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1. RESUMO 

 

A administração de marketing, em conjunto com o processo de decisão de 
compra, visa um reconhecimento de necessidades e informações, uma 
avaliação, onde as empresas buscam chamar a atenção dos seus 
consumidores. Este artigo tem como objetivo estudar o marketing e seus efeitos 
no comportamento do consumidor, analisar os reflexos do marketing sobre o 
poder de decisão do consumidor e verificar a real importância do marketing para 
o sucesso organizacional. O presente trabalho foi elaborado através de uma 
pesquisa bibliográfica, fazendo uso do tema proposto para abordar o marketing, 
o consumidor e seu comportamento. O marketing serve para orientar concentrar 
em atender e satisfazer e os estímulos e necessidades de cada consumidor. O 
comportamento do consumidor compõe-se de todas as decisões ligadas aos 
bens e serviço. A decisão de compra inicia-se através de uma necessidade, 
através da qual faz com que o consumidor chegue à conclusão de que ele 
realmente necessita fazer algo que satisfaça seu desejo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O marketing é a ciência de escolher os consumidores e obter, manter e 

multiplicar os mesmos através da criação, da entrega e da comunicação de um 

valor superior dos produtos para o cliente.  

Usar o Marketing nos dias de hoje significa satisfazer as necessidades e 

os desejos dos clientes. O dever de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente 

mediante o lucro que se pode obter. Em uma economia extremamente 

competitiva, com consumidores racionais diante de muitas opções, uma 

empresa só pode vencer fazendo a propaganda do seu negócio e agregá-la ao 

processo final de entrega do valor ao consumidor. 

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviços das 

empresas que apresentam seus produtos no mercado. Eles também podem 

obter muitas informações sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, 

o que permite que comprem de maneira mais racional. Os clientes estão 

mostrando maior sensibilidade em relação ao preço em sua busca por valor. 

Os profissionais que utilizam o marketing no seu dia a dia devem estar 

mais ligados aos seus clientes. As empresas que estão em sintonia com os 

clientes são capazes de construir elos com os mesmos, não apenas fornecer 

seus produtos. 

É importante ressaltar que a compra é resultado de um impulso para 

satisfazer alguma necessidade. Para ambos, na verdade, não é possível, mesmo 



com a melhor estratégia de marketing, criar impulsos internos nos consumidores 

que adquirem certos produtos.  

O bom êxito no marketing depende muito da reação do consumidor, 

caracterizada sob a forma dos seus padrões de compra, cabendo aos 

profissionais atender seus anseios através do seu comportamento na hora de 

adquirir o produto.  O consumidor enfrenta uma série de escolhas e decisões na 

hora da compra, tais como: quanto gastar, quanto economizar quais produtos 

adquirir, dentre outros. 

Hoje em dia o marketing acabou se tornando algo essencial para qualquer 

processo de compra e as empresas que não o utilizam de uma maneira correta 

acabam perdendo seus consumidores. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estudar o marketing e seus efeitos no comportamento do consumidor. 

Analisar os reflexos do marketing sobre o poder de decisão do 

consumidor. 

Verificar a real importância do marketing para o sucesso organizacional. 

Possibilitar uma visão clara a respeito do uso do marketing e suas 

contribuições para as organizações, fornecendo uma base sólida de ações a 

serem desenvolvidas no âmbito empresarial. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica, 

fazendo uso do tema proposto para abordar o marketing, o consumidor e seu 

comportamento. 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. 

  Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas 



a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Marketing é um processo social e gerencial onde os indivíduos obtêm 

o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de 

produtos e serviços (KOTLER, 1998). 

O Marketing é a ciência de explorar, criar e entregar um valor que posa 

satisfazer as necessidades de um público que visa obter lucro. 

O marketing está presente na vida do ser humano há muito tempo. A 

palavra marketing é derivada do latim mercare, que se referia ao ato de 

comercializar na Roma Antiga. E assim o marketing se tornou o símbolo de 

incrementar os esforços para aumentar as vendas. 

Contudo, desenvolver uma estratégia de marketing ao longo do tempo 

requer muito trabalho e flexibilidade. As empresas devem se apoiar em uma 

estratégia, mas devem encontrar também novas maneiras de aprimorá-la 

constantemente. A estratégia de marketing requer igualmente um entendimento 

claro de como o marketing funciona. 

A sistematização dos fundamentos de marketing ajuda a refletir o seu 

papel na sociedade bem como a sua funcionalidade para as organizações, já 

que é indiscutível o seu caráter estratégico nesse sentido. 

O marketing é utilizado para aumentar o lucro, aumentar a satisfação do 

cliente, aumentar a escolha e personalização do produto, e também aumentar a 

qualidade de vida.  

Dentro de Mercado o marketing possui muitos objetivos, tais como: 

engajar colaboradores, fidelizar clientes, vender mais, gerenciar uma certa 

marca, educar-se dentro do mercado, construir relações boas com os 

consumidores. 

 

5.1 Tipos de Marketing 

 

O conjunto de ações com estratégias que se caracterizam por buscar o 

melhor desempenho de uma instituição no mercado são divididos em diversos 



segmentos de marketing. Os quais são descritos abaixo de acordo com suas 

características e funções. 

  Marketing de Relacionamento: O bom relacionamento da empresa com 

os seus clientes é o foco deste tipo de marketing. O grande desafio é planejar 

meios de alcançar uma comunicação efetiva com o público e excelência no seu 

atendimento.  

  Marketing Social: A função do marketing social é promover a 

responsabilidade social da empresa através de ações solidárias.  

  Marketing Direto: È um dos modelos de marketing que mais cresce no 

mercado, o marketing direto visa alcançar resultados rápidos através de ações 

lógicas e práticas.  

  Marketing Indireto: O marketing indireto corresponde a estratégias de 

propaganda que visam associar a imagem de uma marca de forma discreta, 

através de produções culturais, programas de televisão, entre outros.  

  Marketing de Resposta: É responsável por solucionar os problemas de 

imagem e procurar as deficiências da empresa com o público externo. O 

marketing de resposta busca essencialmente o feedback das ações da empresa, 

a fim de descobrir o que precisa ser mudado e quais as estratégias que faltam 

ainda para o sucesso da empresa. 

  Endomarketing: É focado na comunicação interna, o endomarketing visa 

buscar a satisfação dos funcionários e garantir que eles trabalhem felizes e 

motivados.  

  Marketing Viral: O marketing viral surgiu na medida em que as novas 

tecnologias foram ganhando espaço na vida dos consumidores. É um marketing 

focado nas redes sociais que objetiva criar formas de propagar uma imagem 

positiva da empresa.  

  Marketing de Fidelização: Este tipo de marketing, é muito utilizado por 

companhias áreas e telefônicas, visa garantir que o cliente se torne um 

consumidor fiel.  

  Marketing Internacional: Para as empresas que visam ampliar os limites 

territoriais, as estratégias de marketing internacional são usadas a fim de tornar 

a marca conhecida em outros países.  

  Marketing Digital: Este tipo de estratégia comercial tem por objetivo criar 

canais de comunicação em meios digitais.  



 

5.2  O Comportamento do Consumidor 

 

  A concorrência aumenta a cada dia e com isso a guerra das marcas pela 

busca de um espaço na mente da população cresce cada vez mais. Conhecer 

qual é a cultura em que os clientes estão inseridos é fundamental para a 

sustentabilidade dos negócios. 

  O comportamento do consumidor é um processo complexo, que inclui 

diversas atividades. Envolve diferentes papéis para uma maior interação social, 

é influenciado por inúmeros fatores.  

  O consumidor deve ser analisado por seus hábitos, costumes, estilo de 

vida e seus valores, desta forma as marcas conseguirão, com mais facilidade, 

atingir seus objetivos na busca da interação dos clientes com o produto que 

procuram. 

  Cada vez que um consumidor procura a sua empresa, ele chega com 

alguma expectativa. Pode ser a necessidade de um serviço, ou o interesse em 

um novo produto, mas de qualquer modo, ele tem uma expectativa que 

acompanha o interesse dele pela empresa procurada.  

  A decisão de comprar um produto ou serviço é um momento importante 

para os consumidores. Isso pode significar que as estratégias de marketing 

precisam ser inteligentes, eficazes e direcionadas ao mercado alvo de acordo 

com o conhecimento percebido da maneira que cada consumidor obtém seus 

produtos ou serviços.  

  A empresa que se foca no cliente mede seu desempenho mediante a 

retenção de seus clientes, pela procura e repetição de suas compras. O 

marketing é fundamental para ditar o comportamento do consumidor, pois ele 

instiga a uma reação que pode ser positiva ou negativa do cliente. 

  Existe cada vez mais uma maturidade por parte dos consumidores, em 

especial as relacionadas com o ambiente, estando a conduzir a uma redefinição 

dos valores do comportamento de consumo. O consumidor tende a tornar-se 

mais consciente da vida do produto e mais exigente com o que implica o ato da 

compra como a rapidez, o serviço oferecido.  

  Contudo, existem alguns impedimentos que dificultam o comportamento 

de consumo mais sustentável, como falta de informação sobre os produtos e 



serviços, interesses pessoais, limitações culturais e econômicas, gerando uma 

oferta restrita aos consumidores. 

  Entender os desejos e as necessidades dos clientes é fundamental para 

decifrar o comportamento do consumidor, pois é estimulando que através do 

marketing a empresa conseguirá fazer suas vendas. 

  É preciso, ter em mente que o consumo é uma das várias ações que 

favorecem o dia a dia do ser humano. As pessoas têm muitas motivações pra 

buscar suas ambições, para conquistar seu espaço e para a sua realização 

pessoal. 

  Avaliar, todos os fatores que possam influenciar o comportamento de um 

cliente, dará o embasamento ideal para a composição das estratégias de 

marketing do negócio e assim trará ótimos benefícios para a empresa que lida 

dia a dia com o consumidor. 

 

6. RESULTADOS 

 

  A ampla gama de ferramentas de comunicação, mensagens e públicos 

torna obrigatório que as empresas se encaminhem para uma comunicação 

integrada de marketing.  

  É preciso adotar a visão do consumidor para compreender plenamente 

todas as diferentes formas pelas quais a comunicação pode influenciar seu 

comportamento cotidiano, e consequentemente obter o resultado planejado 

desde o início do processo de divulgação do produto e/ou serviço. 

  Contudo, o comportamento do consumidor é um processo que envolve 

diversos fatores quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos e que deve ser tratado como essência para a existência 

de qualquer empresa, sendo seu maior valor e o que a faz sobreviver ao mercado 

cada vez mais exigente e saturado. 

  Um consumidor pode comprar usar e/ou dispor de um produto, mas essas 

funções podem ser desempenhadas, também, por pessoas diferentes, o que 

acontece em muitas decisões de compra. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES 

 

  Conclui-se que fatores externos e internos, culturais e comportamentais 

contribuem de forma ativa na decisão de compra. 

  Cabe a empresa conhecer cada consumidor de maneira detalhada a partir 

do seu contato inicial com a instituição, e saber mantê-lo e de forma 

transparente. 

  Consequentemente existir a fidelização e a propagação positiva para 

futuros consumidores através das ferramentas de marketing. 

  Este é um processo muito importante dentro de uma empresa, seja ela de 

pequeno, médio ou grande porte. 
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