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RESUMO 

Este artigo explora o acervo de periódicos da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD, da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações – BDTD, e dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES. O presente estudo teve como objetivo 
fundamental aprofundar-se na temática: comportamento do consumidor, através de 
análises das principais características das publicações sobre estes assuntos. A 
metodologia utilizada foi à pesquisa descritiva, quanto à abordagem quantitativa e 
quanto aos procedimentos revisão bibliográfica. Os resultados encontrados 
demonstraram que o comportamento de compra do consumidor é fortemente 
influenciado pelas estratégias de marketing, por aspectos emocionais, culturais, 
sociais e financeiros. Cabendo aos profissionais de marketing usar as melhores 
formas de abordagem e influência sobre o consumidor a fim de cativá-lo para a 
realização de compras futuras. É imprescindível que o profissional conheça seu 
público alvo para tomar decisões corretas e mais assertivas possíveis.  
PALAVRAS-CHAVE: Clientes. Marketing. Satisfação. Vendas.  
 

CONSUMER BUYING BEHAVIOUR : a bibliometric study 
 

ABSTRACT 
This article explores the periodic collection of Postgraduate National Association and 
Research in Administration - ANPAD, the Digital Library of Theses and Dissertations 
- BDTD, and the journal of Higher Education Personnel Improvement Coordination - 
CAPES. This study has as its fundamental objective to deepen on the theme: 
consumer behavior through analysis of the main characteristics of publications on 
these issues. The methodology used was the descriptive research on the quantitative 
approach and about the literature review procedures. The results showed that the 
consumer buying behavior is heavily influenced by marketing strategies for 
emotional, cultural, social and financial aspects. Leaving marketers to use the best 
ways to approach and influence on the consumer to captive conducting it for future 
purchases. It is essential that professionals know your target audience to make 
correct decisions and more assertive possible. 
KEYWORDS: Customers. Marketing. Satisfaction. Sales.  
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INTRODUÇÃO 
Quando se fala em “Comportamento de Compra do Consumidor”, este é 

diretamente influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Para 
análise desses fatores é necessário entender o preço, os valores, costumes e 
crenças transmitidos pela família e pela sociedade. A forma com que esse indivíduo 
consome um produto e avalia o preço (KOTLER, 2000). 

É necessário ressaltar que na maioria das vezes, o consumidor não baseia a 
compra de acordo com seus objetivos, ele transmuta da necessidade para o impulso 
do desejo em adquirir esse bem. Muitas pessoas relacionam a aquisição de um bem 
ao conforto material, ao status que este produto vai trazer para si próprio que, 
geralmente é um produto caro e, não é raro que a compra, ultrapasse o orçamento 
(GALHANONE, 2008). 

O comportamento de compra do consumidor tem uma relação direta com o 
menor preço, ou então, conveniência, atendimento, diferenciação do produto, ou 
tudo isso junto, dando mais valor a um do que outro aspecto. Isso muda conforme o 
tipo de cliente. Além dos inúmeros fatores citados anteriormente, a definição do 
preço com base no comportamento de compra do consumidor, deve ainda 
considerar o tipo da compra que será efetuada.    

Para manter o cliente satisfeito, TEIXEIRA et al. (2006) afirmam a importância 
de trabalhar bem tanto os setores de pré e de pós-venda de forma igual, de modo 
que facilite a nova venda e garanta outra futura, haja vista que o cliente satisfeito 
estará mais maleável e disponível para a próxima compra. 

Portanto, a temática trata-se do comportamento de compra do consumidor, 
mais especificamente, como o marketing e os profissionais podem influenciar o 
interesse de compra do cliente e fidelizá-lo. Foi realizado com base em pesquisas 
em diversas obras, de autores como: LEAL (2011), YAMAGUTI (2005), TEIXEIRA et 
al. (2006) entre outros. O fato de haver muitas obras literárias sobre o tema faz com 
o tema se torne viável, uma vez que proporcionará uma ampla discussão 
bibliográfica sobre o assunto.   

O interesse por esse assunto surgiu das inúmeras indagações sobre a forma 
de como o consumidor se comporta diante da aquisição de um produto e/ou serviço, 
mediante o impulso ou desejo, a necessidade, a objetividade e a satisfação, ou com 
os benefícios adquiridos com a compra do produto e/ou serviço. Observando como o 
marketing pode influenciar na aquisição de um produto ou serviço, pois o marketing 
identifica os problemas do cliente e ajuda-o a saber o que quer, como quer, onde 
quer e quando quer o produto (ALCALDE et al., 2013).  

Este trabalho se torna justificável devido ao fato do comportamento de 
compra do consumidor interferir diretamente em toda a sociedade, seja qual for a 
classe social. Os consumidores são motivados diariamente com um grande número 
de ofertas de produtos e serviços expostos e oferecidos pela mídia falada, escrita ou 
televisionada, que influencia diretamente na compra do consumidor. O mesmo 
também poderá servir de suporte para pesquisas futuras tanto de outros estudantes 
quanto de qualquer pessoa que tenha interesse em aprofundar-se neste assunto.  

A fim de ampliar o conhecimento e discussão sobre o tema em questão, este 
trabalho teve como objetivo fundamental aprofundar-se na temática: comportamento 
do consumidor, através de análises das principais características das publicações 
sobre estes assuntos. Propõe-se através do uso da bibliometria enquanto 
instrumento de mensuração da produção cientifica e acadêmica, analisar o que 
influência o comportamento de compra do consumidor, e o que impulsiona a compra 
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de determinados produtos, e compreender a importância das estratégias pré e pós 
compra na satisfação e fidelização do cliente.  

 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

MARKETING COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NA COMPRA – CONC EITUAÇÃO 
E ANÁLISE 

 
Comumente o marketing é tido e conceituado basicamente como algo 

relacionado a todos os atos de mercado que devem ser trabalhados de maneira 
eficiente a fim de garantir boas relações com os consumidores, o modelo de 
processos das vendas, as técnicas e estratégias de produção focadas na demanda, 
as relações públicas, produtos diferenciados, a identificação do público-alvo e suas 
expectativas, as estratégias de preço, comunicação e distribuição (KOTLER, 2000). 
 
Definição de Marketing  

WEBER (1987) relata que desde a reforma protestante começava a mudar a 
ética, a visão e competitividade dos homens de negócio e que a partir daí 
começaram a tomar forma os modernos conceitos de administração existentes 
atualmente. As tradicionais práticas administrativas foram revistas à luz de critérios 
mais racionais visando aumentar o retorno de capital (lucro), através da inovação 
científica com ênfase na tecnologia e diminuição dos riscos, para garantir a 
perpetuação dos lucros, por meio do controle das atividades empresariais. 

O conceito de marketing abrange todas as atividades relativas as relações de 
troca com o intuito de satisfazer a necessidade dos clientes e salienta ainda a 
preocupação com o objetivo a ser alcançado pela empresa ou indivíduo mostrando o 
quanto as influências do ambiente são importantes na decisão de compra, bem 
como o impacto causado por essas relações no bem estar social. Assim, é possível 
observar a preocupação com a satisfação do cliente como sendo um dos objetivos 
principais do marketing (LAS CASAS, 2006). 

O termo marketing na perspectiva de LEAL (2011) refere-se a uma estratégia 
projetada antes de criar e estruturar a propaganda, uma vez que é por meio desta 
que a empresa pode perceber os desejos concretos dos clientes, objetivando, dessa 
forma, atendê-los. Em outras palavras, para que as empresas obtenham bons 
resultados ao vender seus produtos ou serviços, se faz necessária a adoção do 
marketing como estratégia principal de conquista do cliente. 

O termo marketing é uma palavra inglesa que deriva de market, que quer 
dizer mercado. O marketing compreende a função empresarial que 
consecutivamente estabelece valor para o cliente e gera vantagem competitiva 
duradoura para a empresa, graças à gestão estratégica das variáveis que podem ser 
controladas pelo marketing, como: produto, preço, comunicação e distribuição 
(DIAS, 2003).  
 
Os profissionais de Marketing   

YAMAGUTI (2005) afirma que compete aos profissionais de marketing fazer 
com que o processo de compra seja algo satisfatório e significante para o cliente, 
que decida realizar a compra. Raramente o consumidor não está exposto ao cenário 
consumista, que está em toda parte, por esse motivo, NETO & MELO (2013) 
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explicam que os profissionais do marketing têm como função trabalhar de modo a 
influenciá-lo por meio de estímulos ambientais que induzam à compra, e 
reforçadores positivos, que promovam a fidelização do cliente, ao passo que 
procurem diminuir consequências de caráter punitivo, que levaria o cliente a não 
realizar novas compras semelhantes no futuro. 

Para LEAL (2011) as empresas estão sempre preocupadas com a maneira 
como irão ofertar seus produtos e consequentemente promover vendas por meio de 
propagandas, que desempenham papel fundamental de despertar nos clientes 
valores que os tornam capazes de decidir o que consumir. YAMAGUTI (2005) relata 
que a tarefa dos profissionais de marketing é compreender o que acontece com o 
comprador entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra. 

 
O marketing como influência para a compra 

O comportamento do cliente, segundo LEAL (2011) diante das empresas, é 
influenciável por recursos como a propaganda utilizada para chamar a atenção, a 
divulgação e a boa recepção dos funcionários da empresa para com o cliente. 
JANARELLI (2006) confirma ainda que tendo em vista um mercado sempre mais 
inovador, no qual as empresas buscam constantemente cativar a maior quantidade 
possível de clientes, as mesmas têm investido cada vez mais no marketing como 
ferramenta de influência no desejo de compra.  

A propaganda tem perdido lugar para o marketing prático, que compreende 
àquele no qual o consumidor pode ter contato direto com o produto, facilitando a 
decisão de compra. É possível citar como exemplo desse tipo de marketing a 
utilização de stands de degustação ou o envio de amostras grátis. O marketing 
tende a fazer associações do produto com determinados estilos de vida desejáveis, 
no qual infere que se o cliente tiver aquele produto, automaticamente estará inserido 
naquele estilo, portanto o produto serve como uma maneira de exercer funções 
sociais (YAMAGUTI, 2005).  

MATOS & BONFANTI (2008) acreditam que a multiplicação das ferramentas 
de marketing e propaganda no cotidiano dos consumidores seja um dos pontos que 
colaboram para a interiorização de valores materiais por parte desses indivíduos. 
Nesse sistema materialista, a posse de bens está relacionada à satisfação e 
realização pessoal. O materialismo é uma das características que diferencia os 
consumidores compulsivos dos não compulsivos, de modo que os primeiros são 
mais ligados aos bens materiais e por consequência mais consumistas.  

SOUKI et al., (2005) explanam que o conhecimento que se tem a respeito de 
um determinado produto pode ser decorrência de uma aprendizagem ocorrida em 
momentos anteriores, quando já se tinha buscado informações importantes ou 
experimentado tal produto. As informações que determinam o interesse de compra 
podem também ser conseguidas até mesmo de forma passiva, mediante a 
exposição dos consumidores às propagandas, embalagens ou atividades 
promocionais de venda. 

Portanto, o marketing desde sua origem, tende a influenciar o consumidor a 
adquirir determinado produto ou serviço. Atualmente os profissionais dessa área 
visam não apenas, vender o produto, como também fidelizar o cliente, para tanto, 
buscam conhecer seus anseios, desejos e gostos pessoais, mostrando ao cliente a 
vantagem de seu produto em relação aos da concorrência, tarefa não muito fácil, 
uma vez que os consumidores estão cada vez mais exigentes. 
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ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 
Para GALHANONE (2008) “o ato de selecionar e comprar um produto é 

caracterizado pelo resultado da comparação, preço, qualidade ou estilo”. Assim 
alguns aspectos do comércio se tornam muito importantes, como a grande 
variedade de mercadorias para agradar os mais diversos gostos e estilos além de 
uma força de vendas bem treinada para satisfazer o cliente.  

TEIXEIRA et al. (2006) ressaltam que um dos maiores desafios dos executivos 
de vendas é administrar o tempo e os recursos para conseguir os resultados 
desejados. O modelo de administração lógico e abrangente, que permitirá uma 
atuação efetiva e precisa no exercício da função de gerenciamento de vendas. Vale 
lembrar que não há um modelo único, mas sim modelos que são derivados de 
adaptações e experiências bem sucedidas, tanto para ofertas individuais, quanto 
para ofertas corporativas. 

 
Conceituação de administração de vendas  

TEIXEIRA et al. (2006) dizem que na maioria das empresas que possuem um 
planejamento de trabalho, de objetivos e metas definidos pela diretoria, seja em uma 
operação isolada ou num trabalho integrado com outros departamentos, tendem a 
obter mais sucesso nas vendas. Percebe-se, no entanto, que a diretoria em muitos 
casos costuma ter um controle quase monopolizado sobre o assunto, sendo o 
restante da empresa tratado como mero coadjuvante. 

Para GALHANONE (2008) a administração de vendas é composta por uma 
grande estrutura interligada, que é composta pela cobertura e repartição dos setores 
do mercado, em conjunto com a configuração da empresa e processos de venda; as 
práticas gerenciais tais como suporte, supervisão, orientação, acompanhamento e 
treinamento em conjunto com a tecnologia de informação que atua sobre produtos, 
clientes, concorrência e gestão.  
 
A importância das estratégias pré-vendas  

A propaganda faz parte dos principais elementos do marketing sendo 
responsável pela divulgação dos produtos oferecidos pelas empresas e pelo 
princípio da relação entre a empresa e o público que pretende cativar. A esse 
respeito LEAL (2011) explica que é por meio da propaganda que tem início a relação 
de contatos da equipe de vendas com os consumidores, bem como da empresa com 
seu público, podendo ser um fator fundamental na conquista ou no desinteresse do 
cliente, uma vez que é por meio da propaganda que as pessoas têm a primeira 
impressão sobre a empresa. A propaganda é uma mensagem voltada para um 
público específico que tem por objetivo criar e estimular a compra de um 
determinado produto, para isso utiliza meios de comunicação em massa viabilizados 
por um patrocinador (DIAS, 2003). 

Para atender os clientes e garantir sua satisfação, as empresas precisam se 
preocupar com as tendências do mercado consumidor, buscando a atualização 
constante, diante dos avanços de cada época objetivando o lucro por meio de 
estratégias diante da competitividade atual do mercado (LEAL, 2011). 

 
A importância das estratégias pós-vendas 

Na venda para consumo, TEIXEIRA et al. (2006) afirmam que o 
recomendável é garantir que o usuário ou cliente saia satisfeito. Para tanto é 
interessante trabalhar bem o pós-venda como um facilitador para uma nova venda, 
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uma vez que o cliente satisfeito estará em uma posição ainda mais confortável na 
próxima compra. 

LEAL (2011) explica que a satisfação das necessidades do consumidor é 
essencial para a fidelização do mesmo, promovendo o seu retorno e garantindo 
assim a vantagem competitiva no mercado. Pois não basta ter os produtos 
disponíveis aos clientes, é preciso conhecer uma forma de poder mostrá-los à 
sociedade, sobretudo buscar inovação, criatividade naquilo que o cliente almeja, 
enfim procurar um diferencial que garanta benefícios para a empresa. 

O pós-venda consiste segundo TEIXEIRA et al. (2006) na continuidade do 
atendimento prestado ao cliente, na sua satisfação, sendo dividido em ativo e 
receptivo. O pós-venda ativo são os esforços voltados para a aproximação e 
fidelização do cliente. Já o pós-venda receptivo consiste nos canais disponibilizados 
e nas demais ações realizadas pela empresa, dando assistência ao público sempre 
que este precise entrar em contato, oferecendo suporte, atendimento e resolução de 
eventuais problemas.  Logo, para o sucesso das vendas, é preciso que seja 
elaborado um conjunto de estratégias voltadas diretamente para a venda e a 
satisfação do cliente, tanto no momento da aquisição do produto, quanto após, 
sendo utilizado para tal, profissional capacitado e todos os recursos pessoais e 
tecnológicos disponíveis. 

 
Satisfação do cliente  

Para LEAL (2011) o meio de divulgação traz rápido retorno à empresa e faz 
as vendas subirem e se manterem elevadas, pois a satisfação e publicação é algo 
instantâneo. Se o cliente experimenta e gosta do produto, e da forma como este foi 
ofertado na empresa, logo ele sai comentando com os amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho e familiares sobre seu grande feito, divulgando a imagem da instituição que 
o atendeu, passando confiabilidade e credibilidade para todos os seus colegas. 

A satisfação do cliente, segundo NETO & MELO (2013) é atingida quando 
este manifesta que suas expectativas foram atingidas com aquele produto. Assim, a 
agregação de valor a determinado produto pode torná-lo diferente no mercado, 
promovendo sua venda a um determinado público alvo que se sinta satisfeito por 
adquirir o produto. 

Para determinar como atingir a satisfação do cliente, é preciso determinar seu 
comportamento de compra, para FROIS (2005) a teoria do comportamento de 
compra é formada considerando a hipótese de que as pessoas têm comportamentos 
racionais diante de uma compra, ao passo que tentar maximizar a satisfação que 
teriam adquirindo determinados bens ou serviços, isso dentro de seus interesses e 
condições financeiras. Portanto, administrar o interesse de compra do cliente de 
modo a tornar um produto mais chamativo no ato da divulgação não é tarefa fácil. 
Os recursos de propaganda e marketing devem ser corretamente empregados no 
momento anterior a compra e posteriormente é importante que a empresa 
acompanhe a satisfação do cliente oferecendo-lhe apoio e suporte de modo à 
fidelizá-lo.  

 
COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor, nas palavras de SCHIFFMAN & KANUF 
(2000, p.5) citados por SANTOS et al. (2008) “é o estudo de como os indivíduos 
tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em 
itens relacionados ao consumo”. Desse modo, tal comportamento abrange o que os 
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consumidores adquirem, por que eles adquirem, quando, onde e com que frequência 
eles compram e usam aquilo que foi comprado. 

O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores 
culturais, sociais, pessoais e psicológicos. E a análise desses fatores é fundamental 
para a definição de preços. Os valores, os costumes e crenças transmitidos pela 
família e a sociedade influenciam na forma pelo qual um indivíduo consome um 
produto e avalia o preço (KOTLER, 2000). 

Para NETO & MELO (2013) os estímulos discriminativos, as repostas e as 
consequências que enfatizam a vontade ou intuito de comprar, são recursos 
fundamentais que formam o chamado Comportamento de Compra. Segundo ETZEL 
et al., (2001), em estudos realizados um fator primordial é o psicológico, pois nem 
sempre as decisões de compra se baseiam em critérios objetivos, podendo 
depender também de avaliações e percepções preconcebidas. A percepção do valor 
é fundamental na efetivação de uma compra. Em muitos casos, o preço pode ser 
considerado um indicativo do valor oferecido por uma empresa. 

TEIXEIRA et al. (2006) em uma economia mercadológica, as empresas 
procuram direcionar o comportamento de compra do consumidor, por meio de 
propagandas, preços atrativos, promoções, dentre outras. Alem desses fatores, o 
meio social também exerce forte influência nas decisões de compra, por meio, por 
exemplo, das propagandas boca a boca, intervenções do governo, como na redução 
das taxas de juros sobre determinado produto, experiências anteriores do cliente 
com determinado produto ou serviço, entre outros.  

O comportamento do consumidor, segundo NETO & MELO (2013) é 
inicialmente formado pela história de vida e pelo modo de consumo, que precedem a 
compra. Conforme os eventos acontecem no ambiente de consumo, são formadas 
consequências distintas. Para KOTLER (2000) o fator primordial para entender o 
comportamento do consumidor, é proveniente dos estímulos ambientais influenciam 
as características e o perfil de compra do consumidor, que por intermédio do 
marketing faz com que ele efetivamente decida realizar a compra. 

MATOS & BONFANTI (2008) explanam que características como autoestima, 
ansiedade, introversão, gênero e idade também são fatores que influenciam o 
consumidor na hora da compra e as empresas de marketing estão cada vez mais 
focadas em conhecer esses aspectos. SANTOS et al. (2008) complementam que o 
estudo do comportamento de compra do consumidor vai além de denominar o 
cliente como aquele que consome o produto. O cliente pode desempenhar três 
funções: a de comprador, aquele que busca realmente o produto no mercado; a 
função de pagador, financiando a compra e a função de usuário, que é aquele que 
consome ou utiliza o produto ou recebe benefícios do serviço. 
            As transformações e influências da globalização e da tecnologia fazem com 
que, segundo LEAL (2011) a população crie a cada dia os chamados nichos de 
mercado, que são grupos de pessoas com as mais distintas necessidades, que 
possuem desejos de adquirir todas as novidades do mercado. Tal realidade faz com 
que as empresas necessitem estar em constante inovação para alcançar um lugar 
de evidência no mercado onde se inserem, precisando estar conectadas às 
novidades de produtos ou serviços, e tendências de mercado mundial. Assim, é 
fundamental que as empresas conheçam seus clientes, para poderem acrescentar 
valores e ações com vistas a atender as expectativas e exigências de seus clientes 
conforme cada perfil. 

SOUKI et al. (2005) explanam que conhecer as preferências e o 
comportamento do consumidor favorece a elaboração de estratégias de marketing 
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que influenciem de maneira positiva a decisão de compra. Desse modo, entender 
quais são as características dos produtos e serviços mais valorizados pelos 
consumidores, quais são as fontes de informação utilizadas e os grupos que 
motivam no processo de decisão de compra, são qualidades essenciais para que as 
empresas possam obter vantagens competitivas sobre as demais. 

A compreensão dos fatores que influenciam o comportamento de compra 
possibilita formar uma visão mais aprofundada da dinâmica da compra e 
aponta alternativas de intervenção nesse processo com o uso e estímulos 
de marketing que objetivem gerar bons resultados, criando valor para o 
cliente e produzindo a satisfação das necessidades do cliente (PAIXÃO, 
2009, p. 23). 

Entender o comportamento de compra do consumidor favorece um melhor 
entendimento do ato de comprar, possibilitando a elaboração de novas maneiras de 
influenciar essa ação graças às técnicas de marketing a fim de proporcionar a 
satisfação do cliente e atingir os objetivos da empresa. 

A tomada de decisão do consumidor é influenciada e definida por diferentes 
fatores e determinantes que se ajustam em três categorias: as diferenças 
individuais que são aquelas relacionadas às características individuais do 
consumidor, tais como recursos financeiros, de tempo, sua personalidade e 
estilo de vida. As influências ambientais que são aquelas definidas pelo 
ambiente que cerca o consumidor e que também influencia sobre seu 
processo de decisão de compra, como acontece em famílias, por exemplo. 
E por fim os processos psicológicos caracterizados pelo processamento da 
informação, aprendizagem e mudança de comportamento, sendo mais uma 
forma de controle no processo de decisão de compra (SANTOS et al., 
2008). 

A partir do conhecimento das três categorias que interferem no interesse de 
compra do cliente, fica mais fácil elaborar estratégias de vendas para grupos 
específicos. Como explicam os autores supracitados as principais categorias 
envolvem os interesses particulares do consumidor, as influências do ambiente no 
qual ele está inserido e seus comportamentos, hábitos e atitudes adquiridos no 
decorrer de sua vida. Assim, após definido o público alvo específico, parte-se para a 
elaboração do plano de marketing com base em todos os fatores que regem a vida 
do consumidor e que possibilitem atingir os propósitos da empresa, de rentabilidade, 
lucratividade e satisfação do cliente. 

O objetivo deste artigo foi avaliar o comportamento de compra de 
consumidores a partir de um levantamento bibliográfico.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a construção deste estudo foram utilizadas às técnicas de bibliometria 
que possibilita o mapeamento de pesquisa, explorando o acervo dos periódicos da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD, da 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, e dos periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

FRANCISCO (2011) ressalta que a bibliometria trata-se de técnicas 
quantitativas de analisar produções científicas, cujo objetivo principal é analisar a 
produção cientifica relacionada com o tema proposto, disseminação e uso de 
informações registradas com o emprego de métodos matemáticos e estatísticos. 

 Analisam-se o conteúdo, envolvendo títulos, palavras-chave, resumos, 
textos, autores, instituições, métodos, envolvendo autoria e referências bibliográficas 
(FERREIRA & SADOYAMA, 2015). Observando as principais características gerais 
das publicações: ano de publicação, evento ou periódicos, principais autores, 
número de autores por artigo, instituições, e também aspectos metodológicos das 
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publicações, quanto aos objetivos da pesquisa, abordagem, procedimentos, 
instrumentos utilizados para a coleta de dados, dentre outros.    

Quanto á abordagem está pesquisa pode ser classificada como pesquisa 
quantitativa, pois foram utilizados os métodos estatísticos na coleta e análise dos 
dados. Para MATTAR, (2001), a pesquisa quantitativa busca a validação das 
hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, estatísticos, com análise de 
um grande número de casos representativos. 

Quanto aos objetivos classifica-se como pesquisa descritiva, pois buscou-se 
investigar uma série de informações relacionadas ao assunto da pesquisa. A 
pesquisa descritiva identifica as características da produção cientifica atual sobre o 
tema, de determinados fenômenos ou população (TROCCOLI et al., 2011). E 
relacionado aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica, sendo que a 
bibliometria tem como objetivo o levantamento de referências teóricas já utilizadas. 

A coleta de dados abrangeu amostras relevantes relacionadas ao tema de 
estudo, selecionados e apresentados nos periódicos ANPAD, BDTD e CAPES. A 
escolha destes eventos como base de pesquisa foi devido à importância e 
relevância nos campos de pesquisa. 

Delimitou-se como unidades de análise os periódicos já citados, no período 
de 2003 a 2014, todos os assuntos relacionados ao tema comportamento de compra 
do consumidor, foram levantadas as produções acadêmicas a serem analisadas, 
sendo que deste universo foram extraídas 30 publicações no total, considerando 
aspectos de maior relevância para o assunto proposto. E por fim a análise dos 
dados coletados através de fórmulas estatísticas, a fim de detectar o percentual 
necessário de cada item analisado, servindo de suporte para identificar os 
resultados esperados, e auxilio nas conclusões finais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados da pesquisa encontram-se especificados a seguir, 

apresentando as principais características das produções científicas dos eventos e 
periódicos da ANPAD, BDTD e CAPES relacionados à palavra-chave 
comportamento de compra do consumidor. Inicialmente serão apresentadas as 
características gerais das publicações, os aspectos metodológicos das mesmas, e 
por fim os principais objetivos e as considerações feitas pelos autores dos trabalhos 
utilizados nesta pesquisa. 

    
Características Gerais das Publicações 

A seguir serão apresentadas as características relevantes das publicações 
estudadas: distribuição de artigos por ano de publicação, formação máxima dos 
autores por publicação, periódicos, frequência das palavras, quantidades de 
publicações por estados e as instituições vinculadas pelos autores, e também 
aspectos metodológicos das publicações: quanto aos objetivos da pesquisa, quanto 
à abordagem, quanto aos procedimentos, e os instrumentos utilizados para a coleta 
de dados. 
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FIGURA 1: Distribuição de artigos por ano de public ação, no período de 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

De acordo com as 30 publicações acadêmicas, no período de 2003 a 2014, 
foi observado que em 2005 foram cinco e em 2006 foram seis publicações; de 2007 
a 2009, três publicações por ano respectivamente; e de 2010 a 2013, duas  
publicações por ano respectivamente; e em 2003 e 2004, uma publicação por ano. 

 
FIGURA 2: Formação máxima dos autores por produção científica. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Relacionado à formação máxima dos autores de cada produção 
acadêmica/cientifica analisada, ficou constatado que em 30 produções, 
apresentavam 29 doutores como autores ou participantes, e em uma  produção 
acadêmica cientifica constavam a participação e/ou autor mestre. 

FIGURA 3: Periódicos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Dentre os periódicos destacou-se o BDTD com 12 publicações, o EnANPAD 
com oito publicações, a Revista Brasileira de Marketing e a Revista  Gestão da 
Produção com três publicações cada, e as demais com uma publicação.  As nuvens 
de palavras auxiliam na visibilidade das palavras com maior frequência, sendo 
utilizado para a construção o aplicativo online Wordle. Assim utilizando as palavras 
presentes nos títulos das produções acadêmicas pesquisadas, foi possível construir 
a nuvem de palavra dos artigos pesquisados.     
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FIGURA 4: Frequências das palavras presentes nos tí tulos dos artigos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Percebeu-se que as palavras: consumidor, compra, comportamento, decisão, 
produtos dentre outras foram as mais abordadas nos títulos das publicações 
pesquisadas. 

 
FIGURA 5: Quantidades de publicados por estados bra sileiros. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Dentre as Instituições de Ensino Superior (IES), vinculadas pelos autores, que 
discutem sobre a temática do comportamento de compra do consumidor, destacam-
se a USP, com sete publicações; a PUC/SP, com três publicações; a Universidade 
de São Carlos com uma publicação; a Escola Superior de Administração de Santo 
André, com uma publicação; e a Fundação Getúlio Vargas, com uma publicação; 
totalizando 13 publicações no estado de São Paulo. A Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, com três publicações; a UNISINOS, com duas publicações; e a 
Universidade de Santa Maria com uma publicação; totalizando seis no Rio Grande 
do Sul. A FUMEC, a UNA, a Faculdade Novos Horizontes e a Universidade Federal 
de Lavras com uma produção cada, totalizando quatro produções em Minas Gerais. 
A Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte com duas publicações cada. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
a Universidade Federal do Piaui, e a Universidade de Evorá em Portugal, com uma 
publicação cada.    
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A metodologia utilizada pelos autores nas produções acadêmicas e/ou 
científicas, selecionadas para análise, observando quanto aos objetivos, à 
abordagem, os procedimentos e os instrumentos utilizados, serão tratadas a seguir. 

 
FIGURA 6: Metodologia de pesquisa utilizada, quanto  aos objetivos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Quanto aos objetivos da pesquisa, dentre as trinta produções cientificas e/ou 
acadêmicas, 80% são descritivas, e 20% são exploratória. 

 
FIGURA 7: Metodologia de pesquisa utilizada, quanto  à abordagem.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Quanto á abordagem, as pesquisas selecionadas foram classificadas 60% 
quantitativa, 23% qualitativo/quantitativo e 17% qualitativa. 

 
FIGURA 8: Metodologia de pesquisa utilizada, quanto  aos procedimentos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Quanto aos procedimentos de pesquisa, observou-se que entre as trinta 
produções científicas e acadêmicas, 90% pesquisa de Campo e as demais 3%. 

 
FIGURA 9: Metodologia de pesquisa utilizada, quanto  aos instrumentos de pesquisa utilizados.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Quanto aos instrumentos de pesquisa utilizados, nota-se que entre as trinta 
produções científicas e acadêmicas, 43% questionário, 27% entrevista, 10% 
questionário e entrevista, 7% grupo focal e laboratório experimental, 3% documental 
e revisão bibliográfica. 

A seguir foram abordados os principais objetivos e as considerações feitas 
pelos autores dos trabalhos utilizados nesta pesquisa. 

 
QUADRO 1: Pesquisas com ênfase nas questões de comp ortamento de compra do 

consumidor, nos periódicos ANPAD, BDTD, CAPES, no p eríodo de 2002 - 2014. 
AUTOR (S) OBJETIVO (S) CONCLUSÃO, CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
BARTH (2004) Objetiva-se estudar o 

comportamento do consumidor 
verificando atitudes e 
percepções diante do varejo 
eletrônico na Internet.  

Demonstraram-se reais indícios de que 
existem vários aspectos na teoria do 
consumidor que influenciam o 
julgamento do comprador quanto aos 
benefícios ou as deficiências da internet. 

LEAL (2011) Analisar os processos de 
divulgação da propaganda 
capazes de influenciar e 
incentivar as vendas de uma 
loja de confecções, calçados e 
acessórios na cidade de Picos 
- PI. 

Pode-se considerar ainda que, ao 
analisar as sugestões e críticas dos 
consumidores, a instituição ainda 
precisa incrementar seus meios de 
propaganda, para que haja uma 
melhoria na qualidade de sua imagem e 
de seus produtos. 

JANARELLI (2006) Buscou investigar a relação 
entre o dizer e o fazer para o 
comportamento de escolha de 
marcas, concentrando-se na 
analise do sujeito único. 

Os resultados obtidos mostram que 
houve uma maior incidência de compras 
para marcas classificadas com nível de 
reforço informativo.  

NETO, MELO, 
(2013) 

Analisar os fatores que 
influenciam crianças em seu 
comportamento de compra de 
alimentos. 

Conclui-se que os atributos dos produ-
tos, como sabor e qualidade, têm maior 
influência na decisão de compra do que 
os estímulos ambientais, como as 
promoções e publicidade dos alimentos. 

GALHANONE (2008) Descrever aspectos do 
comportamento de 
consumidores brasileiros de 
produtos e/ou serviços de luxo 
ou sofisticados, em termos de 
atitudes, emoções e 
comportamento de consumo. 

Buscou-se como contribuição 
acadêmica o enriquecimento dos 
conhecimentos teóricos sobre o assunto. 
As descobertas  pesquisa empírica 
podem também contribuir com as 
empresas para suas estratégias e 
programas de marketing.   

FROIS (2005) Conquistar o maior número de 
consumidores fiéis, ou seja, 
que realizam todas as suas 
compras da categoria de 
produtos em uma mesma 
marca. 

Os resultados deste estudo mostraram 
que: o numero de consumidores fiéis foi 
mais alto se comparado com resultados 
de pesquisas anteriores. 

VILLAS BOAS, 
SETTE, BRITO, 

(2006) 

Estudar o comportamento do 
consumidor de alimentos de 
alimentos orgânicos, 
particularizando a estrutura de 
valores que orientam a compra 
destes alimentos em feiras 
livres na cidade de Belo 
Horizonte.  

Observou-se também uma sobreposição 
de valores individuais sobre coletivos, ou 
seja, na escala de valores destes 
consumidores, interesses de natureza 
coletiva estão em segunda ordem de 
prioridade. 

BRANDALISE (2006) Desenvolver um modelo de 
suporte à gestão 
organizacional com base no 
comportamento do consumidor 

O resultado do trabalho apontou 
elementos que identificaram os aspectos 
ambientais considerados no processo de 
decisão de compra do consumidor e a 
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considerando sua percepção 
da variável ambiental nas 
principais etapas da Análise 
do Ciclo de Vida do produto. 

preocupação nas etapas da ACV.  
 

OLIVEIRA (2013) Investigar e mensurar o 
tamanho do impacto sobre os 
dois tipos de serviços distintos 
em termos de valor para o 
cliente.   

O estudo proposto evidencia que o único 
fator relevante que traz impacto tanto 
para os antecedentes como para a 
intenção de compra do consumidor é o 
tipo de recomendação, positiva ou 
negativa, e que de uma forma geral, 
maior impacto e atribuído para 
recomendações positivas. 

YAMAGUTI (2005) Examinar o comportamento do 
consumidor no processo de 
decisão de compra de 
automóveis novos.  

Os resultados obtidos indicam uma 
significativa mudança nesse processo 
de compra relativo ao inicio dos anos 80. 

CARVALHO, 
MESQUITA, 

 
(2009) 

Analisar o comportamento de 
compra dos consumidores de 
bens de luxo de Belo 
Horizonte. 

O luxo possui significados distintos e por 
isso as influências na aquisição 
destes bens também são distintas. 

OLIVEIRA (2007) Estudar o processo de compra 
dos consumidores, com 
ênfase nas várias etapas que 
integram esse processo. 

Foram encontradas a partir de 
levantamento empírico em relação a 
literatura revista: o uso de busca externa 
de informações mais freqüentes do que 
o da interna. 

OLIVEIRA, GOUVÊA, 
(2010) 

Verificar se a 
Responsabilidade Social 
Empresarial é importante nas 
decisões de compra dos 
consumidores. 

Os resultados apontam que as ações 
sociais são menos importantes do que 
outros fatores considerados na pesquisa 
para as decisões de compra. 

ISABELLA et al. 
(2012) 

Avaliar o comportamento dos 
consumidores quando se 
oferecem diferentes modelos 
de desconto (no valor absoluto 
ou percentagem; descontos 
maiores e menores). 

Os resultados desses experimentos 
demonstraram a presença de um efeito 
de enquadramento em termos gerais. 

GUERRA (2005) Visa investigar o 
comportamento do consumidor 
subjacente ao processo de 
escolha de vinho. 

Pretende ser um contributo para 
melhorar a compreensão da seleção de 
vinho feita pelo consumidor. 
 

TAMASHIRO, et al. 
(2009) 

Identificar os atributos que 
sinalizam valor no processo de 
compra de cosméticos. 

Os resultados obtidos por meio da 
análise fatorial e da média aritmética (x) 
para os fatores gerados evidenciaram a 
importância do atributo preço e 
promoção, tanto para homem quanto 
para mulheres.  

GARCIA (2007) Investigar o impacto das 
características pessoais do 
consumidor na atitude frente à 
internet e na intenção de 
compra online. 

A característica pessoal mais relevante 
para o comportamento de compra online 
foi a necessidade de interação social, 
atuando quase como uma variável 
independente em todo esse processo. 

TOMAS, 
MESCHGRAHW, 

ALCANTARA, 
(2012) 

Conhecer e entender como as 
novas ferramentas da internet, 
em especial a web 2.0, 
influenciam o comportamento 
de compra do consumidor. 

Parte dos resultados indica que a 
sofisticação do consumidor é uma 
tendência, sendo que a mesma é mais 
forte em determinados grupos de 
consumidores e categorias de produtos. 

TAMASHIRO, 
MERLO, SILVEIRA, 

(2011) 

Identificar quais são os 
formatos de varejo preferidos 
pelos consumidores de higiene 

Os resultados obtidos por meio de 
questionário estruturado mostram que 
os principais formatos preferidos são, 
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pessoal, perfumaria e 
cosméticos.  

respectivamente, as farmácias e 
drogarias, as lojas especializadas e 
venda direta (catalogo), resultando, 
portanto, a hipótese de investigação 
proposta no estudo. 

LADEIRA, GUEDES, 
BRUNI, 
(2003) 

 Analisar o comportamento 
dos soteropolitanos de terceira 
idade consumidores de 
serviços de entretenimento e 
lazer no setor turístico. 

Espera-se que este estudo incentive o 
desenvolvimento desta área do 
conhecimento, através da apresentação 
de novas contribuições, como, por 
exemplo, dissertações, teses, pesquisas 
e artigos que abordem a temática deste 
presente estudo. 

SOUZA, et al. (2008) 
 

 

Identificar as preferências dos 
consumidores de FLV em 
termos de estabelecimentos 
de varejo por eles escolhidos, 
seus hábitos de consumo e 
principais critérios 
considerados nas suas 
decisões de compra. 

Identificou três grupos de produtos 
segundo o potencial de consumo, 
medido pela parcela dos consumidores 
que manifestam consumi-los 
regularmente. 

MATOS, ITUASSU, 
(2005) 

 

Investigam de forma cientifica 
o comportamento do 
consumidor de produtos 
piratas, principalmente no 
País. Com o objetivo de 
investigar essa questão, com 
base na teoria do 
comportamento do 
consumidor.  

Os resultados mostram que as variáveis 
e norma subjetiva, risco percebido e o 
fato de já ter comprado ou não um 
produto pirata influenciavam 
significativamente  as atitudes do 
consumidor em relação a esses 
produtos. 

SOUKI, CHRISTINO, 
PEREIRA, (2005) 

 

Conhecer o comportamento de 
compra dos consumidores de 
refrigerantes. 

Foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre os 
consumidores de acordo com o sexo, a 
renda familiar, o nível de escolaridade, a 
idade e o número de filhos. 

HOPPE, et al. 
(2010) 

Propõe como contribuição 
teórica a replica do modelo da 
TPB, no contexto brasileiro, a 
partir de uma replicação 
parcial de um estudo realizado 
na Europa (Thogersen, 2009) 

O estudo contribui não apenas para o 
entendimento do comportamento do 
consumidor de produtos orgânicos no 
contexto brasileiro (especificamente, em 
Porto Alegre), mas cria uma base para 
estudos comparativos com os resultados 
do mesmo modelo em outros países. 

SANTOS, et al. 
(2008) 

Busca descrever o 
comportamento da criança 
consumidora na decisão de 
compra, identificando 
elementos que influenciam o 
processo decisório. 

Entre as conclusões alcançadas 
destaca-se o fato de que crianças são 
telespectadoras assíduas, sofrendo 
influência de propagandas, amigos e 
estratégias promocionais como o uso de 
brindes. 

COSTA, LARÁN, 
(2006) 

Este trabalho tem como 
propósito, avaliar a influência 
do ambiente de loja sobre o 
comportamento de compra por 
impulso em duas situações 
distintas: nas lojas fisicamente 
constituídas (ou lojas físicas) e 
nas lojas virtuais (ou sites) 
presentes na Internet. 

Evidenciou-se que o ambiente de lojas 
físicas proporciona influências mais 
salientes do que as encontradas nas 
lojas virtuais, em que a atividade de 
compra apresenta uma natureza mais 
técnica. 

SAMPAIO, et al., 
(2006) 

Foram identificados os valores 
de compra dos usuários e as 
características de design 
percebidas no âmbito do 

Os resultados obtidos apontaram quatro 
características de design com influência 
significativa na formação de valor de 
compra dos consumidores sob a 
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varejo de auto serviço. perspectiva utilitária e hedônica. 
MATOS, BONFANTI, 

(2008) 
Propor e testar um modelo 
teórico integrador dos 
principais fatores que 
influenciam o CCC, 
considerando quatro aspectos: 
família de origem, cultura de 
consumo, fatores internos e 
perfil demográfico. 

Destacaram um efeito significativo do 
comportamento compulsivo dos pais 
sobre o materialismo dos jovens e a 
influência desse materialismo sobre o 
CCC dos jovens (papel mediador do 
materialismo). 

ARAÚJO, RAMOS, 
(2007) 

Descrever o comportamento 
de compra por impulso. 

Os resultados dos testes de hipóteses 
evidenciaram que as variáveis ‘renda’, 
‘idade’ e ‘escolaridade’ impactam o 
comportamento dos consumidores 
quanto às características de 
impulsividade na compra em shopping 
centers. 

ROCHA, SILVA, 
(2006) 

Compreender a importância do 
marketing e da gestão de 
Serviços através de estudo 
bibliográfico  

A maior parte dos estudos realizados em 
marketing de serviços no Brasil pode ser 
caracterizada como testes empíricos 
que utilizam instrumentos de medida 
desenvolvidos por pesquisadores de 
outros países, tais como a escala 
Servqual. 

Fonte: Dados da pesquisa 2015. 
 

Inicialmente devem-se realçar os achados mais importantes sobre o 
comportamento de compra do consumidor, e compreender como o marketing e seus 
profissionais podem influenciar o interesse de compra do cliente e fidelizá-lo. E ainda 
sobre a forma de como o consumidor se comporta diante da aquisição de um 
produto e/ou serviço, mediante o impulso ou desejo, a necessidade, a objetividade e 
a satisfação, ou com os benefícios adquiridos com a compra do produto e/ou 
serviço. 

O marketing pode influenciar o interesse de compra do consumidor, de várias 
maneiras, conforme abordado por LEAL (2011) um dos recursos mais utilizados para 
chamar atenção é a propaganda sendo o primeiro contato da equipe de vendas com 
o cliente; facilitar o contato direto entre o cliente com o produto através de stands ou 
o envio de amostra grátis (YAMAGUTI, 2005); as informações sobre o produto e o 
serviço (SOUKI et al., 2005). Já para KOTLER (2000) o comportamento de compra 
do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, 
pelos valores, costumes e crenças. Além de influenciar o interesse de compra do 
consumidor, os profissionais de marketing devem adotar estratégias para atender ou 
exceder as expectativas dos clientes.  

  Notou-se nas pesquisas citadas várias ponderações sobre a influência de 
compra do consumidor. JANARELLI (2006) através de uma pesquisa sobre escolha 
de marcas, detectou a interferência das informações nas compras da marca. Há 
uma maior incidência de compras para marcas classificadas com nível de reforço 
informativo, ou seja, a busca pelas informações sobre o produto, principalmente em 
fontes externas, tornou-se hábito do consumidor.  

Além das informações de compras, principalmente nas empresas de serviços, 
as recomendações positivas são fatores que impactam na decisão de compra do 
consumidor, ou seja, as recomendações da qualidade dos serviços prestados são 
fatores primordiais que influenciam na decisão de escolha pela empresa prestadora 
de serviços. 
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Atributos dos produtos, como sabor e qualidade, têm maior influência na 
decisão de compra do que os estímulos ambientais, como as promoções e 
publicidade dos alimentos (NETO & MELO, 2013).  Todavia deve-se informar ainda 
a importância dos atributos preço e promoção, na influência de compra do 
consumidor, bem como o ambiente das lojas, seus formatos, o atendimento, e a 
qualidade do produto e/ou serviço.   

Nas compras online, um dos pontos mais relevantes para o comportamento 
de compra é a necessidade de interação social, atuando quase como uma variável 
independente em todo esse processo (GARCIA, 2007). Há de considerar ainda nas 
compras pela internet alguns requisitos básicos como conhecer o produto; a 
segurança da loja virtual; conhecer os processos de entrega da mesma; prazos de 
entrega; logística reversa, caso necessite de devolução do produto; garantia, entre 
outros. 

Outro fator evidenciado que interfere no comportamento de compra do 
consumidor foram as variáveis sócio-demográficas: sexo, renda, idade, 
escolaridade, número de filhos, etc., que influenciam principalmente nas compras 
por impulso. 

Há vários fatores que podem interferir no comportamento de compra do 
consumidor. Todavia as decisões de compra do consumidor dependem das 
percepções previamente feitas, entre o valor esperado e o valor oferecido do produto 
e/ou serviço, e como foi entregue, incluindo fatores relacionados ao atendimento, e a 
prestação de serviços em geral. Além destes fatores as atividades de marketing 
como propaganda, publicidades, preços, promoções, etc.; bem como as 
interferências externas como tradições, fatores sociais, variáveis sócio-
demográficas, comunicação boca a boca ou troca de informações de cliente para 
cliente.     

Através da bibliometria foi possível perceber uma maior incidência dos 
trabalhos nos anos de 2005 e 2006, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais, nos periódicos da ANPAD, BDTD e CAPES, em sua maioria trabalhos 
de conclusão de cursos, com participação de doutores na autoria. A metodologia 
predominante dos trabalhos foi quanto aos objetivos, descritiva; quanto à abordagem 
quantitativa; quanto aos procedimentos pesquisa de campo; utilizando como 
instrumento para coleta de dados o questionário e/ou entrevista. 
 

CONCLUSÃO 
 Após ampla pesquisa bibliográfica é possível concluir que o comportamento 
de compra do consumidor é fortemente influenciado pelas estratégias de marketing, 
por esse motivo os profissionais dessa área devem estar sempre atentos as 
exigências e expectativas do mercado consumidor de modo a elaborar as melhores 
estratégias para conquistar o cliente despertando nele o interesse de compra.  
 Depois de conceituado, o termo marketing foi analisado sob o ponto de vista 
de sua influência sobre o consumidor, por meio de ações desenvolvidas pelos 
profissionais do ramo, elencando a importância das estratégias pré e pós compra 
das empresas para a fidelização do consumidor. Fica evidente com esta pesquisa, 
que o marketing é fator decisivo na conquista de um mercado cada vez mais seletivo 
com empresas extremamente competitivas.  
 Vale ressaltar que são vários os motivos que levam o consumidor a adquirir 
determinado produto ou serviço e que o cliente satisfeito apresenta mais chances de 
fazer novas compras daquela empresa ou marca, bem como de indicá-la para outras 
pessoas.  
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 Portanto, o comportamento de compra do consumidor é diretamente 
influenciado por aspectos emocionais, culturais, sociais e financeiros, cabendo aos 
profissionais de marketing usar as melhores formas de abordagem e influência sobre 
o consumidor a fim de cativá-lo para a realização de compras futuras. É 
imprescindível que o profissional conheça seu público alvo para tomar decisões 
corretas e mais assertivas possíveis. 
  O método de bibliometria tem caráter de interdisciplinaridade, servindo de 
metodologia de pesquisas bibliográficas nos diversos campos do conhecimento. 
Assim além de compreender as várias facetas do comportamento de compra do 
consumidor, este trabalho trouxe este método de pesquisa usado no cenário da 
educação brasileira.     
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