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Resumo: Esse artigo tem como objetivo apresentar uma análise do processo de decisão 

de compra de smartphones e os critérios mais relevantes que determinam a compra do 

aparelho pelos jovens. Essa pesquisa teve como público-alvo os universitários de Vitória 

da Conquista – BA e utilizou a metodologia de pesquisa exploratória, com abordagem 

quantitativa. Na fase de pesquisa de campo, optou-se pela utilização de questionários, 

como instrumento de coleta de dados primários. Os resultados evidenciaram a existência 

de critérios mais determinantes no processo de decisão de compra dos universitários. 

 

Palavra-chave: comportamento do consumidor, smartphones, universitários. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O comportamento do consumidor é um ponto fundamental do marketing atual. 

Entender como esses indivíduos pensam é essencial para o direcionamento dos 

investimentos da empresa. Já há algum tempo, a preocupação com as opiniões dos 

clientes vem crescendo e, hoje em dia, já se entende que as empresas devem se adaptar ao 

cliente e não o contrário. Com o avanço da tecnologia, as plataformas de comunicação 

permitem um contato maior entre usuário e empresa e, com isso, o cliente tem cada vez 

mais voz ativa e força para impor seus desejos e satisfazer suas necessidades.  

Para se comunicar, quase sempre, é necessário um aparelho celular como 

ferramenta para a comunicação. E a partir do desenvolvimento da tecnologia, os 
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aparelhos têm sido equipados com cada vez mais funções e o desejo de compra dos 

smartphones é ampliado pela vontade de estar atualizado, integrado e acompanhando as 

tendências e o modismo do mundo digital. 

De acordo com Rocha e Christensen (1999), o comportamento do consumidor é 

um dos temas mais complexos da teoria de marketing. Em outas palavras, o 

comportamento do consumidor envolve pensamentos e sentimentos em um processo 

dinâmico de interações e trocas. Esse comportamento será influenciado por diversos 

fatores, no qual Kotler (1998) afirma que existem quatro condições psicológicas 

importantes para a escolha do consumidor, que são as percepções, a motivação, a 

aprendizagem e as crenças. 

Tendo em vista a importância e a necessidade dessa discussão, este artigo 

apresenta como principal objetivo analisar os motivos que levam os universitários da 

cidade de Vitória da Conquista – BA, com faixa etária entre 18 e 40 anos, a consumirem 

smartphones.  

Com uma metodologia exploratória e descritiva, foram obtidos dados primários 

coletados a partir de uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa, onde foram 

aplicados questionários a 377 estudantes. 

 

2. O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

De acordo com Richers (1984), o comportamento do consumidor é caracterizado 

pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/ 

serviços para a satisfação de necessidades e desejos. Contribuem também com essa ideia 

Kotler e Keller (2006), ao afirmarem que uma vez que o propósito do marketing se centra 

em atender e satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores, torna-se 

fundamental conhecer o seu comportamento de compra.  

       O comportamento do consumidor é um dos temas mais complexos da teoria de 

marketing. E por isso, para “desvendar os pensamentos e análises dos indivíduos no 

processo de compra, recebe contribuições de várias áreas, como psicologia (geral e 

social), sociologia, antropologia social e economia” (ROCHA & CHRISTENSEN, 1999). 

Nessa perspectiva, entender o processo de compra do consumidor é essencial, pois ajuda 

as pessoas a compreenderem seu próprio comportamento frente ao consumo e o que as 

levam a fazer suas futuras escolhas, e também é muito conveniente para as empresas que 

podem desenvolver seus produtos, serviços e sua comunicação de modo que 

correspondam ao processo de escolha dos clientes. 

Para Solomon (2002), o comportamento do consumidor é entendido como o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 

usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos. De acordo com Sheth et. al. (2001), o comportamento do cliente é 
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definido como as atividades 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.  

O comportamento do consumidor não se resume ao que acontece no instante em 

que ele entrega dinheiro e, em troca, recebe uma mercadoria ou serviço. Uma visão mais 

abrangente enfatiza esse processo incluindo as questões que os consumidores consideram 

antes, durante e depois da compra, e esse deve ser um processo contínuo. 

 

3. TEORIAS PSICOLÓGICAS E MOTIVAÇÃO 

 

Segundo Kotler (1998), existem quatro importantes fatores psicológicos que 

influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, percepção, aprendizagem e 

crenças e atitudes. Todas as teorias consideram que o ato de comprar tem como ponto de 

partida a motivação para atender a uma necessidade que, inicialmente, desperta um 

desejo, o qual será atendido de uma forma específica, determinada pelas preferências, que 

estão diretamente relacionadas ao autoconceito. Sant’Anna (1989) diz que, para que um 

consumidor tome a decisão de compra é preciso que na sua mente se desenvolvam os 

seguintes estados: existência de uma necessidade, consciência desta necessidade, 

conhecimento do objeto que a pode satisfazer, desejo de satisfazê-la e decisão por 

determinado produto.  

Como já citado, de acordo com Kotler “um motivo ou impulso é uma necessidade 

que está pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir” (1998, p.173).  

Dentre os diversos estudos e teorias acerca desse comportamento de compra, a psicologia 

tem um papel de extrema importância. Para Maslow (2000), um dos principais teóricos 

da psicologia humanista, as necessidades humanas são organizadas numa pirâmide de 

hierarquias, partindo das mais urgentes às menos urgentes. Os estudos dizem que cerca 

de 1% da população alcançam o topo da pirâmide, a auto realização. Maslow (2008) 

chegou a esta conclusão buscando responder por que as pessoas são guiadas por certas 

necessidades em ocasiões específicas. 

Desenvolvida pelo psicólogo Frederick Herzberg (BERGAMINI, 1989), a teoria 

dos dois fatores se divide entre insatisfatórios (aqueles que causam a insatisfação) e 

satisfatórios (aqueles que causam a satisfação). São duas as implicações de tais teorias: 

primeiro, devem-se evitar os fatores que causam a insatisfação; depois, identificar os 

fatores que causam a satisfação.  

Já Sigmund Freud, buscou em seus estudos acerca da psique humana, psicologias 

reais que moldam o comportamento das pessoas, e revela que esses comportamentos são 

inconscientes. Assim, Freud (apud KOTLER E KELLER, 2006) conclui que, as forças 

psicológicas que formam o comportamento dos indivíduos e os que os faz escolher uma 
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determinada marca, são basicamente inconscientes e que ninguém chega a atender por 

completo as próprias motivações. 

       

4.  O NOVO CONTEXTO DO CONSUMIDOR 

 

De acordo com o autor Mainardes (2006), associada à comunicação imediata, 

online, aparece a abertura dos mercados. Podemos comprar na esquina de casa ou em 

qualquer país, o que varia é o tempo da entrega dos produtos que, às vezes, é apenas uma 

questão de horas. Nessa nova conjuntura, o consumidor tornou-se um cidadão muito bem 

informado, exigente e com incontáveis opções de compra dentro de uma economia 

globalizada.          

Mainardes (2006) afirma que esse contexto trouxe mais respeito, cuidado e 

responsabilidade por parte das empresas com o consumidor, desencadeando mudanças na 

mídia, nos hábitos de consumo, nas relações comerciais e institucionais. Tornou-se muito 

mais difícil vender para este cidadão mais exigente e preparado. Segundo Zenone (2001), 

a empresa centrada no cliente poderá construir relações de confiança e credibilidade com 

seus consumidores, com o objetivo de juntos encontrarem soluções que agreguem valor 

aos negócios de seus clientes, fazendo com que estes sejam mais lucrativos. Essa empresa 

usará de todos os meios para estimular, incrementar e desenvolver o relacionamento com 

a sua clientela, por meio das tecnologias disponíveis, e mantendo com ele um contato 

individualizado. Dessa maneira, a empresa focada no cliente medirá seu desempenho 

mediante a permanência de seus consumidores, pela repetição de suas compras, por meio 

de indicações e referências e também pelo número de clientes perdidos para a 

concorrência. 

Partindo dessa perspectiva, Rust, Zeitham e Lemon (2001) reforçam a importância 

de construir o valor da retenção de clientes, em que o impacto da retenção deve focalizar 

o relacionamento experimentado entre o comprador e a empresa, visando atingir a alta 

qualidade proveniente da oferta da empresa. 

Dessa forma, as estratégias para satisfação das necessidades e dos desejos dos 

consumidores também devem ser dinâmicas e suscetíveis a alterações ao longo do tempo. 

“O ciclo do produto é muito curto, levando as empresas a um processo de inovação 

contínuo através de novos produtos, novas versões, novas marcas e novas estratégias” 

(PETER & OLSON, 2005). 

Seguindo essas circunstâncias de globalização e comunicação imediata, dados da 

Fundação Getúlio Vargas - FGV (2016) dizem que, quanto ao consumo dos celulares 

smartphones, o Brasil chegou a 168 milhões de aparelhos em uso, um crescimento de 9% 

em relação a 2015, quando a base instalada era de 152 milhões de celulares inteligentes.  

 De acordo com o estudo da FGV, a expectativa é de que, nos próximos dois anos, 

o país tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos consumidores, em um 
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crescimento de 40% em relação ao momento atual. Esse cenário, para Meirelles (2016), 

está sendo motivado pelos usuários jovens, principais consumidores. 

 

5.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para elaboração da pesquisa foram utilizados os métodos exploratórios e 

descritivos, com uma pesquisa de campo por meio de uma pesquisa quantitativa e 

baseada em dados. Foram aplicados, no ano de 2016, questionários estruturados a 

estudantes entre 18 e 40 anos dentro das seguintes faculdades: Faculdade de Tecnologias 

e Ciências - FTC, Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, Faculdade Mauricio 

de Nassau, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Instituto Federal da 

Bahia – IFBA e Faculdade Santo Agostinho. Os questionários continham questões 

estruturadas que foram respondidas pelos alunos das referidas instituições. 

As faculdades pesquisadas contam com um total de estudantes na faixa etária 

desejada de cerca de 17.912 alunos, e mediante cálculo amostral, concluímos que o 

número de participantes a ser pesquisado para obtenção de uma resposta mais clara deve 

ser de 377 estudantes divididos entre as instituições. A margem de erro da pesquisa é de 

5% para mais ou para menos, e a confiabilidade é de 95%.  

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nos dias atuais, segundo o IBGE, os celulares smartphones já ocupam a primeira 

posição em aparelhos eletrônicos para acessar a internet. Em outubro de 2016, o site do 

jornal Estadão divulgou uma pesquisa do estudo Global Mobile Consumer Survey (2016), 

estudo da consultoria Deloitte que avalia o hábito de consumo de equipamentos e 

serviços de tecnologia móvel, e foi revelado que 80% dos brasileiros já usam 

smartphones em seu dia a dia, o número é próximo à média global, de 81%. 

Dos 377 estudantes entrevistados, 98% afirmaram ter celular smartphone e apenas 

2% não possuem. Esses números comprovam o crescimento constante e grande adesão às 

novas tecnologias por parte dos universitários brasileiros, e acompanham os dados 

nacionais. 

           Com o também crescente número de modelos e marcas de smatphones, foi 

perguntado aos estudantes a respeito do tempo de troca de seus aparelhos, existem 

variações a depender de cada aparelho. O gráfico a seguir, nos mostra quanto tempo os 

jovens universitários de Vitória da Conquista – BA levam para trocar seus aparelhos. 
Gráfico 1: Tempo de troca do smartphones 
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3,39% 6,50%
8,76%

13,28%

68,08%

1 a 3 meses

4 a 6 meses

7 e 9 meses

10 e 12 meses

Mais de um ano

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 
 

Dos estudantes entrevistados 68% afirmaram que o tempo de troca de seus 

aparelhos é, em média, superior a 1 ano, 13% de 10 a 12 meses, 9% de 7 a 9 meses, 7% 

entre 4 e 6 meses e 3% dizem que trocam de 1 a 3 meses.  

        A respeito dos principais motivos de troca, o gráfico 2 nos aponta alguns destes 

motivos encontrados pelos entrevistados. 

 
Gráfico 02: Motivos para a troca do smartphone 

7,91%

31,36%

11,30%

41,81%

7,63% Acompanhar os lança-
mentos e novos modelos 
da marca

Interesse por outro mode-
lo, mas não acompanho a 
moda

Roubo ou perda

Defeito ou quebra do 
aparelho

Defasagem do aparelho 
em relação aos novos 
modelos

Outros

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 
 

           O gráfico 02 demonstra que o principal motivo de troca dos aparelhos para 42% 

dos respondentes é defeito ou quebra.  Em seguida, 31% indicaram trocar o aparelho por 

interesse em outro modelo, 11% trocam por roubo ou perda, 8% para acompanhar os 

novos lançamentos e os outros 8% por defasagem do aparelho. Já em pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC com a Market Analysis divulgada 
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em fevereiro de 2014, demonstra que 81% dos brasileiros trocam de celular sem antes 

recorrer à assistência técnica e em menos de 3 anos de uso.  

        Já no que diz respeito ao motivo da compra, os estudantes esclarecem no gráfico 3 

os seus principais. 
                                                 Gráfico 03: Critérios para escolha do aparelho 

59,49%

5,38%

25,78%

9,35%
Bom desempenho do 
produto

Estar atualizado e com o 
mais moderno smartp-
hone do mercado

Conf iabilidade da marca

Menor preço

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores,2016. 
          Na hora de efetuarem suas compras, 60% analisam o bom desempenho do produto, 

26% pensam na confiabilidade da marca, 9% olham o menor preço e 5% procuram estar 

com o mais moderno smartphone do mercado. 

         Para Kotler (2000, p.69), “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.”. 

        Em um momento em que o mercado apresenta tantos modelos, marcas e funções de 

smatphones, para que determinada empresa possa se destacar é essencial que ela tenha 

um diferencial. Muitas vezes, este pode ser por meio de novos produtos ou até mesmo de 

uma venda, e/ou pós-venda feita com qualidade e maior atenção para com o cliente.  

        Segundo Vavra (1993), o pós-venda aumenta a probabilidade de que os clientes 

atuais comprarão outros produtos da mesma empresa, em vez de procurarem um 

concorrente quando necessitam de tais produtos. O pós-venda também mensura a 

extensão da satisfação dos clientes pelos produtos ou serviços atuais. 

        
Gráfico 04: Preferência de Marca 
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19,49%

39,55%

40,96%

Sim, só compro de 
uma marca especif ica

Tenho uma marca 
preferida, mas troco 
se ela não atender 
minhas expectat ivas

Não tenho prefe-
rência, compro o 
modelo que me in-
teressar no momen-
to

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 

 

          Entre os entrevistados, os que afirmam que possuem uma marca favorita e só 

compram desta marca formam 20%, os que têm uma marca preferida, mas, que trocam se 

não atenderem suas expectativas são 40% e os que não têm nenhuma marca favorita 

forma 41%. O que aponta uma margem favorável para empresas em relação a captação 

de novos clientes, pois estes se mostraram receptivos as novas marcas. 

       Por meio da coleta de informações, o consumidor toma conhecimento de marcas 

concorrentes e seus atributos. Ele conhecerá somente um subconjunto dessas marcas 

(conjunto de conscientização). Algumas marcas atenderão aos critérios de compra iniciais 

(conjunto para consideração). À medida que o consumidor adquirir mais informações, 

apenas algumas permanecerão como concorrentes sérias (conjunto de escolha). E o 

consumidor fará sua escolha final a partir desse conjunto. (Kotler e Keller, 2006 p. 190). 
 

Gráfico 05: Participação de influenciadores na decisão de consumo 
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37,39%

31,73%

5,67%

25,21%
Sempre escolhe sozinho, pois sempre 
pesquisa e já tem uma opinião formada

Procura a opinião de pessoas do seu 
meio de convivência sobre determinado 
produto, amigos e parentes

Sempre escolho na loja com ajuda do 
vendedor

Pesquisa informações na internet

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 
 

Na hora de escolherem qual smartphone comprar, 37% sempre escolhem sozinhos, 32% 

procuram opinião de pessoas do seu meio de convivência, 6% escolhe com a ajuda do 

vendedor e 25% pesquisa informações na internet. 

         Kotler (1998, p.168) reforça que “as necessidades e os desejos das pessoas 

modificam-se ao longo de suas vidas”. Isso aponta para a existência dos ciclos de vida 

familiar, isto é, “conjunto de estágios pelos quais as famílias passam e que influenciam 

suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las”.  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6: Influência da Publicidade na decisão de consumo 
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25,78%

52,69%

21,53%
Sim, uma pro-
paganda bem 
feita pode me 
fazer comprar

Talvez me interesse 
ao ver uma propa-
ganda

Não, já tenho uma 
marca que sempre 
consumo

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 

 

Em relação à publicidade, 26% afirmam que uma propaganda bem feita pode 

influenciar o ato da compra, 53% dizem que talvez possam se interessar com a 

propaganda e 21% afirmam não se influenciar, pois já têm uma marca que sempre 

consomem.  

           Os clientes potenciais podem ser classificados como quentes, mornos e frios. A 

força de vendas entrega em contato com os clientes potenciais quentes e trabalha para 

convertê-los, o que envolve a realização de apresentações, respostas a objeções e 

negociação. (KOTLER, 2000, p.68)  

Kotler (2000) ainda afirma que: 
Não basta dominar as técnicas para atrair novos clientes; a empresa seve retê-

los. Muitas empresas possuem um alto índice de rotatividade de clientes – ou 

seja, conquistam novos clientes e perdem muitos deles. É como 

sistematicamente adicionar água a uma panela que possui um pequeno furo. As 

empresas de hoje devem dar mais atenção a seu índice de abandono de clientes. 

(KOTLER, 2000, p.69) 

 

Em resumo, este estudo apresentou dados concretos que foram mensurados e 

analisados, nos quais podemos ver, por exemplo, que 68% dos entrevistados trocam seus 

smatphones com mais de 1 ano de uso, e como principal motivo 42% afirmam ser defeito 

ou quebra do aparelho, uma maioria de 60% dos estudantes afirmam que o principal 

motivo de compra é o bom desempenho do produto, e 41% dizem não ter nenhuma marca 

favorita de aparelho.  

Na hora de escolherem qual smartphone comprar, 37% afirmam que sempre 

escolhem sozinhos, pois já têm uma opinião formada sobre o assunto e, por fim 53% 
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dizem que talvez possam se interessar por determinado produto através de uma 

propaganda. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como finalidade entender como funciona e quais as principais 

motivações de compra dos clientes. Com o estudo do comportamento dos estudantes 

universitários, e análises dos meios em que estes estão inseridos, buscamos uma resposta 

mais concreta sobre o tema, e com base nos estudos das teorias dos autores citados neste 

trabalho, pudemos entender o que leva os usuários modernos a adquirirem determinados 

smartphones.  

Sabemos que o comportamento do consumidor mudou, e mais do que nunca é 

importante saber o que cada consumidor busca no mercado. Neste caso, no mercado dos 

smartphones, para satisfazerem seus desejos e necessidades.  

 De acordo com a realização da pesquisa, buscamos entender os fatores que 

influenciam no consumo dos smartphones, alguns desses fatores são os econômicos e os 

culturais, pois depende muito da classe econômica que o consumidor pertence para poder 

usufruir dos aparelhos. O fator cultural, por sua vez, vai determinar o comportamento de 

cada grupo que o consumidor pertence.  
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