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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: 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. Existem influências internas e externas sobre o 

comportamento do consumidor que influenciam nas decisões de compra. OBJETIVO: O objetivo deste 

trabalho é analisar as influências no comportamento do consumidor no processo de decisão de compra, 

sob a ótica de revisão sistemática. METODOLOGIA: Foi utilizado como base para a realização das 

buscas, o Google Acadêmico, limitando materiais publicados a partir do ano de 2005. O procedimento de 

refinamento de dados foi feito a partir da utilização de palavras chaves combinadas. Para a realização 

dessa busca foi utilizado a palavra “Comportamento”, a qual foram encontrados 14200 artigos. Em 

seguida, combinou-se a palavra anterior com “consumidor” e encontrou-se 2640 artigos. Combinou-se 

ainda com as palavras “processos de compras” refinando para 362 artigos, combinando as palavras 

anteriores com “fatores influenciadores” encontrou-se 59 artigos. Por fim, após realizada a leitura dos 

resumos dos materiais, foram identificados os materiais que tem relação com o tema estudado e o objetivo 

do trabalho, sendo selecionados 11 artigos que compõem a base de estudo para a realização do trabalho. 

RESULTADOS: O estudo do comportamento do consumidor tem se focado nas diferenças individuais e 

nas tomadas de decisão individuais, temática que permanece importante porque enfatiza a forma como se 

pode atrair e se comunicar com os segmentos menores de consumidores. Assim, cabe o estudo de como as 

influências culturais, étnicas e de classe social não apenas afetam os indivíduos para tomarem suas 

decisões de consumo, como também servem de base para as estratégias de segmentação de grandes 

grupos de indivíduos. Os fatores culturais são os fatores que exercem a mais ampla e profunda influência 

sobre os consumidores. Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor também é 

influenciado por fatores sociais, tais como: papéis sociais e status, família e grupos de referência. Outros 

fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor são os fatores pessoais, que dizem respeito 

às características particulares das pessoas, ou seja, momentos e vivências pelas quais um indivíduo está 
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passando, os quais acabam por interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo. 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. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para 

entender todos os fatores são necessários que os empresários estejam atentamente analisando o modo com 

que o consumidor se comporta diante das suas necessidades e escolhas, pois na maioria das vezes as 

atitudes das pessoas tendem dificultar e confundir seu comportamento deixando a parecer sem sentido. 
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