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Resumo 

Esta revisão aborda os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor e a relação dos mesmos com as estratégias de comunicação de 

marketing. Enfatiza como os fatores de mercado, culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos, contribuem para afetar na disposição de compra, por meio do 

sentimento de otimismo ou pessimismo do consumidor. O marketing por sua 

vez, fundamenta-se nos conhecimentos e informações provenientes do estudo 

dos fatores que influenciam o comportamento do consumidor, para elaborar 

sua estratégia de comunicação integrada de marketing, utilizando-se de várias 

ferramentas de comunicação de marketing como publicidade, propaganda, 

promoção de vendas, relações públicas entre outras; harmonizando as 

diversas mensagens para falar com uma única voz, tendo como objetivo final 

afetar o comportamento do consumidor favoravelmente. 

Palavras-chave: comportamento do consumidor, fatores que influenciam 

o comportamento do consumidor e estratégias de comunicação de marketing. 
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1. Introdução 

Os fatores que influenciam o comportamento do consumidor, a 

identificação destes fatores e como os mesmos são utilizados nas estratégias 

de comunicação de marketing, nos leva a estudar o comportamento do 

consumidor. Dada a complexidade do tema, e por ser uma área interdisciplinar 

envolve conceitos e ferramentas metodológicas de diferentes áreas do 

conhecimento, como a psicologia, a economia, a sociologia, a antropologia, a 

semiótica, a demografia e a história. 

Mais do que nunca, o estudo do comportamento do consumidor é de 

fundamental importância para os profissionais de marketing, por permitir que se 

compreenda a geração de valor para o consumidor, dado o seu propósito 

central de satisfação das necessidades e desejos dos clientes. Além do mais, 

compreender estas necessidades e desejos ajuda o profissional de marketing a 

pensar o mercado com os corações e as mentes dos consumidores, evitando 

assim, um viés comumente descrito na literatura de marketing denominado 

“miopía de marketing” (LEVITT, 1985 apud PINHEIRO, CASTRO, SILVA, 

NUNES, 2006). 

Os fatores de mercado, culturais, sociais, pessoais e psicológicos, que 

influenciam o comportamento do consumidor, nos proporcionam uma gama de 

conhecimentos extraordinária para entender o comportamento do consumidor, 

que tornou-se parte importante do planejamento estratégico de marketing, uma 

vez que todas as ações táticas previstas, visam atender as necessidades e 

desejos dos consumidores (BASTA, MARCHESINI, OLIVEIRA, SÁ, 2006). 

O marketing atual exige mais do que desenvolver um bom produto a um 

preço atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se 

comunicar de forma competente com as partes interessadas atuais e potenciais 

e com o público em geral. Para a maioria das empresas, o problema não é 

comunicar, e sim o que dizer, como dizer, para quem dizer, e com que 

frequência dizer (KOTLER, KELLER, 2006). 
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O estudo de cada um dos fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor, bem como o tema comportamento do consumidor, como veremos 

a seguir constitui-se de fonte inesgotável de ensinamentos, onde o marketing 

encontra os elementos essenciais para elaborar sua estratégia de 

comunicação, cada vez mais em sintonia com o público alvo a que se destina. 
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2. Objetivos 

2.1 - Geral: 

Identificar os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor. 

2.2 - Específicos: 

A - Descrever os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor; 

B – Estudar a relação dos fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor com a estratégia de comunicação de marketing. 

. 
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3. Metodologia 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo exploratório, com busca na 

literatura publicada nas últimas duas décadas. Os descritores para a busca 

serão: comportamento do consumidor, fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor e estratégias de comunicação de marketing. 
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4. Discussão 

Nos dias atuais expressões como consumo, marketing, comportamento 

do consumidor são ouvidas e muitas vezes provocam debates “acalorados” nos 

mais diversos ambientes.  

Muito tem se discutido a respeito disto nas universidades, nas empresas, 

nos meios de comunicação social, nas redes de amigos. A preocupação com o 

consumo e a constatação do fato de que existe um consumidor em cada um de 

nós tem gerado polêmica com relação a como lidar com o comportamento do 

consumidor. 

Quem é, entretanto, o tal consumidor? Por que ele se comporta de 

determinada forma em certas ocasiões e de maneira diferente em outras? Por 

que ele continua sendo um mistério para muitos empresários e estrategistas de 

marketing (KARSAKLIAN, 2008)? 

Portanto, é imprescindível conhecer os fatores preponderantes que 

influenciam o comportamento do consumidor. 

 

4.1 - Fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor. 

 

4.1.1 - Fatores de mercado 

Como em qualquer país, o fator econômico tem 

implicação direta em alterar o contexto de mercado, já que o estado geral da 

economia influencia o comportamento do consumidor, contribuindo para afetar 

seu senso de otimismo e, consequentemente, sua disposição de compra . 
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O cenário de um país com relação aos níveis de emprego, 

salário e disponibilidade de crédito para consumo, bem como à oferta de 

produtos, é, portanto, um dos mais importantes estímulos do meio ambiente 

que alteram o comportamento do consumidor, reduzindo ou expandindo o 

poder de compras das famílias e influindo na disposição de compra, por meio 

do sentimento do otimismo ou pessimismo, que leva o consumidor a antecipar 

ou adiar suas compras. 

No mercado de negócios, a inflação, a taxa de juros e de 

câmbio e a atmosfera econômica favorável ou desfavorável podem interferir no 

custo de dinheiro, reduzindo ou expandindo a capacidade produtiva. Os 

investimentos em estoques, a atualização tecnológica e outros componentes 

podem ter impacto favorável ou desfavorável, tornando os clientes mais 

conservadores ou arrojados. 

Em resumo, o bom desempenho da economia propicia um 

clima de otimismo que viabiliza as compras e os investimentos. Portanto, o 

ambiente econômico influencia o comportamento de compra do consumidor, 

que influencia o ambiente econômico. Esse fenômeno leva aos ciclos 

econômicos. Quando a economia vai bem, crescem o emprego e a produção. 

Os gastos dos consumidores aumentam, criando uma demanda maior, que, por 

sua vez, produz aumento nos preços gerando inflação. Com a inflação, sobe a 

taxa de juros, tornando os consumidores mais conservadores e reduzindo os 

gastos. Com a retração nos gastos, elevam-se os estoques, os fabricantes 

diminuem a produção, gerando desemprego. O desemprego reduz ainda mais 

o consumo. Os estoques caem e os fabricantes retomam o nível de produção, 

viabilizando uma retomada na economia e um novo ciclo se inicia. 

As compras dos consumidores são profundamente 

influenciadas pela política governamental, ou seja, pelas políticas monetária, 

fiscal e pública. Por exemplo, as compras dependem diretamente da política 

fiscal, que regula as práticas comerciais e de aquisição do mercado 

governamental.  
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As políticas monetária e fiscal influenciam o comportamento do mercado por 

meio dos ajustes nas taxas de juros, na reserva monetária e nos impostos, 

podendo estimular o consumo, ao facilitar o crédito, ou reduzi-lo, através de 

ações restritivas. O custo do dinheiro que financia o mercado de negócios 

também depende das decisões sobre as taxas de juros e de câmbio, a política 

fiscal e o financiamento da produção. A política pública, ao estabelecer 

regulamentações econômicas, ambientais, sobre produtos e sobre a crescente 

onda de fusões e aquisições, pode viabilizar ou inibir a produção ou o consumo 

de determinados produtos e serviços (PROFESSORES DO DEPARTAMENTO 

DE MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

A tecnologia está alterando a natureza do marketing pelo 

impacto que causa no próprio marketing: novos produtos, novas mídias, novos 

serviços, feedback melhor e mais rápido das informações sobre o 

comportamento do consumidor, integração com a cadeia de suprimentos 

(PORTER, 1989 apud  PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE 

MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004), e muitos outros 

desenvolvimentos exigem dos executivos de marketing mais agilidade no 

processo decisório e a construção de cenários que simulem como cada 

inovação afetará sua atuação sobre o mercado (PROFESSORES DO 

DEPARTAMENTO DE MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 

2004). 

Por outro lado, novas tecnologias têm viabilizado ciclos 

mais rápidos de projetos e de vida dos produtos, que tornam o mercado 

altamente competitivo. Estamos no que podemos chamar de era do marketing 

em tempo real (McKENNA, 1998 apud PROFESSORES DO DEPARTAMENTO 

DE MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). Os 

consumidores têm acesso a informações sobre produtos e empresas e notícias 

em nível mundial, quase instantaneamente.  
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Isso produz mais sofisticação e maior diversidade de 

gostos, preferências, necessidades e expectativas das pessoas, criando perfis 

de compra cada vez mais singulares, que exigem ser atendidos. Com acesso 

quase instantâneo a qualquer tipo de informação o consumidor deseja 

estabelecer trocas e relacionamentos no momento em que lhe convem e onde 

desejar. Para poder responder e atender no tempo exigido pelo consumidor, o 

marketing de relacionamento dependerá, sobretudo, do uso correto das novas 

tecnologias para oferecer aos consumidores maior conveniência de compra e 

obtenção de informações. Além disso, como já mencionado anteriormente, a 

tecnologia iriá viabilizar a oferta de produtos e serviços personalizados que 

será o diferencial competitivo (PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE 

MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

 

4.1.2  - Fatores culturais 

Desde a mais tenra idade, a pessoa recebe profundas 

influências da cultura da sociedade em que vive. A cultura é um centro 

complexo de valores e crenças criados pela sociedade, passada de geração a 

geração no ambiente familiar e reforçada por instituições como a escola e as 

igrejas. É a determinante mais básica das necessidades e do comportamento 

de uma pessoa. Muitos hábitos de consumo fazem parte da cultura de uma 

sociedade (PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE MERCADOLOGIA DA 

FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

O que comemos, bebemos, vestimos, acreditamos, a 

música que escutamos, tudo isto depende em grande parte de nossa cultura. 

Não obstante aceitarmos com muita facilidade nosso modo de vida como o 

modo de vida, a diversidade de culturas e comportamento é impressionante. 

Os americanos comem ostras, mas não comem escargots. Os franceses 

comem escargots, mas não comem gafanhotos. Os judeus comem peixe, mas 

não comem porco.  



15 

Os indianos comem porco, mas não comem carne de gado. Os russos comem 

gado, mas não comem cobras. Os chineses comem cobra, mas não comem 

seres humanos. E os nativos da Nova Guiné, acham os humanos deliciosos 

(KARSAKLIAN, 2008). 

A cultura é um dos fatores mais importantes a ser levado 

em consideração no planejamento de produtos e na definição de estratégia de 

marketing. Pelo fato de ser um elemento vital na vida de um indivíduo em 

sociedade, inúmeros fracassos em marketing tem como consequência direta a 

falta de sensibilidade, em não levar em consideração a realidade cultural em 

que se encontram inseridos os consumidores (PINHEIRO, CASTRO, SILVA, 

NUNES, 2006). 

As empresas também são afetadas. O mundo 

transformou-se em uma aldeia global, e o mercado das empresas não mais se 

limita ao mercado local ou nacional, não há como ignorar a variável cultural 

quando estamos estudando o comportamento do consumidor. 

Entretanto, e por mais óbvio que isto possa parecer 

inúmeras empresas tiveram lançamentos de produtos fracassados pelo fato de 

terem esquecido este princípio simples. Foi o caso por exemplo, do líder 

americano em bolas de golfe, que ao lançar-se no mercado japonês, 

comercializou seu produto em caixas de quatro bolas. O erro: no Japão o 

número quatro é maldito, pois significa morte e desgraça. 

A influência da cultura sobre o ato de compra e de 

consumo é hoje amplamente reconhecida, e grande parte das abordagens 

avançadas sobre o comportamento do consumidor integra, de uma forma ou de 

outra, o fator cultural. Entretanto, mesmo admitindo que a cultura exerça um 

efeito, não se sabe ainda de forma precisa identificar a origem desta influência. 

Em marketing, especialmente, abusou-se do conceito de cultura, 

principalmente nas comparações internacionais, para explicar todas as 

diferenças observadas.  
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Por exemplo, um estudo sobre os tipos de produtos consumidos pelos 

canadenses de língua francesa e de língua inglesa, atribuía à cultura todas as 

diferenças não explicadas pela renda ou pela classe social.  

Dessa forma, foi feito da cultura um “conceito lata-de-lixo” 

que recebe os resíduos inexplicados por outros fatores. Tal situação é ainda 

mais acentuada quando se observa que a cultura é estudada em trabalhos 

realizados em ciências sociais. Inúmeras disciplinas “Etnologia, Antropologia, 

Psicologia Social ...” desenvolveram um corpo de conhecimento ricos em 

consequências (KARSAKLIAN, 2008). 

Segundo Dubois (1994), o primeiro, e talvez principal, 

obstáculo encontrado no estudo dos fenômenos culturais é a ambiguidade que 

cerca a noção de cultura propriamente dita. Em uma obra de referência, 

Kroeber e Kluckhohn (1994), dois antropólogos americanos, coletaram, 

analisaram e compararam 164 definições ... sem conseguir resistir à tentação 

de sugerir mais uma. Adotemos uma destas definições, que é a mais 

frequentemente utilizada, a de Tylor (1994): 

“Conjunto complexo, que inclui conhecimentos, crenças, artes, 

lei, moral, costumes e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 

como membro de uma sociedade” (apud KARSAKLIAN, 2008). 

Em sua forma mais visível, a cultura surge, 

primeiramente, como um conjunto de comportamentos distintos. O que de 

imediato diferencia uma cultura da outra é certa forma de se alimentar, de se 

vestir, de morar, de falar, de expressar seus sentimentos. Por mais essenciais 

que sejam, principalmente do ponto de vista comercial (produtos, serviços, 

modos de distribuição e comunicação), esses comportamentos apresentam 

apenas uma parte do iceberg. Eles não passam de uma concretização de um 

conjunto de normas, isto é, de prescrições que norteam a vida em sociedade, 

que revelam, por sua vez, um sistema de valores que exprimem, como forma 

ideal, a finalidade de uma cultura e seu modo de funcionamento desejado. 
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Portanto é a partir de um sistema de valores que julgamos que o 

comportamento de alguém é moral ou, até mesmo, “normal”.  

Um valor constitui uma crença durável segundo a qual 

certos modos de comportamento assim como determinados objetivos de 

existência são pessoal ou socialmente aceitos. Por um lado existem os valores 

preferidos, que são aqueles escolhidos pelo indivíduo, por outro, existem os 

valores preferíveis, os quais representam a sociedade na qual está inserido o 

tal indivíduo. Como os valores possuem uma dimensão cultural, eles 

proporcionam aos indivíduos a possibilidade de ser parte integrante de uma 

sociedade específica (KARSAKLIAN, 2008). 

Ainda que não se possa afirmar que os valores têm um 

impacto direto sobre o comportamento de compra e de consumo, pode se 

constatar que sua influência sobre as motivações e atitudes dos consumidores 

é importante. Os valores têm também um impacto sobre o processo de decisão 

do indivíduo. Uma pesquisa realizada por Zhang e Jolibert (2000) sobre o 

consumidor chinês demonstra que o processo de decisão será diferentemente 

formatado segundo os valores oriundos do budismo, do taoísmo e do 

confucionismo (apud KARSAKLIAN, 2008). 

Valores, normas e comportamentos constituem o modo de 

resposta distinto de um grupo social aos problemas que lhe causa seu meio 

ambiente e neste particular, uma cultura é fundamentalmente coletiva e 

compartilhada. Não é particularidade deste ou daquele valor ou norma que 

caracteriza a cultura, mas o fato de que ela recebe a adesão dos indivíduos 

que, dessa forma constituem uma sociedade. 

Sendo composta de elementos adquiridos (e não inatos) a 

cultura é, em essência, transmissível de geração a geração, o que garante sua 

continuidade no tempo. Essencialmente oral e gestual nas sociedades 

primitiva, o mecanismo de herança cultural adquire grande complexidade nas 

sociedades desenvolvidas, nas quais são vetores de uma cultura instituições 

tão diversas como o ambiente familiar, a educação escolar ou a mídia. 
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Em resumo, a cultura surge como o quadro dentro do qual 

se situam as interações entre os indivíduos que a compõem. Desenvolvida em 

torno de um sistema de valores, de normas e de comportamentos comuns, ela 

viabiliza a um grupo a vida em sociedade. Transmitida pelos mais velhos aos 

mais jovens ou aos novos integrantes, ela garante sua sobrevivência. Sobre 

pressão de eventos internos e externos, deflagrados principalmente pelo 

contato com outras culturas, ela evolui a fim de preservar sua adaptação ao 

mundo que a cerca. Pano de fundo da vida em sociedade, a cultura está 

diretamente presente nos diversos aspectos do comportamento do consumidor, 

bem como nos objetos que são consumidos. Por este dois motivos, ela atrai a 

atenção dos profissionais de marketing. 

Em uma sociedade, os valores culturais dominantes são 

“veiculados” pelas instituições, como as leis, a família, a religião ou a 

educação, que lhes dão o modo de expressão formal, tangível e mais 

facilmente acessível. Assim, a aprendizagem da responsabilidade dá-se 

primordialmente pela escola e pela família (KARSAKLIAN, 2008). 

Segundo Dubois (1994), a medida que definem a forma 

de vida concreta de uma sociedade, as instituições assumem importância 

primordial na compreensão dos fenômenos de comportamento de compra e de 

consumo. Prescrevendo ou reprovando um comportamento, a religião, por 

exemplo, afeta o destino de certos produtos ou serviços (aborto por exemplo) 

ou de certos modos de distribuição (abertura das lojas aos domingos). Da 

mesma forma, os poderes públicos lançando campanhas nacionais a favor dos 

preservativos, afetam o consumo de tais produtos (apud KARSAKLIAN, 2008). 

 

4.1.3  - Fatores sociais 

Todas as notícias que recebemos da história e da pré-

história ensinam-nos que o homem sempre viveu associado a outros indivíduos 

de sua espécie.  
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Assim sendo, quem pretende estudar o comportamento 

humano (e do consumidor) não pode desconsiderar as interações sociais do 

ambiente social no qual ele ocorre. 

Por interação social entende-se o processo que se dá 

entre dois ou mais indivíduos, em que a ação de um deles é, ao mesmo tempo, 

resposta ao outro indivíduo e estímulo, para as ações destes. Na realidade, as 

ações de um são, simultaneamente, um resultado e uma causa das ações do 

outro. 

Assim, motivações, percepções e atitudes dos 

consumidores constituem um ponto de partida lógico, mas insuficiente para 

explicar seu comportamento. Lógico, porque as decisões de compra são 

sempre fatos ligados a indivíduos. Insuficiente, porque elas explicam, antes de 

tudo, as preferências e intenções, mas não necessariamente o comportamento 

que seguirá (KARSAKLIAN, 2008). 

Os fatores sociais mais importantes que atuam sobre o 

processo decisório dos consumidores são os grupos que, desde a mais tenra 

idade, moldam a pessoa, influenciam e mudam seu comportamento. 

O comportamento do ser humano é sedimentado na 

aprendizagem viabilizada pela interação social entre as pessoas. Quando este 

contato se transforma numa relação psicológica explícita, dá-se a ele o nome 

de grupo de referência (PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE 

MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

Os grupos de referência são aqueles que exercem 

alguma influência (face a face) ou indiretamente sobre as atitudes ou 

comportamento de uma pessoa. Os grupos que exercem influência direta, são 

chamados de grupo de afinidade. Temos alguns grupos de afinidade que são 

primários, como a família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais 

se interage contínua e informalmente.  
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As pessoas também pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos 

e profissionais ou associações de classe que normalmente são formais e 

exigem menos interação contínua.  

As pessoas são profundamente influenciadas por seus 

grupos de referência de pelo menos três maneiras distintas. O grupo as 

expõem a novos comportamento e estilos de vida. Além de influenciar suas 

atitudes e sua auto-imagem, fazem pressões que podem afetar as escolhas 

reais do produto e marca. As pessoas também são influenciadas por grupos 

aos quais não pertencem. Grupos de aspiração são aqueles aos quais se 

espera pertencer, e grupo de dissociação são aqueles cujos valores ou 

comportamentos são rejeitados (KOTLER, KELLER, 2006). 

O fabricante de produtos e marcas em que a influência do 

grupo de referência é forte devem atingir e influenciar os líderes de opinão de 

tais grupos. Um líder de opinião é uma pessoa que realiza uma divulgação 

informal oferecendo conselhos ou informações sobre um produto ou categoria 

de produtos específicos, mencionando por exemplo quais, dentre as inúmeras 

marcas disponíveis, são as melhores ou como um determinado produto deve 

ser usado (SCHIFFMAN E KANUK apud KOTLER, KELLER, 2006). Para 

sensibilizar os líderes de opinião, os profissionais de marketing precisam 

pesquisar as características demográficas e psicográficas associadas à 

formação de opinião, identificar os meios de comunicação usados por estes 

líderes e direcionar mensagens para eles (KOTLER, KELLER, 2006). 

Vários trabalhos evidenciam a influência significativa dos 

outros sobre o ato de compra. Tomemos o caso dos eletrodomésticos. Em 

resposta à pergunta: “Qual foi a fonte de informação mais importante em sua 

decisão de comprar esse produto?”, amigos, vizinhos e conhecidos encabeçam 

a lista de fonte de informação com 50% (cinquenta por cento) de citações 

contra somente 8% (oito por cento) para propaganda, e 1% (um por cento) para 

os vendedores (ARDNT, 1967 apud KARSAKLIAN, 2008). 
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Um estudo demonstrou até mesmo, que o ritmo de 

difusão dos aparelhos de ar condicionado observado nas habitações coletivas 

norte americanas era diretamente relacionado com as relações pessoais entre 

os habitantes dos edifícios (WHITE JR., 1994 apud KARSAKLIAN, 2008): era 

possível reconstituir grupos de amigos com base nas datas das faturas de 

compra! Alguns sociológos entendem que a influência social nunca foi tão 

intensa como nos dias de hoje. O consumidor aceita cada vez menos as 

dificuldades, e o fato de querer pertencer a um grupo de referência específico 

faz com que pessoas adquiram determinados produtos prontamente, os quais 

“autorizarão” sua entrada em tais grupos. Com o desenvolvimento econômico, 

porém, as diferenças quanto ao consumo vão diminuindo e, dessa maneira, a 

intensidade da influência social vai sendo amenizada. Levando-se em conta a 

importância do fenômeno, convém perguntar sobre a natureza dos grupos 

sociais e seu modo de funcionamento. A noção de grupo, tal como é aceita nas 

ciências sociais, difere um pouco da linguagem popular. No dia-a-dia, 

costumamos dizer que grupo é toda a reunião de várias pessoas. Para os 

psicosociólogos, tal reunião de pessoas necessita ainda compartilhar um 

objetivo. O conjunto de passageiros de um vôo não constitui em si próprio um 

grupo. Ele torna-se um grupo quando surge algum acontecimento (sequestro, 

acidente ou atraso) e deflagra uma tomada de consciência coletiva. Mesmo 

restritos dessa forma, os grupos são interessantes por sua diversidade e 

também por sua multiplicidade. A filiação e a interação social representam 

talvez, os traços mais diferenciadores da condição humana e o grupo constitui 

a base de toda a vida em sociedade (KARSAKLIAN, 2008).  

Após ter revisado a literatura psicológica e sociológica, 

Olmsted (1970), define grupo como “uma pluralidade de indivíduos que estão em 

contato uns com os outros, que se consideram mutuamente e que estão conscientes 

de que têm algo significativamente importante em comum”. Entretanto, para que um 

conjunto de pessoas possa ser chamado de grupo, é necessário que atenda ao 

mesmo tempo, aos três critérios: estar em contato, considerar-se mutuamente 

como membro de um grupo e ter algo importante em comum (KARSAKLIAN, 

2008).  
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Do ponto de vista sociológico o grupo social impõe certo 

modo de consumo, que se traduz por um sistema de signos-objetos. Para os 

estrategistas de marketing, a relevância do conceito de auto-imagem, está no 

fato de que os símbolos que os indivíduos veiculam como representações 

deles próprios, podem incluir produtos e serviços mas também uma forma de 

utilizá-los. Assim, o modo de vida adotado por um indivíduo compreende o 

consumo de produtos, o qual viabiliza refletir a imagem do seu status para os 

demais. O grupo torna-se para o indivíduo, o ponto de referência, o padrão 

graças ao qual ele procederá a julgamentos.  

Compreende-se por grupo de referência toda a agregação 

de interação pessoal que influencia as atitudes e os comportamentos de um 

indivíduo. É fundamental saber que o grupo influencia a concepção que um 

indivíduo tem de si mesmo, constituindo-se em seu ponto de referência. Existe, 

evidentemente, vários tipos de grupos de referência, os quais são geralmente 

classificados em razão de duas dimensões: os grupos primários e os 

secundários.  

O grupo primário evidencia-se pela existência de laços 

afetivos íntimos e pessoais que unem seus membros. Em geral, é pequeno, 

com comportamento interpessoal informal, espontâneo e os fins comuns não 

precisam necessariamente estar explícitos ou fora da própria convivência 

grupal. A importância dos grupos primários reside no fato de se constituirem na 

fonte básica de aprendizagem de atitudes e da formação total da personalidade 

dos indivíduos. Os grupos primários exercem influência decisiva sobre a 

formação de crenças, gostos, preferências e são estes os que influenciam mais 

diretamente sobre o comportamento de compra.  

O grupo secundário apresenta relações mais formais e 

impessoais, ele não é um fim em si mesmo, mas um meio para que seus 

integrantes alcancem fins externos aos grupos. No momento em que o grupo 

deixa de ser um instrumento útil para que tais fins sejam atingidos, ele se 

dissolverá. O grupo secundário pode ser pequeno ou grande (KARSAKLIAN, 

2008).  
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Segundo Dubois (1994), a distinção entre grupos 

primários e secundários é importante para o marketing. Uma comunicação 

direcionada para os grupos primários é mais difícil por causa da atomização da 

audiência. Uma vez obtido o acesso a um só membro do grupo, a comunicação 

é, portanto quase imediata, pois ela é fluída e direta. Em muitos casos, basta 

atingir uma criança para que toda a família acabe sendo informada. Nos grupos 

secundários, o problema é inverso: é mais fácil distingui-los, pois são menos 

numerosos, mas a informação circulará mal se os bons condutores de 

mensagens não forem identificados (KARSAKLIAN, 2008). 

Dentro de cada grupo, cada membro ocupa uma posição, 

um status e uma função. A posição é definida pelo conjunto de direito e 

deveres do indivíduo no grupo. Há no grupo familiar, por exemplo, a posição de 

pai, de mãe, de filho. Na indústria, a posição pode ser de operário, de chefe de 

seção, de gerente.  

Entende-se por status um conceito diretamente 

relacionado com a posição, referindo-se mais especificamente ao valor 

diferencial de cada posição dentro do grupo. A importância atribuida a cada 

posição é indicada por símbolos de status, tanto nas sociedades mais 

desenvolvidas como nas primitivas. Escritórios amplos, placa imponente na 

porta, presença de secretária são exemplos de símbolos diferenciadores de 

status.  

Os grupos de referência baseam-se em um mecanismo 

de aspiração (ou de repulsão). A High Society representa assim, um modo de 

vida idílico para alguns e um anti-modelo para outros. Alguns grupos de 

referência são distantes (as estrelas de cinema), enquanto outros são 

socialmente próximos (pais, amigos). Segundo a natureza dos grupos, o papel 

dos produtos e, consequentemente seu modo de compra podem ser 

carregados de mais ou de menos simbolismo (KARSAKLIAN, 2008). 
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Conforme Dubois (1994) o ser humano afirma sua 

identidade por meio de sua filiação social. São os diferentes grupos aos quais 

pertencemos que nos deixam saber quem somos e o que aspiramos 

(KARSAKLIAN, 2008). 

A função de identificação abre perspectivas interessantes 

para compreender a compra e o consumo de vários produtos e serviços. Todo 

produto ou marca constitui um indicativo de expressão de pertinência a um 

grupo (KARSAKLIAN, 2008). 

Assim, os produtos de primeira necessidade consumidos 

na intimidade do lar (lâmpadas, colchões, conservas, sabonetes) não sofrem a 

influência do grupo, pois esse não é um terreno de trocas sociais. De outro 

lado, os produtos “de fora” correspondem a uma despesa discricionária (clube 

de golfe, cigarros, automóveis) constituindo uma área especial para interação. 

O grupo influencia, então, ao mesmo tempo, a aquisição do produto e a 

escolha da marca. Todos os demais produtos ocupam uma posição 

intermediária, reparando-se aqui que a situação de consumo é por vezes mais 

importante do que o próprio produto. Assim, nem sempre a bebida que 

oferecemos a nossos amigos é a mesma que consumimos quando estamos 

sozinhos (MINIARD E COHEN, 1983 apud KARSAKLIAN, 2008). 

Em todo grupo social e também em certas sociedades 

animais, existe um processo segundo o qual poder, autoridade e prestígio são 

desigualmente repartidos entre os diversos membros que o constitui. Esse 

mecanismo conhecido como estratificação social desemboca em uma 

categorização do tecido humano em extratos correspondentes a vários níveis 

em uma escala de valores. Nas sociedades de estrutura fechada, designamos 

esses grupos como castas. Em nossas sociedades modernas, eles assumem o 

nome de classes sociais.  
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Em 1977, a água mineral gasosa Perrier, engarrafada no 

sul da França foi lançada com sucesso nos Estados Unidos. O produto foi 

posicionado não somente como uma bebida não alcoólica, mas também como 

uma possibilidade “chique” de hidratar-se. Para isso, Perrier foi destinada às 

classes mais favorecidas da população norte americana e seu preço foi fixado 

em altos níveis. Assim, Perrier recorreu ao esnobismo, anunciou em revistas de 

alta costura e utilizou Orson Welles como garoto-propaganda na televisão. Sem 

sombra de dúvida, Perrier foi um sucesso comercial nos Estados Unidos 

porque se concentrou nas classes mais elevadas.  

Esse exemplo deixa claro que as sociedades modernas 

buscam algo além da visão de produtos quanto as necessidades. Já não é o 

valor de uso que interessa, mas o valor-símbolo. Assim, o consumo de certos 

objetos somente assumem sentido quando feito num conceito social. E como 

as classes sociais diferem entre si sob vários aspectos, as empresas apoiam-

se nessas diferenças para selecionar suas estratégias mercadológicas 

(KARSAKLIAN, 2008).  

Constituindo o conceito central da sociologia várias 

definições são atribuídas a classe social. Em seu sentido mais amplo, uma 

classe social é uma divisão relativamente homogênea e permanente de uma 

sociedade, no seio da qual é possível classificar indivíduos ou famílias que 

compartilham valores, modos de vida, interesses e comportamento de 

consumo (DUSSART, 1983 apud KARSAKLIAN, 2008). 

 

4.1.4 - Fatores pessoais 

As decisões do consumidor também são influenciadas por 

fatores pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, personalidade, auto-imagem, estilo de vida e 

valores.  
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Como muito desses fatores têm um impacto direto sobre o 

comportamento do consumidor, é imperativo para os profissionais de marketing 

conhecê-los bem (KOTLER, KELLER, 2006). As pessoas compram diversos 

produtos e serviços durante a vida. O gosto no que diz respeito a roupas, 

móveis e lazer se relacionam à idade. Os padrões de consumo são moldados 

de acordo com o ciclo de vida da família e com o número, a idade e o sexo de 

seus membros em qualquer ponto do tempo. As famílias norte americanas 

estão cada vez mais fragmentadas – no presente, a família tradicional 

composta por marido, esposa e dois filhos está presente em percentual muito 

menor de lares de que no passado. Adicionalmente, estágios de ciclo de vida 

psicológicos podem ser importantes. Os adultos vivenciam “passagens” e 

“transformações” ao longo da vida (LEPISTO, 1985 apud KOTLER, KELLER, 

2006). 

Os profissionais de marketing também devem considerar 

transições ou mudanças na vida – casamento, nascimento de filhos, doença, 

transferências, divórcio, mudanças na carreira, viuvez, - e surgimento de novas 

necessidades. Isso deve alertar os prestadores de serviços – bancos, 

advogados de família, conselheiros matrimoniais, consultores de recolocação 

profissional – sobre as maneiras que eles podem ser úteis (HERZBERG, 1966 

apud KOTLER, KELLER, 2006). 

O ciclo de vida de uma família compreende as diversas 

formas como a família pode estar estruturada ao longo da vida de uma pessoa, 

e o comportamento de compra que pode ser associado a cada ciclo. Esse fator 

é tão importante que é um dos critérios de segmentação mais amplamente 

utilizado pelos profissionais de marketing (PROFESSORES DO 

DEPARTAMENTO DE MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 

2004). 
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Segundo Dubois (1994), a célula familiar evolui com o 

tempo. A noção de ciclo de vida familiar tenta acessar a essa evolução, 

identificando um certo número de fases-chave (KARSAKLIAN, 2008). Ainda 

que inúmeras formulações coexistão, a mais utilizada, originária da sociologia 

da família, comporta nove etapas a seguir:  

• jovem solteiro morando sozinho; 

• jovens casais sem filhos; 

• adultos casados com filhos com menos de 6 anos; 

• adultos casados com filhos com mais de 6 anos; 

• casais idosos com a responsabilidade de filhos; 

• casais idosos, sem a responsabilidade de filhos e 

com o chefe de família ativo; 

• casais idosos, sem a responsabilidade de filhos e 

com o chefe de família inativo; 

• idoso sozinho e ativo; 

• idoso sozinho e aposentado (KARSAKLIAN, 2008). 

Conforme mencionado anteriormente, outros fatores 

pessoais influenciam o comportamento do consumidor como ocupação, 

circunstâncias econômica, personalidade, auto-imagem e estilo de vida e valor. 

 

4.1.5  - Fatores psicológicos 

Ao longo dos anos, inúmeros autores, de diferentes 

escolas de pensamento, desenvolveram teorias em que buscaram explicar os 

processos internos do comportamento do consumidor.  
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Todas as teorias consideram que o ato de comprar tem 

como ponto de partida a motivação para atender a uma necessidade, que, por 

sua vez, desperta um desejo, o qual será atendido de forma específica, 

determinada pelas preferências, que estão diretamente relacionadas ao auto-

conceito. Contrapondo-se à motivação, surgem os freios, decorrentes da 

percepção de risco associada à compra. Entre a força da motivação e a do 

freio, interfere a personalidade do indivíduo, que, aliada à percepção que o 

cliente tem dos produtos, criada pela comunicação, desencadeará atitudes 

positivas ou negativas, formando a preferência e levando ou não a uma 

decisão de compra (PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE 

MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

Portanto, motivação, percepção, aprendizagem e 

memória – influenciam a reação do consumidor aos vários estímulos de 

marketing (KOTLER, KELLER, 2006). 

A preocupação com o conhecimento e o estudo das 

motivações humanas não é de hoje. Inúmeros pesquisadores das mais 

diferentes escolas estiveram tentando compreender e explicar as motivações 

que orientam o comportamento humano, segundo as mais consagradas e 

utilizadas teorias da motivação do estudo do comportamento humano 

(KARSAKLIAN, 2008). 

Uma das teorias de motivação é a teoria de Freud, onde 

Sigmund Freud concluiu que as forças psicológicas que formam o 

comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e que ninguém 

chega a entender por completo as próprias motivações. Quando uma pessoa 

avalia marcas, ela reage não apenas às possibilidades declaradas dessas 

marcas, mas também a outros sinais menos conscientes. A forma, o tamanho, 

o peso, o material, a cor e o nome podem estimular certas sensações e 

emoções.  
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Uma técnica chamada laddering pode ser usada para 

traçar as motivações de uma pessoa desde os instrumentos mais declarados 

até os mais profundos. Assim, o profissional de marketing pode decidir em que 

nível desenvolver a mensagem e o apelo (REYNOLDS, GUTMAN, 1988 apud 

KOTLER, KELLER, 2006). 

Contudo as necessidades do ser humano podem ser 

organizadas em prioridades e hierarquias. É a chamada Teoria de Maslow. 

Essa hierarquização obedeceria a uma escalonagem na qual se passaria de 

um nível a outro mais alto, a medida que o anterior fosse satisfeito de acordo 

com a pirâmide das necessidades de Maslow: necessidades fisiológicas, 

necessidades de segurança, necessidades de afeto, necessidades de status e 

estima e necessidades de realização (KARSAKLIAN, 2008).  

Ainda abordando a teoria das motivações temos a Teoria 

de Herzberg que apresenta dois fatores: os insatisfatores (fatores que causam 

insatisfação), e os satisfatores (fatores que causam satisfação) (HERZBERG, 

1966 apud KOTLER, KELLER, 2006). A ausência de insatisfatores não basta; 

os satisfatores devem estar claramente presentes para motivar uma compra. 

Por exemplo, um computador que não tem garantia implica um insatisfator. 

Contudo, a garantia não funciona como um satisfator ou motivador de compra 

porque não é uma fonte de satisfação intrínseca. A facilidade de uso seria um 

satisfator (KOTLER, KELLER, 2006). 

Além do fator psicológico motivação temos a percepção. 

Uma pessoa motivada está pronta para agir. A maneira como a pessoa 

motivada realmente age é influenciada pela percepção que ela tem da 

situação. Percepção é o processo por meio do qual alguém seleciona, 

organiza, interpreta as informações recebidas para criar uma imagem 

significativa do mundo (BERELSON E STEINER, 1964 apud KOTLER, 

KELLER, 2006). A percepção depende não apenas dos estímulos físicos, mas 

também da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas 

da pessoa (KOTLER, KELLER, 2006). 
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Um outro aspecto do fator psicológico é a aprendizagem 

que também influencia o comportamento do consumidor. Quando as pessoas 

agem, elas aprendem. A aprendizagem consiste em mudanças no 

comportamento de uma pessoa decorrente da experiência. Grande parte do 

comportamento humano é aprendida. Os teóricos da aprendizagem acreditam 

que ela nasce da interação entre impulsos, estímulos, sinais, respostas e 

reforços (KOTLER, KELLER, 2006). 

Por outro lado, a memória desempenha um papel 

preponderante no comportamento de compra do consumidor. Todas as 

informações e experiências acumuladas pelas pessoas ao longo da vida 

podem acabar armazenadas em sua memória de longo prazo. Psicólogos 

cognitivos classificam a memória como memória de curto prazo – um 

repositório temporário de informações – e memória de longo prazo – um 

repositório mais permanente (KOTLER, KELLER, 2006). A estrutura da 

memória de longo prazo de maior aceitação geral baseia-se em um modelo tipo 

associativo (ANDERSON, 1983 apud KOTLER, KELLER, 2006). 

No estudo dos fatores psicológicos que influenciam o 

comportamento do consumidor, temos atualmente o neuromarketing que 

representa a interação interdisciplinar de áreas como a psicologia, a 

neurociência e o marketing. Descobrir o que se passa na mente do consumidor 

sempre foi o grande desafio dos profissionais de marketing em geral. Graças 

aos avanços na ciência do cérebro vem sendo possíveis novas técnicas na 

neurociência que estão trazendo nova luz a descoberta das reações das 

pessoas aos apelos do marketing. 

As técnicas de escaneamento do cérebro humano 

desenvolvidas para detectar doenças, encontram agora outra função: identificar 

reações cerebrais a estímulos emocionais (COBRA E BREZZO, 2010). 
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O estudo do comportamento do consumidor e os fatores 

que o influenciam são de fundamental importância para os profissionais de 

marketing, posto que a criação de estratégias eficazes de marketing devem 

levar em conta as características individuais, sociais e culturais, entre outras 

que interferem no momento da compra. Saber quem é o consumidor, o que ele 

pensa, em que ele acredita, quais os seus julgamentos a cerca de si mesmo e 

dos outros, qual será sua posição na escala social, a idade, a renda, o estilo de 

vida, bem como, a reação dele aos estímulos presentes no momento da 

compra são fundamentais na busca incessante da compreensão dos 

consumidores. É necessário lembrar que o objetivo do marketing não se 

resume apenas à venda do produto em si, mas envolve o atendimento das 

necessidades e desejos dos consumidores, gerando valor e satisfação para 

estes (PINHEIRO, CASTRO, SILVA, NUNES, 2006). 

 

4.2 - A relação dos fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor com as estratégias de 

comunicação de marketing. 

É por intermédio dos fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor que o marketing sedimenta e constroi sua 

estratégia de comunicação. A comunicação de marketing é o meio pelo qual as 

empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou 

indiretamente – sobre os produtos e marcas que comercializam. Num certo 

sentido, a comunicação de marketing representa a “voz” da marca e é o meio 

pelo qual ela estabelece um diálogo e constroi relacionamentos com os 

consumidores (KOTLER, KELLER, 2006). 
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A comunicação integrada de marketing ou o composto de 

comunicação, é uma das quatro áreas integrantes do composto de marketing, o 

“P” de promoção, e abrange o conjunto de ações integradas de comunicação e 

promoção, que tem como objetivos: fixar o produto na mente do consumidor; 

criar uma mensagem única, consistente, compreensível e crível sobre o 

produto; construir uma imagem de marca diferenciada e sustentável na mente 

do consumidor; oferecer informações e incentivos para o consumidor adquirir o 

produto ou serviço da empresa; e gerar atitude favorável dos diversos 

segmentos de público para as iniciativas da empresa (PROFESSORES DO 

DEPARTAMENTO DE MERCADOLOGIA DA FGV-EAESP E CONVIDADOS, 

2004). 

A comunicação integrada de marketing tem cinco 

características principais, como: iniciar com o cliente ou cliente potencial, usar 

qualquer forma de contato ou ponto de contato relevante, falar com uma única 

voz, construir relações e afetar o comportamento. Com relação a iniciar com o 

cliente, o cliente é o ponto de partida para todas as atividades de comunicação 

de marketing. Quanto a usar qualquer forma de contato ou ponto de contato 

relevante, os gerentes de marca e suas agências devem ser flexíveis ao utilizar 

várias ferramentas de comunicação de marketing como publicidade, promoção 

de vendas, relações públicas, marketing direto e etc. Em relação a falar com 

uma única voz, diversas mensagens devem falar com uma única voz. É 

inerente à filosofia e prática da comunicação integrada de marketing, a 

exigência de que todos os elementos de comunicação de uma marca 

(publicidade, propaganda, identificação visual no ponto de venda, promoção de 

vendas, marketing direto, venda pessoal e etc) devam apresentar a mesma 

mensagem e transmiti-la de modo consistente através de vários canais ou 

pontos de contato da mensagem. Quanto a construir relações em vez de ter 

casos, esta característica está sedimentada na idéia de que a comunicação de 

marketing integrada bem sucedida exige a construção de relações entre as 

marcas e seus consumidores.  
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Uma relação é um elo duradouro entre uma marca e seus 

consumidores. O objetivo final é afetar o comportamento do consumidor. Isto 

significa que a comunicação integrada de marketing deve fazer muito mais do 

que apenas influenciar a conscientização da marca e otimizar as atitudes do 

consumidor no sentido da marca. A comunicação integrada de marketing bem 

sucedida exige que os esforços da comunicação sejam direcionados para 

estimular algum tipo de resposta comportamental. Em outras palavras, o 

objetivo é impulsionar as pessoas para a ação (SHIMP, 2009). 

Falar que marcas têm personalidade é admitir que os 

consumidores (pessoas) as tratem como se elas fossem pessoas também. Em 

estudos com consumidores, percebe-se facilmente esta relação quase humana 

que eles estabelecem com as marcas do mercado. É comum ouvirmos 

referências como: “Eu gosto do Palio porque ele é jovem e despojado como 

eu”, “Às vezes, gosto mesmo é de sair por aí sozinho com minha Ellus” ou 

alguém dizer que determinada marca de desodorante o “traiu”: “Mudaram a 

embalagem, a propaganda, tudo. Não é mais o meu desodorante”. 

A relação dos consumidores com as marcas precisa ser 

encarada como uma relação de pessoas com pessoas; logo, entre dois núcleos 

de personalidade. Nada tão básico e atual! Básico, porque se reporta à 

essência da atividade de construir e administrar a personalidade das marcas. 

Atual, porque, apesar da fúria tecnológica das últimas décadas, os 

consumidores diferenciam as marcas e lhes atribui um valor tomando como 

base a personalidade delas (TROIANO, 2009). 
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5. Conclusão 

Os fatores que influenciam o comportamento do consumidor como os 

fatores de mercado, culturais, sociais, pessoais e psicológicos, nos 

proporcionam o embasamento com o suporte de conhecimento para 

avançarmos no estudo do comportamento do consumidor a fim de entendê-lo. 

O consumidor é apenas uma parte do ser humano. O 

consumidor é uma parte de todos nós. E como todos nós, como todos os 

humanos, o consumidor tem suas motivações para a busca de determinadas 

ambições, para conquista de determinados espaços, para realização pessoal 

(KARSAKLIAN, 2008). Recorrendo aos fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor constata-se a importância vital dos mesmos e 

sua relevância para o enriquecimento das informações que são utilizadas para 

dar embasamento as estratégias de comunicação de marketing. Sabe-se que o 

cenário econômico influencia o comportamento do consumidor. Verifica-se 

também no aspecto social a influência da cultura que é a determinante mais 

básica das necessidades e do comportamento de uma pessoa. Por outro lado, 

sabe-se que os fatores sociais mais importantes que atuam sobre o processo 

decisório são os grupos. Os consumidores também são afetados pelos fatores 

pessoais como idade e estágio num ciclo de vida, ocupação, situação 

econômica, personalidade, auto-imagem, estilo de vida e valores. Dentro do 

contexto psicológico todas as teorias consideram que o ato de comprar tem 

como ponto de partida a motivação para atender a uma necessidade 

(PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE MERCADOLOGIA DA FGV-

EAESP E CONVIDADOS, 2004). 

Segundo Pinker (1998:546), “... o homem não vive só de pão, nem de know-

how, segurança, filhos ou sexo. As pessoas do mundo inteiro empregam o máximo de 

tempo que podem em atividades que, na luta para sobreviver e reproduzir-se, parecem 

sem sentido” (apud BASTA, MARCHESINI, OLIVEIRA, SÁ, 2006). 
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O comportamento das pessoas pode muitas vezes confundir e parecer 

sem sentido. Mas na origem de um comportamento aparentemente estranho 

existe toda uma lógica que o explica, se devidamente considerada e analisada. 

O comportamento é o conjunto das reações que se pode observar num 

indivíduo, estando este em seu ambiente e em dadas circunstâncias; é o 

reflexo de sua personalidade, percepção, motivação, atitude e aprendizagem. 

O estudo do comportamento do consumidor permite entendê-lo nas suas 

ações de compra e conhecer o papel de consumo em sua vida. Como ele 

busca, compra, usa, avalia e descarta os produtos que venham satisfazer suas 

necessidades (BASTA, MARCHESINI, OLIVEIRA, SÁ, 2006). 

Concluindo, considero de fundamental importância o estudo dos fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor e também o tema 

comportamento do consumidor como um estudo interdisciplinar para que a 

ciência do marketing encontre os elementos para continuar aprimorando a sua 

comunicação integrada de marketing, a fim de alcançar o seu objetivo principal 

que é a satisfação das necessidades e desejo dos consumidores. 
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