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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO SETOR DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS – AS FASES DO PROCESSO DE COMPRA FRENTE AS NOVAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO ZERO (ZMOT) NO 

PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

1.      RESUMO 

A proposta deste projeto de iniciação científica é investigar possíveis mudanças 

comportamentais no processo de compra do consumidor no momento de escolha de um 

restaurante frente as novas tecnologias digitais que atualmente se apresentam neste contexto. 

Será adotado uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo, tendo por base o modelo Engel-

Blackwell-Miniard e a teoria ZMOT – Momento Zero da Verdade. Procura-se, no projeto de 

pesquisa, além de uma delimitação demográfica dos participantes, identificar e analisar 

estatisticamente o ZMOT dentro do processo de compra, e possíveis alterações dos 

consumidores frente as novas tecnologia digitais, e se tais processos, existentes em processos 

de compra tradicionais, também podem existir no setor de Alimentos e Bebidas, mais 

particularmente na escolha de um restaurante. 

 

Palavras-Chave: Setor de Alimentos e Bebidas. Comportamento do Consumidor. Modelo 

Engel-Blackwell-Miniard. ZMOT. Tecnologias Digitais. 

  

2.   INTRODUÇÃO 

O contexto que irá direcionar esta pesquisa é o setor de Alimentos e Bebidas (A&B), 

um importante componente da economia, tanto no mercado nacional como em outras partes do 

mundo, ou seja, com importância econômica nacional e internacional. 

O setor de A&B engloba a alimentação fora do lar, a própria indústria de alimentos e 

bebidas, este último com subsetores como águas envasadas, bebidas tradicionais bebidas não 

alcoólicas industrializadas e bebidas alcoólicas. Apenas em termos de comparação, o setor de 

A&B, no Brasil apresentou um faturamento na casa dos R$ 614,3 bilhões em 2016 segundo a 

ABIA(2017), portanto, destaca-se que é um setor de extrema importância econômica e 

estratégica para o país.  

Como setor tradicional e de extrema importância como agente econômico, a 

competitividade se acirra a cada ano, trazendo um grande desafio aos gestores de Marketing 

em um processo contínuo de inovação e entendimento dos hábitos, preferências e tendências 

de consumo da sociedade. Tais fatores justificam a escolha do objeto de pesquisa, bem como 

os fatores que serão analisados no decorrer do trabalho, mais particularmente, o 

comportamento dos clientes presentes neste mercado. 

Desta forma, destaca-se que, conforme a obra de Solomon (2009) o campo de estudos 

do comportamento do consumidor vista entender como grupos ou indivíduos selecionam, 



usam, descartam e se relacionam em termos experimentais com produtos, serviços ou ideias 

em sua jornada de compra. 

Esta área de conhecimento, que é pesquisada dentro do campo da gestão de empresas e 

do Marketing, surge, conforme destaca da necessidade de entender os fatores que influenciam 

neste processo tão complexo, à medida que a capilaridade é gigantesca indo desde fatores 

internos como experiência e percepção do indivíduo, até fatores externos, como estímulos de 

ações de marketing, fatores culturais, fatores sociais entre tantos outros. 

Uma das formas usuais de entender o comportamento do consumidor, e as possíveis 

modificações ocorridas em seu processo de envolvimento com as novas tecnologias, é a 

compreensão do Processo de Decisão de Compra, que conforme Kotler e Keller (2012) é 

dividido em cinco etapas: 

Reconhecimento do problema: Segundo os autores Kotler e Keller (2012), o indivíduo 

entende que possui um conflito entre a situação atual e a situação desejada. Com isso surge 

uma conscientização de necessidade ou desejo a ser satisfeito. É o momento que, segundo os 

teóricos que estudam o comportamento do consumidor, que se dá o início de todo o processo 

de decisão e compra (ENGEL, 2005; GADE, 1998; KARSLAKIAN, 2012; LIMEIRA, 2009; 

MOWEN, 2003; OLIVEIRA, 2007; SOLOMON, 2009 KOTLER, 2012)  

Busca de informações: O segundo estágio entra na reunião de informações das quais 

irão auxiliar na resolução do problema reconhecido. As duas fontes principais de busca de 

informações são a fonte interna e externa. A fonte interna se dá na busca por experiências 

passadas com determinadas marcas que podem resolver aquele problema. A busca externa se 

dá por fontes pessoais entre elas amigos e familiares, fontes experimentais como teste drive, 

fontes comerciais entre elas propagandas, e fontes públicas como meios de comunicação de 

massa (ENGEL, 2005; GADE, 1998; KARSLAKIAN, 2012; LIMEIRA, 2009; MOWEN, 

2003; OLIVEIRA, 2007; SOLOMON, 2009 KOTLER, 2012)  

Avaliação de alternativas: Neste estágio o consumidor busca avaliar os produtos e 

marcas, explorando os benefícios e características dos produtos, de modo a definir parâmetros 

de decisão levando em conta o produto ou marca em questão, visando satisfazer sua 

necessidade reconhecida. Aqui entram parâmetros de decisão bastantes pessoais, podendo 

variar de indivíduo a indivíduo, mas que podemos salientar a busca por benefícios, sejam eles 

de funcionalidade, benefícios sociais entre outros. Aqui é importante pontuar como as crenças 

e atitudes tem papel fundamental na construção dos parâmetros de decisão, mostrando como 

este estágio é complexo e bastante pessoal (ENGEL, 2005; GADE, 1998; KARSLAKIAN, 



2012; LIMEIRA, 2009; MOWEN, 2003; OLIVEIRA, 2007; SOLOMON, 2009 KOTLER, 

2012) 

Decisão de compra: Após a avaliação das alternativas o consumidor se depara com o 

momento em que irá definir qual será o produto ou marca de preferência a ser escolhido. Se no 

estágio anterior o consumidor criou preferência sobre determinadas marcas aqui ele é 

influenciado por fatores de risco e fatores situacionais sob a marca ou produto avaliado 

anteriormente. 

Segundo os autores Kotler e Keller (2012), o grau de risco é diferente a medida do custo 

monetário despendido na transação, assim como o nível de envolvimento do consumidor 

perante a compra. Nas quais destaca-se, os fatores situacionais são possíveis acontecimentos 

momentâneos que influenciaram na tomada de decisão por parte do consumidor tal qual a perda 

de emprego. Também é reconhecido que os clientes identificam também os os fatores de risco 

se referem ao grau de influência de riscos percebidos em relação a aquela compra, estes riscos 

podem ser: Riscos sociais: O produto traz constrangimento perante seus pares; Risco 

financeiro: O produto não entrega mais valor que o preço a ser pago; Risco Psicológico: O 

produto traz consequências negativas para o bem estar psicológico; Risco de tempo: O produto 

pode fazer o consumidor ter de despender um tempo adicional ao ser necessário buscar um 

substituto caso não satisfaça suas necessidades; e Risco Físico: O produto põe em risco o bem 

estar físico ou de saúde do indivíduo. 

         Por final, temos o Comportamento pós compra, que segundo Kotler e Keller (2012), 

após a compra e experimentação do produto, é necessário entender como a experiência com o 

produto em questão ocorreu, como se deu o descarte, a utilização e a percepção do consumidor 

relacionado com a experiência da marca. Aqui entram entendimentos sobre grau de satisfação 

do consumidor, sua experiência de uso e descarte e suas ações pós compra, como a 

recomendação positiva ou negativa da marca resultantes da experiência geral. É importante 

pontuar como o marketing influencia além própria experiência de compra no sentido dos quatro 

estágios anteriores a compra. Deve ser levada em conta até mesmo após a compra e utilização, 

à medida que como parte estratégica da organização o marketing precisa entender o processo 

de decisão do ponto de vista da experiência do que apenas da decisão (ENGEL, 2005; GADE, 

1998; KARSLAKIAN, 2012; LIMEIRA, 2009; MOWEN, 2003; OLIVEIRA, 2007; 

SOLOMON, 2009 KOTLER, 2012) 

         Tendo como base o processo de decisão de compra já estabelecido na literatura, neste 

ponto apresenta-se o ZMOT ou “Zero moment of truth” ou momento zero da verdade em 

tradução livre, pode ser classificado como um fenômeno novo, que consiste no primeiro contato 



de um consumidor com uma marca, quando está buscando informações sobre produtos ou 

serviços através de várias ferramentas, tais quais mecanismos de busca, reviews de 

consumidores, fóruns, etc (LECINSKI, 2012) 

          O ZMOT é um termo cunhado pelo Google para entender o comportamento de busca de 

informações no ambiente online, transformando e resignificando o estágio de das cinco etapas 

de Engel-Blackwell-Miniard. O conceito segundo Leciski(2012) entende que com a internet, o 

consumidor consegue buscar, selecionar e classificar produtos com seu smartphones, laptops e 

outras telas, de maneira nunca antes vista, sendo um consumidor muito mais informado, e 

tomando a decisão bem antes de chegar no tradicional ponto de venda. 

  

3.      OBJETIVOS 

Neste projeto de iniciação científica, delimita-se como objetivo geral : Investigar o processo 

de comportamento de compra do consumidor, e o ZMOT no setor de alimentos e bebidas e 

identificar possíveis alterações existentes com o advento das novas tecnologias digitais. 

Já os objetivos específicos são delimitados como: a) Mapear o setor de alimento e 

bebidas e os principais agentes envolvidos no processo; b) Identificar as novas tecnologias 

digitais usadas no setor de alimentos e bebidas, tendo como foco o "momento zero - ZMOT" 

desenvolvido, exclusivamente, para os meios digitais; c) Investigar as fases do processo de 

compra no setor de alimentos e bebidas e as possíveis modificações ocorridas com o uso das 

novas tecnologias digitais.   

  

4.      METODOLOGIA 

Com o propósito de atingir o objetivo do estudo, esse projeto de pesquisa será delineado 

por uma pesquisa bibliográfica para revisitar as principais obras seminais que abrangem o 

objeto de estudo, mais precisamente temas relacionados ao comportamento do consumidor, 

modelos de decisão de compra e ZMOT. Tendo como base inicial uma revisão bibliográfica 

(GIL, 2010), que consiste no desenvolvimento da pesquisa com base em evidências 

secundárias, especificamente neste estudo serão utilizados artigos e livros-texto e materiais 

divulgado em mídia especializada em negócios e administração. Como parte final do projeto 

realizaremos uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, com um questionário estruturado 

por meio de escala Likert de sete pontos, constituído de aproximadamente 30 perguntas, 

desenvolvidas tendo como base o mapa teórico que será desenvolvido no decorrer do projeto, 

e será enviado a dois especialistas para análise. Posteriormente será realizado um pré-teste para 



eventuais acertos do questionário. Com os dados da pesquisa, será realizada uma análise 

estatística por meio do software SPSS.  

 

5.      DESENVOLVIMENTO 

O projeto teve início em agosto do presente ano, desta forma, se encontra na fase de 

levantamento bibliográfico. Como uso da base de dados EBSCO preliminarmente identificou-

se um total de 25 artigos que serão usados para o embasamento teórico, bem como para a 

construção do mapa teórico para o desenvolvimento do questionário. 

 

6.      RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares mostram vastas evidências científicas da influência do 

ZMOT no processo de decisão de compra no consumidor moderno. Os resultados apontam 

para uma mudança significativa na forma com que os consumidores interagem e pensam a 

respeito de marcas e produtos com a quantidade enorme de informação disponível no ambiente 

online. Destaca-se, em mais um momento, que o estudo está em sua fase inicial, portanto, as 

evidências apresentadas preliminarmente serão refutadas ou não no decorrer da pesquisa. 
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