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RESUMO  

 

O Brasil é um dos grandes mercados de produção de cerveja no mundo. O clima quente auxilia 

no consumo de alguns tipos de cerveja e a grande disponibilidade de água auxilia na sua 

produção. O presente trabalho trata sobre o comportamento do consumidor no que se refere ao 

consumo de cervejas especiais e tem como objetivo definir os principais fatores envolvidos no 

processo de decisão de compra de cerveja especial, segmento que vem ganhando grande 

destaque nos últimos anos. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e bibliográfica, 

com o objetivo de determinar os fatores de influência no processo de consumo de cerveja 

especial. Para isso, elaborou-se um questionário, que foi distribuído pelo googleforms, sendo 

obtidas 63 respostas de consumidores. Os resultados obtidos indicaram que os consumidores 

de cerveja especial possuem um estilo de vida que favorece o consumo desse tipo de cerveja. 

Além disso, a busca por uma bebida de qualidade com variedade é uma das principais 

motivações no processo decisório de consumo de cerveja especial. Os amigos dos consumidores 

de cerveja especial são o principal grupo influenciador no consumo desse produto. Observou-

se, ainda, que após o consumo desse produto, seus consumidores se sentem satisfeitos e 

indicariam esse produto para outras pessoas. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Consumo. Cervejas especiais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Brazil is one of the largest beer production markets in the world. The warm weather helps in 

the consumption of some types of beer and the large availability of water helps in their 

production. The present work deals with the behavior of the consumer with regard to the 

consumption of special beers and aims to define the main factors involved in the decision 

making process to purchase special beer, a segment that has been gaining prominence in recent 

years. The methodology used was the exploratory and bibliographical research, with the 

purpose of determining the factors of influence in the process of consumption of special beer. 

For this, a questionnaire was elaborated, which was distributed by googleforms, obtaining 63 

responses from consumers. The results indicate that consumers of special beer have a lifestyle 

that favors the consumption of this type of beer. In addition, the quest for a quality drink with 

variety is one of the main motivations in the decision making process of special beer 

consumption. The friends of the consumers of special beer are the main group influencing the 

consumption of this product. It was also observed that after consumption of this product, its 

consumers feel satisfied and would indicate this product to other people. 

 

Keyword: Consumer behavior. Consumption. Special beers. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos grandes mercados de produção e de consumo de cerveja, o clima 

quente auxilia no consumo de alguns tipos de cerveja e a grande disponibilidade de água auxilia 

na produção da cerveja. Segundo pesquisa do BNDES, o Brasil é o terceiro maior produtor de 

cerveja no mundo, tendo produzido mais de 132 milhões de litros em 2012, ficando atrás de 

EUA e China (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014).  No mesmo estudo, porém, Cervieri Júnior et 

al. (2014) indicam que o consumo no país não possui grandes números, tendo muito espaço 

para crescimento. O consumo per capita do brasileiro é de aproximadamente 67 litros e ocupa 

a 24ª posição dos países com maior consumo do produto. 

O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, 

é suprir as necessidades gerando lucro (KOTLER; KELLER, 2012). Sobre esse preceito, de 

suprir necessidades gerando lucro, considerar o entendimento sobre as necessidades do 

consumidor é fundamental. As teorias sobre o comportamento do consumidor vêm para 

responder essa lacuna.  

Blackwell, Miniard e Engel (2005) definem comportamento do consumidor como uma 

série de processos envolvidos com a seleção, compra, consumo e descarte dos produtos, 

serviços e experiências para satisfazerem desejos e necessidades dos indivíduos. 

O presente trabalho trata sobre o comportamento do consumidor, mais especificamente 

sobre os fatores envolvidos no processo de decisão de consumo de cervejas especiais. O campo 

de estudo do comportamento do consumidor possui um caráter multidisciplinar, abrangendo 

diversas áreas do conhecimento. Diversas são as áreas do conhecimento que o comportamento 

do consumidor engloba, dentre elas, a racional econômica em que o consumidor parte de um 

padrão racional em relação ao consumo. As teorias psicanalíticas e a comportamental buscam 

explicar o comportamento do consumidor através de fatores cognitivos, motivacionais e 

emocionais. As teorias sociais trazem um entendimento da cultura e do social para o campo do 

estudo do consumo e a cognitivista, que é a mais recente, busca englobar diversos aspectos das 

demais teorias. 

Além das diferentes teorias que auxiliam no entendimento do comportamento do 

consumidor, Blackwell, Miniard e Engel (2005) trazem um modelo de tomada de decisão com 

sete estágios diferentes, são eles: reconhecimento da necessidade, busca de informações, 

avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-compra e o descarte. 

Kotler e Keller (2012) destacam a divisão dos fatores que influenciam no processo de compra 

em quatro grupos, são eles: fatores culturais, fatores pessoais, fatores sociais e fatores 



9 

 

psicológicos. Hoje em dia, vemos uma oferta cada vez maior de produtos diversificados, e com 

as cervejas especiais, não é diferente. 

As microcervejarias são responsáveis pelo aquecimento do mercado de cervejas 

especiais, visto que estas aumentaram a diversificação do produto no mercado, produzindo 

cervejas diversificadas com características sensoriais. O presente trabalho irá buscar 

compreender o comportamento de consumidor deste tipo de cerveja. Para Ferreira et al. (2011) 

esse produto tem um alto valor agregado e busca entregar para seus consumidores um produto 

premium, com qualidade e diversificação, sendo produzidas ou tendo receitas diferentes das 

cervejas produzidas em larga escala. De acordo com a pesquisa da Nielsen (2017), 62% dos 

consumidores brasileiros consideram produtos premium aqueles produzidos com matérias de 

alta qualidade, e nove em cada dez consumidores consideram pagar mais nesses tipos de 

produtos.  

Esse é um segmento que vem ganhando grande destaque nos últimos anos, e o seu 

crescimento pode ser explicado por um aumento do poder de compra da população. Pesquisa 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta para o crescimento da classe média brasileira 

(NERI, 2009). Já pesquisa da Nielsen (2017) aponta que a percepção econômica dos 

consumidores influencia na compra de produtos, como cervejas especiais, onde 

aproximadamente 50% dos consumidores consideram sua situação econômica melhor do que 

há cinco anos, o que permitiria um consumo mais variado. 

A partir da exposição das teorias do comportamento do consumidor, dos fatores 

envolvidos na decisão de compra e algumas características das cervejas especiais, observou-se 

a necessidade de tentar responder a seguinte pergunta: Quais são fatores envolvidos na decisão 

do consumidor desse tipo de cerveja? 

 

1.1 Metodologia 

 

De acordo com Vergara (2009), podemos classificar as pesquisas de duas maneiras, 

quanto aos fins e quanto aos meios.  

No que tange aos fins, a pesquisa será exploratória. As pesquisas exploratórias buscam 

proporcionar maior familiaridade com o tema e tem como objetivo o aprimoramento de ideias 

ou descoberta de intuições (GIL, 2002, p. 40). Ainda segundo Gil (2002), seu planejamento é 

bastante flexível, possibilitando a consideração dos mais variados aspectos relativos ao tema 

estudado. Marconi e Lakatos (2003) destacam que esse tipo de pesquisa tem como um de seus 

objetivos aumentar a familiaridade do pesquisador com o tema, possibilitando uma pesquisa 
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futura mais precisa, pois devido a sua flexibilidade e ao problema de pesquisa, irá proporcionar 

um melhor planejamento. 

Quanto aos meios, o estudo será feito através de uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida através de materiais já elaborados e tem como principal vantagem 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla (GIL, 2002).  

De uma maneira geral, como se busca determinar os fatores de influência no processo 

de consumo de cerveja especial, primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema consumo, comportamento do consumidor, os fatores que influenciam na decisão de 

compra de um produto e suas etapas, além de informações sobre o objeto estudado, no caso as 

cervejas especiais. 

Posteriormente, buscou-se determinar os principais fatores que influenciam o processo 

de consumo da cerveja especial, para isso, foi elaborado um questionário, que foi distribuído 

pelo googleforms, site que possibilita a elaboração e rápida distribuição de seu conteúdo, 

facilitando assim a obtenção das respostas. O questionário contou com a resposta de 63 

consumidores durante um período de 15 dias. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 201), o 

questionário é “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho busca definir os principais fatores envolvidos no processo de 

decisão de compra de cerveja especial. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

-  Conceituar consumo e comportamento do consumidor. 

- Apresentar os fatores envolvidos no consumo e as etapas do processo decisório.  

- Conceituar cerveja especial e apresentar o mercado de cerveja no Brasil. 
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1.3 Justificativa 

 

O Brasil possui um mercado consumidor com enorme potencial, mesmo tendo passado 

por um período de recessão nos últimos anos, o consumo mostra números otimistas. Segundo 

estudo IPC Maps (2019), os consumidores brasileiros devem movimentar R$ 4,7 trilhões em 

2019, número que representa um aumento de 2,7%, se comparado ao mesmo período do ano 

anterior. 

O setor de bebidas representa uma importante fatia do mercado brasileiro, os dados 

apontam para uma produção de 14,1 bilhões de litros somente no setor cervejeiro. Nesse 

contexto, cresce e ganha, cada vez mais expressão, as pequenas e médias cervejarias, que 

produzem cerveja especial, e começam a apresentar grande relevância no mercado nacional. O 

setor de bebidas tem grande relevância no mercado nacional graças às grandes empresas que 

produzem em larga escala, competindo e aumentando seus lucros por meio da produtividade, 

contudo, há um crescente de pequenas e média empresas que buscam a diferenciação para 

competirem, oferecendo produtos premium (CERVIERI JÚNIOR, et al., 2014). 

Dentro da importância que o setor de bebidas tem para o mercado brasileiro, uma 

compreensão maior do consumo, dos fenômenos que o cercam e suas peculiaridades ajudarão 

para o entendimento dos novos segmentos do mercado e de seus consumidores, assim como o 

identificar os fatores que levam os consumidores a tomar determinada decisão perante os 

produtos que adquirem poderão auxiliar no entendimento desses novos grupos consumidores 

que estão surgindo. 

Uma melhor compreensão do comportamento dos consumidores, assim como dos 

fatores que levam a tomada de decisão auxiliam diversas áreas, tanto tem papel fundamental 

para o posicionamento da empresa como para os profissionais de marketing. A definição clara 

do perfil do consumidor poderá proporcionar diferentes estratégias e um maior entendimento, 

gerando tanto valor para a marca como qualidade, serviços e diferenciação para os clientes. 

Nesse sentido, Kotler e Keller (2012) destacam a importância do marketing, pois o marketing 

aprimora os produtos à medida que os profissionais da área inovam para melhorar o 

posicionamento desses produtos no mercado. 

Kotler e Keller (2012) destacam que o marketing envolve a identificação e a satisfação 

das necessidades humanas e sociais, isso proporciona o conhecimento do comportamento do 

consumidor. Dessa forma, obtenção de respostas sobre o comportamento do consumidor de 

cervejas especiais e os fatores envolvidos em seu consumo podem ser relevantes para um 

melhor posicionamento das marcas perante os seus consumidores, e, com isso, um melhor 
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alinhamento das estratégias utilizadas a partir do conhecimento acerca do comportamento do 

consumidor dessas áreas. 

Além de ter grande relevância para a economia do Brasil, com participação em 1,6% do 

PIB e ser um dos setores que mais empregam (CERVBRASIL, 2018), a diversidade nos 

produtos proporcionada pelo crescente número de micro cervejarias faz com que novos 

consumidores surjam e o estudo do comportamento dos mesmos se torne cada vez mais 

necessário.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Consumo 

 

O conceito de consumo está associado, em princípio, ao simples ato de comprar, 

despender uma parcela econômica de capital para adquirir alguma coisa. Define-se consumo 

como: “Conjunto do que é utilizado por alguém em específico, por um grupo ou sociedade; 

aquilo que se gasta ou é consumido” (CONSUMO, 2018). Porém, entender o consumo vai 

muito além dessa simples definição, os mesmos objetos que são simplesmente consumidos por 

alguém também são responsáveis por construir e descobrir suas identidades. As transformações 

do consumo ao longo do tempo moldaram a sociedade que conhecemos hoje em dia, então 

compreender esse complexo fenômeno é de grande importância. Neste capitulo, busca-se 

entender as origens do consumo e de alguns termos e fenômenos por ele gerados. 

Buscar as raízes do consumo na sociedade contemporânea é fundamental para 

compreendermos diversas características da sociedade. O consumo moderno gerou tantas 

mudanças sociais que o seu aparecimento marcou nada menos que a transformação do mundo 

ocidental (MCCRACKEN, 2015). Transformações essas que são vistas e estudadas, cada vez 

mais, proporcionando um melhor entendimento da sociedade e do comportamento do 

consumidor.   

Diversos autores, ao estudarem sobre as origens do consumo moderno, falam sobre uma 

“revolução do consumo” que teria precedido o consumo moderno, mas acabam por não chegar 

a um consenso acerca de seu aparecimento, porém, de fato, a quebra de alguns antigos 

paradigmas contribuíram para o aparecimento do consumo do jeito que se conhece hoje em dia. 

“Está diversidade de perspectivas e de abordagem é útil; permite-nos os aspectos díspares da 

revolução do consumo de vários pontos de vista” (MCCRACKEN, 2015).  

A revolução do consumo proporcionou um aumento no consumo e que veio caminhando 

com a expansão do capitalismo.  

 

Assim como a revolução industrial do século XVIII marca uma das grandes 

descontinuidades na história... assim também o faz, de meu ponto de vista, a revolução 

correlata no consumo. Porque a revolução do consumidor foi o análogo necessário da 

revolução industrial, a convulsão necessária, no lado da demanda, da equação que 

tinha, no outro lado, a convulsão na oferta (MCKENDRICK; BREWER; PLUMB, 

1982 p. 9 apud TASCHNER, 1997, p. 29) 



14 

 

 De fato, para que o aumento da produtividade gerado pela revolução industrial fosse 

produtivo, deve ter havido, também, um aumento da demanda, pois se não essa quantidade de 

produtos não seria absorvida pelo mercado. 

A revolução do consumo foi um marco, uma virada para a cultura do consumo moderno, 

o aumento da disponibilidade de produtos que colaborou para um consumo cada vez maior 

gerou desdobramentos que são até hoje vistos e estudados. Uma das características, de grande 

relevância, da cultura do consumo é não envolver somente os produtos que são necessários à 

sobrevivência do homem, pelo contrário, se afasta cada vez mais dessa categoria de produtos 

(TASCHNER, 1997). No passar dos tempos, isso é algo que observamos cada vez mais, 

principalmente nos grandes centros do capitalismo. Por fim, os estudos realizados sobre o 

desdobramento desses eventos nos levaram a vários conceitos, como o de sociedade do 

consumo. 

O estudo do consumo pela sociologia trouxe para o campo de estudo temáticas 

fundamentais, como a de sociedade do consumo, que tem relação com as necessidades do 

consumidor, sua identidade cultural, relações essas de grande relevância para os estudos sobre 

o comportamento do consumidor. Pode-se dizer que a sociedade de consumo é aquela sociedade 

que se encontra em um grau de desenvolvimento do capitalismo que a faz ser caracterizada pelo 

consumo massivo dos bens, porém somente essa designação não basta para explicar esse 

complexo fenômeno que é o consumo na sociedade moderna. Vale lembrar que a definição de 

sociedade de consumo mostra sinais de esgotamento e o que vemos hoje em dia é uma 

valorização da cultura do consumo, com um consumo mais consciente e variado pela grande 

oferta de diferentes produtos. Diversas mudanças históricas na sociedade contribuíram para o 

surgimento da sociedade do consumo, entre essas merecem destaque: a mudança do consumo 

familiar para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina para o consumo de 

moda (BARBOSA, 2004). A seguir, vê-se a necessidade de citar essas duas mudanças, que 

foram cruciais para o consumo como vemos hoje em dia. 

A mudança do consumo familiar se deu nas sociedades tradicionais, onde a produção e 

o consumo eram familiares. Segundo Barbosa (2004, p. 19) “as famílias produziam em grande 

parte para o consumo de suas próprias necessidades de reprodução física e social”. A sociedade 

dessa época, onde as famílias estavam inseridas, era composta por grupos sociais, que tinham 

seus estilos de vida regulados e definidos, assim como seu consumo. Era uma sociedade com 

pouca mobilidade social, engessada, o que fazia com que poucas liberdades individuais 

aparecessem na hora de consumir um produto. “Todo o estilo de vida desses grupos de status 



15 

 

era controlado e regulado, em parte, pelas leis suntuárias” (BARBOSA, 2004, p. 20). Ou seja, 

a posição social da pessoa que determinaria seu estilo de vida e, por consequência, seu consumo. 

O rompimento desse paradigma do consumo familiar para o individual se dá na 

sociedade contemporânea, rompendo com essa dependência que existia entre status e estilo de 

vida. A relação de dependência entre status e estilo de vida existente na sociedade de corte é 

inteiramente rompida da sociedade moderna individualista e de mercado, onde a noção de 

liberdade de escolha, autonomia nas decisões e o direito de escolha se faz presente (BARBOSA, 

2004). A segunda mudança nos padrões de consumo foi a transformação do consumo de pátina 

para o consumo de moda, que será visto adiante. 

A transição do consumo na sociedade de corte para uma sociedade de consumo, também 

foi influenciado pela transformação do consumo de pátina para o consumo de moda. “A pátina 

é a marca do tempo deixada nos objetos. Indicando que os mesmos pertencem e são usados pela 

mesma família há gerações” (BARBOSA, 2004, p. 24). Desse modo, o consumo teria um ciclo 

maior, não promovendo uma expansão na quantidade de produtos. Já a moda representa algo 

mais sazonal e está mais ligada ao consumo da sociedade moderna. “A moda, que caracteriza 

o consumo moderno, ao contrário da pátina, é um mecanismo social expressivo de uma 

temporalidade de curta duração, pela valorização do novo e do individual” (BARBOSA, 2004, 

p. 25). De fato, essa é uma mudança que surtiria um grande impacto na demanda por novos 

produtos, agora os produtos passariam a ser consumidos em espaço de tempo menor, frente ao 

longo tempo que um produto permanecia em uma família e era passado de geração em geração. 

Toda essa mudança acerca do consumo provocou o surgimento de diversos novos 

segmentos de produtos, que tomariam as prateleiras nos dias atuais. Esses novos produtos 

inauguraram diversos hábitos em seus consumidores, novas categorias de produtos, como 

produtos mais sofisticados, adentraram no comportamento do consumidor. Essas mudanças no 

consumo que vieram da transição da sociedade de corte para a sociedade de consumo foram 

ainda mais potencializadas nas últimas décadas, em vista de uma maior democratização do 

consumo, expandindo-o para outras classes sociais, que antes não eram “contempladas” pelo 

consumo desse tipo de produto, a expansão da variedade e quantidade de produtos nas 

prateleiras possibilitou o aumento do consumo por toda a sociedade.  

Definir o consumo na sociedade contemporânea não é uma tarefa fácil, entender o 

consumo e o comportamento do consumidor é complexo e envolve diversos campos, para 

Solomon (2016, p. 16) “muitas vezes as pessoas compram produtos não pelo que que eles 

fazem, mas pelo que eles significam”. Campbell e Barbosa (2006, l. 487) mostra que o consumo 

na sociedade contemporânea é:  
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Ao mesmo tempo um processo social que diz respeito a múltiplas formas de provisão 

de bens e serviços e a diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; um 

mecanismo social percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido e de 

identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma estratégia utilizada no 

cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações em 

termos de direitos, estilo de vida e identidades; e uma categoria central na definição 

da sociedade contemporânea. 

 

 

2.2 Comportamento do consumidor 

 

Esse capítulo trata sobre comportamento do consumidor, suas principais teorias e sua 

importância para diversos campos de estudo. Diversos autores buscaram estudar e compreender 

o comportamento do consumidor buscando integrar os diferentes campos que as disciplinas 

abordam e integrando os fatores internos e externos ao indivíduo na hora de consumir um 

produto. Comportamento do consumidor para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, l. 508) é: 

“estudo de indivíduos, grupos ou organizações e o processo que usam para selecionar, obter, 

usar e dispor de produtos, serviços, experiências ou ideias, para satisfazer necessidades e 

desejos, e o impacto que esses processos têm sobre o consumidor e a sociedade”. 

Já para Solomon (2016, p. 6), o comportamento do consumidor seria: “o estudo de 

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

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades e desejos”. Ainda 

segundo Solomon (2016), a nossa sociedade estaria saindo de uma sociedade de cultura de 

massa, onde a padronização faz com que muitos tenham a mesma preferência, para uma cultura 

diversificada em que temos uma quantidade quase infinita de produtos. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), o comportamento do consumidor é definido 

pelas atividades que as pessoas se ocupam ao consumir um produto, serviço ou experiência. Ou 

seja, o estudo do comportamento do consumidor faz com que as empresas percebam os meios 

para satisfazer as necessidades de seus clientes. Corroborando com essa ideia Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007, l. 659) dizem que “não é possível antecipar e reagir às necessidades 

e aos desejos dos clientes sem um conhecimento completo do comportamento do consumidor”. 

De uma maneira geral, o comportamento do consumidor é envolvido por diversos fatores, nos 

quais esses autores se assemelham, e por um processo de decisão que geralmente envolve cinco 

etapas. 

O comportamento do consumidor não é uma área específica, na verdade, são diversas 

áreas e diversas disciplinas, que buscam compreender o comportamento do consumidor, 
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gerando impacto para as empresas e para os próprios consumidores. Os estudos sobre 

comportamento do consumidor ganharam força principalmente nos anos de 1960 e 1970, ou 

seja, são estudos relativamente recentes, mas que tentam englobar as diversas faces do 

consumo. Dada a complexidade do tema, comportamento do consumidor é uma área 

interdisciplinar que envolve métodos e conceitos de diversas outras áreas, como: psicologia, 

marketing, sociologia, história, antropologia (PINHEIRO et al., 2011). O conhecimento dessas 

diferentes áreas permitiu o surgimento das teorias do comportamento do consumidor. A melhor 

compreensão do simbolismo por trás do consumo, a partir de visões cientificas diversas, permite 

ao gestor ou ao profissional da área inferir com mais propriedade em como esse simbolismo 

afeta o consumo por bens e serviços e como isso ocorre no processo de decisão de compra 

(SAMPAIO, 2009). 

As principais abordagens teóricas sobre o comportamento do consumidor evoluíram 

com o tempo, mas não se pode dizer que uma substituiu as outras, na verdade o que acontece é 

que, cada uma dessas teorias coexiste, cada uma delas buscando explicar um aspecto da relação 

do consumidor com o objeto que este compra (PINHEIRO et al., 2011). As principais 

abordagens teóricas sobre o comportamento do consumidor são: teoria da racionalidade 

econômica; teoria comportamental; teoria sociais e antropológicas; teoria psicanalítica; teoria 

cognitivista; 

A teoria da racionalidade econômica possui um viés econômico, que busca compreender 

a interação do consumidor com o objeto e como seu comportamento, parte de um padrão 

racional em relação ao consumo.  

 
Segundo ela, o comportamento do consumidor obedece a um padrão egoísta e 

maximizador, sendo suas escolhas de consumo pautadas pela busca do maior 

benefício (prazer ou satisfação) ao menor custo possível (desconforto ou sofrimento) 

(PINHEIRO et al., 2011, l. 146). 

 

Sendo assim, o consumidor teria sempre suas ações norteadas por um padrão egoísta, 

com a busca do maior prazer e satisfação. 

Segundo a teoria, o consumo constante de um bem levaria o consumidor a ter uma menor 

percepção de utilidade do mesmo, fazendo com que os graus de satisfação diminuíssem. Ou 

seja, conforme forem consumidas quantidades adicionais de determinado produto o nível de 

satisfação psicológica iria decrescer, promovendo uma sensação de retorno decrescente no 

consumidor (PINHEIRO et al., 2011). No consumo de diversos tipos de produtos, esse 

comportamento não é observado em seus consumidores. 
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Como podemos observar, a teoria da racionalidade econômica é focada nos efeitos que 

o consumo de um bem gera em seu consumidor, mas aí que reside uma de suas críticas. “Por 

fim, a teoria da racionalidade econômica não leva em consideração as diferenças individuais, 

sociais e culturais que permeiam o comportamento de consumo” (PINHEIRO et al., 2011, l. 

166). Dessa forma, outras teorias surgiram, buscando entender o comportamento do 

consumidor a partir de outros campos, como o sociológico, ou o psicológico, entre outros. 

Se na teoria da racionalidade econômica, a economia entrava como principal fonte para 

embasamento, na teoria comportamental a psicologia passa a assumir esse papel. Para Pinheiro 

et al. (2011), a psicologia surge como uma alternativa que buscava responder os fatores 

cognitivos, motivacionais e emocionais envolvidos no processo de decisão de compra, fatores 

esses que faltavam na teoria da racionalidade econômica. 

Essa é uma teoria que se baseia na observação do comportamento. Teoria baseada no 

behaviorismo clássico, que teve como um dos seus pensadores John B. Watson (1913, p. 158-

177). Segundo ele, a visão psicológica do behaviorismo era: “Psicologia como o behaviorista 

vê é um ramo experimental puramente objetivo da ciência natural. Seu objetivo teórico é a 

previsão e o controle do comportamento”. Para Watson (1913), o comportamento era sempre 

uma resposta a um estimulo, ou seja, o ato de consumir seria um comportamento em resposta a 

algum estimulo. 

Com o suporte do behaviorismo, a teoria comportamental buscou compreender o 

consumo com outro víeis.  

 

O consumo, um tipo de comportamento, é um conjunto de reações fisiológicas e 

comportamentais observáveis, geradas por estímulos localizados no meio ambiente. 

Dessa forma, para influenciar o comportamento de compra deve-se partir do estudo 

sistemático dos estímulos presentes no ambiente de consumo que levam o consumidor 

a produzir reações positivas (aproximação, simpatia) ou negativas (afastamento, 

antipatia) em relação aos produtos disponíveis (PINHEIRO et al., 2011, l.191). 

 

Também com enfoque na psicologia, a teoria psicanalítica busca entender o que passa 

na mente do consumidor. 

A psicanalise, foi criada pelo neurologista Sigmund Freud, no final do século XIX. Por 

fornecer um entendimento sobre a mente humana, é muito utilizada como uma teoria dentro do 

comportamento do consumidor. Freud fala sobre a personalidade do ser humano através da 

divisão da mente humana em três instancias, a primeira é o ego e corresponderia a nossa 

consciência, o superego seriam todos os princípios que absorvemos nos primeiros anos de vida 
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e carregamos de forma inconsciente durante a nossa vida, já o id são os impulsos dirigidos ao 

prazer. 

Para Pinheiro et al. (2011), nessa teoria, o consumo é:  

 

A expressão de desejos inconscientes, posto que o indivíduo projeta nos produtos seus 

desejos, expectativas, angústias e conflitos. O consumo é, então, uma tentativa de dar 

vazão a esses desejos, que encontram uma satisfação parcial ao se vincular a produtos 

que mantêm com eles uma relação de similaridade. 

 

Dessa forma, comprar um produto seria uma maneira de satisfazer seus impulsos, é uma 

teoria muita estudada pelos profissionais de marketing, pois proporciona um melhor 

entendimento sobre como as características do produto irão ser captadas pelo cérebro do 

consumidor e o resultado disso para o consumo. 

As duas próximas teorias produziram um grande impacto para o entendimento do 

consumo na sociedade moderna. Como já foi exposto, nenhuma das teorias sobre 

comportamento do consumidor se excluem, mas sim se complementam, contudo, as teorias 

“sociais e antropológicas” e “cognitivista” adicionam campos que não eram vistos 

anteriormente no estudo sobre o consumo moderno. 

Como foi visto até então, os estudos sobre o consumo possuíam um viés econômico e 

posteriormente os estudos de Sigmund Freud sobre a mente humana mostraram um viés 

psicológico do consumo. Saindo um pouco desse enfoque, as teorias social e antropológica 

buscaram entender o consumo a partir da cultura, classe social, entre outros fatores. 

A revolução do consumo, como já vimos, causou toda uma mudança no paradigma do 

consumo na sociedade. O argumento que caracteriza essa mudança é que a Revolução do 

Consumo e Comercial precedeu a Revolução Industrial e serviu como peça principal da 

modernidade e modernização ocidental. Porém, se contrapondo e complementando esse 

argumento, surgem autores que buscam compreender o consumo de outra maneira. Campbell 

(2001) busca entender o consumo através das mudanças nas crenças, valores e atitudes da 

sociedade. “É nesse ponto que se torna possível ver como o problema de explicar a revolução 

do consumo e, consequentemente, o aparecimento da moderna sociedade de consumo se liga 

com um problema central de sociologia” (CAMPBELL, 2001 p.50). 

A verdade é que o mistério que rodeia o comportamento do consumidor nas sociedades 

modernas passa por uma questão central do consumo, o seu caráter, como uma atividade que 

envolve uma busca interminável de necessidades, a insaciabilidade do consumidor 

(CAMPBELL, 2001). O autor parte, em seus estudos, para responder essa pergunta, como o 
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indivíduo está sempre necessitado em relação aos bens e serviços. Com isso, o Campbell (2001) 

mostra o hedonismo que é prazer como estilo de vida. A procura do prazer é uma forma de 

procura de satisfação, onde o prazer é o produto de que a pessoa se sente privada e, como 

consequência, ela busca a “satisfação” que o prazer de consumir pode trazer. 

 

As teorias sociais e antropológicas enfocam o consumo como um processo social, isto 

é, sua dinâmica deve ser pensada a partir de uma avaliação crítica que ressalte seus 

condicionantes históricos, sociais e culturais, sendo posta em uma perspectiva 

histórica, apontando para as variações dos padrões de consumo (PINHEIRO et al., 

2011, l. 341).  

 

Essas teorias serviriam de base para diversos entendimentos sobre o consumo na 

sociedade contemporânea, proporcionando uma visão mais distante dos enfoques econômicos 

vistos antes. 

Para Pinheiro et al. (2011, l. 352), o consumo dentro da antropologia seria  

 

o resultado de um longo processo histórico de convergência dos valores, outrora 

antagônicos, utilitários e hedonistas. Dessa forma, o consumo é um processo cuja 

significação social está em proporcionar uma referência para a construção da 

identidade social dos indivíduos, posto que a posse dos produtos define a posição 

social do consumidor, tanto em relação aos seus pares quanto em relação à sociedade 

como um todo. 

 

Todos esses estudos auxiliam no entendimento do comportamento do consumidor. Os 

vários pesquisadores do comportamento do consumidor fazem uso, de alguma maneira, dessas 

teorias, gerando uma interdisciplinaridade em seus estudos. A teoria cognitivista busca entender 

o comportamento do consumidor de uma maneira ampla, integrando essas pesquisas de 

diferentes áreas do conhecimento. Os diversos autores do tema tentam juntar essa diversidade 

que é vista no simples ato de consumir um produto, buscando entender o comportamento do 

consumidor através de uma associação de informações sobre o sujeito, a cultura e o ambiente. 

Dessa associação surge uma série de fatores internos e externos ao indivíduo.  

 

 

2.3 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Ao procurar um produto que irá consumir, o indivíduo sofre influência de diversos 

fatores na sua tomada de decisão, sofrendo influência desses fatores que serão cruciais para o 

processo de compra. A Compreensão desses fatores não só leva a um maior entendimento da 

dinâmica de compra, como também abre diversas possibilidades para os profissionais de 
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marketing, gerando um maior envolvimento do consumidor com o produto (PINHEIRO et al., 

2011). Os autores desse tema possuem diversos pontos em comum, quando o assunto são os 

fatores que influenciam no consumo, entre eles fatores internos e externos ao indivíduo. 

Tendo em vista a importância desses fatores para o comportamento do consumidor no 

processo de compra, Kotler e Keller (2012) destacam quatro grupos de fatores como 

fundamentais no comportamento do consumidor, são eles: fatores culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos, o primeiro recebendo grande destaque entre eles, “os fatores culturais exercem a 

maior e mais profunda influência” (KOTLER; KELLER, 2012 p.164) 

Outro ponto que merece destaque é que os fatores são complementares. Os diversos 

autores sobre o tema costumam dividir esses fatores tentando facilitar a observação, porém 

esses fatores interagem e se complementam. 

 

2.3.1 Fatores culturais 

 

Os fatores culturais são divididos em cultura, subcultura e classes sociais. Cultura é 

compreendida como o conjunto de crenças, valores, normas e atitudes que regulam e 

normatizam as condutas dos integrantes de uma determinada sociedade (PINHEIRO et al, 

2011). Kotler e Keller (2012, p. 165) destacam cultura como sendo “o principal determinante 

dos desejos e do comportamento das pessoas”. 

Para Paixão (2012), a cultura nos ajuda a entender a sociedade em que o indivíduo está 

inserido e suas crenças coletivas, que serão transferidas para os produtos, através das 

campanhas de marketing. Esses produtos serão consumidos pelo público-alvo com o objetivo 

de se inserir nessa sociedade e fazer parte de suas crenças coletivas. 

Cada cultura seria composta por subculturas, que forneceriam identificação e 

socialização mais específica, como nacionalidade, religião, grupos raciais e regiões geográficas 

(KOTLER; KELLER, 2012). Dentro de uma cultura nacional, e principalmente em um país tão 

diversificado como o Brasil, vemos diversas subculturas, como características que só são 

encontradas em alguma região do país, ou nas diferentes religiões aqui presentes. 

As classes sociais, por serem uma divisão relativamente homogênea da sociedade, 

permitem classificar seus consumidores através do compartilhamento de determinados valores, 

crenças, interesses e estilo de vida. Além disso, servem como indicadores de posicionamento e 

comparação social, já que determinam uma certa hierarquização da sociedade (PINHEIRO, 

2015). Kotler e Keller (2012) também destacam que as classes sociais possuem diferentes 

características e por isso impactam de forma diferente no consumo. Duas pessoas de mesma 
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classe social tendem a se comportar de maneira mais semelhante (inclusive no consumo) do 

que duas pessoas de classe social diferente. Outra característica destacada das classes sociais é 

o fato da mesma ser indicada por variáveis, como ocupação, renda, grau de instrução, entre 

outras. Além disso Solomon (2016, p. 9) destaca que:  

 

As pessoas que pertencem à mesma classe social são aproximadamente iguais em 

termos de renda e de posição social na comunidade. Elas trabalham em profissões 

semelhantes e tendem a ter gostos parecidos para música, vestuário, atividades de 

lazer e arte. Além disso, elas tendem a se socializar umas com as outras e 

compartilham muitas ideias e valores quanto ao modo como devem viver a vida. 

 

 

2.3.2 Fatores sociais 

 

Os fatores sociais também representam influência sobre as compras do consumidor, e 

são divididos em grupos de referência, família, papeis sociais e status. Entende-se como grupo 

de referência aqueles que exercem influência direta ou indireta sobre as atitudes e o 

comportamento de uma pessoa (KOTLER; KELLER 2012). Kotler e Keller (2012) indicam 

que as pessoas podem ser influenciadas pelos grupos primários (família, amigos, vizinhos, etc.) 

ou por grupos secundários (grupos religiosos, profissionais, grupos mais formais).  

O grupo de referência família tem grande importância para o indivíduo. A família 

constitui o grupo primário mais influente e é a organização de compra mais importante dentro 

da sociedade (KOTLER; KELLER, 2012). Variáveis como o ciclo de vida da família e a 

composição da família influenciam diretamente no consumo daquele grupo.  

Ao se referir a estrutura familiar, Solomon (2016) destaca que a família e o estado civil 

de uma pessoa têm efeito sobre a prioridade de gastos dos consumidores, sendo assim diferentes 

estruturas familiares possuem preferência ou necessidade pelo consumo de diferentes tipos de 

produto. 

Esses grupos representam uma importante fonte de informações, ajudando a definir 

normas e comportamentos, a posição que cada pessoa exerce dentro desses grupos podem ser 

definidas em termos de papeis e status (KOTLER; KELLER, 2012). “Um papel consiste nas 

atividades que se espera que uma pessoa desempenhe. Cada papel, por sua vez, implica um 

status” (KOTLER; KELLER, 2012 p.167) 
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2.3.3 Fatores pessoais 

 

Os fatores pessoais estão entre os fatores que influenciam no comportamento de compra 

do consumidor. Kotler e Keller (2012) destacam idade e estágio no ciclo de vida, ocupação e 

circunstâncias econômicas, personalidade e autoimagem, estilo de vida e valores como 

principais fatores pessoais. Fatores esses que exerceriam influência no consumo e nos hábitos 

do indivíduo, sendo importante para o profissional de marketing um bom conhecimento deles. 

Diversas transformações no decorrer da vida de um indivíduo alteram seu 

comportamento, os padrões de consumo são moldados de acordo com o ciclo de vida da família, 

a idade e o sexo de seus membros em qualquer ponto do tempo (KOTLER; KELLER 2012). 

Com isso, vemos que ao longo da vida, as necessidades e satisfação das pessoas se modificam, 

podendo mudar o padrão de consumo dos mesmos. 

A ocupação e as circunstâncias econômicas também influenciam sobre o padrão de 

consumo do indivíduo (KOTLER; KELLER, 2012). Esse é um fator importante, que merece 

atenção, principalmente em momentos de crise, que podem alterar a capacidade financeira das 

pessoas e alterar seus padrões de consumo. Fabricantes de artigos de luxo são vulneráveis a um 

declínio da economia (KOTLER, KELLER, 2012). 

Para Solomon (2016, p. 9), “a distribuição de riqueza é de grande interesse para os 

especialistas de marketing porque ela determina quais grupos tem maior poder aquisitivo e 

potencial de mercado”. Diversas circunstâncias econômicas, não só do indivíduo, mas da 

economia como um todo, vão torná-lo mais propenso ou não a consumir determinado produto. 

Por exemplo, o preço que concordamos ou não a pagar por um produto está associado às nossas 

expectativas e necessidades em relação a esse produto, em tempos de recessão econômica 

nossas necessidades podem mudar e junto com ela nosso consumo. 

 As características na personalidade de cada um influenciam em nosso comportamento 

de compra, a personalidade e autoimagem podem ser difíceis de serem observadas devido à 

forte relação com a individualidade da pessoa. Personalidade e autoimagem são fatores 

pessoais, personalidade refere-se a um conjunto de traços psicológicos, que levam a reações a 

um estimulo do ambiente, inclusive o comportamento de compra (KOTLER; KELLER, 2012). 

A personalidade influenciaria no comportamento de compra da pessoa, a partir da escolha do 

produto de acordo com sua autoimagem, que seria como a pessoa se vê, como gostaria de ser 

vista ou, ainda, como pensa que os outros a veem (KOTLER; KELLER, 2012). 

Complementando esse pensamento, Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, l. 1166) definem 

autoimagem como sendo “a totalidade dos pensamentos e sentimentos de um indivíduo em 



24 

 

relação a si mesmo”.  Os produtos e marcas tentam ir de encontro a seus consumidores, ou seja, 

seus produtos tentam passar uma imagem que seu público-alvo possa ver sua autoimagem 

refletida nesses produtos. 

O último dos fatores pessoais é o estilo de vida e valores. Kotler e Keller (2012) mostram 

que estilo de vida é o padrão de vida da pessoa expresso por atividade, interesses e opiniões 

interagindo com o ambiente. De maneira geral, o estilo de vida é expresso pela forma como os 

indivíduos gastam seu tempo e dinheiro (PAIXÃO, 2012). As decisões de compra também são 

influenciadas por valores centrais, que são um sistema de crenças que embasa o comportamento 

do consumidor, além disso, os valores centrais estão em um nível mais profundo que o 

comportamento ou a atitude, eles determinam as escolhas e os desejos das pessoas no longo 

prazo (KOTLER; KELLER 2012). 

Para Solomon (2016, p.10), o estilo de vida representa: “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”. 

Corroborando, Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) definem o estilo de vida como o 

modo como as pessoas vivem, incluindo o produto que compram, como usam esse produto, o 

que pensam e como se sentem em relação a esse produto. Os autores complementam dizendo 

que o estilo de vida de cada pessoa é composto por decisões conscientes e inconscientes, nem 

sempre a pessoa irá conscientemente procurar um tipo de comida pelo simples fato dela 

acreditar ter um estilo de vida saudável, mas mesmo de forma inconsciente ela poderia tomar 

essa decisão. “A maioria das compras envolve pelo menos uma quantidade modesta de tomada 

de decisão, e a maioria é influenciada pelo estilo de vida atual e desejado pelo comprador” 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST; 2007, l. 1182). 

 

 

2.3.4 Fatores psicológicos  

 

O último grupo de fatores que influenciaria no comportamento do consumidor são os 

fatores psicológicos. Kotler e Keller (2012) destacam quatro fatores psicológicos que 

influenciariam o processo de compra, são eles: percepção, motivação, aprendizagem e 

memória. Os fatores psicológicos dizem respeito a um conjunto de funções cognitivas 

(pensamentos), conativas (comportamento) e afetivas (sentimentos) (PINHEIRO et al., 2011). 

Percepção é função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, partindo das 

suas experiências anteriores, através da percepção, o indivíduo pode organizar e interpretar suas 
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impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio (PINHEIRO et al., 2011). O modo 

como a pessoa vai agir depende da percepção que ela tem da situação, e essa percepção vai 

depender tanto de estímulos físicos e suas relações com o ambiente quanto de condições 

internas individuais (KOTLER; KELLER, 2012). 

Contribuindo com essas ideias, Paixão (2012) indica que a percepção é o modo pelo 

qual organizamos, interpretamos e selecionamos as informações que estão a nossa volta, além 

disso, complementa indicando que os consumidores tomam conhecimento do mundo externo 

através da percepção daquilo que os cerca. Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) ainda 

indicam que a decisão de consumo resulta da percepção de problemas, como no caso onde a 

pessoa sente fome ou sede. 

A motivação é outro fator psicológico de influência no comportamento do consumidor. 

Define-se motivação como um estado de tensão psicológica que antecede e prepara o indivíduo 

para a ação, essa motivação ocorre quando uma necessidade é gerada, seja por um impulso 

interno ou um impulso externo (PINHEIRO et al., 2011). Uma necessidade passa a ser um 

motivo quando essa chega a uma intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir (KOTLER; 

KELLER, 2012). Dessa forma, as pessoas buscarão consumir objetos que irão suprir suas 

necessidades. 

Solomon (2016, p. 18) se refere a motivação como “processos que fazem as pessoas se 

comportarem do jeito que se comportam”. Além disso, a motivação ocorreria quando uma 

necessidade fosse despertada e o consumidor tentasse satisfazê-la, classificando ainda as 

necessidades de duas formas. As necessidades utilitárias seriam aquelas que trariam algum 

benefício funcional ou prático, como comer frutas, pois são saudáveis. Já as necessidades 

hedônicas seriam aquelas necessidades de experiência com o produto, envolvendo o emocional 

do consumidor. Ou seja, a necessidade utilitária enfatiza o objetivo e os atributos tangíveis do 

produto, já a necessidade hedônica é subjetiva e experiencial, nem sempre o produto tendo 

características tangíveis.  De uma maneira geral, podemos pensar nas cervejas especiais como 

gerando necessidade hedônica nos consumidores.  

Por aprendizagem, entende-se como mudanças no comportamento da pessoa decorrente 

das experiências (KOTLER; KELLER 2012). O comportamento de compra é decorrente da 

aprendizagem social, que, por sua vez, está presente nas teorias que já foram vistas no presente 

estudo, comportamentais e cognitivistas. Essas teorias enfatizam o papel que os estímulos do 

meio ambiente têm na aprendizagem (PINHEIRO et al., 2011). 

A memória é o último fator psicológico. Memória é definida como armazenamento de 

informações aprendidas pelo indivíduo (PINHEIRO et al., 2011). A memória é um processo 
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construtivo, muitas vezes não lembramos com exatidão dos eventos e das informações, com 

isso, preenchemos as lacunas deixadas com tudo aquilo que sabemos (KOTLER; KELLER 

2012). Deve-se destacar a atuação conjunta da aprendizagem e da memória nos levando à 

consolidação de hábitos de consumo, e sendo fundamental para a compreensão dos processos 

de lealdade e de envolvimento nos processos de compra (PINHEIRO et al., 2011). 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) definem aprendizagem como mudanças no 

conteúdo, na organização ou no comportamento de longo prazo, essa aprendizagem seria fruto 

do processamento de informações. Para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), a acumulação 

de aprendizado é chamado de memória e essa memória pode ser de dois tipos, de curto prazo 

ou de longo prazo. A memória de curto prazo é a fração da memória que está em uso no 

momento, enquanto a de longo prazo é a memória total que está armazenando permanentemente 

as informações.  

Para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), a memória de curto prazo armazena por 

um curto período de tempo as informações, sendo assim os consumidores têm que estar em 

contato constante com essas informações, além disso, a memória de curto prazo teria uma 

capacidade limitada de armazenamento, sendo necessário ao consumidor acionar memórias 

previamente armazenadas para consumir ou não determinado produto. 

Já na memória de longo prazo o consumidor seria capaz de reter informação sobre um 

produto por mais tempo e quanto maior for o envolvimento do consumidor na decisão de 

compra, mais essa experiência tem chance de ser transferida da memória de curto prazo para a 

memória de longo prazo (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

De maneira geral, esses são os fatores que influenciam no comportamento do 

consumidor e na sua decisão de consumo de algum produto, a maioria dos autores do tema 

agrupa esses fatores da maneira que acham mais eficiente, porém todos concordam com boa 

parte da influência que esses fatores têm sobre o consumo. O quadro 1 agrupa esses fatores. 

 

Quadro 1 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012) 
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2.4 O processo de decisão 

 

Apresentados os principais fatores que influenciam no consumo, passa-se a buscar a 

compreensão de como se dá o processo de decisão de compra e, assim, melhor entender o 

comportamento do consumidor. Blackwell, Miniard e Engel (2005) entendem o processo como 

uma análise, onde os indivíduos ordenam os fatos e as influências para tomar decisões que são 

lógicas e consistentes para eles. Aqui, entende-se o consumidor como um tomador de decisão, 

onde as decisões que toma são fruto dos fatores que foram vistos no capítulo anterior. 

A relação dos fatores com o processo de decisão aconteceria da seguinte forma, a partir 

da influência dos fatores internos do indivíduo (fatores pessoais e fatores psicológicos) e dos 

fatores externos (fatores culturais e fatores sociais) o indivíduo cria necessidades e desejos. O 

indivíduo tenta satisfazer essa necessidade e desejo, muitas vezes a partir do consumo, quando 

o indivíduo se depara com uma situação relevante, que pode ser um produto que tem o desejo 

de comprar, o processo de decisão do consumidor é ativado. Paixão (2012) diz que o decisor é 

influenciado por uma série de fatores, que foram vistos anteriormente, e a partir disso passa por 

uma sequência de estágios, denominada de processo de decisão do consumidor. Vale lembrar, 

porém, que não é uma regra o consumidor ser influenciado por todos os fatores e nem passar 

por todas as etapas do processo de decisão, sendo essa relação uma via de duas mãos, onde 

podem se somar ou aparecerem mais em alguma fase do processo, por exemplo. 

Kotler (2000, p. 198) destaca a importância do conhecimento do processo de decisão de 

compra:  

 

Os profissionais de marketing devem ir além das influências sobre os compradores e 

desenvolver uma compreensão de como os consumidores realmente tomam suas 

decisões de compra. Especificamente, os profissionais de marketing devem identificar 

quem é responsável pela decisão de compra, os tipos de decisões de compra e os 

passos no processo de compra. 

 

O processo de decisão do consumo é normalmente dividido em cinco etapas, alguns 

autores adotam algumas etapas a mais, porém no geral cinco dessas são comuns a todos eles. 

As cinco etapas são: reconhecimento da necessidade, busca por informação, avaliação das 

alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra 

A primeira etapa, denominada de reconhecimento da necessidade, também pode ser 

compreendida como o reconhecimento do problema, pois quando os consumidores sentem a 
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necessidade de algo eles buscam adquirir o produto que melhor solucionaria seu problema. Para 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), essa fase ocorre quando a pessoa percebe uma distância 

entre o que ela considera confortável e a sua situação atual, para deflagrar o consumo essa 

distância deve ser grande o bastante para passar uma situação de desconforto para a pessoa. Por 

isso, é importante que a empresa conheça as necessidades de seus consumidores, pois, com isso, 

ela pode desenvolver produtos que agreguem valor ao consumo de seus clientes. A necessidade 

humana é um processo de privação de satisfação (PAIXAO, 2012). Essa necessidade gera um 

desejo, que é a carência de uma satisfação que atenda à necessidade, esse desejo vai levar a uma 

busca por um produto que satisfaça àquela necessidade (PAIXAO, 2012). De uma maneira 

geral, todos os fatores influenciam em todas as etapas do processo, algum fator pode não 

influenciar em uma etapa mais influenciar em outra, isso acontece muito pela complexidade do 

comportamento do consumidor, sendo assim, esse sistema de fatores e etapas tem que ser algo 

mais flexível. Nessa primeira etapa do processo, pode prevalecer a influência de fatores 

internos, como a motivação e a percepção. 

Após reconhecer a necessidade, a “busca por informações” seria a segunda etapa do 

processo. A busca por informações pode ser feita de maneira interna ou externa, primeiro a 

pessoa pode buscar experiências ou lembranças anteriores ativando a memória, essa seria a 

busca interna. Já a busca externa ocorre quando a pessoa não consegue as informações 

necessárias apenas ativando a memória e busca conseguir essas informações através de outras 

fontes, como: familiares, amigos, especialistas, entre outros (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). Pinheiro et al. (2011) diz que quando o risco de tomar uma decisão de compra 

errada é alto também fazemos uso de buscas externas, e quanto mais intangível for o produto 

em questão, mais tempo gasta-se nessa fase do processo. Nessa etapa, fatores como 

aprendizagem e memória e grupos de referência se fazem bastante presentes. 

Na busca interna, o consumidor irá buscar o que tem de aprendizado através da memória, 

que, como visto, pode ser de curto ou longo prazo, com isso, o consumidor irá conseguir chegar 

até o produto ou marca que irá saciar suas necessidades. 

A terceira etapa do processo é a “avaliação das alternativas”, a fase de busca de 

informações gera diversas dúvidas no consumidor, como qual marca ou produto escolher. Nessa 

fase, os consumidores irão avaliar as alternativas que solucionam o problema criado na fase 

anterior. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), é nessa fase que os consumidores vão 

comparar o que eles conhecem sobre os produtos, marcas ou serviços, para, com isso, reunir 

informações importantes e se aproximar cada vez mais das alternativas para posteriormente 

escolher qual delas vai comprar. Para Pinheiro et al. (2011), esse estágio irá esclarecer o 
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problema do consumidor, pois irá sugerir critérios que irão orientar a compra, criar um conjunto 

de marcas que poderiam atender a esses critérios e, por fim, desenvolve as percepções de valor 

do consumidor. Para Paixão (2012, p. 92) “esse estágio envolve a decisão sobre quais recursos 

ou características são importantes e a identificação do que cada alternativa oferece”. Ou seja, 

nessas etapas, os atributos de um produto ou de uma marca teriam grande impacto na escolha 

do mesmo pelo consumidor. 

A “decisão de compra” é quando a pessoa adquiri o produto de fato, depois de passar 

pelas etapas de reconhecer o problema, buscar as informações de forma interna ou externa, 

avaliar as alternativas, o consumidor estaria pronto para comprar. Contudo Blackwell, Miniard 

e Engel (2005) destacam ainda três escolhas que o consumidor deve fazer com relação ao 

produto, são elas: de quem comprar, quando comprar e como pagar. A decisão de quem comprar 

e quando comprar passam por diversos atributos da marca e do local de venda, até mesmo do 

vendedor que pode contribuir para o processo de decisão do cliente (PINHEIRO et al., 2011). 

Já Paixão (2012, p. 94) entende a decisão como:  

 

No processo decisório, na busca por informações, temos os aspectos quantitativos e 

qualitativos. O consumidor já tomou preferência por uma marca ou produto que, 

acredita, trará maior benefício em relação a outros. E, após a compra, vai experimentar 

o produto comprado. 

 

As etapas do processo de compra não terminam ao adquirir o produto. O comportamento 

pós-compra é a última etapa do processo de decisão do consumidor e ocorre quando, após 

comprar um produto, o consumidor compara o desempenho desse produto com a expectativa 

que tinha sobre ele. Ao realizar essa comparação, o indivíduo fica satisfeito ou insatisfeito 

(PINHEIRO et al., 2011). Ainda segundo Pinheiro et al. (2011), a satisfação ou insatisfação 

afeta a percepção de valor do usuário, influenciando o comportamento de compra repetida do 

consumidor, ou seja, se o consumidor compraria ou não aquele produto novamente. A satisfação 

com o produto no pós-compra fará com que ele volte a consumi-lo, já a insatisfação o levará a 

não consumir mais aquela marca ou produto. Como complemento, Paixão (2012, p. 97) aponta 

que “na etapa de pós-compra, o consumidor avalia o resultado da compra. Se a avaliação for 

positiva, ele poderá desenvolver fidelidade à marca e passará a influenciar positivamente outras 

pessoas de seu meio”. 

Outros fatores decisivos nas etapas de compra são o envolvimento e os tipos de compra. 

Nem sempre há um engajamento total nas etapas de compra vistas, dependendo do nível de 

envolvimento o consumidor pode pular etapas. Em compras com alto grau de envolvimento, 

normalmente, há uma das três características envolvidas: o produto é relativamente caro; a 



30 

 

opção de compra pode gerar consequências pessoais; o produto pode refletir na imagem social 

do comprador (PINHEIRO et al., 2011). Já com as decisões de baixo envolvimento isso não 

ocorre, pois são, normalmente, decisões rotineiras, onde os produtos são de baixo preço. Em 

produtos como a cerveja, a decisão pode ser de baixo envolvimento, por ser um produto com 

preço menor, todavia, ao falarmos de cervejas especiais, que possuem um preço mais elevado 

e características diferenciadas, essa situação pode mudar e vir a ser uma compra com alto grau 

de envolvimento, passando por todas as etapas do processo de compra. 

Os tipos de decisão possuem um papel fundamental nas etapas do processo de consumo. 

Pinheiro et al. (2011) aponta três tipos de decisão de acordo com o grau de envolvimento do 

consumidor.  

Nas decisões de rotina, segundo Pinheiro et al. (2011), o consumidor despenderia pouco 

esforço buscando informações externas e avaliando as alternativas, as tomadas de decisão desse 

tipo representam os processos de compra que são hábitos, e são decisões de baixo grau de 

envolvimento. 

Na decisão limitada, os consumidores passam a buscar mais informações. Para avaliar 

as alternativas, o consumidor busca informações ou a opinião de alguém conhecido 

(PINHEIRO et. al., 2011). Já na decisão estendida, passa-se por todos os estágios do processo 

decisório de compra, normalmente esse tipo de compra apresenta um alto grau de envolvimento 

do consumidor (PINHEIRO et al., 2011). Esse pode ser o caso das cervejas especiais, visto a 

sua grande variedade de características e o grau de envolvimento presente em sua compra. 
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3 CERVEJA 

 

Para entender o que é o produto cerveja, precisa-se pensar no mesmo de duas maneiras, 

aquelas produzidas em larga escala, como um produto de massa, pelas grandes indústrias do 

setor, essas cervejas normalmente mais padronizadas e de preço mais baixo são amplamente 

difundidas principalmente no seu estilo mais conhecido, a Pilsen. Em contrapartida, veem o 

que trataremos nesse trabalho como cervejas especiais, que são aquelas que buscam oferecer 

produtos diferentes, sejam artesanais ou importadas, com algum valor agregado que as 

diferencie das demais e proporcione novas experiências ao consumidor. Dada a diferença entre 

esses dois tipos de cerveja, faz-se necessário entendê-las separadamente. Sobre as cervejas 

especiais que trataremos nessa pesquisa. Definir exatamente o que é cerveja especial não é 

simples. Para Cervieri Júnior et al. (2014, p. 120), 

 

Embora não haja uma definição universalmente aceita do que se convencionou 

chamar de cervejas especiais, pode-se dizer que estas compreendem as variedades 

produzidas a partir de matérias-primas superiores, por meio de processos produtivos 

que primam pela qualidade do produto final. 

 

Para Morado (2009, l. 127), a receita básica para a produção de cerveja é simples, o 

processo seria o mesmo para todas as cervejas, porém em cada fase da produção pode haver 

diferenças e o acréscimo de outros ingredientes, como cereais. Por esse fato que vemos uma 

grande variedade de cervejas. 

 

A receita básica para a fabricação da cerveja é simples: mói-se a cevada maltada e 

coloca-se em infusão a quente com água; coa-se a mistura, ferve-se de novo com 

lúpulo e novamente coa-se. Acrescenta-se, então, a levedura e deixa-se fermentar. 

Depois, essa bebida fermentada fica em repouso por algum período para maturação e, 

em seguida, retiram-se as leveduras, tornando a cerveja pronta para consumo. 

 

 

3.1 A história da cerveja  

 

A cerveja passou por diversos momentos marcantes em sua história no mundo e no 

Brasil, onde teve por característica um mercado que acabou se concentrando na mão de poucas 

cervejarias. 

Os primeiros registros das cervejas na humanidade datam a mais de 8000 a.C. e estão 

em diferentes partes do mundo. Por volta de 6000 a.C., a fabricação de cerveja já era uma 

atividade bem estabelecida e organizada tanto no Oriente Médio como na China (MORADO, 
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2009). Na idade média, a cerveja era produzida de forma caseira, segundo Morado (2009), a 

mulher era encarregada de sua produção, já que a cerveja era considerada um alimento e fazia 

parte da dieta da família, outras vezes o produto era usado, até mesmo, como remédio.  

Foi somente entre os séculos VIII e XVI, que a cerveja passou a se tornar uma atividade 

industrial e comercial, com pequenas cervejarias se instalando. A partir desse momento diversos 

grupos se interessaram pelo produto, assumindo a produção. A aglomeração de pessoas em 

áreas urbanas favoreceu o maior consumo do produto. 

O início da Idade Moderna foi boa para a cerveja, devido ao alto preço do vinho, gerando 

um dos maiores índices de consumo por pessoa do produto. Porém, o grande aumento da 

competição, devido ao nascimento de diversas cervejarias, fez com que o preço da cevada 

disparasse, junto a isso, um aumento nos impostos sobre o produto fez com que as margens de 

lucro diminuíssem muito. 

Já no século XIX, a revolução industrial gerou um grande avanço tecnológico que 

favoreceu em grande escala a produção de cerveja, principalmente na questão da refrigeração e 

do transporte, proporcionando novas cervejas, como as da família Lager e a Pilsen (cervejas 

muito conhecidas e difundidas hoje em dia). Contudo, os anos seguintes foram marcados por 

diversos movimentos contrários ao consumo de álcool, o que foi extremamente prejudicial para 

o produto. 

O final do século XX ficou marcado pelo renascimento da cerveja, que após passar por 

diversos períodos marcantes que, de alguma forma, influenciaram sua produção, como crises 

comerciais, restrições ao álcool e grandes guerras, agora passava por um momento de 

crescimento com a expansão de diversas cervejarias em nível nacional ou até mesmo 

internacional. Segundo Morado (2009), essa forma massificada de fazer cerveja a tornou um 

produto padronizado, fazendo com que a mesma perdesse uma de suas principais 

características, a diversidade. Sendo assim, diversos movimentos buscando a retomada dessas 

características foram surgindo, o que proporcionou o surgimento de microcervejarias. 

Hoje em dia, os consumidores buscam cada vez mais cervejas diferentes, sejam cervejas 

especiais ou importadas, tentando se aproximar de uma “cultura cervejeira”. Morado (2009) 

destaca que, se por um lado a fusão de grandes empresas do ramo promoveu a concentração do 

mercado, a proliferação de pequenas empresas cervejeiras gerou uma disseminação maior no 

mercado, o que favoreceu a diversificação, e o consumidor se torna cada vez mais exigente, 

buscando produtos de maior qualidade. 

A história da cerveja no Brasil não possui muitos registros, mas ao que tudo indica o 

primeiro contato com o produto se deu no século XVII, através dos Holandeses, que 
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posteriormente foram expulsos do Brasil, fazendo com que o produto sumisse por muitos anos, 

reaparecendo somente com a vinda da Família Real portuguesa ao Brasil, em 1808. A produção 

inicialmente se deu de forma artesanal, no Sul e Sudeste do Brasil, mas com o aumento do 

imposto cobrado sobre as cervejas inglesas diversas pequenas cervejarias foram surgindo. 

Em 1888, surge em São Paulo a Antarctica Paulista e no Rio de Janeiro a Manufatura 

de Cerveja Brahma, o movimento cervejeiro brasileiro vinha de um crescimento acelerado, 

porém a duas Grandes Guerras acabaram por frear o movimento, à medida que a matéria prima 

da cerveja ficava mais escassa. Embalados pelos movimentos mundo a fora, a cerveja no Brasil 

do final do século XX segue a tendência mundial de valorização da cultura cervejeira, com a 

abertura de diversas microcervejarias que aumentariam a variedade de produtos no mercado. 

Um dos fatos mais marcantes da história da cerveja no Brasil é o surgimento da AmBev, 

a partir da fusão entre a Companhia Antarctica Paulista e a Companhia Cervejaria Brahma do 

Rio de Janeiro e que, posteriormente, se fundiu com a cervejaria belga Interbrew. Em 2004, a 

empresa passou a se chamar InBev e, graças a sua posição no mercado de adquirir diversas 

outras cervejarias, se tornou o maior grupo cervejeiro do mundo, controlando um quarto do 

mercado. 

 

 

3.2 O setor cervejeiro 

 

O setor de cervejas não só no Brasil como no Mundo vem se caracterizando pela 

concentração do mercado. Em 2016, as 10 maiores cervejarias concentravam 67% das vendas. 

Olhando somente para o Brasil, o número foi ainda mais expressivo. Em 2013, quatro 

cervejarias foram responsáveis por 98% da produção nacional (CERVIERI JÚNIOR et al., 

2014). Para Morado (2009), isso abriu espaço para as pequenas cervejarias, que estão cada vez 

mais buscando seu espaço. 

O produto tem grande importância para o mercado brasileiro. Para se ter ideia, o País é 

o terceiro maior produtor do mundo com 14,1 bilhões de litros produzido, atrás de China e 

EUA. Dados do CervBrasil mostram que o setor é responsável por 1,6% do PIB brasileiro. A 

cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo, porém, no que diz respeito ao consumo, 

o Brasil se afasta muito dos primeiros Países que consumiam mais esse produto, tendo um 

consumo per capita muito inferior ao tradicional mercado consumidor de cerveja da Europa, 

por exemplo. Diversas barreiras são impostas ao consumo de bebida, como campanhas 

antialcoolismo e carga tributária elevada. Morado (2009) cita que o sucesso das cervejas 
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especiais, que buscam oferecer novidades, sabores diferenciados, talvez seja o caminho para 

superar essas barreiras. 

Dentro desse cenário, as microcervejarias vem ganhando um papel fundamental no setor 

cervejeiro, mesmo que com números muito menores que em outros Países, como os EUA, onde 

elas representam 12,3% do mercado em vendas. O setor no Brasil se mostra promissor com os 

consumidores buscando cada vez mais uma valorização da cultura cervejeira. Por exemplo, 

mesmo ocupando apenas 0,7% do mercado de cerveja nacional, essas cervejarias tiveram um 

aumento na participação no mercado de 27% nos últimos 10 anos. Para Morado (2009), a 

crescente das microcervejarias se justifica pelo fato de ser um negócio lucrativo em um mercado 

que demanda diversificação de produtos, como já foi citado. 

 

Gráfico 1 – Microcervejarias por país  

Fonte: Morado (2009). 

 

Outro fato que vale ressaltar é que, segundo Morado (2009), a cerveja é um commodity 

e sua demanda seria inelástica, ou seja, variações de preço não afetam a demanda. Contudo, a 

renda per capita pode influenciar no consumo do produto, principalmente em tempos de crise 

onde uma parcela da população pode sofrer mais, alterando o consumo de produtos, como as 

cervejas especiais.  

Como já vimos, o mercado de cervejas é extremamente concentrado na mão de poucas 

empresas, no caso do Brasil, que grande parte das vendas é feita pela InBev, empresa que é a 

maior do mundo no setor e controla mais de 22% do setor no mundo. Com relação aos locais 

de consumo e comercialização da cerveja, Morado (2009) indica que os locais onde a bebida é 

consumida concentram boa parte do comércio do produto, com aproximadamente 70% das 

5048

1828

870

717

690

573

540

480

390

375

EUA

Reino Unido

Rússia

Alemanha

França

Suíça

Itália

Brasil

Canadá

Japão



35 

 

vendas, já os supermercados e distribuidoras ficam com 30% dessas vendas. Esses números 

podem mudar quando o assunto é mais especificamente as cervejas especiais, por conta de suas 

características e suas origens, os mercados e distribuidoras possuem maior facilidade ao acesso 

desses produtos, e até mesmo a valorização mais recente desses produtos faz com que locais 

especializados (mesmo que crescendo no País) ainda não sejam numerosos o bastante para 

atender a toda sua demanda. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A primeira parte do questionário concentrou-se em definir as características da amostra 

através de fatores socioeconômico e pessoais do consumidor de cerveja especial, conforme 

mostram os gráficos 2 a 7.  

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

Gráfico 3 – Sexo dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

Com relação a idade observou-se que mais da metade concentrou-se na faixa etária de 

36 a 55 anos, com 76,2% da amostra sendo do sexo masculino e 23,8% do sexo feminino. Com 

relação a participação da mulher no consumo de cerveja especial, Morado (2009) destaca um 
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aumento considerável da participação da mulher na cultura cervejeira e alerta para que os 

profissionais estejam cada vez mais atentos a essa tendência. 

 

Gráfico 4 – Estado civil dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

 

Gráfico 5 – Grau de escolaridade dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
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Gráfico 6 – Renda mensal dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

 Com relação ao estado civil, a amostra foi composta por 57,1% de casados, já no grau 

de escolaridade, a maioria 66,7% respondeu ter o ensino superior completo. Além disso, os 

consumidores se mostraram com alto poder aquisitivo, onde 57,1% responderam ter renda 

mensal superior a 6 salários mínimos. 

 

 

Gráfico 7 – Profissão dos consumidores de cerveja especial 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
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Já com relação a profissão 34,9% das respostas ficaram divididas entre advogado, 

empresário, engenheiro. Com isso, observa-se que os consumidores que responderam ao 

questionário pertencem, no geral, a classe média/alta, influenciando seu consumo, pois segundo 

Pinheiro et al. (2011), o que o indivíduo compra e como usa reflete sua classe social, além disso 

85,7% dos entrevistados acreditam que a classe social da que faz parte pode ser um fator 

influenciador no consumo de cerveja especial. 

A segunda parte do instrumento de pesquisa aborda o conhecimento dos respondentes 

sobre cervejas especiais, suas percepções sobre o produto, hábitos, fatores pessoais e 

motivações para o consumo. A seguir, desenvolveu-se uma discussão com base nos resultados 

obtidos na segunda parte do questionário (ver apêndice), tendo como suporte o referencial 

teórico apresentado no capítulo 2. 

Mesmo havendo uma expansão na oferta de cervejas especiais nos últimos anos, seu 

preço continua sendo relativamente maior que o das cervejas industrializadas, com relação ao 

preço pago em uma cerveja especial 50,8% responderam pagar entre R$10,00 e R$20,00 e 

outros 44,4% responderam pagar entre R$20,00 e R$40,00. Soma-se a isso o fato de 76,2% dos 

consumidores da amostra terem respondidos consumir esse tipo de cerveja com alguma 

frequência no mês, observa-se que esse consumidor deve possuir uma renda disponível para o 

consumo relativamente alta.   

Como já vimos, de uma maneira geral, o estilo de vida é um fator no consumo que reflete 

as escolhas da pessoa de como gastar seu tempo e dinheiro. Com os dados da amostra, entende-

se que a classe social impulsiona um estilo de vida voltado para o consumo de cervejas 

especiais, visto que o estilo de vida e a renda foram um dos fatores mais citados quando 

questionados sobre os fatores pessoais que mais influenciariam seu consumo de cerveja especial 

e, além disso, boa parte dos entrevistados respondeu participar de degustações, feiras e eventos 

de cerveja especial e consumir o produto há relativamente bastante tempo. 

Quando se fala em estilo de vida e cerveja, deve-se considerar o que as pessoas do meio 

chamam de cultura cervejeira, o termo remete a uma cultura mais tradicional da cerveja, 

contrapondo-se à grande massificação do produto ocasionada pelas grandes indústrias do ramo. 

A cultura cervejeira está cada vez mais relacionada ao estilo de vida e aos costumes do 

consumidor, que, por sua vez, buscam cada vez mais nas cervejas especiais, cervejas diferentes 

e únicas que se afastem das produzidas em massa pelas grandes indústrias. Além disso, diferente 

de outras bebidas como o vinho, a cerveja se relaciona mais com os costumes do consumidor, 

sempre tendo um estilo para cada gosto (MORADO, 2009). 
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Com relação aos fatores psicológico, os entrevistados foram questionados sobre sua 

percepção e motivação em relação ao consumo de cervejas especiais. Sternberg e Grigorenko 

(2007) destacam que a percepção é um processo psicológico, onde as pessoas conferem 

significado às sensações captadas do produto através dos sentidos. Já a motivação tem sua 

origem em uma necessidade, essa necessidade vai gerar uma demanda por um produto ou 

serviço (PAIXÃO, 2012). A maior parte das respostas sobre esses fatores se concentrou em 

destacar a qualidade da cerveja e de seus insumos, seu sabor, variedade e receita, conforme 

mostra o gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Motivação consumo de cerveja especial  

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

Como foi visto, a primeira etapa do processo decisório de consumo é o reconhecimento 

da necessidade, com isso, observou-se que, nessa primeira etapa, os consumidores buscam no 

consumo de cerveja especial preencher a necessidade de uma bebida de mais qualidade, com 

sabores e estilos diversificados, características que não seriam encontradas nas cervejas 

convencionais.  

Na segunda etapa do processo, temos a busca por informações, como foi visto, essa 

busca pode ser interna ou externa. Com relação à busca externa, os consumidores entrevistados 

responderam buscar informações, principalmente, no rótulo, na internet, em cursos ou de outras 

fontes, além disso, os amigos são o principal grupo de referência com 82,5%, indicando esse 

grupo como o de maior influência no consumo de cervejas especiais. O grupo de referência 

família não aparenta ter uma expressiva influência no consumo desse produto, visto que 

somente 15,9% afirmaram terem sido influenciados por esse grupo. A busca interna, vale 

23; 37%

21; 33%

10; 16%

9; 14%

Motivação consumo de cerveja especial

Sabor Qualidade Outros Novidade
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lembrar, é feita através da aprendizagem e memória. Verificou-se que, nessa etapa, os 

consumidores fazem uso da busca interna, pois a grande maioria respondeu que as lembranças 

e experiências os fariam consumir o produto.  

A terceira etapa é a avaliação das alternativas, para Paixão (2012, p. 92) “esse estágio 

envolve a decisão sobre quais recursos ou características são importantes e a identificação do 

que cada alternativa oferece”. Visto isso, ao serem questionados sobre as características que 

julgavam ser importantes na cerveja especial, a marca não apresentou grande relevância, porém 

atributos como sabor, estilo da cerveja, qualidade e preço mostram ser importantes na hora de 

avaliar as alternativas por parte do consumidor. Com relação aos estilos, os entrevistados 

responderam ter mais preferência pela cerveja pilsen, american lager e weissbier, as duas 

primeiras representam cervejas muito populares e difundidas mundialmente, são as cervejas 

mais consumidas no mundo, muito por conta de suas características que as tornam mais fáceis 

de beber, já as weissbier são caracterizadas por terem trigo em sua receita e são tradicionais na 

Alemanha. 

A decisão de compra é a quarta etapa do processo, nessa fase, o consumidor deve decidir 

onde comprar, quando comprar e como pagar. Com relação ao local onde compra/consome a 

cerveja especial, supermercados, em casa, restaurantes e bares foram os locais que mais foram 

mencionados. Fato que chamou atenção foi a falta de expressividade do comércio de cervejas 

especiais pela internet. Com relação ao preço, observou-se que esse é parcialmente um fator 

que influencia na decisão de compra de cervejas especiais, visto que 46% responderam 

influenciar e 41,3% responderam que as vezes tem influência, porém ao relacionarmos essa 

resposta com o preço que normalmente pagam em uma cerveja desse tipo, temos uma outra 

perspectiva sobre esse fator, onde quem respondeu que o preço não afeta ou as vezes afeta a 

decisão de compra de cerveja especial costuma pagar um preço maior pelo produto. O gráfico 

9 mostra essa relação. 
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Gráfico 9 – Influência do preço x valor pago 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 

 

Após a decisão de compra, o consumidor passa para a última etapa do processo, a 

avaliação pós-compra. É nessa etapa que o consumidor se sente satisfeito ou não com o produto, 

visto que ele irá comparar o desempenho do produto com a expectativa que ele tinha sobre ele. 

Verificamos que os consumidores de cerveja especial se sentem satisfeitos em sua maioria, após 

o consumo do produto, visto que 84% dos entrevistados recomendariam o produto para outras 

pessoas. Kotler (2000, p. 205) afirma que: 

 

A satisfação do cliente é derivada da proximidade entre as expectativas do comprador 

e desempenho percebido do produto. Se o desempenho não alcançar totalmente as 

expectativas, o cliente fica desapontado; se alcançar as expectativas, ele fica satisfeito, 

e se exceder a s expectativas ele fica encantado. Esses sentimentos definem se o 

cliente voltará a comprar o produto e se ele falará favorável ou desfavoravelmente 

sobre ele para outras pessoas. 

  

Vale destacar ainda, o tipo de decisão de acordo com o grau de envolvimento na compra. 

Pinheiro et al. (2011) destacam três tipões de decisão: a de rotina, a limitada e a estendida. Ao 

analisar as respostas obtidas, entende-se que a decisão envolvida no processo de compra de 

cerveja especial deve ser, ao menos, uma decisão limitada, que passa por todos os estágios do 

processo, visto que os consumidores indicaram buscar algum tipo de informação sobre o 

produto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado de cerveja especial é relativamente recente no Brasil, e vem ganhando cada 

vez mais força nos últimos anos, mesmo assim, observou-se que os consumidores ainda sofrem 

grande influência do setor cervejeiro convencional, isso deve-se à concentração do mercado de 

cervejas brasileiro e da força competitiva que essas empresas exercem sobre as 

microcervejarias.  

A cerveja especial ainda tem muito espaço para se consolidar no mercado brasileiro, 

visto sua pequena participação no mercado de cervejas, quando comparamos com outros países. 

Isso dificulta o acesso a esses produtos aqui no Brasil. De uma maneira geral, a grande 

dificuldade desse produto está na concorrência com as grandes cervejarias, que buscam cada 

vez mais adquirir as microcervejarias que estão nascendo.  

Como vimos, o campo de estudo do comportamento do consumidor é de grande 

complexidade, envolvendo diversas áreas de estudo, com isso, buscou-se entender os principais 

fatores envolvidos no processo decisório de compra de cerveja especial. Observou-se que os 

consumidores desse produto possuem um estilo de vida que favorece seu consumo de cerveja 

especial, além disso, foi observado que a busca por uma bebida de qualidade com variedade é 

uma das principais motivações no processo decisório de consumo de cerveja especial.   

Vimos também que os consumidores de cerveja especial têm seus amigos como o 

principal grupo de referência e seus familiares não têm grande influência no consumo desse 

produto. Observou-se ainda que após o consumo desse produto, seus consumidores se sentem 

satisfeitos, pois responderam que indicariam esse produto para outras pessoas. 

Por fim, destaca-se as múltiplas faces que o consumo possui, sua mutação no decorrer 

dos anos, e os novos campos que estão surgindo no estudo do comportamento do consumidor. 

Pinheiro et al. (2011) destacam o surgimento de áreas, como o neuromarketing, que podem 

revolucionar o estudo do comportamento do consumidor trazendo novas questões para o campo. 

Com isso, vê-se a necessidade de novas pesquisas que busquem um aprofundamento maior 

nesse campo, para que assim se entenda todas as dimensões do consumo de cerveja especial no 

Brasil, como no caso da grande repercussão que temos hoje em dia das questões ambientais 

ligadas ao consumo. 
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APÊNDICE  

 

SEGUNDA PARTE DO QUESTIONÁRIO – RESUMO DOS RESULTADOS  

 

 

Na sua percepção, o que caracteriza uma cerveja especial? 

 

Com sabores diferentes e as artesanais  

O sabor diferenciado 

Sabor e fermentação diferenciada 

O processo de fabricação, lúpulo e etc. 

Qualidade 

Sabor diferenciado 

A qualidade dos ingredientes  

Artesanais 

Produzida com matéria prima de qualidade superior  

O sabor 

O sabor  

Ser artesanal 

A diferença entre sabor, leveza, teor alcoólico e etc. 

Ingredientes especiais 

Sabor mais encorpado 

Os ingredientes selecionados 

Do que ela foi feita e a forma de preparo. 

Sabor diferenciado 

Lúpulo, malte e armazenamento.  
Possuir apenas cereais maltados sem que eles estejam diluídos, como é o caso da nova onda de 
cervejas "puro malte". 

Uma enriquecida de insumos e feita com uma receita digna.  

A qualidade  

A qualidade, o aroma. 

cerveja que tem historia atras do rotulo. 

Nao ser de alta produção 

Devido aos cuidado ao serem elaboradas e produzidas  

Aquela que deixa bêbado sem deixar com uma puta ressaca no dia seguinte! 

Artesanais e/ou com sabores diversos incomuns 

O sabor e a qualidade 

especial e artesanal sao coisas distintas. 

Feita com qualidade 

Qualidade 

Cerveja com mais malte, lúpulo, com aroma diferente 

Qualidade, sabor e aroma diferenciados 

Com processo de fabricação diferenciado 

Sabor 
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Peculiaridades fora do padrão  

Maltes e lúpulos de boa qualidade. Sabor e aromas abundantes  

Aromatização  

Não conter cereais não maltados 

Gosto  

Amargor, sabor. 

Puro malte 

Qualidade ingredientes  

Paladar apurado 

Qualidade  

Aroma 

Uma cerveja produzida artesanalmente  

O sabor, a cor e o tipo de produção 

Bom paladar 

Artesanal 

Nada 
Uma cerveja que foge ao padrão comum, podendo ser de vários tipos e importadas e até 
industrializadas. 

Sabor 

Sabor e ingredientes  

Sabor 

Sabor fiferenciado 

A qualidade dos produtos  

Aromatização  

Sabor  

Qualidade 

Sabor diferenciado e grau alcoolico 

É feita artesalmenta com td cuidado 
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O que te leva a optar por uma cerveja especial? 

A leveza e sabor  

É mais saborosa 

Sabor 

O sabor. 

Família 

Qualidade 

O sabor diferenciado 

 Qualidade 

Qualidade superior  

A disponibilidade 

Sabor 

A qualidade e o sabor 

A curiosidade de um novo sabor. 

Sabor diferenciado 

Sabor 

O sabor 

Vontade de experimentar coisas novas  

Sabor 

Sabor e armonização.  

O sabor que só um paladar apurado para cervejas consegue identificar. 

Qualidade no sabor. 

A qualidade  

O sabor superior. 

valorizar um produto de qualidade  

Sabor 

Sabor diferenciado mas depende da ocasião  

O fato de ser 0800 por algum amigo especial estar pagando para eu "experimentar! 

Sabor 

A qualidade 

qualidade 
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Qualidade 

Estilo 

Geralmente por ser cervejas mais encorpadas, mais fortes 

Qualidade do produto  

Sabor 

Diferencial  

Sabor  

Sabor e aroma 

Eventos especiais  

Qualidade 

Ocasião especial  

Não é água amarela. Qualidade bem superior. 

Sabor e qualidade 

Qualidade 

Sabor 

Qualidade  

Poder provar bebidas diferentes 

Sabores diferentes, degustação... 

A qualidade do produto 

Pesada 

Falta das que gosto 

Diversão  

Qualidade nos ingredientes e sabor diferente das cervejas tradicionais 

Qualidade  

Sabor 

Qualidade 

Sabor diferenciado 

A qualidade 

Eventos especiais  

Qualidade 

Qualidade 

Sabor de cerveja. 
A conhecer novos estilos.e sao mais saborosas 
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Você recomendaria cervejas especiais para outras pessoas. Se sim, por quê? 
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Sim, porque pra quem gosta de cerveja, eh uma experiência maravilhosa  

Sim, porque são mais saborosas que as industrializadas 

Sim.  Pq é uma experiência diferenciada 

Sim, pelo sabor. 

Sim, pela melhor qualidade 

Sim, para experimentar  

Pelo sabor e qualidade superiores  

São as melhores 

Sim. Porque são superiores às demais  

Sim, especialmente para amigos pois, e bom para nós aprofundarmos na marca 

Sim  

Sim. Pela qualidade, aroma e sabor. 

Sim. Gosto de coisas novas. Experimentar é sempre válido mesmo que não goste. 

Sim , pelo  sabor diferenciado 

Mais saborosas 

Sim, pelo sabor e qualidade 

Pra diversificar o que estamos consumindo  

Sim, pelo sabor. 

Sim. Oportunidade de descobrir novos sabores.  

Não. 

Sim, pela oportunidade e privilégio de degustar, conhecer. 

Sim. Produto diferenciado  

Sim, porque sao muito superiores em sabor e aroma. 

Cerveja especiais, principalmente as artesanais que tem sempre uma história atrás de cada rotulo. 

Sim. Descobrir novos sabores 
Porque se bebendo com moderação vc descobre em seu paladar sabores nunca encontrado em 
cervejas comuns  
Sim. Quando está conversando por muito tempo e o assunto começa a ficar escasso, nada melhor 
do que falar de cervejas especiais pra parecer culto e que o dinheiro está sobrando a ponto de 
gastar nisso (sendo que só bebo quando os amigos oferecem). 

Sim, pq eu gosto 

Sim, pela qualidade.  
sim, pois vale a pena comprar produtos de qualidades e bem diferentes do que a industria 
mainstream 

Pela qualidade 

Pela qualidade dos insumos. 

Dom 

Sim, pelo mesmo motivo que bebo 

Sim, característica diferenciada 

Nao 

Sim. São excelentes. 

Sim. Para divulgação dos produtos e para satisfação das pessoas 

Eu gosto por isso recomendo  

Sim 

Sim, para comemorações  

Sim. Custo/benefício honesto. 

Sim. Por qualidade 

Sim, para compartilhar um bom produto  
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Sim porque são melhores 

Não  
Sim, porém depende do  lugar. Lugares análogos a escravidão não. A percepção do aroma e sabor 
diferenciado é único  a cada golada. 

Porque além de ser fora das fitas normais, são mais saborosas  

Sim, pois é uma excelente experiência 

Pra quem gostar 

Não 

Não  

Sim. Simplesmente porque são mais saborosas. 

Sim . Maior qualidade  

Sim, sabor e qualidade  

Sim..Pela qualidade do produto. 

Sim. Acho interessante e prazeroso  experimentar novos tipos de cerveja 

Sim! Por que devem conhecer mais variedades . 

Eu gosto por isso recomendo  

Qualidade e sabores. 

Porque são infinitamente melhores 

Pelo perfil dos amigos com quem convivo. 

Sempre .Pois é um produto diferenciado. 
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