ou menor influência do marketing e, principalmente, de  
programas de publicidade, conhecidos como as áreas de influência no comportamento de 
consumo, a saber: Influências Atitudinais, Influência Cultural, Influências Étnicas, Influência 
Social e Status, Influência Pessoal e Influência Familiar. 

Saber conhecer a fundo cada um desses campos e saber atacá-los com programas 
individuais ou massivos do composto mercadológico é um dos principais desafios para os 
diretores, pesquisadores e gestores das organizações varejistas. 

A cada momento, esse campo irá crescer mais e mais; saber conhecê-lo torna-se uma 
importante questão de sobrevivência por parte dos estrategistas e profissionais do varejo, e até 
mesmo, para gestores tomarem melhores decisões em estratégias de marketing. Identificar e 
compreender antecipadamente uma ação humana facilita para a organização desenvolver 
futuros trabalhos de monitoração, persuasão e ação que visem o principal objetivo do 
marketing – satisfação e lealdade de seus clientes. 

 
Questões para refletir: 
 
1) Como o estudo do comportamento do consumidor ajuda os profissionais de varejo no 

posicionamento de produtos e marcas? 
2) Como as empresas podem usar as falhas do consumidor em alcançar objetivos para 

desenvolverem anúncios para produtos e serviços? 
3) De que forma a visão mercadológica, bem como a  psicológica, pode impactar as decisões 

no novo Marketing?  

                                                 
24 P. F. DRUCKER, 1996, p. 37. 
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