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RESUMO 

O comportamento do homem contemporâneo vem chamando bastante atenção nos últimos 
tempos. Esse gênero está conseguindo quebrar inúmeros paradigmas no que se refere à 
estética e beleza masculina. Os homens estão cada vez mais se preocupam com a sua vaidade, 
seja por status ou até mesmo por auto-realização. O mercado de estética para homens vem 
crescendo consideravelmente e mostrando que é uma nova e vantajosa oportunidade de 
mercado. Portanto essa monografia tem como objetivo analisar o comportamento de consumo 
do Fígaro Barbearia Social Club, um novo conceito em Clínica de estética para homens. Os 
conceitos foram compreendidos através de pesquisas bibliográficas, com relação aos seguintes 
assuntos: decisão de compra, segmentação de mercado e posicionamento do produto. O 
método escolhido para a obtenção de características dos clientes do Fígaro foi o levantamento 
por amostragem, que foram aplicador somente com pessoas do sexo masculino e 
especificamente dentro do salão já citado acima. Os resultados demonstram que homens que 
frequentam essa Clínica de estética são leais a ela e não substituiriam por outro salão.  São 
consumidores que pertencem a diferentes classes sociais, idades e gostos, e marcam sua 
presença por vaidade e exclusividade. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Homem contemporâneo, segmentação de 
mercado e decisão de compra. 
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ABSTRACT 

The behavior of modern man has been drawing considerable attention in recent times. This 
genre is getting numerous break paradigms with regard to aesthetics and masculine beauty. 
Men are increasingly worried about his vanity, whether for status or even for self-realization. 
The market for male aesthetics has grown considerably and it is showing a new and profitable 
market opportunity. Therefore this thesis aims to analyze the consumption behavior of Figaro 
Barbershop Social Club, a new concept in aesthetic clinic for men. The concepts were 
understood through literature searches, with respect to the following issues: the decision to 
purchase, market segmentation and product positioning. The method chosen for obtaining 
customer characteristics of Figaro was the survey sample, which were applied only to males 
and specifically within the hall already mentioned above. The results show that men who 
attend this clinic aesthetics are loyal to her and would not replace the other room. These are 
consumers who belong to different social classes, ages and tastes, and mark their presence by 
vanity and exclusivity. 
 
Keywords: Consumer behavior, Human contemporary, market segmentation and purchase 
decision. 
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1 INTRODUÇÃO 

A maioria dos consumidores acredita que aparência e dotes físicos afetam seus 

“valores”. Eles têm enormes inseguranças no que se refere à aparência. Muitas vezes eles 

compram produtos como perfumes, roupas, automóveis, cosméticos porque desejam salientar 

ou alimentar algum aspecto do eu. 

Solomon (2008) relata que embora pareça natural pensar que cada consumidor possui 

um eu, com características próprias, a ideia de que a vida humana é única, ao invés de ser 

parte de um grupo, só foi vista consideravelmente no final da Idade Média. É muito comum 

nas sociedades ocidentais a ênfase na natureza única do eu. Já na cultura oriental, as pessoas 

mostram a importância de um eu coletivo, no qual uma pessoa tem sua identidade derivada de 

um grupo social. Tanto na cultura ocidental, como na cultura oriental o eu vem dividido em 

duas partes: o eu interno e o eu externo. Apesar de ser dividida de forma igual, elas se 

diferenciam em termos de qual parte é vista como o “você verdadeiro” – no ocidente eles 

veem uma construção independente do eu, enfatizando uma inseparabilidade a cada indivíduo. 

As culturas orientais tendem em um eu interdependente, em que a identidade da 

pessoa é definida pelas relações que ela tem com as outras. 
Para ilustrar melhor essas diferenças transculturais, a Roper Starch Worldwide1 
comparou consumidores de 30 países para ver quem eram os mais e os menos 
vaidosos. As mulheres venezuelanas lideram a lista; 65% disseram pensar sobre sua 
aparência o tempo inteiro. Outros países com alta pontuação são a Rússia e o 
México. Os escores mais baixos ficaram com as Filipinas e a Arábia Saudita, onde 
apenas 28% dos consumidores pesquisados concordaram com essa afirmação. 
(Solomon, 2008) 

A vaidade não se difere só entre as culturas ocidentais e orientais, mas mais 

especificamente entre homens e mulheres. 

Dando ênfase ao estudo sobre o gênero masculino, é notório que o perfil do homem 

vem mudando ao longo do tempo, ele deixa de ser o macho latino para dar lugar ao homem 

mais sensível, compreensivo e admirador das benesses femininas como um todo. Deixa de 

lado os velhos e ultrapassados conceitos e descobre uma forma e modo de se utilizar de um 

novo mercado que abre as portas para um novo horizonte. 

Hoje o homem admite sua vaidade sem abalar sua masculinidade nem ferir sua 

susceptibilidade. Emagrecer por exemplo seria somente uma questão de saúde. Foi-se o tempo 

desta afirmação hipócrita. E isso se deve ás mulheres. Eles passam a sentir que a vaidade  não 

tem nada haver com o sexo, e sim com o bem estar da alma.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Instituto	  de	  pesquisa	  americano.	  	  
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Evidente que ainda há muita resistência, mas os homens estão percebendo que estar 

com uma aparência melhor e em dia com o espelho e guarda roupa demonstra um grande 

respeito pela saúde física quanto emocional. Com isso todos ganham.  

A produtividade e a vitalidade aumentam, provocando certa euforia interna que será 

revertida em bônus altamente positivos no convívio familiar, social e principalmente, no 

trabalho. 

Estar de bem com o corpo e com a cabeça só poderá trazer coisas positivas. Aumenta a 

cada dia o numero de homens que vem buscando auxilio para emagrecer. Existem pesquisas 

que afirmam que os homens são responsáveis por 40% do faturamento nas lojas dos Shopping 

Centers. Detalhe importantíssimo: no departamento de vestuário. 
O mercado de moda masculina está em plena expansão. Muitos profissionais do 
setor têxtil confirmam que os consumidores, em geral, estão cada vez mais 
antenados na questão da moda. Os homens tinham uma freqüência de ida às compras 
de apenas duas ou três vezes ao ano. "Hoje, as visitas dos meus clientes à loja já são 
três vezes maior que esse número", afirmou Carlos Aziz, da Woodlouse, loja de 
roupas voltadas para executivos. (InfoMoney, 2007) 

Podemos perceber que com as mudanças causadas pelo desenvolvimento da 

humanidade, o mesmo homem que antes não tinha como foco a vaidade, hoje tem nela um 

grande trunfo.  

No mundo competitivo, o fator beleza conta pontos. O homem passou a olhar para si, 

usando sua imagem como grande aliada. Buscando não só sua saúde, mas também sua 

aparência. Além de sua qualificação, seu corpo, a forma de se vestir e postura passaram a ser 

de grande importância.  

O homem, que no inicio de seu desenvolvimento, tinha a força para garantir alimento e 

segurança a sua família hoje passa a usar sua imagem. Perderam o medo na frente do espelho. 

Passam a preocupar-se com as imperfeições do rosto, com os sinais de envelhecimento, com 

as gordurinhas na barriga.  

Vale salientar ainda, que masculinismo forma um campo de estudos embasados na 

análise da imagem masculina e dos complexos significados culturais no que se refere a 

masculinidade. Diante da concepção tradicional do homem ideal, ele tem que ter algumas 

características como ser durão, agressivo, que apreciam esportes e atividades masculinas 

(SOLOMON, 200). 

Analistas desse assunto diz que os homens estão ameaçados porque não estão se 

enquadrando nos famosos estereótipos masculinos contra os quais as feministas protestam.    

O autor acrescenta comentado sobre um estudo que examinou como os homens 

americanos buscam identidades masculinas por meio do consumo cotidiano. Nesse estudo, há 
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três modelos de masculinidade, chamados de chefe de família, que são aqueles homens que 

celebram a respeitabilidade, as virtudes cívicas, a busca do sucesso material e a realização 

planejada; o rebelde, que é aquele que evidencia a rebeldia, a independência, a aventura e a 

potência, e por último o herói de ação que é a síntese derivada dos dois modelos anteriores 

citados.  

Diante do exposto o presente trabalho tem como pergunta de partida: quais os fatores, 

culturais (classe social), sociais (família), pessoais (idade, ocupação, estilo de vida e 

personalidade)  psicológicos dos consumidores do Fígaro Barbearia Social Club? 

Para responder a esta pergunta a monografia tem como objetivo geral: identificar os 

fatores, culturais (classe social), sociais (família), pessoais (idade, ocupação, estilo de vida e 

personalidade)  psicológicos dos consumidores do Fígaro Barbearia Social Club. 

Foram definidos como objetivos específicos: 

� Compreender os conceitos de comportamento do consumidor e segmentação de 

mercado 

� Identificar as características: classe social, família, idade, ocupação, estilo de vida 

e personalidade dos consumidores do Fígaro, com base nas classes sociais 

� Definir as principais diferenças entre as classes sociais no que se refere ao estilo de 

vida, personalidade e crenças e atitudes. 

� Verificar características do processo de compra. 

Como estratégia metodológica foi definido nesse trabalho dois tipos de pesquisas com 

base nos objetivos, a primeira foi a exploratória que tem como objetivo  fazer um 

levantamento bibliográfico  para melhor entendimento do assunto, nesse caso, referente ao 

comportamento do consumidor, como definições e métodos sobre  segmentação de mercado, 

estilos de vida e processo de decisão de compra. A segunda pesquisa, é a descritiva, em que 

um de seus objetivos é estudar as características de um grupo, em evidência o comportamento 

de consumo do homem contemporâneo.  E nesse tipo de pesquisa também é utilizado técnicas 

padronizadas e coleta de dados, tais como questionários e a observação sistemática.  

Com base em procedimentos técnicos foi escolhido o levantamento por amostragem, 

pois é caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Como queremos conhecer as características do homem contemporâneo a pesquisa 

de levantamento será muito útil para o estudo de opiniões e atitudes desse grupo escolhido.  
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Foram aplicados 44 questionários de forma aleatória com os clientes, no período de 

uma semana, entre os dias 25 e 30 de Abril. Muitas pessoas que foram abordadas não 

quiseram responder por falta de tempo, ou por não querer falar de seu lado pessoal. 

A pesquisa está disposta em 6 capítulos, o primeiro  consiste na introdução onde se 

encontram a problematização, objetivos e metodologia. O Segundo fala sobre o 

comportamento do consumidor junto a uma estratégia de marketing, onde é abordada a 

importância dos fatores sociais, pessoais, culturais e psicológicos. Está incluso também neste 

capítulo os processos de decisão de compra. Segmentação de mercado e posicionamento do 

produto envolvem o terceiro capítulo. O capítulo seguinte trata-se da análise dos dados, onde 

foram coletadas informações por meio de entrevistas realizadas no Fígaro Barbearia Social 

Club.  Por fim segue as considerações finais, onde serão apresentados os principais resultados 

e encaminhamentos para futuras pesquisas; 
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2 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR JUNTO A UMA ESTRATÉGIA 
DE MARKETING 

Diariamente os consumidores precisam escolher e decidir o que comprar. Grandes 

empresas pesquisam como essas decisões são tomadas pelos consumidores detalhadamente, 

para saber o que, como, onde, quanto, quando e por que os consumidores optam por certos 

produtos.  

Descobrir os motivos por trás do comportamento de compra deles não é uma tarefa 

fácil – as respostas geralmente estão trancadas na cabeça dos consumidores.  (Kotler & 

Armstrong, Princípios de marketing, 2003).  

Segundo Kotler (2004), o comportamento do consumidor é um modelo de estímulo e 

resposta. Os estímulos ambientais e de marketing penetram no consciente do comprador. As 

características desse comprador junto a seus processos de decisão chegam a certas decisões de 

compra. O profissional de marketing tem como principal tarefa entender o que acontece no 

consciente do comprador entre dois fatores, a chegada do estímulo interno e a decisão de 

compra. 
Figura 1 - Modelo de estímulo e resposta 

 
Fonte: Chaves & Batalha, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/img/revistas/gp/v13n3/05f3.gif. Acessado 
em: 11 de Abril de 2011. 

Nos estímulos de marketing, estão presentes os 4P´s: Produto, preço, promoção e 

praça. Os outros estímulos são as mais importantes forças e acontecimentos em ambientes 

econômicos, tecnológicos, políticos e culturais do consumidor. Esses elementos ficam se 

introduzem na “caixa-preta” do consumidor, onde serão transformados em um conjunto de 

respostas a ser examinadas: escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor, 

frequência de compra e volume de compra. 

Os profissionais de marketing têm como principal objetivo, nesse caso, entender como 

os estímulos são transformados em respostas dentro dessa “caixa-preta” do consumidor. Ela 
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possui duas partes, uma constitui a características e consumidor, que pode influenciar na 

maneira de como ele vê e a reage ao estímulo. E a outra parte, constitui o processo de decisão 

do comprador. 

 

2.1 Os Principais Fatores Que Influenciam o Comportamento De Compra 

Segundo Kotler (2004), o comportamento de compra do consumidor é influenciado 

por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, sendo que os fatores culturais a maior e 

mais profunda influência. 

Figura 2 - Fatores de influência no processo de decisão de compra 

 
Fonte: KOTLER (1998, p.163) 

Os fatores culturais são constituídos de cultura, subcultura e classes sociais. Gade 

(1998, pág. 206) afirma que “quando se tenta estudar as preferências, gostos e formas de 

percepção de problemas e tomada de decisão do consumidor, é necessário estudar antes seu 

tipo de cultura e seus determinantes”. E a autora complementa “a cultura, portanto, consiste 

em respostas aprendidas”.  

As mudanças sócio culturais são relacionadas a fatores como inovação e aceitação 

cultural.  Gade (1998) mostra um exemplo de corrente cultural nos últimos tempos, que é uma 

mudança contínua da liberação feminina e de maior igualdade entre os sexos. Diante desse 

exposto, pode-se começar concluir que o homem deixa de ser aquele cara bizarro que tem 

como obrigação trabalhar, sair com os amigos para beber e assistir futebol, passando a ser 

aquele homem vaidoso, que frequenta salões de beleza, vai ao supermercado fazer compras, 

compra roupas, e até ajuda a mulher nos afazeres domésticos. 
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Dentro de cada cultura são especificados vários grupos com características muito 

parecidas um com os outros, chamado de subcultura. Kotler (2004) relata que a subculturas 

pode ser classificada a partir de nacionalidade, religião, grupos raciais e regiões geográficas. 

Essas subculturas podem criar importantes segmentações de mercado, pois como são 

características bem específicas de cada subgrupo, os profissionais de marketing precisam criar 

programas exclusivos para essas pessoas, além de criar produtos de acordo com suas 

necessidades.  

Segundo Gade (1988), as subculturas mais estudadas são as de grupo étnicos, 

religiosos e regionais. Relacionados a grupos étnicos existem dois principais tipos de 

subculturas raciais: 1) as de raças que têm outro país de origem, tendo chegado à cultura na 

qual vivem por forças, como no caso do negro escravo, o por imaginação, como é o caso dos 

japoneses; 2) o de raças originárias de um país que foi colonizado e que foram dominadas 

aculturadas. Quando o consumidor obedece a normas religiosas essa subcultura passa a ser de 

grande valia para o analista de consumo, pois geralmente quem é um religioso assíduo sofre 

bastantes influências de consumos dentro da sua religião, seja ela qual for. 

Nos grupos regionais, a importância se dá porque geralmente cada área geográfica 

costuma desenvolver com o passar do tempo, seus próprios costumes e sua própria cultura. 

Sabendo disso, para os analistas de consumo isso é de suma importância para a criação de 

produtos, e estratégias de marketing. 
Além destes grupos podemos entender, enquanto subcultura, todo grupo que 
apresenta, no contexto da cultura geral, ideias e comportamentos próprios, o 
que também se traduz em consumo. Assim fala-se da cultura jovem, 
masculina e feminina ou gay, de empresas ou profissionais, da informação 
ou do consumo etc. (GADE, 1998, p. 215) 

Em relação às classes sociais, estas podem ter divisões relativamente homogêneas e 

duradouras de uma sociedade, são hierarquicamente ordenadas e seus integrantes possuem 

valores, interesses e comportamentos similares. (KOTLER, 2004). 

Com a adoção de Critério de Classificação Econômica comum foi possível 

restabelecer a unidade de mecanismos de avaliação do potencial de compra dos consumidores. 

Esse novo sistema, denominado de Critério de Classificação Econômica Brasil, tem como 

função estimar o poder de compra das famílias urbanas, deixando de lado a pretensão de 

classificar a população em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado determinada 

pelas entidades é exclusivamente de classes econômicas. 
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Figura 3 - Posse de itens 

 
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

Figura 4 - Grau de instrução do chefe de família

 
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

Somando os pontos de acordo com as tabelas acima, podemos classificar qual é a classe 

pertencente. São dividas em A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. 

Figura 5 - Cortes do critério Brasil 

	  
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

O procedimento na coleta dos itens é de grande importância e requer um critério 

uniforme e preciso na sua aplicação. Para isso acontecer de maneira correta é preciso atender 

totalmente as definições e procedimentos ditos a seguir. 

Para aparelhos domésticos devemos considerar os seguintes casos: bem alugado em 

caráter permanente, bem emprestado de outro domicilio há mais de 6 meses e bem quebrado a 

menos de 6 meses. Não devemos considerar os seguintes casos: bem emprestado para outro 
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domicílio há mais de 6 meses, bem quebrado há mais de 6 meses, bem alugado em caráter 

eventual e bem de propriedade de empregados ou pensionistas.  

� Televisores: Levar em consideração apenas televisão em cores. Os televisores 

pertencentes ao uso de empregados domésticos só serão considerados se 

adquiridos pela família empregadora. 

� Rádio: É considerado qualquer tipo de rádio, mesmo aquele que esteja 

incorporado a outros equipamentos de som e televisor. Os rádio do tipo 

walkman, 3 em 1 ou Microsystems serão considerados desde que sintonizam 

rádios convencionais. Os rádios de carro não participam dessa contagem. 

� Banheiro: O que define o banheiro é a existência de um vaso sanitário. Nessa 

contagem é considerado todos os banheiros que ajam um vaso sanitário, 

inclusive os de empregada e aqueles que estão na parte externa da casa. 

Desconsiderar aqueles que são de uso coletivo (que servem a mais de uma 

habitação).  

� Automóvel: Não são considerados táxis, vans ou pick-ups usados para frete, ou 

qualquer outro veículo que seja de uso profissional. Desconsiderar também 

aqueles que são para uso misto (profissional e lazer). 

� Empregada doméstica: Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, 

aqueles que trabalham pelo menos 5 dias por semana, durmam ou não no 

emprego. Não esquecer de incluir babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, 

arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas. 

� Aspirador de pó: Considerar mesmo aquele que seja portátil e também 

máquina de limpar a vapor. 

� Máquina de lavar: Perguntar sobre máquina de lavar roupa, mas quando 

mencionado espontaneamente o tanquinho deve ser considerado. 

� Videocassete e/ou DVD: Verificar a presença de qualquer tipo de videocassete 

e DVD. 

� Geladeira e freezer: Com relação a geladeira e freezer existe um quadro de 

pontuação para assinalar a posse de geladeira e freezer. A pontuação 

entretanto, não é totalmente independente, pois uma geladeira duplex (de duas 

portas), vale tantos pontos quanto uma geladeira simples (uma porta) mais um 

freezer. As possibilidades são: 
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Figura 6 - Possibilidades em relação a geladeira e freezer 

 
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

Este novo método criado para caracterizar grandes classes sociais  serve para atender 

às necessidades de segmentação (por poder aquisitivo) da grande maioria das empresas. Mas 

como em todo critério, este não é capaz de atender todos os usuários e em qualquer 

circunstância.  

Há muito casos em que pessoas que são avaliadas têm uma renda pessoal acima de 

US$30.000. E em casos como esse, o melhor é fazer uma avaliação diante de outros critérios 

de seleção que não sejam os do CCEB. 

Nenhum critério tem validade sob análise individual. Numa discussão em grupo se 

houver um único caso de má classificação, todo o grupo sai prejudicado. E em entrevistas 

mais profundas os prejuízos são ainda mais marcantes. E, além disso, em pesquisas 

qualitativas, dificilmente terá uma definição de classe especificamente econômica sendo 

satisfatória.	  

É importante que todos tenham ciência de que tanto o CCEB como outros critérios 

econômicos não é o suficiente para uma boa classificação em pesquisas qualitativas. Em casos 

como esse se deve obter além do CCEB o máximo de informações possíveis sobre os 

entrevistados, incluindo comportamento de compra, preferências e interesses, lazer e hobbies 

e até características de personalidade.  

Uma confirmação da CCEB é a discriminação efetiva do poder de compra entre 

diversas regiões brasileiras, mostrando diferenças relevantes entre elas. 
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Figura 7 - Renda familiar por classes 

 
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

A partir da soma de pontos, pode-se saber a qual classe o respondente irá pertencer. 

Na tabela abaixo é mostrado a distribuição por região metropolitana, no ano de 2009. 

Figura 8 - Distribuição da população por Região Metropolitana (2009) 

 
Fonte: Ibope, 2009. Disponível em http://www.abep.org/novo/Utils/FileGenerate.ashx?id=197. Acessado em: 29 
de Abril de 2011. 

Para um maior aprofundamento sobre esses fatores culturais Peter e Olson (2009) 

afirma que: 
Cultura diz respeito aos significados compartilhados pela maioria das pessoas em 
um grupo social. Em termos gerais, os significados culturais abrangem respostas 
afetivas comuns, cognições (crenças) típicas e padrões de comportamento 
característicos. Cada sociedade estabelece sua própria visão de mundo e constrói 
esse mundo cultural mediante a criação e utilização de significados para representar 
distinções culturais importantes. 

Esses autores explicam que os profissionais de marketing devem levar em 

consideração diversos fatores ao analisar a cultura e ainda diz que esses profissionais de 

marketing usam diversos procedimentos para mensurar o conteúdo cultural, como análise de 



22	  
	  

	  
	  

conteúdo, pesquisa de campo etnográfica (observação detalhada e prolongada das respostas 

emocionais, da cognição e dos comportamentos dos consumidores em suas vidas cotidianas),  

e mensuração dos valores.  

Depois da importância dos fatores culturais, veremos agora a influência dos fatores 

sociais, como grupos de referência, família, papéis sociais e status.  
Os grupos de referência de uma pessoa são aquelas que exercem alguma influência 

direta (face a face) ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento dessa pessoa. 

Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa são chamados grupos de 

afinidade. (KOTLER, 2004) 

Existem os grupos primários e secundários. Os primários são a família, amigos 

vizinhos, que lidam com o consumidor continuamente, e os secundários que são os que têm 

menor interação contínua, um exemplo são os grupos religiosos. 

As pessoas são bastante influenciadas por seu grupo de referência, junto com suas 

características. Esses grupos influenciam nas atitudes e estilos de vida da pessoa. E, além 

disso, conseguem fazer pressão a pessoa para que possa afetar as escolhas reais de produtos e 

marcas. 

Segundo Kotler (2004), as pessoas, também, podem ser influenciadas por grupos os 

quais elas não estão incluídas, estes são denominados: grupos de aspiração, conceituados 

como sendo aqueles os quais a pessoa espera pertencer; e grupos de dissociação, definidos 

como aqueles cujos valores ou comportamentos a pessoa rejeita.   

Existem os líderes de opinião, que para alguns grupos ele é o “cabeça” ou a referência, 

todos seguem a sua opinião. Mas quando ele chega a outro grupo ele é seguidor de outro líder, 

com outras características e referências, e esse outro, faz esse líder ser influenciado com 

diferentes pensamentos e atitudes. 

Essa fator influenciador é um dos mais importantes no que se refere a organização de 

compra de produtos de consumo. 
Os membros da família constituem o grupo de referência primário mais influente. 

Podemos distinguir duas famílias na vida do comprador. A família de orientação, 

que consiste nos pais e irmãos de uma pessoa. Dos pais, a pessoa adquire uma 

orientação em relação a religião, à política e à economia e uma noção de ambição 

pessoal, valor pessoal e amor. (KOTLER, 2004, p. 187)  

Mesmo que um membro da família na esteja na hora da decisão de compra, ele pode 

ter uma influência fortíssima nesse processo, pois foi toda uma educação, hábitos e costumes 

construídos durante toda a vida, muitas vezes com convivências diárias. 
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Uma única pessoa pode chegar a participar de muitos grupos, desde aqueles que 

influenciam no seu profissionalismo, até aqueles que são pra pura diversão. A posição de uma 

pessoa em cada um desses grupos pode ser definida através dos papéis sociais e status. 

Kotler (2004) define que “um papel social consiste nas atividades que uma pessoa 

deve desempenhar. Cada papel carrega um status.” Ele, continua, dizendo que “as pessoas 

escolhem produtos que comunicam seus papéis e seus status na sociedade”. 

Mais uma vez podemos citar a vaidade masculina. Hoje em dia a aparência conta 

muito, não só no pessoal, mas também no profissional. Então homens que lidam diretamente 

com o público, sempre devem estar bem arrumados, de unhas feitas, barbas e cabelos 

cortados. Isso o definirá como uma pessoa que quer ter e manter seu status e boa aparência. 

Características pessoais também vêm à tona quando estamos falando de fatores que 

influenciam na decisão de compra. São momentos e vivências pela qual a pessoa está 

passando, por isso interceptam tanto neste momento de decisão. São eles: idade e estágio do 

ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade e 

autoimagem. 

Kotler (2004, p. 189) salienta que “os padrões de consumo são moldados de acordo 

com o ciclo de vida da família”. Continua dizendo que “os adultos vivenciam “certas” 

passagens e “transformações” ao longo da vida”. Com essa definição percebemos que cada 

época da vida, as pessoas sentem necessidades diferentes e mudam seus gostos. Então os 

profissionais de marketing sempre tem que estar analisando as os interesses de cada pessoa, 

de acordo com a época na qual ela está passando. 

Mesmo que uma pessoa seja da mesma subcultura, classe social e ocupação, ela 

poderá ter estilos de vida distintos do resto do grupo a qual pertence. “Um estilo de vida é o 

padrão de vida da pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O estilo de vida 

representa a “pessoa por inteiro” interagindo com seu ambiente”. (KOTLER, 2004) 

“Todo ser humano tem uma personalidade distinta que influencia seu comportamento 

de compra” (KOTLER, 2004). Relacionados com a personalidade está a autoimagem. Os 

profissionais de marketing procuram desenvolver imagens para marcas que vão ao encontro 

da auto-imagem ao mercado-alvo. 

Motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes são fatores psicológicos 

influenciadores na escolha de compra.  

Kotler (2004) afirma que “um motivo é uma necessidade que é suficientemente 

importante para levar a pessoa a agir”. Dentro desses fatores psicológicos, no que refere a 
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motivação humana vamos estudar três teorias: Teoria de Sigmund Freud, Abraham Maslow e 

Frederick Herzberg. 

Teoria de Freudiana mostra que as forças psicológicas que formam o comportamento 

das pessoas são na sua maioria inconscientes e que essa pessoa não pode entender 

completamente suas motivações. Assim as pesquisas feitas por profissionais de marketing 

obtêm uns resultados bem interessantes, como: a pessoa não come ameixa por ser enrugadas e 

lembrar velhos. 

Já para Maslow o comportamento humano é baseado nas necessidades humana, e que 

uma necessidade precisa ser alcançada para que o indivíduo passe para uma necessidade 

posterior. 
Figura 9 - Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: Gnomo, 2007. Disponível em: http://novo-mundo.org/ciencia/wth-e-piramide-de-maslow.html. Acessado 
em: 19 de Abril de 2011. 

Maslow quer explicar nessa teoria por que as pessoas são motivadas por necessidades 

específicas em determinados espaços de tempo. As necessidades humanas são dispostas em 

hierarquia, em ordem, são elas: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, 

necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de auto-realização. 

As pessoas buscam realizar no dia-a-dia suas necessidades mais importantes, depois de 

consegui-las, essas necessidades deixa de ser um motivador corrente, e passa a querer se 

satisfazer com outra necessidade, que no momento será a mais importante pra ela. E essa 

escolha sempre ocorre de acordo com a ordem do triângulo de Maslow. 

“A teoria de Maslow ajuda os profissionais de marketing a entender como vários 

produtos se encaixam nos planos, nos objetivos e na vida dos consumidores”. (KOTLER, 

2004) 

Teoria de Herzberg propõe dois fatores: os insatisfatórios (fatores que causam 

insatisfação) e os satisfatórios (fatores que causam satisfação). 
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Em uma compra não se pode existir somente o fator insatisfatório, pois o que vai fazer 

o cliente decidir pela compra do produto são os fatores satisfatórios. Diante disso, percebemos 

que primeiro temos que eliminar os fatores que causam insatisfação, e segundo identificar os 

fatores causadores da satisfação. 

“Uma pessoa motivada está pronta para agir”. (Kotler, 2004). No entanto, “a percepção 

é o processo pela qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam essas sensações”. 

(Solomon, 2008,). 

São três os processos de percepção (Kotler, 2004) 

� Atenção seletiva: A atenção seletiva mostra que os profissionais de marketing 

devem se esforçar bastante para conseguir atrair a atenção de seus consumidores, 

pois os mesmos recebem muitos estímulos diários, e eles são conseguem filtrar 

todos, a não ser os que se destacaram em relação aos outros. 

� Distorção seletiva: Nesse caso os profissionais de marketing não podem influenciar 

muito, pois a distorção seletiva é a tendência de transformar a informação em 

significados pessoais, e a pessoa que receberá a mensagem é que vai interpretar de 

maneira que se adapte aos seus prejulgamentos. 

� Retenção seletiva: As pessoas tendem a lembrar apenas das informações de um 

produtos que sustentam suas crenças e atitudes.  

Segundo Solomon (2008), “a aprendizagem é uma mudança relativamente permanente 

no comportamento causada pela experiência. O aprendiz não precisa ter a experiência 

diretamente; também podemos aprender por meio da observação de eventos que afetam outras 

pessoas”. Kotler (2004) define que “a maior parte do comportamento humano é aprendida. Os 

teóricos da aprendizagem acreditam que ela é produzida por meio da interação de impulsos, 

estímulos, sinais, respostas e reforços”. 

Todas as pessoas criam suas crenças e atitudes, e estas, por sua vez, podem influenciar 

no processo da compra.  
As crenças podem ter como base conhecimento, opinião ou fé. Elas podem ou não 

conter uma carga emocional. Naturalmente, os fabricantes se interessam muito pelas 

crenças que as pessoas têm a respeito de seus produtos e serviços. Essas crenças 

estabelecem imagens de marcas e produtos – e as pessoas agem de acordo com essas 

imagens. Se algumas crenças estão equivocadas e inibem a compra, o fabricante 

lança uma campanha para corrigir essas crenças. (Kotler, 2004, p. 196) 
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Para empresas multinacionais é importante salientar que os compradores geralmente 

mantêm as crenças e atitudes de seus países de origem, portanto tem que tomar muito cuidado 

na hora de criar seus produtos para oferecer internacionalmente. 

É notória a importância de todos esses fatores ao processo no qual influencia o 

comportamento de compra, pois é a partir de cada um desses que os profissionais de 

marketing analisam e colocam em prática as estratégias estudadas de acordo com esse 

comportamento para melhores resultados da  empresa, podendo aumentar suas vendas, com 

consequências de maiores lucros. 

 

2.2 O Processo De Decisão De Compra 

Além dos fatores que podem influenciar no processo de decisão de compra os 

profissionais de marketing devem desenvolver uma compreensão de como os consumidores 

realmente tomam suas decisões de compra. Eles devem identificar quem é o responsável pela 

decisão de compra, os tipos de decisão de compra e os passos no processo de compra. 

Segundo a abordagem de (Kotler, 2004), pode-se distinguir cinco papéis que as 

pessoas podem desempenhar em uma decisão de compra: 

� Iniciador: pessoa que sugere a ideia para comprar um produto ou serviço, e que 

quer queira, quer não, a mesma consegue reunir informações que pode ajudar nas 

decisões. 

� Influenciador: pessoas cujos pontos de vista influenciam na decisão. 

� Decisor: Aquela pessoa que tem o poder decidir o que comprar, como comprar e 

onde comprar. 

� Comprador: Pessoa na qual realiza a compra. 

� Usuário: Consumidor ou usuário do produto, podendo ser ele o comprador ou não. 

Os profissionais de marketing precisam e tem o dever de saber especificamente quem 

são cada uma dessas pessoas nesses diferentes papéis, pois eles irão criar estratégias de 

marketing ligadas diretamente a cada um deles.  

Como exemplo, a nível de serviços, citaremos uma empresa de arquitetura, onde o 

cliente quer fazer um projeto para sua casa. Nesse caso, o iniciador será arquiteto que trabalha 

junto a empresa solicitada, criando o projeto e sugerindo ideias. Os influenciadores serão os 

amigos que indicaram, e que planejaram sua casa com esse arquiteto. O decisor será tanto o 

cliente como o arquiteto, pois nesse caso, muitas das vezes os dois se juntam para ir até as 

lojas decidir sobre alguns adornos, móveis, texturas, entre outros, afinal, a casa tem que ficar 
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a “cara do cliente”. O próprio cliente pode desempenhar o papel de comprador e  usuário, pois 

ele vai efetivar compra do projeto e materiais necessários. Acrescentado ainda que sua família 

também será o usuário, pois eles irão usufruir ao longo dos dias do que foi projetado. 

Visto esse exemplo, é perceptível que para cada papel tem que haver um tipo de 

estratégia de marketing. Esse exemplo é interessante, porque há sempre entre lojas e 

arquitetos uma dessas estratégias. Os arquitetos indicam as empresas para seus clientes 

comprarem o material necessário, e negociam para ganhar uma porcentagem em cima do 

valor gasto. 

A tomada de decisões do consumidor no ato da compra varia de acordo com o tipo de 

decisão dessa compra. (Kotler, 2004)  

Produtos diferentes, comportamento e decisões de compra diferentes. De acordo com 

Kotler (2000), as compras complexas e caras geralmente envolvem maior ponderação do 

comprador e maior número de participantes.  

Assael distinguiu quatro tipos de comportamento de compra do consumidor, 

influenciados por seu grau de envolvimento e grau de diferença entre as marcas. São eles: 

comportamento de compra complexo, comportamento de compra com dissonância cognitiva 

reduzida, comportamento de compra habitual e comportamento de compra em busca da 

variedade. 

O Comportamento de compra complexo se dá quando a decisão envolve um produto 

caro e a compra não é feita com tanta frequência. Vale salientar que o comprador está 

altamente envolvido na compra e tem consciência das diferenças significativas entre as 

marcas. 

Kotler (2004) complementa que o comportamento de compra complexo envolve um 

processo de três etapas. Primeiro, o comprador desenvolve crenças sobre o produto. Segundo, 

ele desenvolve atitudes sobre o produto. Terceiro, ele faz uma escolha refletida. 

Os profissionais de marketing devem entender a coleta de informações em relação ao 

consumidor e seu comportamento de avaliação, para que assim possam ajudar os 

consumidores de maneira que consiga passar as informações sobre o produto mostrando seus 

atributos e sua importância relativa. E além disso, deve chamar a atenção do consumidor para 

o alto reconhecimento da marca no mercado junto a  seus diferenciais. “O profissional de 

marketing precisa diferenciar os aspectos da marca, usar a mídia impressa para descrever seus 

benefícios e motivar os vendedores da loja e os conhecidos do comprador a influenciar a 

escolha final da marca”. (KOTLER, 2004) 
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Comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida caracteriza-se pelo 

consumidor altamente envolvido com a compra, mas mesmo assim consegue ver pequenas 

diferenças entre as marcas. Este alto envolvimento se dá a valor da compra ser cara, pouco 

frequente e envolver riscos. Nesse caso o comprador pesquisa no mercado o que há de 

disponível, em relação ao que ele quer e agrada, mas acaba fazendo a compra com mais 

rapidez, devido talvez a dois fatores: bom preço e facilidade da compra desse produto. 

Depois da compra, o consumidor pode vir a sofrer alguma dissonância cognitiva 

devido a percepção de alguns aspectos nos produtos que não lhes foram vantajosos ou de 

ouvir de terceiros coisas favoráveis relacionada a outras marcas. 

Mesmo após a compra, o consumidor ficará bem atento a comentários e informações 

que sustentam sua decisão. No entanto, o autor diz que as comunicações de marketing devem 

fornecer crenças e avaliações que ajudem o consumidor a sentir-se bem em relação à sua 

escolha de marca. (KOTLER, 2004). 

O comportamento de compra habitual passa a existir quando o consumidor está 

pouco envolvido com a marca, e não vê diferenças significativas entre elas. 

Esse comportamento é constituído por consumidores que podem criar um hábito de 

comprar a mesma marca, mas sem haver uma fidelização, pois fica bem claro através de 

estudos do comportamento de consumo que aquelas compras que não existem envolvimento 

com a marca e são de pouco valor agregado, não criam uma lealdade do consumidor com o 

produto. Após a compra eles não buscam informações sobre o produto adquirido, porque para 

eles não há importância nenhuma, eles não se envolvem com o produto, diferente do 

comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, que mesmo depois da compra 

tentam pesquisar e escutar informações sobre o produto que foi comprado, pois caso venha a 

precisar comprar de novo o mesmo produto, ele vai ou não repetir a compra com a marca da 

compra anterior, criando assim uma fidelidade com a empresa. 

Sobre os profissionais de marketing, Kotler afirma: 
Os profissionais de marketing desses produtos consideram efetiva a utilização de 
promoções de preço e de vendas para estimular os compradores e estimular os 
compradores a experimentar o produto. A propaganda na televisão é mais efetiva do 
que a impressa, pois está em um meio de baixo envolvimento – que é adequado à 
aprendizagem passiva. (Kotler, 2004) 

Para conseguir transformar os produtos de baixo envolvimento para alto 

envolvimento, os profissionais de marketing utilizam quatro técnicas. Eles vinculam o 

produto a algum problema envolvente. Eles vinculam o produto a alguma situação pessoal 

envolvente – por exemplo, um energético que mantém a pessoa esperta durante o dia, sem 
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precisar tomar remédios. Eles criam anúncios como estimulante de emoções fortes 

relacionadas aos seus valores pessoais. E por último, anunciam um produto ligado a algum 

aspecto importante que o mesmo vem a oferecer.   

No Comportamento de compra em busca de variedade os produtos ainda sofrem 

pouco envolvimento, mas com diferenças acentuadas no que se refere a marca, e isso ocorre 

pela grande variedade existente no mercado. No entanto, Kotler (2004) afirma que a troca de 

marcas ocorre mais pela variedade do que pela insatisfação.  

Os consumidores, neste caso, avaliam o que compram durante o uso, e isso o 

influenciará na próxima compra.  

Os profissionais de marketing têm como função estimular as variedades, usando 

diferentes estratégias de marketing, como amostras grátis, aumento de propagandas, preços 

menores, dominação de espaço na prateleira, entre outros. Isso deve haver desde as marcas 

líderes de mercado até as menores marcas. Para cada uma delas, uma estratégia diferente. 

Depois de apresentados e entendidos o fatores que influenciam o processo de decisão 

de compra e os processos de decisão de compra, pode ir mais adiante, e descrever os estágios 

do processo de decisão de compra. 

 

2.2.1 Os Estágios do Processo de Decisão de Compra 

Todos os autores que foram consultados mostram uniformemente que existem cinco 

estágios para o processo de decisão de compra, que são eles: Reconhecimento do problema, 

busca de informações, avaliação das alternativas e decisão de compra. As pessoas que 

buscam qualidade e crescimento investigam o processo de decisão de compra envolvido, em 

suas diversas categorias de produtos. Baseado nas empresas inteligentes, Kotler (2004) afirma 

que elas perguntam aos consumidores quando tiveram o primeiro contato com a categoria e 

suas marcas, quais eram suas crenças, até que ponto estavam envolvidos com o produto, como 

eles escolhiam suas marcas e qual era seu grau de satisfação após compra. 

Figura 10 - Modelo das cinco etapas do processo de decisão de compra do consumidor

 
Fonte: Kotler, 2004, p. 201. 
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Sabendo de toda essa importância, analisaremos cada estágio desse processo de 

decisão, junto a suas definições e características. 

Kotler (2004) afirma que o processo de compra começa quando o comprador 

reconhece um problema ou uma necessidade. Continua dizendo que a necessidade pode ser 

provocada por estímulos internos e externos. Os estímulos internos são as necessidades 

normais da pessoa, tais como fome, sede, calor, sexo. Esses estímulos sobem para o nível de 

consciência e torna-se um impulso. Os externos são aqueles que vêm do “ambiente”, por 

exemplo você passa em uma loja de roupas, vê uma roupa bonita, entra na loja e compra. São 

as provocações do ambiente para com o consumidor. 

Já Solomon (2008) afirma que o reconhecimento do problema ocorre sempre que o 

consumidor percebe uma diferença significativa entre seu estado atual e algum estado 

desejado ou ideal. Ele vê que há um problema a ser resolvido, que pode ser pequeno ou 

grande, simples ou complexo. O autor diz que esse problema pode partir de duas formas, onde 

a qualidade do estado atual do consumidor pode deslocar-se pra baixo (reconhecimento da 

necessidade) e onde o estado ideal do consumidor pode deslocar-se para cima 

(reconhecimento da oportunidade). Para facilitar o entendimento, vejamos figura abaixo: 
Figura 11 - Reconhecimento do problema: mudanças no estado real ou ideal 

 
Fonte: Solomon, 2008, p. 328. 

O reconhecimento da oportunidade com frequência ocorre quando um consumidor é 
exposto a produtos diferentes ou de melhor qualidade. Isso acontece porque as 
circunstâncias da pessoa mudaram de algum modo, como quando um indivíduo 
entra na universidade ou consegue um novo emprego. À medida que a estrutura de 
referência da pessoa modifica, ela faz compras para adaptar-se ao novo ambiente.  
(Solomon, 2008) 

Os profissionais de marketing, segundo Kotler (2004), têm o papel de identificar as 

circunstâncias que desencadeiam uma determinada necessidade. Eles conseguirão isso através 

de coleta de informações junto a vários consumidores, e com isso ele identificará os estímulos 

mais frequentes que vão despertar interesse em uma categoria de produto. Solomon (2008) 
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ainda vai mais longe e diz que embora o reconhecimento do problema possa ocorrer e 

realmente ocorra, de maneira natural, os profissionais de marketing muitas vezes jogam lenha 

na fogueira. O autor diz que em alguns casos eles criam a demanda primária e a demanda 

secundária. A demanda primária estimula o consumidor a utilizar produtos ou serviços sem 

importar a marca escolhida. A demanda secundária influencia o consumidor a selecionar uma 

marca específica em detrimento a marcas concorrentes. 

A Busca de informações acontece após ter aparecido a necessidade, os consumidores 

agora irão buscar informações que ajudem na sua decisão de compra. 

Kotler (2004) afirma que o consumidor interessado tende a buscar mais informações. 

E destaca dois níveis de interesse para a busca dessas informações. O primeiro nível é 

denominado atenção elevada, e o segundo, busca ativa de informações. 

A atenção elevada significa que esse é um estado de busca mais moderado, onde as 

pessoas são mais receptivas a informações sobre um produto. Já o segundo nível, que é a 

busca ativa de informações, existe quando a pessoa procura várias formas de descobrir todas 

as informações necessárias sobre o produto de interesse. Eles chegam a telefonar para amigos, 

visitam várias lojas para sondar mais sobre o produto, entre outros. 

Os profissionais de marketing, nesse caso, se interessam em saber quais as principais 

fontes que os consumidores recorrem quando buscam uma fonte de informações, e quais as 

influências que cada fonte exerce na decisão de compra subsequente. No entanto, Kotler 

(2004) diz que essas fontes de informações se dividem em quatro grupos: 

� Fontes pessoais: São aqueles mais próximos. Vizinhos, família, amigos e 

conhecidos. 

� Fontes comerciais: propaganda, vendedores, representantes, embalagens e 

mostruários. 

� Fontes públicas: meio de comunicação de massa, organizações de classificação de 

consumo. 

� Fontes experimentais: manuseio, exame, uso do produto. 

� Cada fonte citada acima desenvolve uma função. Por exemplo, as fontes 

comerciais, que desempenham uma função informativa, são as que os 

consumidores conseguem receber mais informações, e isso ocorre porque os 

responsáveis por ela são os profissionais de marketing, que fazem estudos e 

estratégias para conseguir abranger a maior quantidade possível de informações 

para os consumidores, e consequentemente chamar a atenção dos mesmos obtendo 
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influências sobre eles. Já as fontes pessoais são as informações mais efetivas que 

desempenham uma função de avaliação e legitimação. 

As influências dessas fontes de informações variam de acordo com a categoria dos 

produtos e com as características do comprador. 

Solomon (2008) define busca de informações como o processo pelo qual o consumidor 

pesquisa o ambiente à procura de dados adequados para tomar uma decisão razoável.  Ele 

ainda diz que existem alguns fatores que envolvem nessa busca. Vejamos: 

� Tipos de busca de informações: Dentro desse tipo de busca podem existir dois 

tipos de pesquisa. A pesquisa pré-compra e a pesquisa contínua. A primeira 

acontece quando um consumidor reconhece a necessidade e então pesquisa dentro 

do mercado somente as informações específicas. A segunda surge quando muitos 

consumidores, aqueles mais veteranos, resolvem pesquisar simplesmente por 

diversão ou para estarem antenados sobre o que acontece no mercado. 

� Pesquisa interna versus pesquisa externa: As fontes de informações podem ser 

divididas em dois tipos: internas e externas. Para viver uma cultura de consumo e 

vivências anteriores, cada ser humano leva uma carga de conhecimentos 

armazenados na memória, sobre diversos produtos.  Entra então a pesquisa interna, 

que ocorre quando buscamos em nosso próprio banco de dados informações 

necessárias sobre diferentes alternativas de produtos. A pesquisa externa existe a 

partir do momento em que o consumidor, mesmo conhecedor do mercado, precisa 

complementar suas informações. Ele consegue isso por meio de comerciais, 

amigos, ou simplesmente observado pessoas. 

� Pesquisa deliberada versus pesquisa “acidental”: O conhecimento de um produto 

pode ser resultado de aprendizagem direta, que acontece quando em uma ocasião 

anterior, já se foram procurados informações relevantes ou se foi experimentado 

algumas alternativas. Uma dona de casa que comprou um aparelho celular de 

marca “tal” no mês passado, e não ficou satisfeita, com certeza quando for 

comprar o do seu filho esse mês terá uma noção bem melhor do que comprar, e 

não repetirá o mesmo erro. E o outro conhecimento pode ser por aprendizagem 

incidental, que acontece de maneira mais passiva, por mais que o produto não seja 

de total interesse para nós no momento, mas a exposição a comerciais, embalagens 

e atividades de promoção de venda nos ajuda adquirir alguns conhecimentos, 

mesmo que inconscientemente. 
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Na fase de avaliação de alternativas existe em diversos processos de avaliação de 

decisões, e um dos mais atuais é tratado como sendo cognitivamente orientado. Isso significa 

que os consumidores formam julgamentos principalmente em uma base racional e consciente. 

Kotler (2004) relata que os conceitos básicos podem ajudar a entender os processos de 

avaliação do consumidor. Em primeiro lugar, o consumidor está querendo satisfazer uma 

necessidade. Em segundo, o consumidor está buscando descobrir benefícios da escolha do 

produto. E por último, o consumidor vê o produto como um conjunto de atributos que possam 

lhe trazer benefícios para satisfazer sua necessidade. Esses atributos de interesse para os 

compradores podem variar de acordo com o produto adquirido. 

Os consumidores irão prestar mais atenção àqueles atributos que forneçam o maior 

número de benefícios buscados. Kotler (2004) ainda diz que na maioria das vezes, o mercado 

para o produto pode ser segmentado de acordo com os atributos que são de grande valia para 

os consumidores de diferentes grupos. 
O consumidor desenvolver uma série de crenças de marca baseado em como cada 
marca se posiciona em relação a cada atributo. O conjunto de crenças relativo a uma 
marca compõe a imagem da marca. A imagem da marca do consumidor vai variar de 
acordo com suas experiências e a maneira como ela é filtrada pelos efeitos da 
atenção seletiva, da distorção seletiva e da retenção seletiva. (Kotler, 2004) 

A maior parte dos consumidores leva em consideração diversos atributos no que se 

refere a decisão de compra.  Ele toma atitudes (julgamentos, preferências) com relação a 

várias marcas por meio de um procedimento de avaliação de atributos. 

Solomon (2008) complementa dizendo que as alternativas que o consumidor conhece 

formam o conjunto evocado, e as que ele prioriza nas deliberações sobre o que escolher, são 

denominadas conjunto de consideração. No entanto, ele diz que um profissional de marketing 

que descobre que sua marca não está nesse conjunto evocado, tem motivos para ficar 

preocupado, e por essa razão, tomar algumas decisões para algumas modificações na área de 

marketing.  

É neste estágio de avaliação de decisão de compra que o consumidor cria 

preferências entre as marcas, logo, tem a intenção de comprar suas marcas preferidas. 

Kotler (2004) relata que existem dois fatores que podem atrapalhar essa intenção e 

decisão de compra, que são as atitudes dos outros, e fatores situacionais imprevistos. Em 

relação a atitude dos outros, existem dois elementos que interferem na redução da preferência 

de alguém por algum produto: a atitude negativa de outra pessoa em relação ao que se foi 

escolhido pelo consumidor e a motivação do consumidor para obedecer os desejos de outras 

pessoas. Quanto mais próxima for a pessoa, maior influência ela vai poder ter sob a decisão, 
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tanto com opinião negativista da marca, como com um apoio a marca na qual foi escolhida. A 

decisão ficará mais complicada quando existem muitas opiniões de pessoas próximas, e essas 

são contraditórias, pois o consumidor gostaria de agradar a todos. Os fatores situacionais 

imprevistos quando surgem, podem mudar a decisão de compra. Nesse fator, as preferências e 

a intenções de compra não vão ser indicadores confiáveis do comportamento de compra. 

A decisão de um consumidor de modificar de modificar, adiar ou rejeitar uma compra 

é altamente influenciada pelo risco percebido. (Kotler, 2004) No entanto, o grau de risco 

percebido vai variar de acordo com a quantidade de dinheiro envolvido, o nível de incerteza 

no que se refere a atributos e o nível de autoconfiança do consumidor. Hábitos para 

desenvolver riscos são desenvolvidos pelos consumidores, podemos citar a busca de 

informações com amigos e dar a marcas nacionalmente conhecidas. Os profissionais de 

marketing têm nesse fator tem o papel de compreender os fatores que podem provocar 

sensação de riscos nos consumidores, a partir daí poder passar informações e suporte para 

tentar reduzir esses riscos percebidos. 

Kotler (2004) complementa dizendo que ao realizar uma intenção de compra, o 

consumidor pode passar por 5 subdecisões de compra: decisão por marca, decisão de 

fornecedor, decisão por quantidade, decisão por ocasião e decisão por forma de pagamento.  

Para Solomon (2008) as regras de decisões podem ser compensatórias e não 

compensatórias. As compensatórias podem dar ao produto a chance de compensar suas falhas 

e as não-compensatórias são atalhos para as escolhas, ou seja, significa que um produto que 

tenha um atributo que cause desvantagem não vai conseguir compensar uma melhor posição 

sendo melhor em outro atributo. 

Já no nível de Comportamento pós compra o consumidor irá mostrar algum tipo de 

satisfação ou insatisfação, após a compra do produto. O trabalho dos profissionais de 

marketing não deverá terminar quando o produto é comprado, pois, além disso, ele terá que 

acompanhar a satisfação, as ações e a utilização do produto, depois que é efetuada a compra. 

A satisfação do cliente é designada da proximidade entre as expectativas do 

comprador e o desempenho percebido do produto. 

Se o desempenho não alcançar totalmente expectativas, o cliente fica desapontado; se 

alcançar as expectativas, ele fica satisfeito, e se exceder as expectativas, ele fica encantando. 

Esses sentimentos definem se o cliente voltará a comprar o produto e se ele falará favorável 

ou desfavoravelmente sobre ele para outras pessoas. (KOTLER, 2004). 
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O consumidor pode formar expectativas embasadas nas mensagens recebidas por parte 

dos vendedores, amigos e outras fontes de informações.  

Relacionado à compra o cliente pode adquirir satisfação ou insatisfação ao produto, se 

ele ficar satisfeito, a probabilidade dele voltar a comprar o mesmo é bem maior. Um cliente 

satisfeito “toma” o lugar dos profissionais de marketing, pois a propaganda boca a boca desse 

cliente será de grande valia, ele irá passar coisas positivas sobre o produto para outras 

pessoas. Já os clientes insatisfeitos podem até mesmo fazer a devolução do produto, além de 

tentar prejudicar a empresa de todas as formas, colocando na justiça, comentando 

desvantagens da empresa para outras pessoas, entre alternativas. 
Existem estudos que comprovam que um cliente satisfeito faz um marketing 
positivo para aproximadamente 4 pessoas enquanto um insatisfeito faz um 
marketing negativo para no mínimo 11 pessoas. Se em nossa operação existir ao 
menos uma fase que não atenda as expectativas do cliente, seu juízo de valor a nosso 
respeito irá proporcionar uma divulgação negativa de nossa atuação afastando 
clientes em uma escala geométrica. (Dellcorso, 2008) 

Na utilização pós compra, os profissionais de marketing devem monitorar como os 

consumidores utilizam e lidam com o produto, se eles não o utilizam nem com pouca 

frequência, isso quer dizer que o produto não causou uma satisfação ao comprador, e a 

propaganda boca a boca será fraca. Se os consumidores jogam o produto fora, esses 

profissionais também precisam ficar sabendo disso, principalmente se o produto prejudicar a 

natureza, como latas de refrigerante, fraldas descartáveis. Graças a algumas publicidades de 

marketing relacionadas à sustentabilidade, a consciência dos consumidores vem aumentando 

consideravelmente no que se referem a este assunto, os consumidores querem ajudar na 

reciclagem, fazendo a coleta seletiva diária, podendo assim evitar alguns transtornos a 

natureza. 
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3 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E POSICIONAMENTO DO PRODUTO 

A segmentação de mercado é um dos conceitos mais importantes no que se refere a 

comportamento do consumidor e marketing. Segundo Peter & Olson (2009) o comportamento 

do consumidor tem como um dos principais objetivos identificar as bases para realizar uma 

segmentação eficaz, e grande parte das pesquisas desses consumidores está relacionada com a 

segmentação de mercado.  O autor comenta que do ponto de estratégia de marketing, a 

escolha de um mercado-alvo correta é essencial para o estudo e desenvolvimento de 

programas de marketing bem-sucedidos. 

Essa segmentação se baseia na ideia de que um único produto normalmente não será 

atraído por todos os consumidores. As metas de compra dos consumidores, conhecimento 

sobre o produto, envolvimento e comportamento de compra variam, e os profissionais de 

marketing adaptam suas estratégias de marketing para atrair individualmente cada 

consumidor. 

Com a ajuda da tecnologia, profissionais de marketing deixaram de focar no mercado-

alvo de maneira geral, para personalizar cada mercado consumidor. Mesmo com 

características gerais dos consumidores, os profissionais de marketing não podiam identificar 

individualmente o que cada consumidor geralmente comprava e usava. No entanto, com a alta 

tecnologia utilizada, como métodos aprimorados de pesquisa de marketing e computadores 

eficientes e com capacidade para armazenar grande quantidade de fontes de dados, os 

profissionais de marketing conseguem coletar bastantes informações pessoais e individuais de 

inúmeros membros do mercado-alvo em análise. 

Peter & Olson (2009) definem segmentação de mercado como o processo de dividir o 

mercado em grupos de consumidores, consideravelmente parecidos, e selecionar o(s) grupo(s) 

e indivíduos que a empresa pode atender mais adequadamente. 

No que se refere a posicionamento do produto, Kotler & Armstrong (2003) definem 

que é a maneira na qual o produto é definidos pelos consumidores em relação aos seus 

atributos mais relevantes – o lugar que ele pode ocupar na sua mente em relação aos produtos 

concorrentes. 

Informações de produtos e serviços sobrecarregam as mentes dos consumidores. 

Sendo assim eles não capazes de conseguir reavaliar os produtos todas às vezes que tomam 

uma decisão de compra. Então, para simplificar o processo de compra, os consumidores 

organizam os produtos em categorias – “posicionam” serviços, produtos e empresas em suas 

mentes. 



37	  
	  

	  
	  

Kotler & Armstrong (2003) relatam que a posição de um produto é um conjunto de 

percepções, impressões e sensações que os consumidores têm de um produto em relação aos 

produtos de outras marcas. Eles posicionam os produtos, com ou sem a ajuda dos 

profissionais de marketing. De acordo com esses profissionais, eles não querem deixar essa 

decisão com o consumidor, sem qualquer influência dos mesmos, então eles começam a criar 

mixes de marketing para que essas posições passem a ser planejadas. 

Segundo Peter & Olson (2009), podemos dividir a segmentação de mercado em cinco 

tarefas, como mostra a figura a seguir: 
Figura 12 - Tarefas na segmentação de mercado 

Fonte: PETER & OLSON, 2009, p. 369. 

A primeira tarefa na segmentação de mercado é analisar as relações consumidor-

produto. É necessário que sejam analisador o afeto e cognição, o comportamento e os 

ambientes que estão envolvidos no processo de compra/consumo de um produto particular. 

Existem três abordagens para a análise dessas relações, que são o brainstorming, onde se 

investiga o conceito do produto e acontece a avaliação dos consumidores tendenciosos a 

comprar e usar um produto e como eles diferenciam o que ele escolheu dos demais. Outra 

abordagem são os grupos de discussão, e outros tipos de pesquisas primárias, com o intuito de 

identificar diferenças nos atributos, benefícios e valores dos diversos mercados potenciais. E 

por último são as pesquisas secundárias, que investigam mais profundamente as diferenças 

que existem nos mercados-alvos potenciais e a melhor compreensão dos consumidores desse 

produto. 

Investigar as bases da segmentação compõe a segunda tarefa. Nessa é possível 

observar que não existe nenhuma maneira de determinar as melhores bases para segmentar 

um mercado. Contudo, algumas ideias iniciais poderão ser identificadas com base em 

compras anteriores e avaliação gerencial. Divide-se em quatro, os tipos específicos de 

segmentação: por benefício, psicográfica, por pessoa/situação e geodemográfica. Serão vistas 

mais profundamente no próximo item. 

Com uma boa ideia dos segmentos básicos de mercado, podemos passar para a 

próxima etapa, que é desenvolver o posicionamento do produto em relação aos 
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concorrentes na mente dos consumidores. No entanto, Peter & Olson (2009) descrevem que o 

principal objetivo da estratégia de posicionamento e formar uma determinada marca dentro da 

mente dos consumidores. E isso só é possível se houver uma estratégia lógica que inclua todo 

o composto de markting. Nessa etapa, são feitas as abordagens e estratégias de 

posicionamento, que são divividas em: abordagem por atributo, por uso ou aplicação, por 

usuário do produto, por classe de produto e por concorrente.  

Passada por todas essas etapas anteriores, pode-se aplicar a estratégia de 

segmentação. Peter & Olson (2009) relatam as quatro alternativas básicas. A primeira, a 

empresa pode preferir não entrar no mercado, pois a partir de análise a mesma percebe que 

não há um nicho de mercado viável para o produto, marca ou modelo. Segundo, a empresa ao 

invés de segmentar o mercado, poderá escolher atender o mercado de massa, isso pode 

ocorrer em pelo menos três situações, quando o mercado é pequeno, quando os usuários são 

frequentes e quando a marca domina o mercado, em relação a venda e lucros. Terceiro, a 

empresa  pode querer atuar em um único segmento e por último, a empresa pode querer atuar 

em mais de um segmento, mas criando uma estratégia de marketing diferente para cada um.  

Para um segmento ser viável, é preciso deferir três critérios: ser mensuráve (devem ter 

habilidade para determinar o tamanho e as características do segmento), expressivo (aquele 

segmento que é grande o bastante para ter uma quantidade de vendas e um potencial de 

crescimento suficientes para apresentar lucros em longo prazo) e mercadizável (aquele que 

pode ser alcançado e atendido lucrativamente). 

A última etapa mostra que a empresa já tem capacidade de concluir sua estratégia de 

marketing, e para isso deve-se finalizar o composto de marketing para cada segmento. Peter 

& Olson (2009) relatam que o mercado-alvo e o composto de marketing caminham de mãos 

dadas, portanto as decisões do composto de marketing já devem ter sido cautelosamente 

tomadas. O posicionamento do produto pode ser um fator importante para a escolha de 

promoções e canais, por isso as decisões do composto de marketing são feitas paralelamente 

com a escolha do mercado-alvo. 

 

3.1 Tipos Específicos De Segmentação 

Peter & Olson (2009) dividiu a segmentação de mercado em quatro tipos específicos: 

por benefício, psicográfica, por pessoa/situação e geodemográfica. 

A segmentação de benefício diz que os benefícios que as pessoas procuram quando 

elas consomem algum produto são as principais causas que justificam a existência real do 
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segmento de mercado. Esta segmentação tem como objetivo tentar avaliar o sistema de valor 

do consumidor e sua visão de várias marcas em uma classe de produto. Kotler (2004) 

acrescenta dizendo que os compradores podem ser classificados de acordo com os benefícios 

que procuram. 

Já a segmentação psicográfica divide o mercado no que se refere às diferenças de 

estilos de vida do consumidor. Contudo Kotler (2004) acrescenta dizendo que as pessoas de 

um mesmo grupo demográfico podem ter perfis psicográficos distintos. Conforme Peter & 

Olson (2009) Os estilos de vida são avaliados através de perguntas sobre atividades (hobbies, 

férias), interesses (família, comunidade) e opiniões (políticas, profissionais). Os estudos 

relacionados a este tipo de segmentação incluem muitas questões podendo oferecer uma 

enorme quantidade de informações sobre os consumidores. 

Por isso, a segmentação psicográfica tem por base a ideia de que “quanto mais 

conhecemos e compreendemos os consumidores, mais eficazmente conseguimos nos 

comunicar com eles e persuadi-los”.  (Peter & Olson, 2009) 

O sistema de segmentação psicográfica mais utilizado e famoso é conhecido como 

VALS™ 2. Foi criado na década de 1970 para conseguir explicar os valores e estilos de vida 

dos norte-americanos em constante mudança. Depois de alguns anos, houve sua reformulação 

com o objetivo de melhorar sua capacidade para conseguir prever o comportamento do 

consumidor. Os profissionais de marketing podem optar por comprar dados de pesquisa que 

irão mostrar quais grupos do sistema VALS™ são os consumidores primários de produtos e 

serviços. Esses dados podem ajudar a selecionar um alvo do consumo para trabalhos de 

propaganda ou promoção. 

De forma geral, o mercado pode ser dividido com base na segmentação de uso e nas 

diferenças individuais entre consumidores. Esta abordagem é denominada segmentação por 

pessoa/situação. A mesma não associa apenas a pessoa e situação, mas também algumas 

outras bases de segmentação importantes: benefícios procurados, percepção do produto e 

comportamento do mercado. Esta abordagem incorpora fatores como, afeto e cognição, 

comportamento, ambiente e estratégia de marketing, portanto ela oferece uma abordagem 

mais abrangente em relação a outras. 

A segmentação geodemográfica tem como objetivo identificar unidades domésticas 

em um mercado ao focar na geografia de uma área/bairro/zona/região local para que, a partir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  “Value	  and	  Lifestyles”	  (Valores	  e	  estilos	  de	  vida)	  
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daí possa criar classificações de bairros mapeáveis em que os consumidores residem e 

compram. 

Peter & Olson (2009) descrevem um sistema geodemográfico, o PRIZM NE3 que foi 

criado para classificar os bairros norte-americanos em 1 entre 15 grupos. Cada grupo é 

dividido em 3 a 6 segmentos, gerando 66 segmentos distintos no sistema. Cada grupo desses é 

baseado em códigos postais informações demográficas do Censo norte-americano e 

informações sobre o uso do produto, uso das mídias e de preferência de estilo de vida. 
Os profissionais de usam o PRIZM NE para compreender melhor os consumidores 
em diversos mercados, do que eles gostam, onde eles moram e como podem atingi-
los. Esses dados ajudam esses profissionais a selecionar mercados-alvo, a realizar 
campanhas de marketing direto, a escolher sites, a selecionar mídias, e analisar o 
potencial de venda em diferentes áreas.  (Peter & Olson, 2009) 

Este sistema criado para a análise dente tipo de segmentação é bastante relevante, pois 

ele facilitará o trabalho da parte interessada com mais eficiência e eficácia. 

 

3.2 Estratégias de posicionamento do produto com base na segmentação de mercado 

Conforme Peter & Olson (2009) há cinco tipos de abordagens de estratégia de 

posicionamento: por atributo, por uso ou aplicação, por usuário do produto, por classe de 

produto e por concorrente. 

O posicionamento por atributo é a estratégia utilizada com maior frequência. Ela 

tem o papel de agregar um produto a um atributo, uma característica do produto ou uma 

característica do cliente. O produto que está entrando agora no mercado também pode ser 

posicionado com relação a um atributo que os concorrentes não tenham percebido, ou menos 

ignorado.  

A dimensão de preço/qualidade muitas vezes é utilizada para posicionar produtos e 

também lojas. Em muitas categorias de produto, algumas marcas apresentam mais em termos 

de utilidade, recurso ou desempenho – o preço mais alto é aquele de melhor qualidade para o 

cliente.  

Um só produto pode ter várias estratégias de posicionamento, algumas talvez gerando 

mais dificuldades e riscos. Essa estratégia de posicionamento por uso/aplicação é a segunda 

ou terceira opção quando se pensa em expandir o mercado.   

Segundo Kotler (2004) o posicionamento por usuário do produto é um 

posicionamento do produto como o melhor para algum grupo de usuários. Como exemplo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  “Potential	  Ranking	  Index	  of	  ZIP	  Markets”	  (Índice	  de	  Classificação	  de	  Potencial	  de	  Mercado	  por	  Código	  Postal).	  



41	  
	  

	  
	  

pode-se citar a marca Revlon, que sua estratégia foi associar seus produtos a um perfil de 

estilo de vida específico. 

Algumas decisões criteriosas fazem parte do posicionamento por classe de produtos. 

O produto é posicionado em relação a outras classes de produto.  Como exemplo o sabonete 

Dove, ele é posicionado como além de sabonete ser também hidratante. 

O principal objetivo do posicionamento por concorrente é convencer os 

consumidores de que uma marca é melhor do que a marca de renome do mercado com relação 

a atributos importantes. Esse posicionamento ocorre em anúncios que é mencionado o nome 

do concorrente para efeitos de comparação. 

Kotler & Armstrong (2003) vão ainda mais longe e comentam que o posicionamento consiste 

em três etapas: identificação de um conjunto de possíveis vantagens competitivas, escolha das 

vantagens competitivas e seleção de uma estratégia de posicionamento.  O autor continua dizendo que 

a empresa deve entregar de maneira eficiente a posição escolhida para o mercado. 

Ao proceder métodos para posicionar um produto, uma solução é usar um mapa de 

posicionamento – representação visual da percepção dos consumidores em relação a produtos, marcas 

ou modelos que são concorrentes. Para ele ser elaborado é preciso verificar com os consumidores 

sobre atributos de produtos, e a partir daí desenvolver dimensões e um gráfico que seja indicativo das 

posições relativas dos concorrentes. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

	  

4.1 Perfil da Amostra 

 Foram entrevistados apenas pessoas do gênero masculino, público-alvo do salão de 

beleza. Destes 39% tem idade de 21 a 30 anos e 36% possuem idade acima de 40 anos. Em 

relação ao estado civil: 55% são casados, 41% são solteiros, e apenas 4% são divorciados ou 

outros. Quanto a ocupação 80% dos entrevistados são empregados, além de uma pequeno 

percentual de empresários e aposentados.  Quanto ao número de pessoas que residem em 

casa: 27% das pessoas entrevistadas disseram que em sua casa moram uma ou 2 pessoas, 25% 

moram com 3 pessoas, 15% disseram que moram  5 pessoas, e o restante moram com mais de 

5 pessoas. 
Gráfico 1 - Idade 

 
Fonte: Pesquisa 

Gráfico 2 - Estado civil 

 
Fonte: Pesquisa 

 
Gráfico 3 – Ocupação 

 
 

 

A análise de classe social, foi efetuada com base no Critério Brasil, um método 

socioeconômico brasileiro, que subdivide as classes em: A1, A2, B1, B2, C, D e E. Os 

clientes do Fígaro têm as seguintes colocações: 18% dos clientes pertencem à classe A1, 52% 

a classe A2, 14% a classe B1, 7% a classe B2 e por último, 9% a classe C. As classes D e E 

não tiveram contagem de pontos. 

Fonte:	  Pesquisa	  
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Gráfico 4 - Classe social 

	  
                                              Fonte: Pesquisa

 

4.2  Fatores de Influência da Decisão de Compra com Base na Classe Social 

 

4.2.1 Classe A – características estilo de vida, personalidade e crenças e atitudes 

A classe A1 tem participação de 8 homens dos 44 que foram entrevistados, ou seja 9% 

do total da amostra. Para este nicho específico, consideram de suma importância o 

relacionamento afetuoso com outras pessoas, a auto-realização, sentir-se respeitado, 

aproveitar a vida, segurança e sentimento de realização. Vale salientar que 37,5% respondeu 

que reconhecimento social é pouco importante. E por fim, consideram-se indiferente em 

relação a vida excitante.  

No que se refere a personalidade, os participantes desta classe se sentem: educados, 

seguros, inovadores, disciplinados, inteligentes, alegres, conscienciosos, desinibidos e 

calorosos. Em algumas características houve meio termo, que se diferem de acordo com a 

situação, como relaxados e tensos, discretos e expansivos, dóceis e agressivos, práticos e 

sonhadores, por último, crédulos e desconfiados. Quanto ao estilo de vida, a maioria 

classifica-se como saudável. 

A classe A2 é composta por 23 pessoas, significando que a maior parte dos 

frequentadores do Fígaro pertence a esta classe, com um total de 52% do público entrevistado. 

De acordo com a pesquisa pode-se observar que para estes, auto-realização, respeito, 

segurança e sentimento de realização são primordiais, e acham muito importante para o dia-a-

dia. Quanto às características em relação ao reconhecimento social, vida excitante e a 

aproveitar a vida são muito importantes, mesmo não sendo unanimidade, pois para alguns 

estes conceitos são indiferentes ou até mesmo pouco importantes. 

Pode-se dizer que na classe A2 as pessoas se consideram discretas, muito inteligentes, 

alegres, conscienciosas, desinibidas, calorosas, práticas, educadas, seguras, inovadoras e 
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disciplinadas. Algumas outras características tiverem resultados intermediários, como: ser de 

dóceis a agressivos, crédulos a desconfiados, e relaxados a tensos. 

Em relação ao estilo de vida, são homens que na maioria, não são: aventureiros, 

conservadores, saudáveis, loucos por trabalho e gostam de curtir a noite. 

Portanto, a principal diferença entre as Classes A1 e A2 está:  

� Personalidade – Nota-se que os representantes da classe A2 são mais práticos, 

enquanto os da classe A1 ficam no meio termo. E os homens da classe A2 são 

mais discretos, em contrapartida os da classe A1 ficaram divididos;  

� Crenças e atitudes – Observa-se que enquanto a classe A1 acha o reconhecimento 

social pouco importante, a classe A2 afirma ser muito importante. E relacionado a 

vida excitante para a classe A1 é indiferente, contrariando a classe A2 que acha 

muito importante; 

� Estilo de vida - Percebeu-se que 50% dos participantes da classe A1 em função da 

idade afirmam ser saudáveis. 

 

4.2.2 Classe B – características estilo de vida, personalidade e crenças e atitudes 

A classe B1 representa 13% da amostra total, 6 indivíduos. Para a totalidade dos 

representantes dessa classe o relacionamento afetuoso com outras pessoas é considerado 

muito importante, assim como ser respeitado, ter segurança e sentimento de realização. 

Quanto ao reconhecimento social, vida excitante, auto-realização e aproveitar a vida, a maior 

parte considera muito importante em sua vida diária, mas não há unanimidade, alguns 

consideram pouco importantes ou são indiferentes. 

Os homens desta classe se consideram muito inteligentes, sérios, tímidos, calorosos, 

sonhadores, educados, seguros, inovadores, disciplinados e relaxados. Alguns jugam estar em 

um meio termo entre dócil e agressivo, oportunista e consciencioso, crédulo e desconfiado - o 

que vai influenciar a atitude de cada um dos que se dizem “meio termo” são as situações. 

De acordo com as informações levantadas no que se refere a estilo de vida pode-se 

observar, também sobre a classe B1que seus ocupantes não se consideram aventureiras e 

conservadoras, apesar de 50% achar-se saudável. A totalidade dos entrevistados confessou 

não ser louco por trabalho, contraditoriamente a maioria também afirmou não gostar de curtir 

a noite. 

Com a participação de 3 pessoas e um índice de 6%, a classe B2 é a que menos 

frequenta o Fígaro. O reconhecimento social para esses homens é indiferente. Em 
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contrapartida, vida excitante, relacionamento afetuoso com outras pessoas, auto-realização, 

respeito, aproveitar a vida, segurança e sentimento de realização obtiveram totalidade de 

votos como sendo muito importantes para a convivência diária com a sociedade. 

Tem uma auto avaliação como sendo: expansivos, desinibidos, calorosos, educados e 

disciplinados. Outras características foram classificadas na pesquisa como intermediárias, são 

elas: seguro e inseguro, conservador e inovador, relaxado e tenso, pouco inteligente e muito 

inteligente, sério e alegre, crédulo e desconfiado, prático e sonhador, dócil e agressivo e por 

último, oportunista e consciencioso. 

A respeito de estilos de vida, a maioria diz não ser aventureira e nem manter hábitos 

saudáveis. Disseram também não ser louco por trabalho e também não gostarem de curtir a 

noite. Todos se consideram conservadores. 

Portanto, a principal diferença entre as Classes B1 e B2 está: 

� Personalidade – Na classe B1 os homens se consideram seguros, inovadores, 

relaxados, sonhadores e muito inteligentes. Já não classe B2, todas essas 

características obtiveram um meio termo. 

� Crenças e atitudes – Observa-se que enquanto a classe B2 acha o reconhecimento 

social indiferente, a classe B1 afirma ser muito importante. 

� Estilo de vida - Percebeu-se que os participantes da classe B2 se consideram 

conservadores, e os da classe B1 não se caracterizam assim. 

 

4.2.3 Classe C – características estilo de vida, personalidade e crenças e atitudes 

Para finalizar os estudos falaremos a respeito da classe C, esclarecendo que as classes 

D e E não tiveram representantes dentre os entrevistados. A classe C foi representada no 

estudo por 4 pessoas, 9% da amostra total. Para 100% dos representantes desta classe os 

conceitos de vida excitante, relacionamento afetuoso com outras pessoas, auto-realização, ser 

importantes. Em relação a reconhecimento social, a maioria achou muito importante, apenas 

um dos entrevistados considerou pouco importante. 

Observou-se, também, que dos representantes desta classe a maioria se consideram 

pessoas: discretos, dóceis, desinibidos, calorosos, práticos, desconfiados, educados, 

inovadores e tensos. Os indivíduos nessa classe consideram-se “meio termo” sobre alguns 

aspectos como: muito ou pouco inteligentes, sérios ou alegres e, oportunistas ou 

consciencioso. Como podemos observar nos estudos sobre as outras classes, a atitude de cada 

um irá depender da situação. 
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Sobre o estilo de vida dos representantes dessa classe, a maioria não se considera 

aventureiro nem conservador. No que se refere a hábitos saudáveis metade se considera 

saudável e a outra metade não.  Todos os que pertencem a classe C disseram ser loucos por 

trabalho, e esses também afirmaram não gostar de curtir a noite. 

 

4.3 As Principais Diferenças entre as Classes Sociais no que se Refere ao Estilo de Vida, 
Personalidade e Crenças e Atitudes 

Observou-se em função do resultado da pesquisa há diferenças entre as classes sociais. 

Em relação as crenças e atitudes, pode-se verificar que: 

� O reconhecimento social é muito importante para as classes A1, A2, B1 e C, sendo 

indiferente para a classe B2, onde percebe-se que para esse segmento social o 

reconhecimento social é indiferente (ver gráfico 5).	  

� A vida excitante é muito importante para todas as classes, com exceção da classe A1, 

onde percebe-se que para esses ter uma vida excitante é indiferente.	  

	  

Gráfico 5 - Reconhecimento social 

Fonte: Pesquisa 

Gráfico 6 - Vida excitante 

Fonte: Pesquisa 

Quanto personalidade, os representantes das classes A1, A2 e B1 se consideram muito 

inteligentes, enquanto que os entrevistados das classes B2 e C não se encontram nas 

extremidades da inteligência (ver gráfico 7).  Outro elemento interessante a ser ressaltado foi 

que as classes A1 e A2 se consideram alegres, os da classe B1 se consideram sérios, o da 

classe B2 variam entre sérios e alegre, enquanto a classe C observa-se uma incidência de 

sérios e alegres (ver gráfico 8). Pode-se notar que as classes A1 e B2 variam entre práticos e 

sonhadores, as classes A2 e C são práticos, e a classe B1 é a única que se considera sonhadora 

(ver gráfico 9). Por fim, as classes A1, A2 e B2 são entre relaxados e tensos, a classe B1 se 

considera relaxada e a C nomeiam-se tensos (ver gráfico 10). 
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Gráfico 7 – Muito inteligente e pouco 
inteligente 
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Fonte: Pesquisa 
 

Gráfico 8 - Sério e Alegre 

	  
Fonte: Pesquisa 

 

Gráfico 9 - Prático e Sonhador 

	  
Fonte: Pesquisa 
 

Gráfico 10 – Relaxado e Tenso 

Fonte: Pesquisa 

 

4.4 Características da Compra dos Consumidores do Fígaro 

Dos quatro tipos de comportamento de compra do consumidor, a mais adequada ao 

Fígaro Barbearia Social Club é a de comportamento de compra complexa, pois esta se dá 

quando a decisão envolve um produto caro e quando a compra não é feita com tanta 

frequência. Neste comportamento o comprador está totalmente envolvido na compra e tem 

consciência das diferenças relevantes entre as marcas.  

As pessoas da classe A1 não substituem o Fígaro Barbearia Social Club, sendo fiéis a 

ele. Frequentam uma vez por mês, mais por vaidade; e a sua preferência é fazer algum 

serviço, como corte de cabelo, manicure e pedicura. Não fazem tratamentos faciais, corporais, 

sauna e outros.   

Em relação à classe A2, sua maior preferência no Fígaro é fazer algum serviço, e os 

mais procurados por essa fatia são os cortes de cabelo (100% fazem esse serviço) e, manicure 

e pedicura. Poucos se utilizam de tratamento corporal e facial. A classe A2 frequenta o salão 
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apenas uma vez por mês.  Na sua maioria, são fiéis e leais ao lugar que eles frequentam no 

caso o Fígaro Barbearia Social Club.   

Sobre a relação com o Fígaro Barbearia Social Club a classe B1, a maioria frequenta o 

estabelecimento para o serviço de corte de cabelo. Grande parte dos entrevistados, quase que 

total, diz não ter feito serviços de manicure e pedicura, sauna ou tratamento corporal e facial, 

apenas um diz fazer tratamento facial. A maioria frequenta o estabelecimento uma vez por 

mês e por vaidade. Todos os entrevistados disseram não substituir o Fígaro Barbearia Social 

Club por outra barbearia do gênero. Um dos entrevistados disse não ser leal a este salão, e as 

demais disseram que sim. 

Os homens da classe B2 optam pelo serviço de corte de cabelo e tratamento corporal. 

Não costumam fazer manicure e pedicura, e nem tratamento facial. Todos afirmaram não 

fazer sauna. Com relação a frequência a maioria frequenta 1 vez por semana, por 

exclusividade. E sua preferência é ir ao Fígaro para beber com os amigos e outros. Por 

unanimidade, todos afirmaram não substituir o Fígaro e se dizem leais.    

Sobre o Fígaro, os serviços que a maioria dos representantes da classe C afirmam 

pagar para fazer são: corte de cabelo, manicure e pedicura. Nenhum dos entrevistados afirmou 

fazer serviços como tratamento corporal, facial ou sauna. Com relação a frequência a  maioria 

afirmou ir ao Fígaro um vez por mês e, 100% dos entrevistados da classe disseram ser leais a 

esse salão, afirmando não o substituir por outro. Os motivos citados que os levaram a procurar 

o estabelecimento foram vaidade, status e exclusividade.    

Esse tipo de comportamento de compra foi o mais ajustado ao Fígaro porque na 

pesquisa foi descoberto que a maior parte frequenta uma vez por mês, e que são pessoas que 

tem uma boa renda mensal, pois os valores dos serviços e produtos oferecidos são acima da 

média de mercado. Em contrapartida todos que frequentam sabem da qualidade no 

atendimento, limpeza, diversificação de serviços, características essas que a maioria dos 

salões masculinos não oferecem a seus clientes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comportamento do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais 

e psicológicos. Pode-se compreender que os fatores culturais representam respostas 

aprendidas pelo consumidor ao longo de sua vida, sendo constituído pela cultura, subcultura e 

as classes sociais. Dentre estas a classe social, no mundo capitalista é base de referência para 

as empresas posicionarem seus produtos no mercado através da diferenciação com agregação 

de valor ou do custo reduzido. Vale salientar, ainda, que as classes sociais constituem divisões 

homogêneas e duradouras de uma sociedade, organizada hierarquicamente, com valores e 

interesses e comportamentos semelhantes.   

No Brasil, a segmentação da classe social pode ser feita através do critério de 

classificação econômico, que as define como sendo: A1, A2, B1, B2, C, D e E. Este critério 

tem sido utilizado como referência para estimar o poder de compra das famílias urbanas, 

deixando de lado a pretensão de classificar as classes sociais exclusivamente em classes 

econômicas. O Critério de Classificação Econômica tem como base os seguintes indicadores: 

posse de itens em casa e grau de instrução do chefe de família. 

Os grupos de referências, família, papéis sociais e status compõem os fatores sociais, 

influenciando diretamente no comportamento do consumidor. Os grupos de referências 

podem ser primários e secundários. No primário entram família e amigos vizinhos, que lidam 

com o consumidor continuamente. E no secundário são inclusos aqueles que têm uma menor 

interação contínua, como exemplo os grupos religiosos. As pessoas são bastante influenciadas 

por seus grupos de referência ou até mesmo àqueles a qual não participa, junto com suas 

características. Esses grupos influenciam nas atitudes e estilos de vida da pessoa. Em cada 

grupo desses, existem os líderes de opinião, que são referência para cada participante.  

A família é considerada o grupo de referência primária mais influente. Mesmo que 

algum membro da família não esteja na hora da decisão de compra, ele terá uma influência 

fortíssima nesse processo, e isso ocorre pela educação, hábitos e costumes que lhe foram 

dados durante toda a vida. 

Já os fatores pessoais buscam compreender o consumidor nos momentos e vivências 

pela qual a pessoa está passando, por isso tem como foco de estudo a idade, ciclo de vida, 

ocupação, circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade e autoimagem.  

Motivação, percepção, crenças e atitudes são fatores psicológicos que podem 

influenciar na decisão de compra. Sobre motivação é um passo importante para assegurar que 

um produto satisfará as necessidades apropriadamente, as diferentes necessidades dependendo 
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do estado do consumidor no momento da compra. As percepções representam a interpretação 

final de um estímulo, permitindo a criação de significado para o produto/serviço na mente do 

consumidor. E por fim, as crenças e atitudes contribuem de forma decisiva na compreensão 

dos valores individuais do consumidor. 

Diante da pesquisa realizada pode-se concluir que: 

� Os consumidores das classes sociais A1, A2, B1, B2 e C possuem características 

distintas, embora utilizem os serviços do Fígaro, entretanto consumo em relação a 

freqüência e o tipo de produto difere entre as classes sociais; 

� Os componentes da amostra, que representam a Classe A1, consideram importante 

o reconhecimento social, relacionamento afetuoso, possuem necessidade de 

segurança e auto-realização, gostam de ser respeitados, relatam que aproveitam a 

vida, se consideram muito inteligentes, alegres, conscienciosos, desinibidos, 

calorosos, educados, seguros, inovadores e disciplinados, freqüentam o Fígaro uma 

vez por mês, declaram como motivo: a vaidade. Consomem os seguintes serviços: 

cabelo, manicure e pedicura. Relatam que não substituem Fígaro, e dizem-se leais.  

� Os integrantes da Classe A2 acreditam na importância da auto-reaização, do 

respeito e das necessidades de segurança e sentimento de realização. Se sentem 

discretos, inteligentes, alegres, conscienciosos, desinibidos, calorosos, educados, 

seguros, inovadores e disciplinados. Frequentam o Fígaro pelo menos uma vez por 

mês, justificando que seja por vaidade e outros. Todos cortam o cabelo, e em sua 

grande maioria fazem manicure e pedicura. São homens leais ao Fígaro, e não 

substituiriam o mesmo por outro sala; 

� A Classe B1 tem como envolvidos homens que consideram o relacionamento 

afetuoso, o respeito, necessidade de segurança e sentimento de realização essencial 

para a harmonia em sua vida diária. Eles se dizem muito inteligentes, sérios, 

tímidos, calorosos, sonhadores, educados, seguros, inovadores, disciplinados e 

relaxados. Frequentam o Fígaro 1 vez por mês, por vaidade. Não o substituiriam e 

são leais a ele; 

� Os indivíduos que formam a Classe B2 confirmam que o relacionamento afetuoso, 

a auto-realização, o respeito, a necessidade de segurança e sentimento de 

realização são de suma importância para o dia a dia. Não deixando de lado os 

momentos de “aproveitar a vida”. Caracterizam-se como expansivos, desinibidos, 

calorosos, educados e disciplinados. Referente a estilo de vida, são homens 
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conservadores. Frequentam o Fígaro uma vez por mês, pela exclusividade que o 

salão oferece, por isso são clientes leais e que não o substituiriam; 

� Por último, têm-se a Classe C, na qual o reconhecimento social, vida excitante, 

relacionamento afetuoso, auto-realização, respeito, aproveitar a vida, necessidade 

de segurança e sentimento de realização são ditas como muito importantes para a 

vivência diária. Consideram-se dóceis, desinibidos, calorosos, práticos, 

desconfiados, educados, inovadores e tensos. Em relação a estilos de vida, são 

homens que se dizem loucos por trabalho e não gostam de curtir a noite. São 

clientes leais e que não substituiriam o Fígaro. Frequentam uma vez por mês, por 

vaidade, status e exclusividade.  

Conclui-se que há diferenças de fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos em 

virtude da classe social. Entretanto, observou-se uma certa coerência de comportamento entre 

as classes sociais A e B, onde os consumidores do Fígaro são unânimes em comprar os 

seguintes serviços uma vez por mês: corte, manicure e pedicura pela excelência da qualidade. 

Em contrapartida a Classe C inclui ainda o serviço de tratamento facial, além de sua 

assiduidade ser semanal. 

A aplicação dos questionários foi a grande dificuldade, pois os entrevistados não 

queriam expor sua identidade, e como o salão é um momento de lazer não queriam ter o 

trabalho de responder aos questionamentos. Sugere que o Fígaro realize pesquisa de satisfação 

do consumidor, ou, ainda, uma análise das expectativas do público alvo em relação aos 

produtos ofertados.  
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