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Resumo 

Estudo do Comportamento do Consumidor em um circuito de compras, realizado por meio da 

análise e observação da compra de uma mulher casada e com filhos na franquia da Cacau Show, 

localizada na cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia, sob a base da Teoria Behaviorista e da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow. Os resultados foram obtidos a partir da apuração entre 

teoria e prática, o que permitiu identificar os momentos que a mulher estudada agiu por estimulo 

ou impulso na ação de compra. 

 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Estimulo; Impulso; Teoria Behaviorista. 

 

Apresentação 

O Comportamento do Consumidor está além da relação de troca de produtos ou serviços 

de marketing. Esse estudo avalia como o consumidor é influenciado nas suas ações aos esforços 

do marketing, possibilitando assim a sobrevivência da marca no mercado. Os conceitos sobre 

marketing, comportamento do consumidor, ciclo de vida familiar e as suas classificações, em 

consonância com a Teoria Behaviorista, que por meio de impulsos e estímulos é analisado o 

comportamento humano, dará apoio a observação realizada na franquia da Cacau Show na 

cidade de Santa Maria da Vitória - Ba. 

O propósito do trabalho é avaliar o comportamento de uma mulher casada e com filhos 

no circuito de compras, para permitir e verificar se procede a base da Teoria Behaviorista. Os 

objetivos específicos são: verificar se a teoria Behaviorista e a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow se aplicam ao comportamento de compra da mulher observada; 

identificar se a mulher possuía a decisão de compra definida antes de entrar na loja; observar 

os impulsos de compra no ponto de venda e identificar os estímulos que levaram a ação de 

compra. 
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Na primeira seção há uma breve retomada dos conceitos de Marketing, Comportamento 

do Consumidor, Ciclo de vida Familiar, Teoria da Hierarquia das necessidades de Maslow e a 

Teoria Behaviorista. Na seção seguinte, a metodologia adotada. Logo após, estão as 

informações da loja, o circuito de compras, os resultados adquiridos e  por fim, as conclusões 

sobre este trabalho acadêmico.  

 

Pressupostos Teóricos 

Nesta seção, serão apresentados conceitos de Marketing, Comportamento do 

Consumidor, Ciclo de Vida Familiar e suas classificações, a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow e a Teoria Behaviorista para dar suporte aos estudos e pesquisa deste 

trabalho. 

 

Marketing e o Comportamento do Consumidor 

O marketing está relacionado à satisfação das necessidades e desejos dos clientes 

“compreender as necessidades e os desejos dos clientes nem sempre é uma tarefa fácil. Alguns 

consumidores têm necessidades das quais não têm plena consciência ou não conseguem 

articular essas necessidades”. (KOTLER, 2000, p.43). Portanto, é tarefa dos profissionais de 

marketing identificar quais as reais necessidades do cliente para que eles sintam-se satisfeitos 

e plenamente atendidos. Esse é um requisito muito importante porque cliente satisfeito é cliente 

feliz e isso o torna um consumidor fiel e estimulado a voltar a consumir o produto ou serviço. 

De forma que estabelece um relacionamento de troca, em que organização e cliente ganham 

nessa relação, é o que diz Las Casas (2007, p.15): 
“Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 

às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo 

e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 

causam no bem-estar da sociedade”. 

 

Os consumidores são pessoas atentas à realidade as quais possui diversos meios para se 

informar sobre os produtos que deseja possuir. Kotler (2000, p. 69) assevera que “os clientes 

de hoje são mais difíceis de agradar. São mais inteligentes, mais conscientes em relação aos 

preços, mais exigentes, perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas 

iguais ou melhores”. “Entender o comportamento do consumidor e ‘conhecer os clientes’ não 

são tarefas simples. Os clientes podem dizer uma coisa e fazer outra” (KOTLER, 2000, p.182).  

O comportamento do consumidor é definido como as atitudes físicas e mentais 

realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, 

como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). “Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, 

divertir-se ... é viver. ” KARSAKLIAN (2000; p.11). Nessa perspectiva, o estudo do 

comportamento do consumidor refere-se à avaliação de consumo de produtos ou serviços que 

através da identificação das necessidades permitem satisfazer seus desejos. Cobra (2000, p. 61), 

afirma que “as pessoas não compram produtos ou serviços, compram a satisfação das 

necessidades e principalmente, a realização de desejos”. 
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“As características do comprador e seus processos de decisão levam a certas decisões 

de compra. A tarefa do profissional de marketing é entender o que acontece no 

consciente do comprador entre a chegada do estímulo externo e a decisão de 

compra”.  (KOTLER, 2000, p.182)  

  

Kotler (2000, p. 183) ressalta ainda que “o comportamento de compra do consumidor é 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores culturais exercem 

a maior e mais profunda influência”. Solomon (2002, p. 63) acrescenta que “um fator que 

determina como o estímulo será interpretado; é sua suposta relação com outros eventos, 

sensações ou imagens”. Às vezes os indivíduos comportam-se nas ações por impulso, quando 

é motivado a adquirir um produto ou serviço, podendo ser caracterizado como hábitos do dia-

dia, nesse caso o ambiente externo influencia também as suas decisões. Para Kotler (1998), um 

motivo ou impulso é uma necessidade que está pressionando suficientemente para levar uma 

pessoa a agir. 
“O impulso [...] é entendido como a consequência de uma necessidade. A fome, por 

exemplo, é um impulso, consequência da necessidade de alimento. O impulso é a fonte 

de energia dos motivos de sobrevivência. Difere do motivo por que não dá direção 

definida ao comportamento, sendo apenas seu ativador”. (BRAGUIROLLI, et al, 

1995, p. 79). 

 

A compra por impulso, consequentemente, é instigada por um estímulo de necessidade 

intrínseco que resulta em uma ação que gera alterações de humor, prazer e satisfação. 

 

Ciclo de Vida Familiar 

Ao incorporar estilo de vida, renda e os diferentes padrões de gastos de acordo com as 

transições na estrutura familiar, o conceito de ciclo de vida familiar é uma ferramenta útil para 

explicar o comportamento do consumidor (SCHANINGER; DANKO, 1993 apud SARAIVA 

JUNIOR; TASCHNER, 2006).  

De acordo com Karsaklian (2000),  o ciclo de vida familiar é composto por 9 (nove) 

classificações são eles: jovem solteiro morando sozinho; jovens casais sem filhos, adultos 

casados com filhos com menos de 6 anos, adultos  casados com filhos com mais de 6 anos, 

casais idosos com a responsabilidade de filhos, casais idosos sem a responsabilidade dos filhos 

e com o chefe de família ativo, casais idosos sem a responsabilidade de filhos e com o chefe de 

família inativo, idoso sozinho e ativo, idoso sozinho e aposentado.  

Karsaklian (2000, p. 196) ainda afirma que “a natureza e a composição da unidade 

familiar se conjugam com o ambiente sociocultural para desenhar um quadro de vida e um 

modo de repartição do poder e do prestígio entre seus diferentes membros”. A família é o 

principal grupo que influencia o comportamento do consumidor, os membros familiares 

possuem a capacidade de moldar opiniões e as necessidades de consumo devido ao convívio 

direto e por viver no mesmo meio, construindo assim os hábitos de consumo. 

 

Teoria Behaviorista  

A Teoria Behaviorista faz parte das teorias motivacionais que estuda o comportamento 

humano. Ela aborda a importância do impulso como resposta a um estímulo externo, 
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sinalizando que a efetivação da ação, está ligada a um comportamento previsível, que é de agir 

sobre a motivação do impulso, é o que afirma   Karsaklian (2000, p.23) “O behaviorismo 

considerou todo o comportamento como uma função do impulso [...] e do hábito. O impulso 

leva o organismo cegamente à ação. Os hábitos são criados pela contiguidade da resposta ao 

reforço. A presença do reforço reduz o impulso”. 

Um breve apanhado sobre a teoria Behaviorista: 
John Broadus Watson é considerado o fundador da teoria behaviorista e defendia que 

a conduta (ou comportamento) dos indivíduos é tão passível de observação, controle 

e previsão como o objeto de outras ciências, naturais e exatas. Porém, um teórico 

behaviorista mais conhecido e utilizado por pensadores da psicologia do consumo 

chamado Ivan Pavlov, que através de experimentos com animais, mostrou a 

possibilidade de condicionamento do comportamento destes. Adestrando-os a sentir 

fome através de determinado estímulo provocado. A Teoria Behaviorista nos diz que 

o reflexo (ou instinto) é uma conduta inata, uma resposta do indivíduo não pré-

condicionada enquanto o comportamento (Behavior, em inglês) se dá quando o 

indivíduo está condicionado por algum estímulo exterior (RIES, 2006, apud 

DUARTE e VASCONCELLOS, p.01) 

 

O estímulo, elemento básico da aprendizagem, pode trazer um grande efeito acerca das 

decisões e atividades seguintes dos consumidores (SAMARA; MORSCH, 2005). De forma que 

o consumidor ao ser estimulado dar uma resposta aos estímulos externos efetuando a compra. 

 

Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

Todos ser humano é consumidor. Sempre estão com necessidade de adquirir algo que 

satisfaça algum desejo. O ato da compra não surge ao acaso, existe uma série de fatores que nos 

impulsionam a efetivar uma ação de compra. Hawkins et al, (2007) argumentam que a 

motivação é a força motriz que ativa o comportamento. Quando associada a personalidade, o 

indivíduo reflete as tendências comportamentais, de acordo com suas preferências e 

identificações, ele desenvolve atração por determinados tipos de produtos. Em seguida, a 

emoção que são sentimentos fortes, e que em sua maioria, afetam o comportamento, quando 

agrupados aos motivos, a personalidade e aos fatores externos, são responsáveis por determinar 

uma ação de compra. 

Para essa compreensão, toma-se como ponto de referência, a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow, desenvolvida por Abraham Maslow. A teoria define cinco motivos 

para a compreensão das necessidades humanas: I Fisiológicas; II Segurança; III Afeto; IV 

Estima e V Auto Realização (KARSAKLIAN, 2000). Ademais, a hierarquia segundo 

Karsaklian (2000) baseia-se nos seguintes princípios: 

• Todos os seres humanos têm necessidades com graus de importância diferentes, podem 

assim serem dispostas como uma hierarquia de prioridades. 

• A princípio, os indivíduos satisfazem aquilo que é imediato, para depois sanarem 

demandas mais complexas. 

• Satisfazendo as necessidades básicas, fisiológicas ou segurança, o indivíduo busca 

satisfazer as necessidades que dependem de mais tempo ou maior investimento. 
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                       Figura 01: Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

Fonte: Acervo próprio (2018) 

 

Por meio da Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow é possível aprofundar a 

pesquisa com ênfase no topo da pirâmide, para verificar se o consumo do chocolate se relaciona 

com a necessidade de autorrealização. Tendo em vista o chocolate ser um produto derivado, 

seu consumo deixa de ser uma necessidade fisiológica e passa a ser uma realização pessoal. 
 

 

 

Metodologia 

O método foi aplicado em duas etapas, no dia 12 de março de 2018, a primeira parte foi 

realizada presencialmente em uma conversa com a mulher a ser observada, explicando toda a 

dinâmica do processo. Após a confirmação da participante, um questionário com perguntas 

abertas sobre as características de consumo foi entregue. As respostas foram devolvidas 

posteriormente, no dia 14 de março de 2018, através da ferramenta de áudio do Whatsapp. 

A segunda parte aconteceu na verificação do circuito de compra (item 4.5), que ocorreu 

no dia 24 de março de 2018, por meio de 1 celular e uma câmera fotográfica. O celular foi usado 

fazer o registro fílmico, a câmera para realizar os registros fotográficos. Utilizaram-se, também, 

blocos de anotações com canetas, para fazer apontamentos sobre as observações e análises. No 

dia das compras, foi mantido distância da participante, apenas a observação foi realizada, para 

não influenciar ou interferir no comportamento de compra. 

Para a observação do circuito de compra da mulher casada e com filhos, foi escolhida a 

pesquisa qualitativa, que teve como aporte teórico a Teoria Behaviorista (item 3.3) com ênfase 

na Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow (item 3.4); para a metodologia, esses 

recursos foram norteadores para averiguar se os conceitos das teorias se aplicam ao estudo.  

O recurso da pesquisa qualitativa, atende as necessidades da proposta, “a pesquisa 

qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (GERHARDT, T. 

E. et al., 2009, p. 32).  

 

Discussão dos Resultados 

 

Nesta seção, serão apresentados os principais achados da pesquisa ora realizada.  
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Circuito de compra na loja Cacau Show 

A análise sobre o comportamento do consumidor teve como estudo uma consumidora 

mulher, sendo efetuada da seguinte forma: uma breve descrição sobre o ponto de venda; perfil 

da consumidora observada; os relatos e observações sobre os resultados da pesquisa e a 

metodologia aplicada ao circuito de compras da páscoa. 

 

 

 

Ponto de Venda 

A loja da Cacau Show situada em Santa Maria da Vitória- Bahia (SaMaVi), é uma 

Franquia da rede Cacau Show. As lojas franqueadas da marca seguem um padrão criterioso, 

para manter a mesma qualidade em serviço ao público, com finalidade de estabelecer um 

modelo de padronagem em todas as lojas do país, está localizada na avenida mais movimentada 

do centro da cidade. A loja, assim como as demais franquias, para o mês de março, está decorada 

para a data comemorativa da páscoa. Essa é a data mais esperada no ano para os comércios do 

segmento de chocolate. As disposições dos produtos da loja criam uma identidade visual, os 

elementos do ambiente físico como decoração da vitrine, cores, cheiro, iluminação, som 

ambiente e a temperatura servem de estímulo aos consumidores de chocolate. 

O merchandising é um requisito importante para tornar a loja atraente. De acordo Cobra 

(1994, p.75) merchandising é “o conjunto de técnicas responsáveis pela informação e 

apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal que acelere sua rotatividade”. O 

ponto de venda torna-se determinante sobre a efetivação da ação de compra, toda a sua estrutura 

favorece como estímulos e impulsos ao consumidor. “Como você pode ver, nossos sentidos são 

incrivelmente importantes para nos ajudar a interpretar o mundo à nossa volta, e por sua vez, 

desempenham um papel crucial no nosso comportamento” (LINDSTROM, 2009, p. 128). 

 
Figura 01: Fachada da loja 
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Foto: Acervo próprio (2018) 

 

A fachada da loja (figura 01) chama a atenção das pessoas que transitam pela avenida; 

as cores utilizadas “marrom e branco” remetem ao chocolate; os produtos visíveis pela vitrine 

atraem o consumidor. 

 
Figura 02, 03 e 04: Parte interna da loja 

Foto: acervo próprio (2018) 

As prateleiras da loja são posicionadas em pontos estratégicos, proporciona a 

visibilidade geral dos produtos e permite que os clientes locomovam de forma tranquila. A 

disposição dos produtos é de fácil acesso e a climatização deixa o ambiente bastante 

harmonioso. 
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Compras de Páscoa 

De acordo Tomazele et al, (2012), um dos motivos do chocolate ser tão consumido está 

na sua composição, por possuir substâncias químicas que fazem com que o neurotransmissor 

ligado ao cérebro aumente a produção da serotonina necessária para o corpo e responsável por 

dar sensação de prazer e felicidade, como também a endorfina que possui a capacidade de 

liberar e estimular o humor.  Por isso, após o primeiro consumo tem-se a vontade de repetição, 

aumentando assim o desejo e o impulso pelo alimento.  

 

Objeto de estudo: mulher casada e com filhos 

Juliana Estrela Torres reside na cidade de São Félix do Coribe, cidade vizinha à Santa 

Maria da Vitória. É casada, tem 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 7 anos, sua 

profissão é fisioterapeuta e trabalha no posto de saúde da sua cidade. Ela se considera 

consumidora de chocolate, sentindo-se realizada e com bastante prazer, identificando a si 

mesma como chocólatra. É cliente da Cacau Show desde a inauguração da loja, sendo uma das 

primeiras clientes, quando na cidade não existia ainda a franquia comprava na cidade de 

Salvador. 

Ela se locomove para a loja com o carro da família, as compras normalmente são para 

o próprio consumo dos familiares, não possuindo estimativa de preço, dependendo muito do 

que deparar na hora. Opta por ir sozinha e não com os filhos pelo fato de desejarem tudo o que 

avistarem pela frente, levando-os somente às vezes. Prefere a Cacau Show pela qualidade do 

produto, além disso a loja possui fácil acesso por estar localizada no centro da cidade, ambiente 

agradável, climatizado e além disso o atendimento influencia no ato da compra por possuir 

atendentes que explicam necessariamente bem sobre cada item. Às vezes, não encontra o 

produto preferencial, mas, pela qualidade do atendimento, acaba levando outros produtos que 

os substituem, sentindo-se satisfeita no ato da compra. Deseja sempre os chocolates ao leite, 

principalmente o la creme. 

Na compra de Páscoa, pretende comprar chocolate diet em barra, ovos de páscoa e o la 

creme. Torres possui o hábito de consumir chocolate durante todo o período do ano, porém, no 

mês da Páscoa se sente motivada a consumir em maior proporção. Os brindes nas datas 

comemorativas influenciam na sua compra pois muitas vezes deixa de levar o chocolate que ela 

realmente interessa para levar um outro que tenha brinde, de maneira especial essa escolha é 

por causa dos seus filhos.  

 

Circuito de Compras: dia de compra Loja Cacau Show em Santa Maria da Vitória- Bahia 

 O circuito de compras foi o momento ápice para fazer a observação das compras, com 

a finalidade de relacionar a teoria com a prática. Assim, no dia 24 de março de 2018, sábado, a 

mulher casada com filhos, Juliana Estrela Torres, realizou suas compras na loja da Cacau 

Show na cidade de Santa Maria da Vitória – Bahia, das 10h18 às 10h25 com duração de 7 

minutos. A participante levou sua família (esposo e 2 filhos) para a escolha dos produtos de 

páscoa. 
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Figura 05: Registro da compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Acervo 

próprio (2018) 

 

 

 

 

A compra foi realizada em um clima de descontração e tranquilidade, houve interação 

entre a família durante todo o ato da compra. A figura da mulher era central, o esposo dirigia-

se a ela para mostrar as novidades e produtos que o interessava, assim como as crianças, em 

resposta, a mulher concordava com as escolhas ou apontava outras sugestões, sendo a principal 

influenciadora nas decisões de compra.  

O esposo foi o primeiro a decidir sobre o produto, escolhendo o ovo de páscoa La creme, 

“branco com leite”. Sua escolha foi imediata e sem comparativos com os demais produtos da 

mesma linha. A postura de Torres foi se inteirar das promoções com as atendentes da loja, 

buscando adequar os gostos da família com os produtos disponíveis, sua escolha de compra foi 

pelo ovo de páscoa la creme. 

As crianças ficaram livres para tocar nos produtos, o contato foi sem intervenção dos 

pais. Para a filha menor, o contato foi lúdico e divertido, com clima de brincadeira, ocasionando 

nas escolhas de chocolates em formatos de coelhos na embalagem “cacau magia”. Já o filho 

mais velho, optou por chocolate em formato de coelho em tamanho maior que o de sua irmã, 

porém, da mesma versão “cacau magia”. 

Torres deixou claro para as crianças que a avó e madrinha deles viriam na loja em outro 

momento para levar os ovos da páscoa. As crianças selecionaram os ovos a partir dos brindes 

que acompanhava a embalagem, deixando-os reservado com as atendentes. 
 

 

 

 

Figura 06: Registro do final das compras 
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                           Foto: Acervo próprio (2018) 

 

Ao final das compras, o esposo foi o comprador, aquele que pagou por todos os 

produtos, dando um total de cento e dez reais. Enquanto as atendentes embalavam os produtos, 

a família ficou observando novas possibilidades de compras, dirigindo os olhares para produtos 

diferentes aos selecionados por eles (esse período teve duração de 11 minutos).  

O esposo pegou a filha menor ao colo, mostrando os produtos que ficavam nas 

prateleiras em cima, que estavam fora do alcance da criança. O pai explicou os detalhes da 

embalagem e tirou algumas dúvidas da menina. Foi um ato carinhoso e dinâmico. No outro 

canto da loja a mulher observava junto com o filho maior outros produtos, interagindo de forma 

semelhante ao esposo. 

Por fim, a atendente pediu que a família aguardasse na loja, para a chegada do coelho 

gigante (mascote da loja), isso devido a empresa reconhecer a importância dessa família, como 

seu primeiro cliente na franquia em SaMaVi, segundo a fala do dono da loja (Kleber Frois). O 

encontro das crianças com o coelho foi relevante para a família, principalmente para as crianças. 

Esse momento foi registrado por meio de fotos. 

 

 

 

 

Conclusão 

Diante do estudo realizado, foi possível observar o comportamento de compra do 

consumidor, em que ficou evidenciado que a Teoria Behaviorista se aplica em alguns momentos 

da compra: Torres e o esposo já estavam decididos a levar chocolates do sabor la creme, 
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contudo a escolha foi adaptada as compras de Páscoa sendo estimulados a adquirir produtos em 

formatos de ovos, rompendo com a lista prévia de compras apresentada no questionário, em 

que a participante relatou comprar la creme e o chocolate diet em barra.  Foi observado que 

Torres não levou um dos itens citados “diet em barra”, entretanto este produto estava nas 

prateleiras da loja, isso fez com que não ficasse evidente os fatores que a influenciaram a deixar 

de levar o produto, podendo ser dispersão de atenção, fatores econômicos ou outros motivos 

não percebidos. Ao analisar a ação de compra a Teoria não se aplica no momento da compra, 

pois, a mulher e o esposo não foram impulsionados a adquirirem novos produtos ou mudarem 

os sabores preferidos. 

As crianças tanto na escolha dos produtos comprados pela família quanto aos escolhidos 

para presente, foram escolhas aleatórias, deixando o estímulo e os impulsos da loja 

sobressaírem e serem deterministas nas compras. Fica evidente que as crianças, para o estudo 

são mais propícias a serem influenciadas a comprar por impulso, atestando a comprovação da 

Teoria Behaviorista. 

Na entrevista, Torres relata que se sente realizada ao consumir chocolate “Cacau Show”, 

sendo esse um fator determinante na ação da compra, o que conduziu a constatação que a Teoria 

da Hierarquia das Necessidades de Maslow se aplica ao presente estudo, quando se refere às 

necessidades de autorrealização. Para identificar os estímulos que conduziram a mulher no ato 

da compra será necessário um novo estudo, que permita verificar quais os reais fatores que a 

levaram a não seguir a lista prévia de compras.  
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