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RESUMO 

 

Estudo sobre o Comportamento do Consumidor em um circuito de compras. Pesquisa e 

observação da compra de um jovem casal sem filhos em uma feira de agricultura familiar 

localizada na cidade de São Félix do Coribe, Bahia, sob a perspectiva da teoria de 

motivação behaviorista e do modelo de compras de Francesco Nicósia. Verificação de 

concordância entre teoria e prática e dissertação sobre os resultados obtidos, apontando 

as devidas considerações sobre o estudo relaizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento do Consumidor; Ciclo de Vida Familiar; Teoria 

Behaviorista; Circuito de Compras; Feirinha de São Félix do Coribe. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de estudar e compreender com mais precisão o comprador, por volta 

dos anos 60 surgiu o Comportamento do Consumidor para atender essa demanda, já que 

o Marketing estava mais voltado para o processo estrutural da empresa no âmbito de 

compra e venda. As empresas precisão observar como é realizado a construção da sua 
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imagem e a sua posição diante do mercado para ter conhecimento da relevância de seus 

produtos para o consumo. As definições sobre o ciclo de vida familiar e suas divisões, 

somadas com a teoria behaviorista, sistema que examina exclusivamente o 

comportamento do homem, por meio de impulsos e motivações, seguidamente com o 

modelo de compra de Francesco Nicósia, que enfatiza o procedimento realizado pelo 

consumidor no momento da compra, servirão de base para a pesquisa realizada em uma 

feira de agricultura familiar situada na cidade de São Félix do Coribe - BA. 

A intenção dessa pesquisa é relatar o comportamento do jovem casal sem filhos 

em um circuito de compras para averiguar se de fato, eles agem de acordo com a teoria 

behaviorista e, caso contrário, levantar os pontos que vão contra essa presunção para 

assim apresentar as reflexões a respeito dessa investigação. 

Na seção 2 deste artigo, consta-se os objetivos deste trabalho divididos por geral 

e específicos. Na seção 3 será realizado um curto regaste dos conceitos de ciclo de vida 

familiar, teoria behaviorista e o modelo de compra de Nicósia. Na seção 4 encontra-se 

informações sobre a feirinha de São Félix do Coribe, o mapa com trajeto percorrido pelo 

casal observado, em seguida, o relatório da pesquisa de observação do circuito de compras 

do casal com os resultados obtidos e, por último, as considerações finais a respeito do 

deste trabalho acadêmico 

 

 

2 OJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho se dividem entre objetivo geral e específico. E estão 

situados logo abaixo. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Averiguar, através de uma pesquisa de campo, se a teoria de motivação 

behaviorista se aplica a um jovem casal sem filhos que possuem o costume de realizar 

compras de alimentos na feira de uma determinada cidade da região oeste da Bahia sob o 

aspecto do modelo de compras de Francesco Nicosia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar se o casal observado seguirá a lista prévia de compras, cumprindo com 

todas as etapas; 

Examinar se a teoria de motivação behaviorista se aplica ao casal observado; 
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Constatar se haverá impulsos de compra e quais os fatores que contribuirão para 

essas atitudes. 

 

3 UMA BREVE RETOMADA AOS ESTUDOS DO COMPORTAMENTO DE 

COMPRA 

A seguir, serão revisitados os conceitos de Marketing, comportamento do 

consumidor, ciclo de vida familiar e suas classificações, a teoria behaviorista e o modelo 

de Nicósia para servir de base teórica para a pesquisa deste trabalho. 

 

3.1 O MARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O Marketing tem como objetivo detectar e atender as necessidades e desejos das 

pessoas de maneira rendável (KOTLER, P.; KELLER, K. L. 2012). Esse conceito começa 

a se expandir na década de 50 no Brasil, quando a população começa a crescer, e com 

esse crescimento, várias empresas investem na fabricação de novos produtos. À medida 

que crescia o número de produtos, aumentava-se a concorrência. Nesse aspecto a 

concorrência foi o grande ponta pé para se investir em marketing. Cada empresa almejava 

um diferencial em seu produto, no intuito de que o seu consumidor não se confundisse ou 

até mesmo achassem similares com outras marcas. O marketing então surge com o intuito 

de que, cada empresa tenha forte relacionamento com seu cliente, criando valor para que 

o primeiro obtenha lucro, através de trocas de bens e serviços que satisfaçam este. 

(KOTLER; AMSTRONG, 2015). Em suma, a empresa deve estar atenta ao seu papel na 

sociedade e como ela tem trabalhado a sua imagem saiba a importância de seus produtos 

para o consumidor, por que eles compram. 

Já que o Marketing trabalha toda a estrutura da empresa, desde fornecedores ao 

consumidor, e era voltado para produção e vendas, se fazia necessário, algo mais restrito 

ao indivíduo, para o entender e para que as empresas não continuassem a se prejudicar ao 

fabricarem produtos, que não lhes agradava e que não tinha o mínimo de interesse 

possível. Em meados dos anos 60, surge o estudo do comportamento do consumidor 

(grifo nosso), que está inserido no universo da economia, psicologia, sociologia, 

antropologia e de outras ciências. Com o objetivo de entender seu cliente/consumidor, 

perceber suas necessidades e desejos, e a partir disso, elaborar estratégias de comunicação 

para que sejam supridas e satisfeitas. Entender esses desejos e necessidades é um desafio 
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constante, pois, cada consumidor reage de forma diferente, sob a mesma situação, como 

afirma Cobra (1997, apud ASSIS, 2011).  

O campo do comportamento do consumidor, segundo Kotler e Keller (2012) é 

análise de como o consumidor, grupos de consumidores e clientes optam, para suprirem 

suas necessidades e desejos, por determinados produtos, serviços e experimentações, 

descartando outros de um mesmo segmento, por exemplo, o que para as empresas, servem 

de auxílio no aperfeiçoamento e na apresentação de novos produtos específicos para os 

seus clientes. O consumidor passa por vários estágios até chegar ao processo de decisão 

de compra. Na percepção de Kotler e Armstrong (2015), o Comportamento do 

Consumidor reúne uma série de referências para compreender os fatores que contribuem 

na tomada de decisão de compra, baseados em conhecimentos das culturas, valores, 

crenças e desejos para identificar quem se envolve nesse processo, podendo ser 

influenciadores ou usuários. Dessa forma, o intuito desse estudo é viabilizar estratégias 

assertivas de comunicação que se adaptam as necessidades de seu consumidor levando a 

compra. Esse estudo investiga o consumidor com o intento de obter respostas para 

algumas questões como, por exemplo, porque o indivíduo consome determinado produto, 

com que frequência compra, onde compra e para que compra.  

Karsaklian (2000) ressalta que a ação de compra se manifesta a partir da 

motivação que ocasiona uma necessidade no indivíduo. Essa necessidade aguça o desejo 

que, por sua vez, abre-se um leque de escolhas das quais o consumidor optará por uma 

específica, através de determinados fatores, que responderá da maneira mais adequada 

para si a sua motivação.  Pode-se definir necessidade como um estado de privação, é a 

falta de elementos básicos para manutenção da vida, percebida pelo indivíduo sem 

esforço, ela está posta. Ferreira, Demutti e Gimenez (2010), aponta que desejos são as 

formas das necessidades alteradas pela personalidade, cultura, idade, dentre outros 

Maslow propõe em sua pirâmide 05 (cinco) diferentes categorias da necessidade. 

Kotler e Keller (2012) afirmam que o comportamento de compra do consumidor 

é provocado por determinados fatores significativos como: os fatores pessoais, sociais, 

psicológicos e culturais, sendo este o de maior relevância e o mais decisivo no ato de 

compra. De acordo com a linha de pensamento de Kotler e Armstrong (2015), cultura é 

tida como o fator principal determinante, já que cada pessoa recebe ao conviver em 

sociedade, valores, crenças, percepções e desejos. Vale ressaltar que o lugar em que o 

indivíduo está inserido também influencia na decisão de compra pelo fato de cada 
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ambiente possuir uma cultura distinta, gerando comportamentos específicos, dentro de 

uma mesma sociedade. Os fatores sociais estimulam o indivíduo a ser participante de um 

determinado grupo para que este esteja incluído em um meio definindo um status, ou seja, 

uma postura perante aos demais grupos. Os fatores pessoais são constituídos por idade 

cronológica e psicológica, o ciclo e o modo de vida, poder aquisitivo, a individualidade e 

auto imagem. Os fatores psicológicos são compostos pela motivação ou impulso, 

aprendizagem, percepção, crenças e atitudes. (KOTLER; ARMSTRONG, 2015) 

 

3.2 CICLO DE VIDA FAMILIAR 

O ser humano estabelece o seu ciclo vital por meio de modelos de vida familiar 

ao qual está inserido, composto por estágios que colaboram para o seu consumo e 

maturidade pessoal. A depender da fase vital, o ciclo de vida familiar pode ser classificado 

em vários estágios. Essa classificação pode ser elaborada sob variadas características 

como o contexto sócio histórico, arranjos e rearranjos familiares, mudanças de padrão de 

consumo, análises para o marketing, entre outros (FERNANDEZ, 2006)   

Na perspectiva do marketing e do âmbito do comportamento de compra e seus 

efeitos, Karsaklian (2000) classifica o ciclo de vida familiar em 9 (nove) modelos: jovem 

solteiro morando sozinho; jovens casais sem filhos; adultos casados com filhos com 

menos de 6 anos; adultos casados com filhos com mais de 6 anos; casais idosos com a 

responsabilidade de filhos; casais idosos, sem a responsabilidade dos filhos e com o chefe 

de família ativo; casais idosos, se a responsabilidade de filhos e com o chefe de família 

inativo; idoso sozinho e ativo; e idoso, sozinho e aposentado.   

 

3.3 TEORIA MOTIVACIONAL BEHAVIORISTA 

Definida por Jhon B. Watson (1878-1958) como um estudo do comportamento 

que através de experiências em laboratórios seja possível observar processos mentais de 

percepção, memória etc., o behaviorismo é um campo de estudo com duas principais 

visões. A outra é a do Burrhus Frederick Skinner (1904-1990), que traz um aspecto 

operacional para o behaviorismo, conceituando-o de Behaviorismo Radical. Skinner 

abdica os preceitos watsonianos, pois acredita que o behaviorismo não se resume a um 

estudo de observação em torno de um acontecimento, mas, na capacidade da auto-

observação se atentando também para o comportamento particular do indivíduo e o 
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ambiente, o que torna o comportamento como o seu próprio objeto de estudo 

(CANÇADO; SOARES; CIRINO, 2006).  

Com o homem sendo unicamente o seu objeto de estudo através da observação, a 

teoria behaviorista estuda o comportamento humano a partir da motivação. Dessa forma, 

o elemento principal para que a motivação aconteça é o impulso, que é abrangido como 

uma energia que movimenta o ser humano por conta de uma necessidade biológica para 

a sua sobrevivência. Assim, com base no processo de estímulo e resposta, os hábitos e 

impulsos determinam unicamente o resultado alcançado, pelo fato de fazer o indivíduo 

agir de maneira obscura através de impulsos. (KARSAKLIAN, 2000). 

 

3.4 MODELO DE COMPORTAMENTO DE COMPRA SEGUNDO FRANCESCO 

NICOSIA 

Francesco Nicósia (1966 apud LOPES e SILVA, 2011) indica em seu modelo que 

a maneira como o consumidor se comporta no momento da compra é apenas um dos 

fatores necessários para a decisão. O seu modelo de compras ressalta mais todo o processo 

que o consumidor faz para adquirir um produto do que o próprio momento da compra.  

Logo abaixo se encontra o modelo de compras de Francesco Nicósia: 

 

Figura 01 - Modelo de Nicósia (1966) 
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Fonte: Nicósia (1966 apud LOPES e SILVA, 2011) 

 

Nicósia divide o seu modelo em quatro campos, sendo que os dois primeiros 

acontecem anterior ao momento da compra. Inicialmente, há o contato visual do cliente 

para com o produto, entretanto, para adquiri-lo o consumidor além de todas as suas 

predisposições, começa um processo de investigação e avaliação para, em seguida realizar 

ou não a compra, que se trata do terceiro campo do modelo de Nicósia. O quarto campo 

é o do feedback, constituído pela experiência do processo de decisão, passando pelo ato 

da compra, e a reação do comprador ao consumir o produto, pois ao depender da sua 

reação se sentirá satisfeito e encantando para recomendá-lo a outros consumidores.  

 

4 CIRCUITO DE COMPRAS NA FEIRINHA DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

A verificação do comportamento do casal para este estudo é constituída pela 

seguintes partes: uma breve contextualização da feirinha de São Félix do Coribe; o mapa 

da feirinha com o trajeto do casal; o perfil do casal observado; a metodologia e o relato 

com toda a descrição do circuito de compras realizado na feirinha. 
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4.1 A FEIRINHA DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  

A feira da cidade de São Félix do Coribe ocorre semanalmente, às sextas-feiras, 

na Praça do forró, tendo o seu início por volta das 17h e encerrando aproximadamente às 

20h. O local é constituído por barracas nas quais são vendidas frutas, verduras, legumes, 

hortaliças e especiarias regionais. Ao mesmo tempo, ocorrem atrações artísticas como, 

por exemplo, a exibição e venda de artesanatos em geral, música, dança ao vivo dentre 

outros atrativos, como forma de entretenimento para a população dos municípios de São 

Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória.  

 

4.2 MAPA DA FEIRINHA DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

A seguir se encontra o mapa da feirinha de São Félix do Coribe em que consta 

ilustrado o trajeto percorrido pelo jovem casal sem filhos no seu circuito de compras. 

 

Figura 02 - Mapa da feirinha com a demarcação do trajeto do casal 

 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 
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4.3 PERFIL DO CASAL 

O casal Alexsandro Batista de Oliveira e Maricélia de Souza Almeida residem na 

cidade de Santa Maria da Vitória, vizinha à São Félix do Coribe. Eles possuem um 

relacionamento estável. Alexsandro é o provedor da família pelo fato de trabalhar 

enquanto a Maricélia é estudante de graduação em Publicidade e Propaganda - 

Bacharelado, na Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). O casal possui o hábito 

de fazer compras na feirinha de São Félix a cada vinte dias, pois mesmo consumindo 

frutas, verduras, legumes e hortaliças, eles compram em quantidade suficiente para passar 

por esse período abastecidos, dispensando assim, a compra semanal. Eles se locomovem 

para a feira através de um automóvel, veículo este pertencente ao casal, chegando de 

praxe às 17h30m. O casal não possui preferência por barraca, pois o preço e a qualidade 

dos alimentos são os fatores determinantes para a sua compra. O perfil de consumidor de 

Alexsandro é o de exigente e específico, uma vez que este tem o hábito de verificar a 

qualidade dos alimentos pelo tato, olfato e visão para garantir a sua compra satisfatória. 

Ele tem preferência por escolher a frutas e verduras no momento da compra na feira. 

Maricélia é uma consumidora descolada e que passa o controle da compra para o seu 

parceiro. Opta por escolher as hortaliças e algumas verduras e utiliza a visão como 

instrumento de desígnio na aquisição dos produtos. 

 

4.4 METODOLOGIA 

As informações necessárias para a construção dessa pesquisa de campo para a 

verificação no circuito de compras do casal foram coletadas no dia 21 de abril de 2017, 

por meio de dois celulares, sendo um para registrar me fotos o trajeto de compras do casal, 

e outro para realizar filmagens e observações a respeito do comportamento dos 

consumidores. Utilizaram, também, um caderno e canetas para anotações por escrito e 

para o desenho do circuito de compras. Uma certa distância foi mantida entre os 

universitários pesquisadores e o casal observado com o intuito de não interferir no 

momento da compra, desde o seu início até o final, para que esta aconteça de maneira 

natural, mantendo o hábito do casal em livre de influências. Foi realizado previamente, 

uma entrevista para a coleta das características necessárias para traçar o seu perfil, suas 

atitudes, necessidades, além do orçamento e lista de compras. 
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4.5 LISTA DE COMPRAS DO CASAL 

Por meio da entrevista realizada com o casal para ser traçado o seu perfil e colher 

demais informações, foi disponibilizada uma lista de alimentos a serem comprados no dia 

do circuito de compras. Logo abaixo se encontra o quadro: 

 

Quadro 01 - Relação antecedente à compra do casal 

Quadro de Compra do Casal Alexsandro e Maricélia para Feirinha de São Félix 

Frutas 
Abacate, ameixa, banana, kiwi, laranja, maçã 

manga, maracujá, melão, pera, tangerina e uva. 

Hortaliças Couve, couve-flor, repolho e rúcula 

Verduras 
Abóbora, batata, batata doce beterraba, cenoura, 

pepino, quiabo e tomate. 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

4.6 O DIA DA FEIRA: CIRCUITO DE COMPRAS NA FEIRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

No dia 21 de abril de 2017, sexta-feira, o jovem casal, Alexsandro Batista de 

Oliveira e Maricélia de Souza Almeida, realizaram as suas compras na Feira de 

Agricultura Familiar da cidade de São Félix do Coribe – Bahia, das 17h35m às 18h25m, 

com duração de 50 minutos. Chegaram para as compras às 17h30m por meio do veículo 

próprio que possuem. Cinco minutos depois, o casal já se aproximou das barracas da feira, 

dando início a compra. 

 

Figura 03 - Panorama da Feirinha de São Félix 

 

Fonte: Material Próprio (2017) 

 

Percebeu-se que o casal começou a comprar já na primeira barraca em que 

visualizaram as hortaliças. Foram compradas, primeiramente, a couve, a couve-flor, a 
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rúcula e o cheiro verde, sendo que este não constava na lista prévia de compras do casal. 

Isso já deixa claro que marido e mulher não seguiram com o seu plano de compras. 

O esposo é um consumidor seletivo e rigoroso, pois analisou atentamente cada 

hortaliça com precisão, escolhendo quais serão adquiridas. A esposa fica à espera de sua 

verificação e somente recebe a compra a leva consigo. Vale ressaltar que o marido é quem 

paga a compra, portanto, se trata de fator diferencial do casal em relação ao conceito de 

ciclo de vida familiar, no qual diz que se trata de um casal com renda progressiva devido 

à atividade remunerada da cônjuge (KARSAKLIAN, 2000). 

 

Figura 04, 05 e 06 - Registros da compra do casal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro próprio (2017) 

  

Após isso, seguiram com seu trajeto sempre observando as barracas em volta à 

procura de alimentos para o seu lar. Mais à frente, Oliveira adquiriu bananas e na terceira 

parada, compraram laranjas e tangerinas. Foi verificado a exigência do esposo ao levar as 

frutas, pois sempre para, analisar visualmente, toca nas frutas e ao depender do preço, o 

produto é obtido. Os fatores preço e estética são os mais relevantes para a compra, já que 

o esposo é atraído pelas cores, formas e tamanho dos alimentos antes de se aproximar da 

barraca. Posteriormente, prosseguiram e realizaram a quarta parada. Olharam as frutas 

expostas e resolveram não comprar por conta do preço. Notamos aqui que eles não 

possuem preferência em ir à determinadas barracas, realizando o processo de compra de 

acordo com o seu trajeto instintivo. 

Logo após comprarem manga, o casal para em uma barraca na qual observaram 

que havia uma fruta popularmente chamada de “melão do mato”. Foi percebido que este 
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item não constava na lista provavelmente pelo fato de não ser encontrado com facilidade. 

Com isso, ao realizarem a compra deste alimento, deixam claro novamente que por mais 

planejada seja a compra, não há como seguir minuciosamente com o programado. Isso 

ocorre também logo em seguida com a compra do umbu. Nesse momento é notório o 

impulso de compra do casal por conta de que nesse período do ano não é comum a 

presença dessa fruta nas férias da cidade e região. Tomados por esse estímulo, o casal 

levam o produto satisfeito por encontrarem essa fruta nesse período. Durante o circuito 

de compra, foi observado uma comunicação entre o casal sobre o que já compraram e o 

que pretendem comprar, porém é evidente que quem toma a decisão da compra é o 

marido.  

Oliveira deixou a feira por alguns minutos, pois levou o que já havia adquirido 

para o automóvel com o intuito de guardar e retornar para as compras. Enquanto isso, 

Almeida assumiu o papel de compradora, demonstrando agilidade e praticidade ao 

comprar em uma mesma barraca tomate, cenoura, batata e beterraba. Ela também 

seleciona e analisa esses itens antes de compra-los, talvez por influência do seu esposo. 

Na entrevista realizada previamente, eles deixaram claro que ela é quem escolhe verduras 

e legumes e ele, as frutas e hortaliças. 

 

Figuras 08, 09 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro próprio (2017) 

 

O casal se reencontra e seguem com o circuito, realizando mais uma parada para 

comprarem milho verde. O marido de Almeida passa a verificar detalhadamente a 
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qualidade dos alimentos, chegando descasca-los com o objetivo de selecionar produtos 

que apresentam uma melhor visualidade e consistência. 

Em seguida, passaram por uma barraca que vendia abacate, porém compraram na 

outra que se localizava mais à frente. O preço foi determinante para essa decisão, pois 

como possuíam um valor definido para as compras desse dia, precisaram deixar de levar 

alguns produtos, adquirindo outros em substituição destes.  O mesmo ocorreu com a 

compra da pera. O fator preço foi mais relevante do que a visualidade e tamanho da fruta 

pelo fato de não escolherem o produto da primeira barraca que viram, optando pela 

terceira que vendia pera, mesmo esta possuindo um tamanho exagerado para o gosto do 

casal. 

Um momento de destaque do circuito foi o retorno do casal a barraca na qual 

haviam comprado as laranjas e tangerinas. Desta vez, levaram melão, maçã, uva, manga, 

kiwi e ameixa. Também foram escolhidos ao longo do trajeto, quiabo, pepino e batata 

doce, conforme previstos na lista.  

Foi constatado durante o percurso realizado que o casal foi à procura de produtos 

que não constavam na lista como os ovos, que não foram encontrados, cebola, chuchu. Já 

no caso do abacaxi, que também não estava na lista, o casal resolveu procurar, porém não 

foi encontrado, saindo totalmente do plano de compras, deixando que não concordância 

com a teoria de motivação behaviorista e o tipo de compra do casal. Por fim, pararam na 

barraca de comidas típicas e consumiram um caldo de mandioca e paçoca. Encerraram o 

circuito de compras às 18h25m, partindo rumo à sua residência através do automóvel. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAS 

 Diante de um mundo contemporâneo com novas tecnologias de informações cada 

vez mais presentes no nosso cotidiano, o consumidor sempre estará em torno de 

elementos que influenciarão a sua decisão de compra. Com isso, a teoria de motivação 

behaviorista não se aplica mais a esse contexto atual pelo fato de não ser mais possível o 

indivíduo seguir à risca com todo que foi programado antes do processo de compra, pois 

ele sempre estará cercado de influências, motivações, além de suas características vindas 

do seu contexto sócio histórico. Assim, para entendermos o consumidor com mais afinco, 

serão necessárias levar em conta todos os fatores que compõe o seu perfil, as suas atitudes, 

o seu ambiente, as situações e os imprevistos que poderão ocorrer durante o processo e o 

ato da compra em si.   
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