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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo estudar as etapas que fazem parte do processo de compra 

na internet dos alunos de Publicidade e Propaganda da Unifra dentro do seu contexto social, 

considerando estilo de vida e valores sociais. Foram abordados conceitos sobre 

comportamento do consumidor, processo de decisão de compra e as variáveis sociais que a 

influenciam. Também foram tratados assuntos como consumidor jovem, internet e o próprio 

e-commerce. Busca-se identificar o estilo de vida e valores dos alunos que compram pela 

internet e as motivações que levam esses acadêmicos a consumir pela internet. Através de 

entrevistas qualitativas, pode-se perceber que as compras na internet crescem a cada dia e que 

fatores como idade e sexo não foram um fator decisório nesta pesquisa para que ocorram as 

compras. Pode-se verificar que todos os entrevistados possuem um processo de decisão de 

compra semelhante e o que mais levam em conta na hora da compra é o preço, a variedade de 

produtos que está disponível na internet, que não possuímos em Santa Maria e a comodidade 

de poder comprar a qualquer hora do dia. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Decisão de compra, Jovem, Internet, E-

commerce 

 

ABSTRACT 

 

This monograph was to study the steps that are part of the process of purchasing on the 

Internet of Advertising’s students of UNIFRA within its social context, considering lifestyle 

and social values. Concepts are addressed on consumer behavior, buying decision process 

variables that influence social. As young consumers, the Internet and e-commerce. Also 

sought to identify the lifestyle and values of students buying online and the motivations that 

lead these students to consume the internet. Through qualitative interviews can be seen that 

the purchases on the internet grows every day and that factors such as age and sex were not a 

decisive factor in this research to take place the purchases. You can check that all respondents 

have a decision process similar buying and whatever else takes into account the time of 

purchase is the price, the variety of products is available on the internet, we do not have in 

Santa Maria and convenience can buy at anytime of the day. 

 

Keywords: Consumer behavior, Buying decision, Young, Internet, E-commerce 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nesta sociedade orientada para o consumo, é indispensável compreender o 

comportamento do consumidor que, segundo Solomon (2002, p.12), é o “estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem 

de produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”. 

 De acordo com Minor et al (2003), os primeiros manuais sobre comportamento do 

consumidor foram escritos na década de 60, sendo que as primeiras pesquisas sobre o assunto 

foram baseadas no conceito econômico. Depois, estudos revelaram que os consumidores 

compram impulsivamente e podem ser influenciados por fatores culturais, individuais, sociais 

e psicológicos. 

 Neste trabalho estuda-se o comportamento do consumidor jovem, dando ênfase a seus 

processos decisórios de compra. Os processos são analisados a partir do modelo de tomada de 

decisão do consumidor, apresentado por Kanuk (2000), que identifica três componentes 

principais: input, processo e output. Dentro deles, o autor ainda especifica os estágios pelos 

quais o consumidor passa ao realizar uma compra, são: reconhecimento da necessidade, busca 

pré-compra, avaliação das alternativas, compra e avaliação de pós-compra.  

 Outro fator importante são as variáveis sociais que, de acordo com Freeman et al 

(1994), são determinantes para entender o comportamento do consumidor. São elas: estilo de 

vida, pelo qual as pessoas procuram produtos que lhes proporcionem maior conforto; e 

valores sociais, que são fundamentais nas escolhas que fazemos na vida, pois cada um atribui 

valores diferentes para os produtos.  

 Para compreender o comportamento dos consumidores na internet não basta conhecer 

apenas os estágios do processo de decisão de compra ou as variáveis sociais, é preciso 

conhecer também o meio internet. 

 A partir da segunda metade do século XX, as mudanças tecnológicas avançam 

rapidamente. É neste período que surge a internet que, em seguida, com a popularização dos 

computadores e dos sistemas, tornou-se um canal de informação aberto ao público. Através 

dela se podem realizar pesquisas, ter uma comunicação ágil e barata, compartilhar 

informações. Com essas vantagens, a internet teve um crescimento acelerado. Não demorou 

muito para os profissionais de marketing perceber que um espaço onde se encontra muita 

gente é perfeito para anunciar e vender produtos.  
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 Com a popularização da internet e o crescimento do comércio eletrônico, muitas 

pessoas optam por fazer suas compras através deste novo meio. São chamadas de 

consumidores virtuais. Conforme Giglio (2005), o consumidor virtual pode ser apresentado 

sob quatro aspectos comportamentais, são eles: modelo econômico, modelo de tipologia, 

modelo de processo em etapas e o modelo social.  

Neste trabalho, os consumidores virtuais pesquisados são alunos do curso de 

publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano. Este é um público que possui 

ligação com tecnologia e internet diariamente, e a necessidade de estar sempre buscando 

inovações. Verifica-se como é o seu processo de decisão de compra na internet. Procura-se 

conhecer este público, identificar seu estilo de vida e seus valores, e por fim, reconhecer quais 

as motivações que a levam a consumir pela internet.  

Com o crescimento da internet, percebe-se que ela está presente em quase tudo que 

fazemos, quando queremos nos comunicar, é um meio bastante rápido e barato. Quando 

realizamos pesquisas é um meio bastante eficaz, quando vamos comprar algum produto, é um 

meio que nos oferece bastantes possibilidades tanto de informações quanto de preços. Em 

1999, Kotler já previa que, através da internet, o comportamento de compra dos consumidores 

passaria por mudanças. Cada vez mais, o consumidor detém o poder de escolha, com mais 

facilidades, agilidades e possibilidades de acordo com sua necessidade particular. Assim, se 

torna indispensável compreender o comportamento dos consumidores, saber o que eles 

pensam, o que procuram, como se satisfazem. Isso se tornou básico para empresas que 

buscam o sucesso e aumentar suas vendas.  

  Do interesse em compreender o comportamento do consumidor, conhecer a fundo o 

público, define-se o problema de pesquisa analisando o processo de compra pela internet dos 

alunos do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da Unifra, 

considerando dois aspectos: estilo de vida e valores sociais. Para responder esta questão, 

primeiro foram estudadas as etapas que fazem parte do processo de compra na internet dos 

alunos, dentro do seu contexto social, considerando seus estilos de vida e valores sociais. 

Também foram estudados os principais conceitos sobre comportamento do consumidor, 

buscando identificar o estilo de vida, valores e motivações dos alunos que compram pela 

internet. Também verificou-se o nível de satisfação dos mesmos. 

 O comércio eletrônico não é mais novidade, ainda que nem todos utilizem esta 

ferramenta, sabemos que ela está disponível. No entanto, podemos notar que ainda existe 

certo receio com relação a compras na internet. De acordo com Caro (2005) apud Ladeira 
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(2000), as pessoas ainda não acreditam na segurança no uso do cartão de crédito, na 

manutenção da privacidade e no anonimato nesse meio. 

 Apesar de já existirem diversos trabalhos que abordam o comportamento do 

consumidor na internet, a originalidade deste trabalho está em conhecer a fundo um público 

específico, por critérios demográficos como, idade, sexo, estado civil, ocupação, renda, 

número de filhos, entre outros; por seu estilo de vida, isto é, conhecer como as pessoas vivem, 

como gastam dinheiro, como utilizam seu tempo, o que gostam de fazer; e também por seus 

valores sociais, que são determinantes nas escolhas que as pessoas fazem na vida. 

Outro fator importante para este trabalho é a questão geográfica. Por vivermos em uma 

cidade do interior, na qual o comércio ainda possui certas carências, pretendemos verificar se 

os consumidores utilizam a internet para comprar porque não encontram produtos no mercado 

local ou por outros fatores como preço e comodidade.  

Para a realização deste trabalho foram feitas uma revisão bibliográfica e uma pesquisa 

de nível exploratória, descritiva. O estudo de natureza qualitativa e como técnica de coleta, 

foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. A amostra composta por cinco alunos curso 

de Publicidade e Propaganda da Unifra, duas mulheres e três homens, com idades entre 20 e 

36 anos.  

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o comportamento do consumidor, 

falando sobre processo de decisão de compra, variáveis sociais e o consumidor jovem, 

universo desta pesquisa. O segundo capítulo aborda a Internet e o e-commerce. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Na metade do século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, as técnicas de produção 

e comercialização possibilitaram que produtos fossem fabricados, embalados e distribuídos 

em massa, originando a sociedade de consumo. (LIMEIRA, 2009) 

Segundo Limeira (2009, p.12), a padronização de produtos no Brasil surgiu no início 

do século XIX, com a importação de bens oriundos da Europa, que foi intensificada com a 

chegada da Família Real ao Rio de Janeiro, em 1808. A publicidade de produtos iniciou-se 

após a abolição da escravatura e com a instituição da Imprensa Régia, que era responsável 

pela impressão do jornal oficial do País. Os primeiros anúncios foram classificados de 

imóveis, serviços de carruagem, retratistas, relojoeiros e cocheiros. 

A autora destaca quatro processos simultâneos que contribuíram para a formação da 

sociedade de consumo nos Estados Unidos. A produção industrial em larga escala, que 

expandiu os bens padronizados, a distribuição em massa de produtos industrializados; a oferta 

de crédito ao consumidor que viabilizou a aquisição de bens; e por fim, o fato de que  a 

população passou a consumir produtos industrializados pela influência das mensagens 

publicitárias. 

A autora destaca as características da sociedade de consumo pela presença de quatro 

condições.  

1) A maior parte da população consome acima de suas necessidades básicas; 

2) A maior parte das necessidades é satisfeita pelo mercado e não pela produção doméstica, pela 

dádiva ou pela troca; 

3) As práticas de comprar e consumir são socialmente aprovadas e aceitas como fonte de 

satisfação e prazer; 

4) As identidades de indivíduos e grupos se constroem cada vez mais baseados nos estilos de 

vida definidos pelo consumo diferencial de certos bens e serviços. 

Entre 1870 e 1920, ocorreram grandes mudanças na sociedade norte–americana, que 

era inicialmente baseada na agricultura, mas que, durante esse período, passou a industrial e 

urbana. Novas invenções de máquinas possibilitaram a produção contínua de sabonetes, 

lâminas de barbear, fósforos e muitos outros produtos. Nessa época também surgiram lojas de 
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departamentos, despertando o desejo de consumir e atraindo mulheres como clientes ou 

vendedoras. (LIMEIRA, 2009) 

Com o processo de industrialização dos produtos, as famílias acostumadas a consumir 

produtos feitos em casa ou vendidos a granel, precisavam ser orientadas a consumir bens 

embalados, com marcas de fabricantes e difundidos pela propaganda. (LIMEIRA, 2009) 

A partir de 1850, os fabricantes de remédios tornaram-se os maiores anunciantes. Da 

década de 1870 em diante, sugiram novas categorias de produtos e serviços que passaram a 

fazer propaganda, dentre eles as máquinas de costura Singer, o Biotônico Fontoura, o 

Analgésico Aspirina e outros. (LIMEIRA, 2009) 

Os primeiros manuais sobre o comportamento do consumidor foram escritos na 

década de 60. Segundo Miniard et al (2000), em 1899, Thorstein Veblen falava em exageros 

de consumo, mas somente no começo do século XX, com o surgimento do conceito de 

marketing, entendeu-se a necessidade de estudar o comportamento do consumidor. 

 Revisando a literatura, encontram-se alguns conceitos de comportamento do 

consumidor. 

O comportamento do consumidor estuda as unidades compradoras e os processos de 

trocas envolvidos na aquisição, no consumo, e na disposição de mercadorias, serviços, 

experiências e idéias, como define Minor (2003). 

 Buscando conceitos de comportamento do consumidor, Miniard et al (2000, p.4), 

define como sendo “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir, e dispor de 

produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações”.

 Complementando os conceitos de comportamento do consumidor citados acima, 

Kanuk (2000, p.5) afirma que “o comportamento do consumidor engloba o estudo de o que 

compram, por que compram, quando compram, onde compram, com que freqüência compram 

e com que frequência usam o que compram”. 

 Ainda segundo o autor, o termo consumidor é frequentemente usado para definir dois 

tipos diferentes de entidades consumidoras: o consumidor pessoal e o consumidor 

organizacional. O consumidor pessoal compra bens e serviços para seu próprio uso, para o lar, 

ou presente para um amigo. Já o consumidor organizacional inclui organizações com fins 

lucrativos e organizações sem fins lucrativos, todas que precisam comprar produtos, serviços 

e equipamentos para funcionar normalmente, como por exemplo, escolas e hospitais. 
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 Como os consumidores pessoais ou organizacionais, costumam consumir produtos e 

serviços, desde a hora que acordamos de manhã até irmos dormir. Consumir é um 

comportamento que faz parte do nosso cotidiano. (LIMEIRA, 2009) 

 Devido ao fato de estarmos sempre consumindo algo, o estudo do comportamento do 

consumidor brasileiro é analisar como vivemos, como nos relacionamos com os outros, como 

fazemos nossas escolhas e tomamos decisões dia-a-dia. (LIMEIRA, 2009) 

 Entender as razões e significados do consumo tem uma dupla finalidade, além de 

adquirirmos conhecimentos que levam à qualificação profissional, poderemos compreender 

com mais profundidade o mundo em que vivemos e como conduzimos a nossa própria vida. 

(LIMEIRA, 2009) 

O campo do comportamento do consumidor é muito interessante para os 

consumidores, empresas e estudiosos. Os consumidores se beneficiam com as próprias 

decisões, o que compram, por que compram, como compram, e influências promocionais que 

os influenciam a comprar. Isso habilita-os a tornar consumidores melhores, mais sábios. 

Como empresas e profissionais de marketing é importante, para reconhecerem o porquê e 

como as pessoas tomam suas decisões de consumo, de tal modo que seja possível tomar 

melhores decisões de estratégias de marketing. (KANUK, 2000) 

 A propaganda é uma das mais utilizadas ferramentas de comunicação de marketing, é 

o tema de muitas pesquisas que visam avaliar sua eficácia e conhecer a reação dos 

consumidores diante da propaganda. (LIMEIRA, 2009) 

Para conhecer a reação dos consumidores, é indispensável estudar o processo de 

decisão de compra dos consumidores, verificar as etapas do processo e conhecer os fatores 

que podem influenciar no processo. 

 

2.1.1 Processo de decisão de compra 

 

Neste capítulo vamos conhecer e estudar as etapas do processo de decisão de compra 

que passamos sempre que compramos algo. 

Antes de efetuar uma compra, os consumidores passam por um processo de decisão. A 

tomada de decisão do consumidor consiste no conjunto de processos envolvidos no 

reconhecimento do problema, na busca de soluções, na avaliação de alternativas, na escolha 

entre as opções e na avaliação dos resultados da escolha. (MINOR et al 2003) 



12 

 

Para Gade (2005) alguns fatores influenciam a decisão de compra dos consumidores, 

são eles: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Os fatores culturais são a cultura, os hábitos, os costumes, a maneira de pensar e 

ideologia. Os fatores sociais representam os grupos sociais primários e secundários, os grupos 

de referência, os líderes, inovadores e seguidores. Os fatores pessoais relacionam-se às 

variáveis demográficas, como, idade, sexo, posição no ciclo de vida, escolaridade e 

atividades, situação econômica e estilo de vida o qual abordaremos mais adiante. E, por fim, 

os fatores psicológicos são os processamentos de informações, sensações, percepções, 

aprendizado e memória. (GADE, 2005) 

Diariamente todos nós tomamos várias decisões relativas a cada aspecto da nossa vida, 

porém, quase sempre sem pensar como as tomamos. No geral, uma decisão é a escolha de 

uma opção entre duas ou mais alternativas. (KANUK, 2000) 

O processo de tomada de decisão dos consumidores é abordado por vários autores, 

como Kotler, Solomon, Minor, Miniard e Kanuk. Como referencia, utilizamos o modelo 

demonstrado por Kanuk (2000). 

Kanuk (2000) apresenta um modelo de tomada de decisão do consumidor que reflete o 

consumidor cognitivo, e até certo ponto o consumidor emocional. O modelo, apresentado na 

Figura 1, apresenta três componentes principais: input, processo e output. 

 

Figura 1 – Modelo de processo de tomada de decisão do consumidor. 
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O componente input do modelo de tomada de decisão apresentado refere-se às 

influências externas que são fontes de informação sobre determinado produto e afetam o 

consumidor quanto a valores, atitudes e comportamento relacionados ao produto. Os mais 

importantes desses fatores de input são as atividades do composto de marketing e as 

influências socioculturais de fora do marketing. (KANUK, 2000) 

Segundo o autor, os inputs de marketing são as atividades da empresa que tentam 

alcançar, informar e persuadir os consumidores a comprar e a usar seus produtos. Esses inputs 

para o processo de tomada de decisão tomam a forma de estratégias específicas do composto 

de marketing que consistem no próprio produto (incluindo a embalagem, o tamanho e a 

garantia); como anúncios na mídia de massa, marketing direto, venda pessoal, e outros. 

Ainda conforme Kanuk (2000), os inputs socioculturais também exercem grande 

influência no consumidor, são influências não-comerciais, como, por exemplo, os 

comentários de um amigo, o uso do produto por um membro da família. As influências da 

classe social, da cultura e da subcultura são importantes fatores de input que afetam a maneira 

como os consumidores avaliam um produto.  

O componente processo do modelo apresentado pelo autor, mostra a maneira como os 

consumidores tomam decisões. Para melhor compreender o processo devemos considerar os 

conceitos do campo psicológicos que afetam o processo de tomada de decisão dos 

consumidores. (KANUK, 2000) 

O campo psicológico que o autor refere-se consiste em: motivação, percepção, 

aprendizado, personalidade e atitudes. 

A motivação pode ser descrita como a força motriz interna dos indivíduos que os 

impele à ação, que segundo ele é produzida por um estado de tensão, que existe em função de 

uma necessidade não satisfeita. Explica que os indivíduos se esforçam conscientemente e 

inconscientemente para reduzir a tensão através do comportamento que eles esperam que vá 

satisfazer suas necessidades. (KANUK, 2000) 

De acordo com Gade (2005), a motivação possui dois aspectos destindos: 1) um estado 

motivador interno que impele o indivíduo em direção a algum objetivo; 2) um comportamento 

que visa alcançar este objetivo e sua realização, sendo que estes aspectos frequentemente se 

encontram acompanhados de emoções mais ou menos intensas. 

A percepção é definida como o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e 

interpreta estímulos visando a um quadro significativo e coerente do mundo. (KANUK, 2000, 

p.103) 
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Ainda de acordo com o autor, o estudo da percepção acerca do que nós 

inconscientemente adicionamos ou subtraímos dos dados sensoriais brutos para produzir o 

nosso quadro particular do mundo. 

Ainda sobre campo psicológico, a aprendizagem pode ser definida como o processo 

pelo qual os indivíduos adquirem o conhecimento e a experiência de compra e consumo que 

aplicam a um comportamento correlato futuro. (KANUK, 2000) 

A personalidade faz parte das características psicológicas interiores que tanto 

determinam quanto refletem como uma pessoa responde ao seu ambiente. (KANUK, 2000) 

A autora Gade (2005) complementa o conceito de personalidade, afirmando que é um 

conjunto de traços psicológicos (internos) desenvolvidos com o meio ambiente (externo) e 

resulta um formas de perceber, sentir e agir. O desenvolvimento da personalidade ocorre 

através da interação dos fatores pessoais internos que interagem com o meio ambiente sócio-

cultural. 

O conhecimento das atitudes dos consumidores é tão fundamental que é difícil 

imaginar qualquer projeto de pesquisa do consumidor que não inclua a avaliação de algum 

aspecto das atitudes do consumidor. (KANUK, 2000 p.167) 

O autor define atitude como sendo uma predisposição de que se tem de se comportar 

de maneira constantemente favorável ou desfavorável a respeito a um dado objeto. 

O conhecimento das atitudes leva a uma maior compreensão do ser humano, permite 

uma eventual tentativa de mudança de atitude e levaria talvez a uma mudança de 

comportamento. (GADE, 2005) 

Ainda no componente processo do modelo de processo de decisão de compra de 

Kanuk (2000), o ato de tomar uma decisão consiste em três estágios: o reconhecimento da 

necessidade, a busca de pré-compra e a avaliação das alternativas. 

O reconhecimento de uma necessidade ocorre quando o consumidor se depara com um 

“problema”. Entre os consumidores, parecem existir duas diferentes necessidades ou estilos 

de reconhecimento de problemas: estado real, aqueles que percebem que têm um problema 

quando um produto deixa de desempenhar a sua função satisfatoriamente; e estado desejado, 

para quem o desejo de uma coisa nova pode deflagrar o processo de decisão. (KANUK, 2000) 

O reconhecimento do problema é uma percepção da diferença entre a situação 

desejada e a situação real suficiente para despertar e ativar o processo decisório. (MINIARD 

et al 2000) 
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O estágio de busca de informação é definido como o conjunto de ações tomadas para 

identificar e obter informações que resolvam o problema de um consumidor. (MINOR 2003) 

Já a busca de pré-compra, segundo Kanuk (2000), começa quando o consumidor 

percebe uma necessidade que pode ser satisfeita pela compra e o consumo de um produto. Se 

o consumidor já teve alguma experiência com o produto pode dar informações suficientes 

para ele fazer a escolha. Caso não tenha tido experiência anterior, ele pode ter de envolver-se 

em uma busca extensa no ambiente externo para encontrar informação útil que possa fazer sua 

escolha. Normalmente o consumidor busca na memória, antes de procurar fontes externas. 

A busca interna na memória é realizada para determinar se o que se sabe é o bastante 

para permitir que uma escolha seja feita. A busca externa será exigida quando este não for o 

caso. O autor complementa que, durante a busca externa, os consumidores solicitam 

informações de fontes externas. São informações sobre as marcas alternativas disponíveis, o 

critério de avaliação com o qual comparar marcas, a importância do critério e o desempenho 

das marcas quanto aos atributos. (MINIARD et al 2000) 

O próximo passo, segundo Kanuk (2000), é a avaliação das alternativas, que o autor 

define como a avaliação das alternativas potenciais. Nela, os consumidores tendem a usar dois 

tipos de informação: uma lista de marcas de onde eles planejam fazer sua escolha e o critério 

que eles irão adotar para avaliar cada marca. 

De acordo com Minor et al (2003, p. 201) “no estágio de avaliação das alternativas 

pré-compra, o consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes de 

resolver o problema que iniciou o processo de decisão”. Ainda segundo o autor, neste estágio 

os consumidores consideram até que ponto as opções contam com vários atributos, além disso 

eles começam a levar em conta a importância e a qualidade desses atributos. 

Seguindo o modelo de processo de tomada de decisão do consumidor, proposto por 

Kanuk (2000), o próximo componente é chamado de output, referindo-se aos dois tipos de 

atividades pós-decisão estreitamente associadas: o comportamento de compra e a avaliação 

pós-compra. 

O comportamento de compra pode ser visto de três maneiras. São elas: compras 

experimentais, compras repetidas e compras de comprometimento de longo prazo. 

Ainda segundo Kanuk (2000), as compras experimentais são quando o consumidor 

compra um produto (ou marca) pela primeira vez e uma quantidade menor do que a usual, 

para testá-lo. A compra repetida ocorre quando um produto/marca é identificada, a partir da 

experimentação, como mais satisfatória que outro produto/marca, e tende a repetir a compra. 
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A compra repetida está diretamente relacionada à fidelidade à marca. Como experimentar 

nem sempre é possível, o consumidor geralmente parte direto a avaliação para um 

comprometimento de longo prazo. 

A avaliação pós-compra finaliza todo esse processo de tomada de decisão do 

consumidor. Segundo Kanuk (2000) existem três resultados possíveis: (1) desempenho 

efetivo de acordo com as expectativas, levando a um sentimento de neutralidade; (2) o 

desempenho que ultrapassa as expectativas, causando o que se conhece como desconfirmação 

positiva das expectativas (que leva à satisfação); (3) o desempenho abaixo das expectativas, 

causando a desconfirmação negativa das expectativas e insatisfação. A avaliação pós-compra 

retorna ao campo psicológico do consumidor em forma de experiência e serve para influenciar 

futuras decisões ligadas ao produto. 

De acordo com Miniard et al (2000), é possível que haja uma avaliação do produto ou 

serviço uma vez que ele é consumido, levando a uma resposta de satisfação ou insatisfação. 

Para compreender o que leva este consumidor a tomar decisões de compra ou não, 

avaliar um produto ou serviço consumido, é fundamental conhecer as variáveis sociais que 

podem influenciar no processo, como por exemplo, saber o que gostam de fazer, como gastam 

seu dinheiro, conhecer seus valores, o que dão mais importância na vida, saber sua idade, 

sexo, profissão. 

 

2.1.2 Variáveis sociais 

 

 Neste capítulo vamos estudar as variáveis sociais que influenciam no processo de 

compra dos consumidores, conhecer o ambiente sociocultural adotado pelo modelo de 

processo de decisão de compra. 

Fatores pessoais, sociais, culturais e psicológicos são determinantes na decisão de 

compra e consumo, conforme afirma Gade (2005). 

Entre os fatores externos que atuam sobre o comportamento do consumidor temos os 

fatores pessoais, definidos em variáveis demográficas como o sexo, idade, a posição no ciclo 

de vida, a profissão, a ocupação, as condições econômicas e o estilo de vida. (GADE, 2005) 

O fator sexo é determinante para o consumo em virtude das exigências culturais que 

determinam o uso e consumo de produtos vinculados ao desempenho de papel sócio-cultural. 

Ainda conforme a autora a posição no ciclo de vida no qual o consumidor se encontra também 

é determinante no consumo de produtos e serviços. Essa posição nos mostra os produtos que 
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devem estar sendo necessários para os vários momentos da vida humana e nas diversas 

culturas. 

 Tratando-se de estilos de vida, Gade (2005) afirma que eles são resultantes dos fatores 

pessoais e demográficos, e também de fatores internos como motivos, emoções, 

personalidade, valores e atitudes. Além disso derivam da inserção em determinados grupos 

sociais, classe social, culturas e subculturas.” (GADE, 2005, p.174) 

 Para Kotler (1998, p.172), o “estilo de vida representa seu padrão de vida expresso em 

termos de atividades, interesses e opiniões. Retrata as pessoas por inteiro interagindo com seu 

ambiente”. 

 Uma característica importante do estilo de vida é que ele pode se alterar ao longo do 

tempo e, consequentemente refletir-se em mudanças de hábitos. Também pode ser afetado por 

tendências sociais que podem ser antecipadas, como por exemplo, o ativismo social ou foco 

na família e vida caseira. (SOLOMON, 1998). 

 Quando analisamos o comportamento do ser humano, em especial o do consumidor, 

notamos que grande parte da sua vida transcorre em contato com outras pessoas, com um 

grupo social que é de grande influência no consumo. (GADE, 2005) 

 Grupo pode ser definido por “duas ou mais pessoas que interagem para atingir 

objetivos particulares ou comuns”. (KANUK, 2000) 

 O ser humano possui uma forte tendência a seguir um grupo. No grupo-família, que 

garante segurança e sobrevivência, é aprendido que ser igual é a melhor forma de garantir 

afeto e não se expor a perigos e ameaças. Surge assim a obediência à influência do grupo, 

tendência que levaremos para toda vida. (GADE, 2005, p.176) 

 Existem muitos modos de se classificar os grupos, por exemplo, pela regularidade dos 

encontros, pela estrutura e hierarquia, pelo quadro de membros e até pelo tamanho. (KANUK, 

2000) 

 O autor classifica como grupo primário quando uma pessoa interage regularmente com 

outros indivíduos (membro da família, com vizinhos, ou com colegas de trabalhos cujas 

opiniões são valiosas). Já se uma pessoa interage apenas ocasionalmente com outras, ou não 

considera as opiniões delas particularmente importantes, então estas constituem o grupo 

secundário. 

 Ainda de acordo com Kanuk (2000), outra maneira de se classificar os grupos é pela 

formalidade, ou seja, a extensão pela qual estrutura do grupo, os papéis dos membros e as 

propostas do grupo são claramente definidas, então chama-se grupo formal, como por 
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exemplo, uma lista formal de sócios, papéis específicos e níveis de autoridade. Por outro lado, 

se o grupo é mais imprecisamente definido, então é considerado grupo informal. 

 Para compreender melhor o impacto que os grupos têm nos indivíduos, Kanuk (2000) 

define alguns grupos de referência para o consumidor, destacando a família, grupo de amigos, 

classe social, subculturas específicas, cultura pessoal e outras culturas. 

 Grupo de referência pode ser definido por qualquer pessoa ou grupo que sirva como 

ponto de comparação (ou referência) para um indivíduo na formação de valores, atitudes ou 

comportamento tanto gerais quanto específicos. (KANUK, 2000) 

 Abaixo podemos observar a ordem dos grupos de referência citado por Kanuk (2000). 

 

 

Principais Grupos de Referência para o consumidor. 

 

 A família normalmente está na melhor posição para influenciar o consumidor, a 

importância da família neste aspecto baseia-se na freqüência de contato que se tem. (KANUK, 

2000) 

 Família é definida por Kanuk (2000) como sendo duas ou mais pessoas , ligadas por 

sangue, casamento ou adoção, que moram juntas. 

 A autora Gade (2005) destaca a importância de estudar a influência da família nas 

decisões de compra. O papel e influência dos vários membros de uma família são abordados 
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na formação de atitudes, valores, personalidade e motivação que levam a seleção dos 

produtos. 

 Os grupos de amigos são classificados como grupos informais devido à falta de uma 

estrutura ou níveis específicos de autoridade. Em termos de influência, depois da família, são 

os amigos que mais influenciam as decisões de compra dos consumidores. (KANUK, 2000) 

 Ainda segundo o autor, buscar amizades é um impulso básico da maioria das pessoas. 

Os amigos fornecem companhia, segurança e oportunidades de discutir problemas com um 

indivíduo. As amizades são um sinal de maturidade e independência, pois representam a 

liberação do indivíduo com a família e a formação de laços sociais com o mundo exterior. Os 

consumidores tendem a buscar informação junto aos amigos que acreditam ter pontos de vista 

semelhantes aos seus, e quanto mais semelhança percebem, mais eles se deixam influenciar 

pelas opiniões dos amigos. 

 As influências da classe social, da cultura e da subcultura são importantes e afetam a 

maneira como os consumidores avaliam, adotam ou rejeitam um produto. (KANUK, 2000) 

 O autor define classe social como “a divisão dos membros de uma sociedade em uma 

hierarquia de classes de status distintos, de modo que os membros de cada classe tenham 

relativamente o mesmo status e os membros de todas as outras classes tenham mais ou menos 

status.” 

 Quando considerados o comportamento do consumidor e a pesquisa de mercado, o 

status é mais frequentemente definido em termos de uma ou mais variáveis demográficas, são 

elas: renda familiar, status profissional e aquisição de instrução. (KANUK, 2000) 

 Segundo Gade (2005) os indivíduos pertencentes a determinada classe social tendem a 

se comportar de maneira semelhante em relação às classes percebidas como inferiores ou 

superiores, e estas, por sua vez, também agirão assim, logo as classes sociais trazem consigo 

subculturas. 

 A definição de subcultura que Kanuk (2000) apresenta é: um grupo cultural distinto 

que existe como um segmento identificável dentro de uma sociedade maior e mais complexa. 

 A subcultura tem sido estudada principalmente no que se refere a mercados em 

potencial para determinados produtos. As subculturas mais estudadas são as de grupos 

étnicos, religiosos e regionais. (GADE, 2005, p.213) 

 Ainda segundo a autora o nosso comportamento é fortemente influenciado por nossa 

cultura e, portanto, o nosso consumo também. 
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 A cultura é definida como o total das crenças, valores e costumes aprendidos que 

servem para direcionar o comportamento de consumo dos membros de alguma sociedade. 

(KANUK, 2000) 

 Ainda segundo Kanuk (2000, p.287),  

a cultura existe para satisfazer as necessidades das pessoas dentro de uma sociedade. 

Ela oferece ordem, direção e orientação em todas as fases da solução do problema 

humano, por meio do fornecimento de métodos testados e aprovados de satisfação 

das necessidades psicológicas, pessoais e sociais. 

 

 A cultura se aprende, diferente das características biológicas inatas. Os antropólogos 

identificam três maneiras distintas de aprendizagem cultural: aprendizagem formal, na qual os 

adultos e pessoas mais velhas ensinam a um membro mais jovem “como se comportar”; 

aprendizagem informal, na qual a criança aprende imitando o comportamento de outras 

pessoas, e aprendizagem técnica, em que professores ensinam a criança ou jovem. (KANUK, 

2000, p. 288) 

 

2.1.3 Consumidor jovem 

 

 A adolescência e juventude são temas que estão em debate nos campos acadêmicos e 

políticos, devido aos problemas enfrentados pelos jovens no mundo todo, principalmente nos 

países menos desenvolvidos. Questões como violência, consumo de drogas, desemprego, 

Aids, entre outros estão sendo discutidas. (LIMEIRA, 2009) 

No contexto das pesquisas sobre juventude, a categoria jovem pode começar entre 14 e 

18 anos e terminar entre 25 e 30 anos, dependendo do país e da finalidade da pesquisa. Na 

América Latina, para fins de estudos e política pública, a juventude situa-se na faixa entre 15 

e 24 anos, em função do alongamento da fase em que não são assumidas responsabilidades 

ditas adultas. (LIMEIRA, 2009) 

 De acordo com Limeira (2009), a juventude é um processo de transição, uma etapa de 

profundas transformações que criam conflitos do jovem com seu ambiente. São as mudanças 

trazidas pela necessidade de desenvolver uma personalidade e efetuar escolhas que 

provocariam crises de auto-estima e identidade. 

 Vivemos em sociedade e por isso temos sentimentos, atitudes e comportamentos 

influenciados pelos grupos com os quais nos relacionamos. Limeira (2009) afirma que é 

muito comum dizer que os jovens vivem em grupos, passando a maior parte do tempo com 
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seus amigos e colegas, por isso o comportamento dos jovens é influenciado por esses grupos 

de referência. 

Através destas relações que os jovens desenvolvem sua identidade, sexualidade, auto-

estima, criatividade e projeto de vida. 

Ainda segundo a autora, o conceito de identidade são as características próprias e 

exclusivas de uma pessoa, pelas quais é conhecida e reconhecível, como nome, idade, 

profissão, sexo, tipo físico, impressões digitais. 

Em se tratando da identidade, Outeiral (2003) ressalta que o momento inicial das 

identificações na adolescência se dá com os pais, mais especificamente, pelo lugar materno na 

família; depois, pelo lugar paterno; posteriormente, com os outros membros da família; e, 

finalmente, com professores, amigos, ídolos, e pessoas em geral. 

Limeira (2009) ainda cita que a identidade é transformada à medida que vamos 

adquirindo experiência de vida. Assim, uma pessoa não tem apenas uma identidade, mas 

múltiplas, as quais são construídas com base nas suas interações sociais e nas imagens que 

capta na propaganda e na mídia. 

A autora ainda afirma que as pessoas consomem produtos e serviços para construir sua 

identidade e expressar sua auto-imagem, como gostaria que os outros a vissem. 

Faria (2008) relata que principais causas do comportamento consumista entre jovens 

está ligado à necessidade de aceitação desses jovens em seus grupos, e à sua insegurança. Os 

jovens ligam-se a grupos de amigos com o mesmo objetivo de desejo e/ou vontade de “ter” ou 

“consumir” e, logo, escolhem suas companhias pelos interesses em comuns que o grupo todo 

tem. E junto vem a insegurança que sentem no momento da formação de seus grupos. Eles se 

sentem inseguros e para se auto-afirmarem se igualam aos grupos tendo os mesmos consumos 

em comum. 

Em tempos atuais, a identidade dos jovens é formada por uma cultura que tem como 

característica a vivência a indústria de informações de bens culturais, de lazer e de consumo. 

Os objetos que temos e o consumismo em si determinam um estilo pessoal, que hierarquiza e 

discrimina grupos, ainda dizem quem somos, mostrando nossos interesses, gostos e estilo de 

vida. (SALLE,2005) 

Segundo a Coordenadoria Estadual da Juventude (2009), os jovens entram cada vez 

mais cedo no mercado de consumo, antes mesmo de entrarem no mercado de trabalho e um 

dos fatores que colabora para que isso aconteça é o bombardeio de informações que eles 

recebem diariamente.  
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Ainda segundo a Coordenadoria Estadual da Juventude, outra característica dos jovens 

consumidores é sua interatividade mais livre com o seu meio ambiente (seja real ou virtual), o 

que leva ao fato de nem sempre estarem amparados por alguém que possa orientar suas 

escolhas de consumo. Esse público jovem está ligado à internet e inovações tecnológicas, com 

isso, são os primeiros a se utilizarem da facilidade e comodidade de comprar pela internet. 
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2.2 INTERNET 

 

As origens da Internet podem ser encontradas na Arpanet, rede de computadores 

montada pela Advanced Research Projects Agencia (ARPA). A ARPA foi criada em 1958 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para mobilizar recursos de pesquisa, com 

objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética. A 

Arpanet era um programa criado por um dos departamentos da ARPA, o Information 

Processing Techniques Office (IPTO), que tinha por objetivo estimular a pesquisa em 

computação interativa. (CASTELLS, 2003) 

 Ainda segundo o autor, o próximo passo foi conectar a Arpanet com outras redes de 

computadores. Em 1975, a Arpanet foi transferida para a Defense Communication Agency 

(DCA). Em 1983, o Departamento de Defesa resolveu criar a MILNET, uma rede 

independente para usos militares específicos. Já em 1990, a Arpanet foi retirada de operação. 

Dali em diante, o governo dos EUA libertou a Internet de seu ambiente militar e confiou sua 

administração à National Science Foundation, então foi encaminhada a privatização da 

Internet. Muitos provedores de serviços de internet montaram suas próprias redes e 

estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases comerciais. Castells (2003, 

p.15) afirma que “A partir de então, a Internet cresceu rapidamente como uma rede global de 

redes de computadores”. 

A internet “é uma rede de comunicação global, mas seu uso e sua realidade em 

evolução são produtos da ação humana sob as condições específicas da história diferencial” 

(CASTELLS, 2003, p.16). 

Segundo Turban et al (2004), a utilização da internet pode ser feita para:  

-Pesquisa que envolve o acesso à informação que está armazenada sob forma de 

documentos web em diversos servidores e a recuperação de informações; 

-Comunicação proporcionando canais de comunicação ágeis e de baixo custo; 

-Colaboração entre pessoas e grupos. Podem ser utilizados recursos, desde 

compartilhamento de tela, teleconferência, sistemas de suporte a grupos e compartilhamento 

de recursos. 

 A internet também pode ser utilizada para realizar transações empresariais, o que 

Turban et al (2004) chama de comércio eletrônico ou e-commerce. 
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2.2.1 E-commerce 

 

O conceito de e-commerce é anterior à web, pois antes do surgimento da World Wide 

Web existiam redes que possibilitavam negociações entre empresas, apesar dos altos custos de 

implementação. (HORTINHA, 2001) 

As primeiras aplicações do comércio eletrônico datam da década de 70, e eram feitas 

por grandes corporações, como instituições financeiras. (TURBAN et al 2000) 

A internet começou a ser utilizada comercialmente em 1993, com o desenvolvimento 

da World Wide Web, já que essa se constitui em um sistema de armazenagem, recuperação, 

formatação e exibição de informações em ambiente de rede com padrões universalmente 

aceitos. (CARO, 2005). 

  A comercialização da Internet acelerou o crescimento do e-commerce, surgindo 

alternativas como marketing direto em grande escala e leilões eletrônicos. (TURBAN et al 

2004, p.158). 

 Castells (2003, p.56) afirma que a “internet está transformando a prática das empresas 

em sua relação com fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de 

produção e em sua cooperação com outras firmas em seu financiamento e na avaliação de 

ações em mercados financeiros”. 

 Segundo Turban et al (2004, p.192-193), existem oito modelos de comércio eletrônico, 

são eles: 

1. Empresa a empresa (B2B – bussiness to bussiness): transações nas quais compradores 

e vendedores são pessoas jurídicas; 

2. Empresa a consumidor (B2C – bussiness to consumer): transações nas quais os 

vendedores são pessoas jurídicas e os compradores, pessoas físicas; 

3. Consumidor a empresa (C2B – consumer to bussiness): transações realizadas quando 

os compradores anunciam a necessidade por determinado produto ou serviço e as 

empresas concorrem para fornecer a esses compradores; 

4. Consumidor a consumidor (C2C – consumer to consumer): transações nas quais uma 

pessoa física vende algo a outra(s) pessoa(s) física(s); 

5. Comércio intraorganizacional (intrabussiness): ocorre quando uma empresa utiliza o 

comércio eletrônico internamente; 

6. Governo para cidadãos (G2C) e outros: o Governo fornece serviços a seus cidadãos, a 

outros Governos ou empresas, por meio do comércio eletrônico; 
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7. Comércio coorporativo (c-commerce): ocorre quando parceiros de negócios, 

normalmente da cadeia de suprimentos, colaboram pelo meio eletrônico; 

8. Comércio móvel – (m-commerce): quando o comércio eletrônico ocorre em um 

ambiente sem fio (como por exemplo, por meio de telefone celular). 

Castells (2003, p. 57) afirma que “a importância dos negócios eletrônicos vai muito 

além de seu valor quantitativo, em 2001 cerca de 80% das transações feitas na web são 

B2B (bussiness-to-bussiness) onde compradores e vendedores são pessoas jurídicas”.  

Considerando as organizações, os consumidores e a sociedade, Turban et al (2000) 

aponta alguns benefícios que o comércio eletrônico proporciona, como por exemplo: a 

possibilidade de expandir mercados, saindo das limitações nacionais com maior 

facilidade; o decrescimento dos custos de criação, processamento, distribuição, 

armazenagem e informação; a customização de produtos com custos menores; a redução 

do prazo entre confirmação de pagamento e entrega da mercadoria; a redução dos custos 

de telecomunicação. 

Já para os consumidores, os benefícios que o comércio eletrônico proporciona são: a 

possibilidade de comprar a qualquer hora do dia; o aumento das alternativas para escolha, 

tanto de produtos quanto de fornecedores; a redução de preços; a facilidade para buscar 

informações e a abrangência de dados obtida; a facilidade para negocios descontos devido 

ao aumento de competitividade entre os fornecedores e à agilidade para comparar 

informações que têm os consumidores. 

Outra vantagem citada por Kotler (1999) é a possibilidade de comprar sem precisar se 

deslocar até uma loja física, porém uma desvantagem é a impossibilidade de tocar, sentir o 

cheiro ou provar a mercadoria. 

Os benefícios do comércio eletrônico para a sociedade, segundo Turban et al (2000) 

são: 

- a possibilidade de as pessoas trabalharem em casa em muitos setores, diminuindo os 

gastos com deslocamento, o trânsito e a poluição do ar; 

- o aumento do padrão de vida em decorrência da queda dos custos e dos preços das 

mercadorias; 

- o conhecimento, e possivelmente o consumo, de produtos antes indisponíveis aos 

países subdesenvolvidos; 

- a possibilidade de entrega de serviços públicos relacionados à saúde, educação e 

serviços sociais do governo, com mais qualidade e menor preço. 
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Podemos verificar através de pesquisas a evolução e aprovação do comércio eletrônico 

atualmente. 

A pesquisa realizada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV-EAESP), sobre comércio eletrônico no mercado brasileiro, revelou que o valor 

movimentado pelo comércio eletrônico nacional representa hoje cerca de 55% de todo o 

mercado nas transações bussiness-to-bussiness (B2B) e pouco mais de 19% do total quando 

se trata do modelo bussiness-to-consumer (B2C). De acordo com a Fundação, os resultados 

apontam para uma forte tendência de crescimento das negociações virtuais, levando em conta 

o tempo de existência deste ambiente. Contudo, a evolução caminhará de forma mais 

cautelosa, levando em conta a busca de retornos efetivos dos investimentos realizados. Essa 

pesquisa também revelou o crescimento dos volumes de negócios iniciados através da internet 

e concluídos no ambiente físico. (ALBERTIN, 2009)  

Segundo a pesquisa realizada pelas consultorias Gouveia de Souza (GS&MD), 

especializada em distribuição e consumo, e o grupo Ebeltoft, que reúne 19 empresas de 16 

países, o consumidor brasileiro está entre os mais receptivos e exigentes do mundo quando se 

trata de canais digitais. A primeira edição da pesquisa, realizada em julho de 2009, com 5.500 

internautas, de onze países (Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido e Romênia), mostra que os internautas da 

Austrália, do Brasil e do Reino Unido são os que mais comparam preços online - 76% na 

Austrália, 74% entre os britânicos e 73% entre os brasileiros. (BRAUN, 2009) 

Conclui-se que os brasileiros apresentam um alto índice de adesão ao comércio 

eletrônico (92% dos entrevistados compram online), que está acima da média mundial de 

86%. (BRAUN, 2009).  

Como mostra as pesquisas anteriores, podemos verificar que o comércio eletrônico no 

Brasil está em ascensão, graças aos consumidores virtuais que estão cada vez mais confiando 

e preferindo realizar suas compras na internet.  
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3. METODOLOGIA 

 Para alcançar os objetivos deste trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica, para 

apresentar conceitos sobre comportamento do consumidor. A pesquisa foi de nível 

exploratória, descritiva. Segundo Gil (1991, p. 44), pesquisa exploratória tem como finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, habitualmente 

envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas e estudos de caso. Muitas 

vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. 

Também será descritiva, pois conforme Gil (1991, p.45) as pesquisas deste tipo tem como 

objetivo primordial a descrição de características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as mais 

solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos 

políticos etc. (GIL, 1991, p.45). 

 Realizou-se um estudo de natureza qualitativa, que para Gil (1991), tem como 

processos básicos: a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados. Como técnica 

de coleta, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. De acordo com Gil (1991, p.118) 

“as entrevistas semi-estruturadas são guiadas por uma relação de questões de interesse, tal 

como um roteiro, que o investigador vai explorando ao longo de seu desenvolvimento”. Em 

relação à amostra, foram entrevistados cinco alunos do curso de Publicidade e Propaganda da 

Unifra. Três do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades entre 21 e 36 anos. 

Sendo um do primeiro semestre, dois do quarto semestre e dois do oitavo semestre. Assim foi 

possível verificar, além das etapas que fazem parte do processo de decisão de compra pela 

internet, se a idade, semestre ou o sexo têm papel determinante no processo. 

 Para obter-se essa amostra, realizamos uma pesquisa informal na sala de aula com 

alunos de publicidade e propaganda da Unifra, do sétimo semestre, quando perguntamos a 

treze pessoas se já haviam feito compras pela internet. Nove delas já haviam comprado, sendo 

que cinco homens e quatro mulheres não haviam comprado pela internet. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Entrevistado número 1 

A entrevistada número um tem 36 anos e é do sexo feminino. Para (Gade, 2005), o 

fator sexo é determinante para o consumo em virtude das exigências culturais que exigem o 

uso e consumo de produtos vinculados ao desempenho de papel sócio-cultural. A entrevistada 

está no oitavo semestre de publicidade e propaganda. É natural de Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul. Estudou o ensino fundamental em escola pública e o ensino e superior em 

escola particular. Seus pais são médicos, o que indica que tenha um padrão de vida elevado.  

Possui computador e celular, assim como cartão de crédito e cheque. O que demonstra 

que ela é uma consumidora que possui seus próprios meios para realizar compras na internet. 

A entrevistada é freelancer na sua área de trabalho e também é assistente de sua mãe no 

laboratório de análises clínicas da família. Como afirma Kotler (1998), o estilo de vida é 

expresso nas atividades, interesses e opiniões e retrata as pessoas interagindo com seu 

ambiente. Sua rotina consiste na realização das tarefas acadêmicas, digitar os laudos da clínica 

de sua mãe e cuidar de seus animais, tarefas que executa dentro de casa, assim não saindo 

muito para a rua. Como não tem trabalho fixo, recebe de mesada. 

A entrevistada não possui o hábito de ir ao centro fazer compras. Quando vai é para 

comprar alguma coisa específica, na maior parte das vezes para comprar presentes. Deste 

modo percebemos que o consumidor pessoal compra bens e serviços para seu próprio uso, 

para o lar, ou presentes para amigos. A aluna compra algo para si somente se olha e gosta, ou 

seja, por acaso, não sai especificadamente para isto. Então, só realiza uma compra quando 

existe uma motivação, na maioria das vezes, psicológica, ou seja, só quando há uma atração 

pelo produto. É neste momento que percebemos como a motivação, é a força motriz interna 

dos indivíduos que os atrai à ação (KANUNK, 2002). 

É usuária diária da Internet. Passa pelo menos três horas do seu dia utilizando este meio. 

Seu interesse na Internet é informação, entretenimento e comunicação. Assim como afirma 

Castells (2003), a internet é uma rede de comunicação global, mas seu uso é produto da ação 

humana. Logo os sites que a entrevistada mais utiliza são; gmail, twitter, facebook, orkut, 

americanas.com, mercado livre, tv.torrents, adoro cinema, camiseteria, click rbs, google 

acadêmico, youtube.  
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Faz compras eventualmente na internet, em média três ou quatro vezes ao ano. Sua 

primeira compra foi uma máquina fotográfica pelo Mercado Livre, por indicação de uma 

amiga que já tinha comprado e a orientou em relação à forma de pagamento. Percebemos a 

influencia dos grupos de referência que, segundo Kanuk (2000), os grupos de amigos são 

classificados como grupos informais devido à falta de uma estrutura ou níveis específicos de 

autoridade. Em termos de influência, depois da família, são os amigos que mais influenciam 

as decisões de compra. Segundo a entrevistada, o produto chegou dentro do prazo. Ela optou 

por comprar esse produto devido à comodidade em primeiro lugar, mas também pelo preço 

ser inferior às lojas e pela variedade que a internet oferece. Percebemos aqui os benefícios do 

e-commerce, citado por Turban et al (2000), como: a possibilidade de comprar a qualquer 

hora do dia; o aumento das alternativas para escolha; a redução de preços; a facilidade para 

buscar informações e a abrangência de dados obtida. 

Podemos analisar o processo de tomada de decisão de compra da entrevistada conforme 

podemos ver abaixo. 

 

Figura 3 -Processo de tomada de decisão da entrevistada 1. 

 

A entrevistada dificilmente acaba comprando por necessidade, na maioria das vezes 

entra nos sites em busca de novidades para comprar, outras vezes vê algo que interessa nas 

revistas e acaba procurando na internet. Podemos verificar, assim, as influências externas, 

como esforços de marketing e de outras fontes não-comerciais como opiniões de amigos. 
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Como a entrevistada não costuma comprar por necessidade, ela normalmente busca 

novidades, e dessa forma, acaba pulando a etapa de reconhecimento da necessidade que 

antecede à busca da pré-compra, do processo de tomada de decisão de compra de Kanuk 

(2000). Procura em sites conhecidos novidades e acaba sendo influenciada pelo campo 

psicológico, que a leva a avaliar as alternativas antes de realizar a compra. Quando decidida, 

realiza a compra. Segundo Kanuk (2000), se a experiência foi satisfatória, ela retorna ao 

campo psicológico em forma de experiência e servirá para influenciar futuras decisões ligadas 

ao produto.  

A entrevistada já comprou produtos como: eletrônicos, livros e DVDs, mas compraria 

praticamente de tudo porém, não algo muito caro ou que precisasse ser experimentado como, 

roupa e sapatos ou uma casa. 

Prefere pagar suas compras através de boleto bancário, que é bastante seguro, mas já 

precisou fazer transferência bancária. Quando compra através do Mercado Livre, prefere 

utilizar o Mercado Pago, que permite pagar o produto somente quando recebe ele em casa. 

A entrevistada já passou por dificuldades em algumas compras na internet. Comprou 

um produto de uma marca e recebeu outra marca que não era a anunciada. Preferiu não trocar 

devido ao transtorno, mas a vontade foi grande. Percebemos aqui a avaliação pós-compra, um 

dos componentes de output, como afirma Kanuk (2000). Sua avaliação foi negativa  

Em outra compra, uma máquina digital demorou muito a chegar e o vendedor não deu 

nenhum retorno em relação aos prazos de entrega. Pela compra ter sido efetuada no Mercado 

Livre, o entrevistado pode pontuar o vendedor negativamente. 

Apesar de alguns transtornos nas suas compras na internet, a entrevistada está satisfeita 

com suas compras e pretende continuar comprando. 

  

4.2 Entrevistado número 2 

 

O entrevistado número dois tem 24 anos, é do sexo masculino e cursa o oitavo 

semestre da faculdade de publicidade e propaganda na Unifra. De acordo com Limeira (2009) 

a juventude é um processo de transição, uma etapa de profundas transformações que criam 

conflitos do jovem com seu ambiente. São as mudanças trazidas pela necessidade de 

desenvolver uma personalidade e efetuar escolhas que provocariam crises de auto-estima e 

identidade nos jovens. 
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O entrevistado é natural de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, cursou o ensino 

fundamental em escola estadual. Seus pais são comerciantes e ambos optometristas. No 

momento, o entrevistado não trabalha, apenas estuda. Possui celular e notebook próprio, 

assim como cartão de crédito e cheques. Ele não ganha mesada fixa, mas recebe o dinheiro 

dos seus pais à medida que é necessário. Não possui o hábito de fazer compras no centro de 

Santa Maria, pois é de Cruz Alta e costuma comprar na sua cidade mesmo, quando vai visitar 

os pais.  

O entrevistado é usuário diário da internet, passa cinco ou seis horas por dia 

navegando. Utiliza a internet para comunicação, pesquisas, entretenimento e compras 

basicamente. Os sites mais acessados são: Orkut, facebook, kibeloco e globo esporte. Como já 

citado anteriormente, o público jovem está ligado à internet e inovações tecnológicas, com 

isso, são os primeiros a se utilizarem da facilidade e comodidade de comprar pela internet. 

O aluno faz compras eventualmente na internet, em média um produto a cada seis 

meses. Sua primeira compra foi há uns sete anos atrás, na ocasião comprou um MP3 player 

pelo site do Mercado Livre, na qual acabou optando pela internet devido ao preço ser muito 

inferior às lojas físicas, optou por pagar por depósito em conta corrente, o produto chegou 

dentro do prazo estipulado e em perfeitas condições. Conforme Miniard et al (2000) 

comportamento do consumidor é “como as atividades diretamente envolvidas em obter, 

consumir, e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e 

sucedem estas ações”. 

Antes de realizar suas compras na internet, o entrevistado costuma pesquisar em sites 

que conhece e sabe que são confiáveis como: Mercado Livre, Submarino e Americanas. 

Verifica como são os preços nestes sites citados e se é bem mais em conta que as lojas da 

cidade acaba comprando certo na internet.  

O que mostra que o preço é um dos fatores mais importantes para as compras do 

entrevistado pela internet, além da comodidade que ele também cita como fator importante. 

Acaba normalmente pagando as compras na internet com seu cartão de crédito. Os produtos 

que mais costuma comprar na internet são eletrônicos, como: vídeo game, jogos, celulares, 

notebooks.  

Podemos analisar o processo de tomada de decisão de compra do entrevistado 2 

conforme a imagem abaixo. 
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Figura 4 –Processo de tomada de decisão da entrevistado 2. 

 

O entrevistado passa por todas etapas do processo de tomada de decisão proposto por 

Kanuk (2000), sofrendo influências externas dos esforços de marketing que chagam até ele, 

indo pesquisar em sites como Mercado Livre. Mas também sofre influência do ambiente 

sociocultural, como da classe social, da cultura e da subcultura, que segundo Kanuk (2000), 

afetam como os consumidores avaliam um produto. Depois, ele reconhece a necessidade de 

comprar um Mp3 player e realiza a busca em sites que conhece, avalia as alternativas e 

verifica se o preço na internet é mais em conta que o preço do produto nas lojas físicas. Se 

sim, acaba realizando a compra. Conforme Kanuk (2000) a compra pode ser vista de três 

maneiras: compras experimentais para testar o produto, compras repetidas quando conhece o 

produto e gostou do resultado e tende a repetir a compra e por fim a compra de 

comprometimento de longo prazo que esta relacionado com a fidelidade à marca. Isso após a 

avaliação pós-compra, que finaliza o processo e serve como experiência. 

O entrevistado nunca teve dificuldades nas compras na internet e nunca precisou trocar 

nenhum produto adquirido por este meio. Segundo ele, está satisfeito com suas compras e 

quando tiver seu próprio dinheiro pretende comprar mais na internet. 
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4.3 Entrevistado número 3 

 

A entrevistada número três tem vinte anos, é do sexo feminino e cursa o quarto 

semestre de publicidade e propaganda da Unifra. Faz estágio da Gema que é agência 

experimental do curso, entrou nesse semestre como redatora. É natural de Santa Maria no Rio 

Grande do Sul. Estudou apenas em um colégio, Coronel Pilar, escola estadual. Filha de pais 

autônomos, foi criada pela avó materna, professora aposentada do estado e pensionista. Saber 

sobre a personalidade dos entrevistados é importante pois, conforme Kanuk (2000), são as 

características psicológicas interiores que tanto determinam quanto refletem como uma pessoa 

responde ao seu ambiente.  

A entrevistada possui celular e notebook próprio, assim como cartão de crédito, porém 

o utiliza pouco. Recebe uma mesada de cem reais. Sua rotina se resume em ir às aulas todas 

as manhas e ao estágio todas as tardes, e, após o estágio ajuda sua prima de onze anos com os 

temas de casa. Nos finais de semana costuma ficar em casa. 

É usuária diária da internet, utiliza este meio certa de duas horas por dia durante a 

semana e cerca de 4 horas nos finais de semana. Usa a internet normalmente para pesquisas, 

comunicação e entretenimento. Os sites mais acessados são: youtube, Google, twitter, 

globo.com, mercado livre, compre da china e hotmail. 

Analisando seu processo de tomada de decisão na imagem abaixo, podemos verificar 

as etapas que Kanuk (2000) descreve em seu modelo. 

 

Figura 5 –Processo de tomada de decisão da entrevistado 3. 
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Compradora eventual na internet, ela adquire em média dois produtos por ano. Sua 

primeira compra foi um Mp4, pois o modelo que procurava não tinha em Santa Maria. 

Primeiro pesquisou amigos que já haviam feito compras pela internet. Percebemos a 

influência dos grupos de referência que, segundo Kanuk (2000), depois da família, são os 

amigos que mais influenciam as decisões de compra. Depois pesquisou sobre o site, para 

verificar se era realmente seguro, resolveu comprar e fez o depósito à vista na conta do 

vendedor, que deu um prazo de quinze dias para a entrega do produto, que chegou quatro dias 

antes de encerrar o prazo. Teve medo por não ter garantia que receberia o produto, mas ficou 

satisfeita. Percebemos aqui os três estágio de decisão citados por Kanuk (2000), o 

reconhecimento da necessidade, a busca de pré-compra e a avaliação das alternativas. 

Normalmente antes de comprar pesquisa qual o site possui o melhor preço, quando 

decide comprar procura falar com amigos para receber uma opinião. Identificamos aqui o 

estágio de busca de informação, que segundo é Minor (2003), definido como o conjunto de 

ações tomadas para identificar e obter informações que resolvam o problema de um 

consumidor.  

Os fatores que mais influenciam a compra são o preço e a variedade de produtos que a 

internet oferece. Costuma comprar mais eletrônicos, mas pesquisa preço de livros, tênis, 

roupas e maquiagem. As compras até agora foram pagas através de boleto bancário e cartão 

de crédito. 

Nunca precisou trocar nenhum produto adquirido na internet, nem passou nenhuma 

dificuldade nas compras. Pretende continuar comprando na internet e já planeja a aquisição de 

um Iphone para o Natal. De acordo com Miniard et al (2000), é possível que haja uma 

avaliação do produto ou serviço uma vez que ele é consumido, levando a uma resposta de 

satisfação ou insatisfação. 

 

4.4 Entrevistado número 4 

  

O entrevistado número quatro tem 21 anos, é do sexo masculino e cursa o quarto 

semestre de publicidade e propaganda da Unifra. É natural de Santo Cristo, no Rio Grande do 

Sul. Fez o ensino fundamental em colégio municipal e o ensino médio em colégio estadual. 

Seu pai é dono de uma transportadora e sua mãe é professora. Não trabalha, apenas estuda e 

ganha mesada. Estes são fatores externos que atuam sob o comportamento do consumidor, 

que, segundo Gade (2005), são os fatores pessoais, definidos em variáveis demográficas como 
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o sexo, idade, a posição no ciclo de vida, a profissão, a ocupação, as condições econômicas e 

o estilo de vida.  

Possui celular e computador pessoal, e também cartão de crédito. Para Salle (2005), os 

objetos que temos e o consumismo em si determinam um estilo pessoal, que hierarquiza e 

discrimina grupos, ainda dizem quem somos, mostrando nossos interesses, gostos e estilo de 

vida.  

Sua rotina consiste em estudar pela parte da manhã na Unifra e à tarde, executa 

atividades variadas como trabalhos da faculdade e lazer. Não costuma fazer compras em 

Santa Maria devido à ausência de produtos e a falta de variedade. Como está numa fase 

bastante exigente de sua vida, o entrevistado procura pelas marcas que mais lhe agradam. 

Conforme Gade (2005), a posição no ciclo de vida no qual o consumidor se encontra também 

é determinante no consumo de produtos e serviços.  

O entrevistado é usuário diário da internet, utiliza o meio para o lazer, comunicação, 

pesquisas, ler noticias e compras. Os sites que mais acessa são: Orkut, gmail, globo.com, 

clicesportes e mercado livre. 

É comprador eventual na internet. Sua primeira compra na internet foi uma camisa do 

Tabajara Futebol Clube, vendida pelo site do Casseta e Planeta da TV Globo. Como era 

apenas vendida pela internet não teve escolha. Não encontrou dificuldades na compra, o 

pagamento foi por boleto bancário e o produto chegou dentro do prazo de entrega.  

Abaixo podemos verificar as etapas do processo de tomada de decisão do entrevistado. 
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Figura 6 –Processo de tomada de decisão da entrevistado 4. 

Para efetuar suas compras na internet, o entrevistado realiza pesquisas em sites 

confiáveis, onde amigos já compraram. Assim ele sofre influências externas dos esforços de 

marketing e de fontes não-comerciais. Porém só decide comprar na internet quando o preço é 

realmente em conta ou não se encontra o produto na cidade ou qualquer cidade próxima. É 

neste momento que entra o campo psicológico, a motivação, que, segundo Gade (2005), 

possui dois aspectos distintos: um estado motivador interno que impele o indivíduo em 

direção a algum objetivo e um comportamento que visa alcançar este objetivo e sua 

realização, sendo que estes aspectos frequentemente se encontram acompanhados de emoções 

mais ou menos intensas.  

O entrevistado busca informações sobre o produto e avalia as alternativas. O fator que 

mais leva em conta para comprar é a variedade que a internet oferece. Costuma comprar 

roupas, calçados e eletrônicos. Quando decide pela compra, normalmente faz os pagamentos 

através de boleto bancário devido à simplicidade. 

Por fim o entrevistado faz a avaliação da compra e como não passou por nenhum tipo 

de problema nas compras pela internet, nem precisou trocar nenhum produto até hoje. Está 

satisfeito com suas compras e pretende continuar comprando enquanto tiver essa variedade e 

qualidade de produtos. Isso servirá como experiência para próximas compras. 

 

 

4.5 Entrevistado número 5  

 

O entrevistado número cinco tem 29 anos, é do sexo masculino e cursa o primeiro 

semestre do curso de publicidade e propaganda da Unifra. É natural de Santa Maria. 

Atualmente estuda e trabalha como editor e produtor de vídeos. Estudou em colégio estadual. 

Seu pai é aposentado e sua mãe dona de casa. 

Possui celular e computador próprio, também cartão de crédito. Possui um salário fixo. 

Sua rotina se resume em estudar e trabalhar, seu cotidiano é de muita atividade.  

O entrevistado é usuário diário da internet. Utiliza este meio em média de cinco horas 

diárias, basicamente para pesquisas, comunicação, entretenimento e compras. Os sites que 

mais acessa são: Orkut, terra, hotmail e sites de música. Realiza compras na internet, mas é 

um comprador eventual, realiza em média sete compras ao ano. Sua primeira compra foi há 
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mais ou menos quatro anos e nela não teve dificuldades, encontrou grande variedade e 

produtos com bom preço.  

Na figura abaixo podemos verificar as etapas do processo de tomada de decisão de 

compra do entrevistado. 

 

Figura 7 –Processo de tomada de decisão da entrevistado 5. 

 

Quando o entrevistado detecta a necessidade de um produto, seja por influência do 

marketing ou dos grupos de referência, realiza pesquisas de preços em sites, também procura 

verificar a credibilidade dos sites. Assim, podemos verificar a etapa de busca pré-compra. 

Depois avalia qual a melhor oferta e o melhor site para efetuar a compra propriamente dita. 

Primeiramente analisa o preço e depois a variedade que o levam a comprar através dos sites. 

Costuma comprar mais eletrônicos como material de filmagem, câmera, tripés e luzes. 

Limeira (2009), afirma que as pessoas consomem produtos e serviços para construir sua 

identidade e expressar sua auto-imagem, como gostaria que os outros a vissem. O entrevistado 

costuma pagar com boletos bancários e transferência bancária. 

Em uma compra precisou trocar um produto, mas não teve dificuldades no processo. 

Está satisfeito com suas compras e continuará comprando pela internet. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a pesquisa foi possível concluir que, neste caso, a idade não se mostrou um fato 

influenciador na compra, uma vez que mesmo com idades diferentes o comportamento de 

compra dos entrevistados foi semelhante. O sexo e o semestre também não foram fatores 

decisórios. Percebeu-se que, entre os entrevistados, a compra pela internet transpassa estas 

diferenças etárias e sexuais, o que mostra que independente do seu sexo ou idade o 

consumidor está preocupado com a qualidade e o preço do produto que está comprando. 

Os fatores decisivos de compra pela internet, segundo a pesquisa, foram o preço, ter 

acesso a lojas que não tem na cidade, a marcas que não estão disponíveis no comércio local. 

Por ter uma maior variedade de produtos e de vendedores, há uma maior concorrência. Esta 

concorrência resulta em preços mais baixos, assim tornando a compra on-line mais atraente 

para o consumidor. 

Cada entrevistado mostrou ter uma rotina diária diferente, apesar de cursarem a 

mesma faculdade, eles estão em semestre diferentes, resultando em tarefas diferentes. O 

semestre mostrou-se relevante neste aspecto, uma vez que os alunos de semestres iniciais não 

estagiam, por conseqüência, passam mais tempo na internet. Já a média de uso da internet 

entre os entrevistados é de 3 horas, e o seu uso é para fins de pesquisa, informação, 

entretenimento e compra. Os sites mais acessados são: Google, Twitter, Mercado Livre, 

Globo.com e Gmail. Percebemos então que a internet é usada para os mais diversos meios e é 

sinônimo de lazer. 

Os entrevistados apresentaram um processo de decisão de compra semelhantes, para 

realizarem a compra via internet, os entrevistados apontaram a pesquisa em site confiáveis 

como o primeiro passo a dar. Perguntar para os amigos também é uma atitude tomada pelos 

consumidores. Buscar informações sobre o produto ou o vendedor, sendo ele pessoa física ou 

jurídica, é um fator importante no momento de decisão de compra. 

Outros fatores importantes na hora de decisão de compra apontados pelos 

entrevistados são: preço, variedade e comodidade. Além disso, também são considerados o 

conforto de comprar sem precisar sair de casa, de ser no momento em que está disponível ou 

está com vontade. Os entrevistados alegam não ter costume de fazer compras na cidade de 

Santa Maria, apenas por necessidade. Habitualmente compram em suas cidades natais ou pela 

própria internet, que disponibiliza todo tipo de mercadoria. As compras na sua cidade natal se 
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dá pelo conforto dos pais pagarem as contas e pelo fato de estarem mais habituados ao 

comércio, já que não saem muito para o centro de Santa Maria para fazer compras. 

Os produtos mais comprados pela internet são os eletrônicos. Este tipo de produto é o 

mais comprado por não ter necessidade de experimentar. DVDs e livros também são produtos 

citados pelos entrevistados. Por Santa Maria ser uma cidade de interior e não possuir muitas 

lojas especializadas no ramo, o consumidor acaba tendo que procurar na internet o livro, CD 

ou DVD que precisa ou quer. As mercadorias procuradas são, na maioria das vezes, estas, 

podendo variar de acordo com cada necessidade e consumidor, mas a maneira de pagar acaba 

sendo a mesma. Por ser uma cidade do interior, pode-se destacar a facilidade de ir às lojas da 

cidade rapidamente, quando nos grandes centros demoram-se horas para chegar a certas lojas. 

De acordo com a pesquisa, os entrevistados que possuem cartão de crédito, mesmo 

assim preferem utilizar o boleto bancário ou mesmo depósito na conta, pelo fato de ser mais 

seguro e ter a possibilidade de pagar somente quando o produto chega. Pode-se verificar que 

os entrevistados procuram realizar pesquisas em sites confiáveis, ou que algum amigo já 

realizou a compra, por exemplo: mercado livre e americanas.com.  

Também pode-se verificar que alguns dos entrevistados possuem uma autonomia 

financeira que favorece para a realização das compras. Porém entre os entrevistados as 

compras ocorrem com baixa freqüência, em média duas ou três vezes ao ano. 

Pode-se concluir também que, por mais que tenha a possibilidade de haver alguns 

tipos de transtorno com a compra pela internet e poucos dos entrevistados tiveram algum tipo 

de problemas com as compras, sendo assim os consumidores confiam e até preferem utilizar o 

e-commerce. Todos estão satisfeitos com suas compras e pretendem continuar comprando 

pela internet. 

A partir desta pesquisa conclui-se que o e-commerce é um meio bastante conhecido e 

está sendo cada vez mais utilizado pelos estudantes de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. O e-commerce está cada vez mais expandido no mundo da 

internet.  
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