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 RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de um estudo sobre o consumo alimentício de três estudantes 

universitárias que moram juntas. O objetivo do estudo foi identificar seus perfis de consumo e 

motivações de compras, especificamente de alimentos. Para tanto, a pesquisa foi realizada na 

forma de um diário de bordo, em que as jovens relataram o que consumiram nas três refeições 

principais no período de uma semana. Após essa análise foi possível traçar o perfil consumidor 

detalhado de cada uma das estudantes de acordo com a teoria do comportamento do consumidor 

de Kotler e Keller, da teoria do gosto de Bourdieu e sobre a teoria de consumo de Solomon. 

Constatou-se que, apesar das três jovens morarem juntas, por questões de aprendizagens ao 

longo da vida, experiências diversificadas, rendas distintas, apresentaram perfis de consumo do 

seu dia a dia extremamente diferentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos; Consumo; Estudantes; Gostos.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O campo de comportamento do consumidor abrange uma extensa área: é o estudo dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. (SOLOMON 2016,. p.6) 
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O estudo do comportamento do consumidor procura entender as influências e motivações que 

levam uma pessoa a escolher um produto. Já a teoria do gosto de Bordieu aborda o Habitus, 

que é a identidade do consumidor, define-o antes mesmo da hora da compra, a cultura em que 

está inserido, seu cotidiano e personalidade. Esses temas em consonância sustentam a pesquisa 

do presente artigo que tem como finalidade analisar o perfil de consumo alimentícios de três 

jovens estudantes universitárias, com o intuito de compreender as motivações de compras que 

cada uma possui.  

Os objetivos deste trabalho se dividem em geral e específicos. O objetivo geral é analisar o 

consumo de 3 jovens universitárias, explicando as suas motivações através da teoria do 

comportamento do consumidor de Kotler e Keller, da teoria do gosto de Bourdieu e sobre a 

teoria de consumo de Solomon. Já os específicos são: identificar os perfis de consumo das três 

jovens universitárias e analisar as motivações de compras das três jovens, especificamente de 

alimentos.  

Foi elaborado um diário de bordo, onde as estudantes descreveram o seu consumo diário das 

principais refeições, durante um período de uma semana. Logo após os perfis foram analisados 

por meio de estudos sobre o consumidor, como a teoria do comportamento do consumidor de 

Kotler e Keller, a teoria de gosto de Bordieu e a teoria de Solomon, a partir daí   detectou-se as 

diferenças e semelhanças no consumo das estudantes. Na 2 seção encontram-se os objetivos 

divididos em geral e específico; na seção 3 está disposto as teorias que comportam a pesquisa, 

como a teoria do comportamento do consumidor e a teoria do gosto de Bordieu. Logo após, 

apresenta-se os relatos de consumo das estudantes e por fim conclui-se com os resultados da 

análise.  

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O comportamento do consumidor busca entender os indivíduos e suas relações com o processo 

de compra. Esse estudo busca abranger cada uma das particularidades existentes que vem a  

 

influenciar a aquisição de produtos e serviços, ou a não aquisição deles. Pode-se constatar que 

o perfil de consumo de cada um dos indivíduos é diretamente afetado por alguns fatores sendo 

eles pessoais, psicológicos, sociais e culturais. Considerando que cada um desses fatores possui 

subcategorias, podemos listar dentro dos fatores pessoais: idade e estágio no ciclo de vida, 

ocupação, situação financeira, estilo de vida e personalidade e autoimagem. Nos fatores 

psicológicos temos: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Nos fatores 

sociais por sua vez temos: grupos e redes sociais, família, papéis e status. Já nos fatores culturais 

temos: cultura, subcultura e classe social.  

No presente artigo, foi aplicado o conceito de idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, 

situação financeira, motivação e aprendizagem. A idade e o estágio de ciclo de vida determinam 

mudanças de gostos que influenciam na compra de determinados produtos e serviços devido a 

alterações demográficas e situações que modificam a vida do consumidor. Os hábitos de 

consumo também podem ser influenciados a depender de qual seja a ocupação do consumidor. 

A situação financeira de um indivíduo tende a determinar quais são os tipos de estabelecimentos 
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que ele vai consumir produtos e serviços, dependendo do quanto o consumidor pretende gastar 

em sua compra. As motivações de compra podem ser determinadas por questões psicológicas 

ou fisiológicas, fazendo com que o consumidor tenha motivo ou impulso para comprar algo, 

seja por necessidade de reconhecimento ou outros. A partir da aprendizagem, podem surgir 

novos impulsos de compra, devido a novas experiências vividas pelo consumidor que os levam 

a consumir novos tipos de produtos ou serviços. (KOTLER; ARMSTRONG. 2014, p. 145) 

Existem vários tipos de comportamento de decisão de compra, sendo eles: comportamento de 

compra complexo, comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, 

comportamento de compra habitual e por fim comportamento de compra em busca de 

variedade. No artigo em questão aplicamos o conceito de comportamento de compra complexo 

que tem como característica o alto envolvimento no processo de compra, ou seja, para adquirir 

algo, o consumidor faz uma pesquisa considerável, que inclui o seu grupo de referência, sobre 

os produtos analisando as diferenças significativas entre cada um deles para então finalizar a 

compra. O produto a ser consumido pode ser caro, mas o usuário ainda assim estará apto a 

comprá-lo.  Foi aplicado também o comportamento de compra com dissonância cognitiva 

reduzida que é caracterizado por levar o consumidor à um alto envolvimento com a compra de  

 

maneira que o impulsiona a consumir compulsivamente, de certa forma, visto que não há uma 

análise detalhada acerca das vantagens e desvantagens do produto na maioria dos casos. Esse 

comportamento de consumo pode proporcionar ao consumidor desconforto após a compra. E 

além disso, foi usado o conceito de comportamento de compra habitual que pode ser qualificado 

como um baixo envolvimento com o processo para adquirir um produto, a pouca busca por 

informações acerca do mesmo e de seus concorrentes e de forma geral o baseamento seu 

consumo em padrões de adquirir aquilo que já é de seu costume. (KOTLER; ARMSTRONG. 

2014, p. 162 a 164) O processo de compra é dividido em três etapas, a pré-compra, a compra e 

a pós compra. Cada uma das etapas pode ser traduzida como “decisão”, “expectativa” e 

“experiência”. Na primeira etapa o consumidor, a partir da identificação de  uma necessidade, 

se vê com o objetivo de satisfazê-la, a partir disso  surge o desejo de consumo, este desejo é 

materializado em forma de produto/serviço a fim de suprir a necessidade; Na segunda etapa o 

consumidor cria uma expectativa de que a compra de fato seja satisfatória, ainda nessa etapa é 

possível que esse consumidor volte ao processo de decisão novamente, excepcionalmente se, 

por exemplo, ele chegar no ponto de vendas decidido a comprar determinado produto e não o 

encontrar, em contrapartida poderá haver produtos semelhantes que poderão fazê-lo voltar ao 

processo de decisão; (KOTLER; ARMSTRONG. 2014, p. 164 a 166) Na terceira o consumidor 

já passou pela experiência de compra e é hora da avaliação final de consumo: A experiência de 

compra foi agradável ou frustrante? O custo x benefício do consumo foi favorável?  Qual o grau 

de satisfação? Quando o consumidor analisa que teve uma boa experiência de compra, não se 

sentiu lesado ou se frustrou, ele se sente satisfeito e há probabilidades de repetir a experiência. 

(KOTLER; ARMSTRONG. 2014, p. 167) Estudo do comportamento de uma pessoa 

relacionado à procura, compra, uso e avaliação de produtos e serviços que ela espera que 

possam satisfazer suas necessidades e desejos [...] Comportamento do consumidor são aquelas 

atividades diretamente envolvidas na obtenção, consumo e disposição de produtos e serviços, 

incluindo o processo de decisão que precede e segue essas ações. (ENGEL, BLACKWELL & 
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MINIARD, 1995) O artigo em questão busca observar a partir dos hábitos de compra de três 

estudantes com perfis diferentes de consumo, como cada uma das estudantes é influenciada à 

consumir considerando as demais variáveis existentes que circunda a vida de cada uma. 

 

A TEORIA DO GOSTO 

De acordo com o artigo A Teoria do Gosto de Bourdieu Aplicada ao Consumo de Marcas de 

Luxo Falsificadas (S/D), de Suzane Strehlau, cada indivíduo possui o Habitus. Este seria um 

“capital cultural” que cada pessoa leva consigo e que foi assimilado com o tempo, de acordo 

com suas experiências pessoais e aprendizagens da cultura, esta forma de capital cultural é 

responsável pelo conhecimento e capacidade de julgamento que cada indivíduo possui. 

Há outras duas divisões de capital cultural, o Estado Objetivo e o Estado Institucional. No 

entanto, neste artigo vamos apenas abordar o aspecto do Habitus. O Habitus é responsável por 

boa parte da identidade de cada um, como identidade de consumo, uma vez que a todo momento 

o indivíduo está a consumir algo mesmo que inconscientemente. Como o autor afirma abaixo: 

 
                            A ideia é que não existe uma escolha totalmente livre, pois o gosto é moldado em 

parte pelas circunstâncias de vida da pessoa, ou seja, as escolhas não são limitadas 

pelas disposições ou prontidão para ação dentro de um dado habitus em um 

determinado momento. Por exemplo, um brasileiro dificilmente cogitaria o uso da 

carne de cachorro como alimento. (STREHLAU. S. s/d. p. 03) 

O consumo de um indivíduo pode então ser analisado a partir de uma soma do seu Capital 

Cultural ao Capital Econômico e também ao Capital Social, como dito no artigo A Teoria do 

Gosto de Bourdieu Aplicada ao Consumo de Marcas de Luxo Falsificadas (S/D).  Existe, 

portanto, um gosto pessoal de consumo que é mediado pela cultura e conhecimento de mundo 

do indivíduo e também é acrescido de um desejo de pertencimento a um grupo, no entanto, o 

consumo em si também dependerá da situação financeira qual a pessoa possui. Por exemplo, 

alguém pode gostar de consumir produtos e serviços de um padrão de vida das classes altas e a 

sua renda não ser equivalente à tal estilo de vida. 

Portanto, é perfeitamente comum que exista casos de pessoas que convivam relativamente 

próximas, mas por questões de aprendizagens ao longo da vida, experiências diversificadas, 

rendas distintas, podem apresentar perfis de consumo do seu dia a dia extremamente diferentes. 

 

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR (Comprando, possuindo e sendo) 

Os consumidores também têm estilo de vida bem diferentes, mesmo com outras características 

demográficas em comum, como gênero ou idade. O modo como nos sentimos a respeito de nós 

mesmos, as coisas que valorizamos, o que gostamos de fazer no tempo livre- todos esses fatores 

ajudam a determinar quais produtos chamarão nossa atenção ou até mesmo quais nos farão 

sentir melhor. (SOLOMON. 2016, p.10) Muitas vezes as pessoas compram produtos não 

pensando em sua utilidade, mas pelo que significam. Esse princípio não significa que a função 

básica de um produto não tenha importância, mas sim que os papéis que os produtos exercem 

em nossa vida transcendem em muito as funções que realizam. Os significados mais profundos 

de um produto podem ajudá-lo a sobressair de outros bens e serviços similares. Quando todos 

os fatores são equivalentes, escolhemos a marca cuja imagem (ou mesmo personalidade) é 

coerente com nossas necessidades subjacentes. (SOLOMON. 2016, p.16) Para Solomon (2016), 
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desejo é uma manifestação específica de uma necessidade determinada por fatores pessoais e 

culturais. Por exemplo, a fome é uma necessidade básica que todos nós precisamos satisfazer; 

a falta de comida cria um estado de tensão que a pessoa é motivada a reduzir este impulso. 

Contudo, a forma como essa pessoa escolhe fazer isso pode ser bastante variada: a “refeição 

dos sonhos” de uma pessoa pode conter hambúrguer, queijo, fritas e biscoitos Oreo recheado, 

enquanto a de outra poderia ser sushi. Descrevemos a motivação com relação a sua intensidade, 

ou a força que ela exerce sobre o consumidor e a sua direção, ou a forma específica que o 

consumidor escolhe para tentar reduzi-la. (SOLOMON. 2016, p.18) 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa fez um estudo do consumo diário de 3 jovens universitárias no período 

compreendido entre os dias 21 a 27 de janeiro de 2019, analisando o consumo de alimentos das 

principais refeições do dia das mesmas, café-da-manhã, almoço e jantar. Na primeira fase o 

processo da pesquisa ocorreu na forma de um diário de bordo utilizando caderno e caneta para 

as anotações das jovens. 

O diário de bordo é um excelente instrumento para o registro dos acontecimentos da vida. De 

acordo com (Bogdan and Biklen, 1992: 133) o diário reflete o retrato com detalhes de quem o 

escreve. Dessa forma notou-se que com o diário é possível visualizar de forma clara o autor e 

o seu dia-a-dia. Alves (2001, p. 224) descreve:  

 

O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e 

observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, 

opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita, 

com a intenção usual de falar de si mesmo. 

Após a coleta de dados das três jovens, os diários de bordo foram analisados. E a partir dos 

estudos da área do comportamento do consumidor, foi denominado um perfil para cada 

estudante. 

 

ANÁLISE DOS PERFIS DAS JOVENS UNIVERSITÁRIAS 

As estudantes descreveram o seu consumo de alimentos nas principais refeições do dia: café-

da-manhã, almoço e jantar. De modo a preservar a identidade de cada uma, estas foram 

identificadas apenas como estudante A, estudante B e estudante C. A estudante A tem 19 anos, 

é natural de Recife, morava há cinco anos em Bom Jesus da Lapa com seus pais, no qual vai 

todos os fins de semana visitar, mas está residindo em Santa Maria da Vitória há cerca de dois 

anos para estudar; A estudante B tem 26 anos,  é natural de Correntina-Bahia, onde sua mãe 

ainda reside, mas a cerca de dois anos a estudante mora em Santa Maria da Vitória para assim 

poder viabilizar seus estudos; A estudante C tem 19 anos e também morava em Bom Jesus da  

Lapa com seus pais, ela os visita todos os fins de semana e reside juntamente com as estudantes 

A e B em Santa Maria da Vitória.  

As estudantes cursam o 4ºsemestre do curso de Publicidade e Propaganda na Universidade 

Federal do Oeste da Bahia e dividem o aluguel de um apartamento no centro da cidade, próximo 

a universidade. Elas não fazem compras juntas, pois os hábitos de consumo são diferentes e por 

isso optam por trazer as suas compras de onde seus pais moram, pois além do motivo 
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mencionado anteriormente, elas também alegam que os preços dos supermercados do centro de 

Samavi são muito altos.  

Ainda que dividindo o mesmo ambiente, as três estudantes apresentam perfis socioeconômicos 

distintos. A estudante A, por exemplo, tem renda totalmente proveniente dos pais; A estudante 

B por sua vez recebe auxílio da Universidade Federal do Oeste da Bahia em que estuda e faz 

estágio nessa mesma Universidade para complementar a sua renda; Já a estudante C tem como 

principal fonte de renda o auxílio da mesma Universidade, porém também recebe uma quantia 

dos seus pais para ajudar em suas despesas. 

 

ESTUDANTE A  

21/01/2019 Segunda-feira: Acordei por volta das 9h e bebi água. Como eu estava na casa dos 

meus pais, em Bom Jesus da Lapa, pedi pra minha mãe fazer duas tapiocas sem recheio para 

mim. Passei manteiga e requeijão nelas. Almoçamos um pouco antes de meio dia, e não lembro 

exatamente o que comemos. Minha mãe que fez o almoço, como ela faz quase todos os dias. 

No jantar, já em Santa Maria da Vitória, comi na casa de um amigo. Fizemos batata frita e 

colocamos uma mistura de páprica nela. Comemos as batatas com ketchup e maionese. 

Estávamos com vontade de comer essa batata com páprica porque é igual à que comemos em 

uma hamburgueria em Salvador alguns meses atrás. 22/01/2019 Terça-feira: Neste dia eu não 

tomei café da manhã. Geralmente não como em casa e prefiro comprar comida na padaria perto 

da faculdade, mas nesse dia em especial eu não queria gastar dinheiro com café da manhã e 

estava com preguiça de ir até a padaria. No almoço eu pedi uma marmita pequena com 

churrasco de 13 reais do restaurante Dooh Chef. Fui jantar era quase 23h, quando eu cheguei 

da faculdade. Comi um hambúrguer que minha amiga tinha pedido no The King e não aguentou  

comer. 23/01/2019 Quarta-feira: Acordei tarde nesse dia porque não tinha aula. Tomei café da 

manhã na padaria. Comi dois pastéis de frango e um pãozinho recheado com patê de frango. 

Almocei em casa. A menina que mora comigo improvisou a comida nesse dia. Tinha frango, 

arroz, feijão e abóbora cozida. Almocei tarde porque tomei café da manhã às 11h. Não comi 

muito porque a comida não estava muito boa. Na hora do jantar pedi comida no Kibatata porque 

estava com vontade de comer algo diferente e eu ando detestando fazer comida em casa. Pedi 

uma batata frita especial frango. Eu sempre peço essa, é a minha favorita. 24/01/2019 Quinta-

feira: Na quinta-feira não quis tomar café da manhã. Na hora do almoço pedi novamente a 

marmita pequena do restaurante Dooh Chef, mas dessa vez pedi a marmita sem churrasco que 

custa 10 reais. Pedi pizza para jantar, já que meu pai depositou dinheiro na minha conta. Pedi 

na pizzaria UWS porque já tinha comido lá algumas vezes e gosto muito dos recheios da pizza, 

mas da massa nem tanto. 25/01/2019 Sexta-feira: Não tomei café da manhã porque passei mal 

a manhã toda, inclusive não fui à faculdade por causa disso. Na hora do almoço eu já tinha 

melhorado. Como não tinha nada de saudável e fácil de fazer em casa, fiz um macarrão para 

usar o molho de cogumelo da Heinz que eu tinha comprado um tempo atrás. Nesse dia viajei 

para Bom Jesus da Lapa. Jantei com meus pais em um restaurante perto de casa. Eles adoram a 

picanha de lá, então foi isso que comemos. 26/01/2019 Sábado: Comi um sanduíche de queijo,  

 

lombo canadense e requeijão. Almoçamos em um restaurante no Posto Gruta, em que pagamos 

17 reais por pessoa para comer à vontade. Adoramos ir nesse restaurante porque a carne é muito 

gostosa e o preço da comida é relativamente barato. À noite minha mãe fez um empadão de 
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camarão com palmito, que ela tinha comentado desde cedo que queria fazer. 27/01/2019 

Domingo: No café da manhã comi novamente o sanduíche de queijo, lombo canadense e 

requeijão. Almoçamos em casa. Mamãe fez arrumadinho de carne de sol, arroz, batata sauté e 

vinagrete. Na hora da janta comi as sobras do almoço porque minha mãe não fez nada de 

interessante para o jantar. 

 

ESTUDANTE B 

21 de janeiro de 2019 Segunda-feira: Acordei por volta de 12h pois não tenho aula nas segundas, 

não almocei neste dia, comi macarrão instantâneo em casa e fui para o estágio. Às 16h comi 

salgado na padaria perto da faculdade e a noite pedi sanduíche no The King Burguer. 22 de 

janeiro de 2019 Terça-feira: Acordei por volta de 7h10 da manhã, não tomo café em casa, vou 

para a universidade e às 9h10 tomo café na padaria, sempre pão de queijo e café preto. Almocei 

no restaurante, voltei para faculdade para o meu estágio, fiz o lanche da tarde por volta das 

15h30 na padaria perto da faculdade, e tive o resto do dia de aula. A noite pedi novamente 

comida na lanchonete. 23 de janeiro de 2019 Quarta-feira: Acordei por volta de 7h10 da manhã, 

não tomo café em casa, vou para a universidade e às 9h10 tomo café na padaria como o dia 

anterior. Almocei no restaurante, voltei para a universidade, e a noite cozinhei minha janta que 

foi cuscuz. 24 de janeiro de 2019 Quinta-feira: Acordei por volta de 7h10 da manhã, não tomo 

café em casa, vou para a universidade e às 9h10 tomo café na padaria, voltei pra aula, não 

almocei este dia. Lanchei na padaria por volta das 14h. A noite pedi sanduíche da lanchonete. 

25 de janeiro de 2019 Sexta-feira: Acordei por volta das 7h10 da manhã, não tomo café em 

casa, vou para a universidade e às 9h10 tomo café na padaria, voltei pra aula. Às 12h30 almocei 

no restaurante. Voltei em casa neste dia, descansei e voltei para aula novamente. A noite pedi 

pizza. 26 de janeiro de 2019 Sábado: Acordei por volta das 13h, fiz cuscuz para almoçar. 

Organizei alguns trabalhos, pedi açaí para entrega e a noite cozinhei meu jantar, arroz, batata e 

frango. 27 de janeiro de 2019 Domingo: Acordei por volta das 13h, fiz meu almoço, arroz carne 

e farofa, à noite pedi sanduíche no delivery. 

 

 

ESTUDANTE C 

 21/01/2019 Segunda-feira:  então, eu costumo comer coisas mais básicas e práticas, mas não 

gosto de comida industrializada, então na segunda minhas refeições foram basicamente biscoito 

e café pela manhã. Segunda é um dia que tenho apenas uma aula, por isso tive a oportunidade 

de fazer o meu almoço, com arroz, feijão, carne e salada e a noite comi cuscuz. 22/01/2019 

Terça-feira: Tive pouco tempo, por isso tomei café com pão de queijo na padaria, almocei no 

restaurante perto da faculdade arroz, feijão, salada e carne frita, pois o dia estava corrido e a 

noite comi pão com café, que é um dos meus alimentos preferidos, eu costumava comer pão 

todo dia, aqui em Santa Maria da Vitória, consumo menos por não gostar da padaria perto da 

minha casa. 23/01/2019 Quarta-feira Saí bem cedo de casa para resolver trabalhos da faculdade, 

por isso tomei novamente café na padaria, basicamente, café com pão de queijo, até porque não 

gosto de comer salgados pela manhã. Fiz a minha comida em casa, deixei o feijão e o arroz 

pronto e só cozinhei um franguinho, já a noite comi pão e frutas, eu costumo comer coisas leves 

durante a noite. 24/01/2019 Quinta-feira. A rotina de trabalhos do final do semestre torna o 
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tempo escasso, nesses momentos eu costumo comprar pão e biscoitos que são mais práticos 

para tomar café e nesta quinta eu tomei café em casa. Almocei em casa, fiz a minha comida de 

todo dia, o prato tradicional do brasileiro e a noite jantei batata-frita, mas na verdade, eu as 

assei. 25/01/2019 Sexta-feira: Eu costumo não comer carne nas sextas, por questão religiosa, 

por isso eu costumo pular a refeição do almoço ou comer alguma coisa mais básica, como nessa 

sexta que eu comi um pão com queijo, no café da manhã eu tomei café com cuscuz e na janta 

eu já estava na minha casa em Bom Jesus da Lapa, então eu comi bolo de mandioca. 26/01/2019 

Sábado Eu tomei café com bolo de mandioca e almocei uma comidinha gostosa, com feijoada, 

arroz, vinagrete e farofa de couve. E no jantar comi hambúrguer. 27/01/2019 Domingo: Eu 

acordei tarde e não tomei café, depois almocei em um restaurante self-service com meus pais, 

comi arroz, feijão, salada, carne assada e bebi refrigerante guaraná antártica com gelo e laranja. 

E no jantar comi pão com queijo e presunto.  

 

 

 

 

 

Segue abaixo, tabela para visualização dos hábitos alimentares das entrevistadas: 

Tabela 01: Hábitos alimentares das entrevistadas 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento das estudantes “A”, “B” e “C” a 

partir do relato de consumo das mesmas, identificar quais são os fatores que interferem no 

processo de compra, assim como qual é o comportamento de compra de cada uma delas.  

Em relação a estudante “A”, identificou-se as seguintes características: Relação de preço e 

valor:  Não pesa tanto pois é muito influenciada pelos desejos momentâneos que a levam a 

priorizar mais a qualidade de marcas e serviços que por consequência na maioria das vezes tem 

um custo mais elevado. Compra mais coisas supérfluas devido às influências pessoais de desejo; 

não tem restrições de compra. 

Ao analisar o perfil da estudante “A” e associando o seu perfil de consumo com as informações 

anteriormente listadas podemos observar o comportamento de compra da estudante como 

“compra complexo” e compreender o fator psicológico de “aprendizagem” como o mais 

relevante. 

Além disso pode-se considerar o fator psicológico de aprendizagem como um dos 

impulsionadores de consumo da estudante “A” pelo fato da estudante estar sempre apta as 

experiências para construir suas próprias perspectivas sobre o produto.  

 

Em relação a Estudante “B”, identificou-se as seguintes características: Relação de preço e 

valor: Preza pela qualidade, mas não se importa em comprar coisas por um preço mais elevado. 

Compra mais coisas supérfluas; Restrições de compra: Não possui restrições de compra. 

A estudante “B” por sua vez tem seu perfil de consumo associado pelo comportamento de 

consumo com “dissonância cognitiva reduzida”.  

O fator que mais influencia a estudante são os fatores de “ocupação” e de “idade e estágio no 

ciclo de vida”. Uma vez em que a estudante “B” divide sua rotina entre faculdade e estágio e 

por consequência tem pouco tempo livre no dia a dia e a busca por praticidade é de extrema 

relevância quando se trata de alimentação, impulsionando a mesma por alternativas como fast 

foods entre outros. 

Em relação a Estudante “C’, as seguintes características: Relação de preço e valor: Geralmente 

prioriza mais as questões de preço do que de valor, mas tem exceções; compra coisas mais 

necessárias; tem restrições de compra.  A estudante “C” possui um comportamento de compra 

“habitual”. 

Quanto ao fator de influência no processo da compra, o mais relevante que pode ser identificado 

na estudante “C” é o fator pessoal de “situação financeira”. Por ter algumas limitações na hora 

da compra as suas escolhas são afetadas para se adequarem ao “orçamento” pré-determinado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise do perfil de consumo de cada uma das estudantes universitárias que foi 

exposto ao longo do trabalho, e em diálogo com bases teóricas de estudos sobre o 

comportamento do consumidor, pôde-se constatar que apesar de possuírem uma série de fatores 

em comum, como morar juntas, estudar na mesma faculdade e possuir uma faixa etária 

semelhante, as jovens possuem comportamentos e motivações de consumo diferenciados. 

Enquanto a Estudante A está sempre aberta a novas possibilidades de experiência de consumo 

estando mais vulnerável às compras por impulso, a Estudante B já se diferencia por uma escolha 

de consumo mais associada a praticidade e por não possuir tanto tempo livre pode estar também 

suscetível as escolhas por impulso, e, por sua vez a Estudante C é a que mais se aproxima de 
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atitudes de consumo consciente pois por fatores financeiros ela analisa cada item a ser 

comprado e cada escolha de consumo a ser feita de forma mais cuidadosa diferente das suas 

companheiras Estudantes A e B. 

 

Portanto, é notório que neste caso analisado a Teoria do Gosto de Bourdieu se vê presente na 

perspectiva de que as atitudes de consumo das estudante não são totalmente livres a elas, se 

relaciona ao Habitus, pois mesmo que inconscientemente os fatores circunstanciais e 

particulares da vida de cada uma delas afetava diretamente suas atitudes de consumo. 
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