
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

 

 

Magdiele de Almeida Batista 

 

  

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA DECISÃO DE 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

São Roque  

2018 



 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

 

 

Magdiele de Almeida Batista 

 

  

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA DECISÃO DE 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

São Roque 

2018 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 
requisito para obtenção do título de Bacharel em 
Administração sob a orientação do Professor Frank 
Viana Carvalho  

 



 

 

 
 
 

 

B333 

     BATISTA, Magdiele de Almeida.  

       Inteligência emocional na decisão de compras / Magdiele de 

Almeida Batista . – 2018. 

       60 f. 

            

        Orientador: Prof.  Dr, Frank Viana Carvalho. 

 

         TCC (Graduação) apresentada ao curso Bacharel em 

Administração do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – Campus São Roque, 2018. 

 

         1. Gerenciamento do relacionamento do cliente 2. Marketing 

emocional 3. Tomada de decisão. 4. Inteligência emocional 5. 

Fidelização I. BATISTA, Magdiele de Almeida. II. Título         

 

CDD: 658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nome: Magdiele de Almeida Batista 

Título: Inteligência Emocional na decisão de compras  

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo – Campus São Roque, para 

obtenção do título de Bacharel em Administração. 

 

Aprovado em: ___/____/____ 

 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. ___________________________      Instituição: _____________________ 

Julgamento: ________________________      Assinatura: _____________________ 

 

 

Prof. Dr. ___________________________      Instituição: _____________________ 

Julgamento: ________________________      Assinatura: _____________________ 

 

 

Prof. Dr. ___________________________      Instituição: _____________________ 

Julgamento: ________________________      Assinatura: _____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico aos meus amigos, também aos meus pais, aos meus professores e ao 

meu namorado, por toda a inspiração que me propuseram. São como espelhos para 

mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

À Deus, sou muito grata por ser tão bondoso e gentil, que me fez chegar até 

aqui. Agradeço aos meus pais que sempre acreditaram no meu potencial e sempre 

me incentivaram a correr atrás de todos meus sonhos, mesmo com todas as 

dificuldades, me ensinaram a não desistir, ao meu namorado que sempre me inspirou, 

me apoiando e sendo meu melhor amigo, além de ser meu grande amor. Só tenho a 

agradecer claro, aos meus professores que me apoiaram e me ajudaram a chegar 

neste momento tão importante da minha vida.  

Gratidão pelo meu orientador Frank Viana Carvalho que é um exemplo de 

pessoa do bem e um grande amigo, que teve todo um cuidado e preocupação para 

que eu atingisse o meu melhor resultado, sem falar nas aulas dele que são impecáveis 

por toda interatividade e por entreter os alunos do começo ao fim. Também tive uma 

co-orientação extraoficial do Rogério Tadeu que é um ótimo professor e ser humano 

incrível, extremamente inteligente e só vem a agregar, e que transmite todo 

aprendizado tanto como estudante como para a vida, e claro, dizer que sou muito 

grata. Tive o auxílio do professor Alberto Trez que é um exemplo de professor e 

sempre me ajudou durante todo a minha permanência no campus, me incentivando e 

fazendo críticas construtivas quando necessário, e que contribuiu muito para eu 

chegar até aqui então só tenho a dizer: muito obrigada. Além do mais não podia deixar 

de agradecer a minha Faculdade Instituto Federal de São Paulo Campus São Roque, 

onde sempre tive orgulho de estudar nesse local, que é admirado não só por mim, 

mas por todos, por ser um forte Campus em toda região de São Roque e nas demais 

localidades, e está se ampliando cada vez mais.  

Agradeço muitíssimo pela oportunidade de construir o conhecimento através 

das aulas incríveis de todos os professores, do conhecimento que transmitiram, e dos 

meus colegas que agregaram muito sendo muito participativos e unidos nas aulas, e 

principalmente pelo apoio dos meus colegas Aldimir, Afonso, Noriene, Leonardo, 

Guilherme, Lucas Furtado, Lucas Reina, Kívila, Joyce, Lana e também pelo apoio do 

João Paulo que não continuou mais o curso conosco por conta da mudança de cidade 

mas que fazia questão de ajudar a todos, e é com certeza um exemplo de ser humano. 

Também pela empatia de todos os outros alunos que sempre estavam ali para 



 

 

trabalharmos juntos em equipe, sabendo que apesar de todas as diferenças, somos 

como um quebra-cabeça que é preciso de peças diferentes para ser possível de se 

encaixar, e sou muito grata por ter tido todos presentes ao meu redor sempre que 

necessário aceitando e agregando experiências uns aos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe 

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos”  

Antoine de Saint-Exupéry. 

https://www.pensador.com/autor/antoine_de_saint_exupery/


 

 

BATISTA, Magdiele de Almeida. Inteligência emocional na decisão de compras. 

[Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Administração]. Instituto 

Federal de São Paulo. São Roque, 2018. 

 

RESUMO 

A emoção é um componente essencial do julgamento e tomada de decisão, na medida 
em que traz informações importantes sobre quem somos e como interagimos com os 
outros. Apesar da importância da emoção nas decisões, pouco se sabe sobre como 
as emoções afetam os resultados de desempenho no marketing. Esta pesquisa busca 
descrever a respeito do marketing emocional e suas aplicações e implicações, 
focando o papel da inteligência emocional no contexto da decisão do consumidor. 
Mostra também a visão dos brasileiros como compradores impulsivos, levados por 
suas emoções e pelo marketing em seu apelo emocional. A opinião dos consumidores 
sobre reconhecer, compreender, expressar e gerenciar emoções são examinadas por 
meio de uma pesquisa online. Com base na pesquisa de campo em um levantamento 
bibliográfico referenciado por vários autores especialistas no tema, permitiu verificar 
que há relação entre os aspectos da inteligência emocional e a tomada de decisão do 
consumidor. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento do relacionamento do cliente, Marketing emocional, 

Tomada de Decisão, Inteligência emocional, Fidelização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BATISTA, Magdiele de Almeida. Emotional intelligence in purchasing decision. 
[Conclusion of the Bachelor's Degree in Administration]. Federal Institute of São Paulo. 
São Roque, 2018. 

ABSTRACT 

Emotion is an essential component of judgment and decision making in that it brings 
important information about who you are and how you interact with others. Despite the 
importance of emotion in decisions, little is known about how emotions affect 
performance results in marketing. This research seeks to describe about emotional 
marketing and its applications and implications, focusing the role of emotional 
intelligence in the context of consumer decision. View of Brazilians as impulsive 
buyers, driven by their emotions and marketing in their emotional appeal. The ability 
of consumers to recognize, understand, express and manage emotions is examined 
through an online survey, as well as a bibliographical survey referenced by several 
authors of the segment, along with their confidence in these emotional abilities, and 
the calibration between trust and accuracy of emotional skills in behavioral 
performance, examining the impact of emotional intelligence on consumer decision-
making. 

 

Keywords: Customer relationship management, Emotional marketing, Decision 
making, Emotional intelligence, Loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa para conclusão do curso, aborda a 

importância da emoção ao influenciar o consumidor no momento da compra, diante 

de uma concorrência acirrada, entre empresas que disputam os mesmos clientes que 

por sua vez estão cada vez mais exigentes, mas não dispõem de muito tempo para 

avaliar, escolher ou pesquisar preços. 

A principal problemática envolvendo a pesquisa é a respeito de que forma o 

marketing emocional influencia a decisão de compras do cliente na busca por 

satisfazer suas necessidades, atender todas as suas demandas, que visa suprir a 

empresa frente ao um mercado altamente competitivo e adotar e acompanhar os 

avanços da tecnologia. 

Justifica-se a escolha do presente tema de trabalho para entender a 

necessidade da melhor retenção de consumidores. Também para saber como 

conhecer os atuais clientes, como agem, como tomam suas decisões. Conhecer 

melhor esse processo para que a organização saiba como fazer os consumidores 

terem uma nova perspectiva da empresa em si, como ser diferente para o cliente 

entendendo alguns de seus sentimentos, e como influenciá-los para proporcionar uma 

nova visão. Com o marketing emocional pode-se influenciar a decisão de comprar 

para que o ato de comprar não seja apenas uma necessidade, mas um momento de 

enaltecer boas emoções e trazer uma nova percepção de valor, ou seja, do que 

realmente importa ao cliente que seria o consumo por satisfação. Consumir por 

satisfação significa um maior número de pessoas que realmente se sintam realizadas 

ao adquirir algo, que seja algo constantemente consciente, para obter maior 

sustentabilidade da empresa e maior agregação de valor através desse tipo de 

consumo. Assim, cria-se a fidelização do cliente, algo que, no século XXI, é a base de 

marketing competitivo e eficaz. O entendimento desse processo pode ajudar a 

perceber e a evitar comportamentos impulsionados pelo excesso de compra, pela falta 

de conhecimento, carência ou alguma situação emocional, seja ela positiva ou 

negativa, frente a uma tomada de decisão, com um aporte em especial para a 

inteligência emocional. 

Contanto, Hawkins, Mothersbaug e Best (2007) afirmam que muitas decisões 

de compra se encontram fora da esfera dos atributos, envolvendo sentimentos e 
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emoções associados à aquisição ou utilização da marca, podendo também abranger 

a situação em que o produto é tocado ou utilizado. 

O objetivo geral do presente estudo é estudar a respeito da inteligência 

emocional frente a tomada de decisão de compras em diversos aspectos como: 

emocionais e racionais. Tendo ainda como objetivos específicos o estudo a respeito 

do gerenciamento do relacionamento com o cliente, e o uso da estratégia de 

fidelização do cliente utilizando o marketing emocional e o papel das emoções nas 

decisões de compra. 

Neste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica e também, a partir da 

leitura de livros e artigos científicos, realizada uma análise qualitativa sobre o assunto 

proposto. Não obstante a riqueza que a pesquisa bibliográfica nos traz também será 

utilizada a pesquisa descritiva, para confrontar o fato ao fenômeno. Por meio da 

pesquisa serão obtidos dados conceituais e históricos. A pesquisa terá como ponto 

de partida, fontes primárias e secundárias, que embasam os conceitos em 

fundamentos sólidos que se apresentam no dia a dia nas organizações e no impacto 

na vida dos clientes.  
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2. CONCEITO E APLICAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO 

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

2.1 O campo de aplicação do gerenciamento do relacionamento com o cliente 

 

2.1.1 Indivíduos 

 

A abrangência do gerenciamento do relacionamento com o cliente (GRC) ou 

CRM (Customer Relationship Management) em inglês, atinge não apenas um, mas 

diversos atores e segmentos de uma empresa. As pessoas, são a primeira barreira 

para implementação de um sistema novo, ou mesmo qualquer novidade que tente 

interferir na zona de conforto, ou seja, essas pessoas, que geralmente são 

administradores das empresas precisam aderir ao GRC para maior sucesso de um 

negócio, e não só os gerentes precisam desta visão, como também todos os 

funcionários do local, e acontece muito dessas pessoas terem resistência para aceitar 

alguma nova implementação que é preciso ser feita. 

Neste caso, o funcionário tem um papel muito importante em sua 

sustentabilidade na implementação do gerenciamento de relacionamento com 

clientes, porque ao implementar o GRC, a organização se estabelece como uma 

atividade no modelo de empresas de desejos (SWIFT, 2001). 

A implementação do GRC tem sido uma mudança no paradigma de marketing, 

pois se anteriormente, a produção se tornara o foco principal na implementação do 

gerenciamento de relacionamento com clientes, agora o cliente é o foco principal. 

Pelo visto o GRC precisa ser abordado a partir de um aspecto importantíssimo 

que são as pessoas, estas são o entusiasmo, o conhecimento, as habilidades, a 

interatividade e a capacidade de resposta aos próprios funcionários. 

 

2.1.2 Procedimento 

 

A implementação do gerenciamento de relacionamento com o cliente (GRC) 

altera os processos de negócios completos que estão em vigor há muito 
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tempo. Modifica ambos os processos de negócios que envolvem diretamente clientes 

ou não. 

Em geral, a funcionalidade do negócio de GRC está focada no cliente. O 

processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente inclui a identificação, a 

diferenciação, interação e a personalização. 

Nesse processo, é possível realizar a identificação de clientes e prospects 

(denominação para alguém que entra em contato com uma marca em algum 

momento) com base em dados existentes, daqueles que são rentáveis, onde moram, 

onde e por quê foram favoráveis. Muitas das empresas apenas se importam com os 

benefícios da totalidade dos seus clientes sem saber quais deles que foram de fato 

mais lucrativos.  

Existem alguns itens importantes na abordagem ao cliente, tais como endereço, 

negócios, faixa etária, gênero e assim por diante. Ou ainda a informação relativa à 

pessoa de contato, gerando mais clientes. E também como entrar em contato com o 

indivíduo caso queira uma maneira de interação na obtenção de informações sobre 

esta. 

Para Souki (2006) a diferenciação segmenta os clientes com base no 

comportamento, demografia e expectativas. E a interação desenvolve o melhor plano 

para interagir com os clientes e, em seguida, cria-se programas de fidelização, e assim 

por diante. Quanto maior a interação, mais nos aproximamos dos clientes que mais 

relutantes se deslocam para os concorrentes, porque quando há relutância por parte 

deles, então há uma certa dificuldade em iniciar um novo relacionamento. Essa 

interação inicial pode ser feita por e-mail, telefone, correio ou até face a face. 

Então a última etapa do processo é a personalização. Produtos e programas 

de fidelidade adaptados aos desejos dos clientes continuamente. Usando todas as 

informações que foram obtidas antes de fazer bens e serviços de acordo com os 

desejos e necessidades dos compradores. 

 

2.1.3 Tecnologia 

 

Moreira (2009) entende que a tecnologia tem um papel importante no 

gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em primeiro lugar, construímos uma 

base de dados de clientes que vão desde o sistema operacional até a transação. Em 



17 

 

segundo lugar, a análise de quem são os melhores consumidores, o que compraram, 

com que frequência. Em terceiro lugar, implementar as atividades de vendas, 

marketing e atendimento ao cliente através da integração de diferentes canais de 

comunicação e gerenciamento operacional de relacionamento com o cliente, é 

primordial. 

A fidelidade do cliente tem um papel importante em uma empresa, quanto mais 

a empresa mantém um cliente leal, maior será o lucro gerado. Este é um dos principais 

motivos para uma empresa manter clientes. 

 Entretanto quando as empresas gastam menos para obter novos clientes, as 

empresas, em contrapartida, também podem gastar dinheiro para melhorar a 

qualidade dos produtos ou serviços de forma contínua. Por sua vez, ambos aspectos 

também podem ajudar a tornar os clientes mais leais. 

Gioia (2006) afirma que ter um cliente fidelizado é o objetivo final de todas as 

empresas, mas a maioria das empresas não percebe que a fidelização do cliente é 

formada através dos estágios, pois a busca de clientes potenciais trará mais 

benefícios para a empresa. 

 A fidelidade do cliente de acordo com McKenna (1993) é definida como um 

comportamento de compra não divulgado periodicamente por parte da unidade de 

tomada de decisão. A fidelidade dos clientes é como compromisso dos mesmos com 

uma marca, loja, e até fornecedor que se baseiam em uma atitude muito positiva e 

refletida em repetidas compras consistentes. 

 

2.2 Impactos da adoção de ferramentas de gerenciamento de relacionamento 

com o cliente 

 

Ao analisar o efeito da gestão do relacionamento com o cliente, incluindo 

pessoas, o processo e a tecnologia em fidelização devem ser capazes de obter uma 

compreensão do processo através deste método (GRC), que pode fazer bem para a 

saúde de uma empresa.  

A fidelização do cliente é influenciada por pessoas e por seus aspectos 

particulares como entusiasmo, conhecimento, habilidades, amizade e capacidade de 

resposta dos funcionários, que juntos podem ser usados como um elemento de 

medida. 

As empresas que incluem indicadores de entusiasmo, conhecimento, 
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habilidades, amabilidade e capacidade de resposta para estimular os funcionários a 

melhorar a satisfação, então contribuem para a fidelização de um cliente (McKENNA, 

1993). 

Ao desenvolver um relacionamento mais próximo com os consumidores 

melhoramos a capacidade de inovação e renovação da empresa, aumentamos a 

satisfação, e finalmente obtemos um impacto na fidelidade do mesmo. 

A criação de satisfação do consumidor pode proporcionar vários benefícios, 

incluindo a relação entre empresas, ou seja o B2B (Business-to-business ou empresa 

para empresa), pois a troca de informações através deste meio favorece um ambiente 

de cooperação em um cenário de competitividade podendo trazer benefícios para o 

consumidor que cada vez está mais exigente e o aperfeiçoamento das empresas na 

crise econômica então, proporciona maior expectativa na entrega de maior qualidade 

dos produtos e serviços, fazendo com que os consumidores sejam harmoniosos 

quando a entrega acontece de acordo com o esperado, como no caso do recebimento 

de um produto comprado por meio do e-commerce dentro do prazo estabelecido, isto 

é, fornecendo uma boa base para compras continuas, cria- se fidelização e fornece 

também recomendações de boca a boca que beneficiam as organizações. 

 Os consumidores são basicamente os mesmos, os produtos estão cada vez 

mais parecidos, a qualidade é exigência, não é mais um diferencial, então o que difere 

uma marca ou empresa de outra é o seu esforço em atendimento e análise por meio 

do GRC, isso significa que, independentemente do dinheiro que os clientes gastam, e 

independentemente dos produtos que compram, esses têm o direito de obter o melhor 

serviço, pois eles são nossos verdadeiros empregadores. 

O processo de análise, operações e implementação de capacidades analíticas 

aumentam a lucratividade, maximizam as relações com os clientes, e a capacidade 

operacional reduz a reserva de estoque, e este processo também pode reduzir os 

custos de modo a aumentar as vendas. Em termos de processos e procedimentos, as 

empresas devem definir com mais clareza o público-alvo ou seu market share (fatia 

de mercado), de acordo com os procedimentos, incluindo mais cuidado ao atender os 

consumidores.  

É importante que os funcionários que lidam diretamente com os consumidores 

tenham regras claras sobre como atender os clientes, ou seja um treinamento 

específico. Além disso, uma coisa é como as empresas se conectam entre a 

satisfação do cliente com o desempenho dos funcionários. Isso não é apenas um 
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slogan e jargão, mas sim um processo de atendimento em um sistema que deve ser 

feito por todos os colaboradores, sem exceção. 

A fidelidade do cliente é influenciada por aspectos tecnológicos, como a 

velocidade, flexibilidade e múltiplas alternativas a satisfação no uso da tecnologia, isso 

significa que para atender bem é preciso otimizar processos com eficiência e eficácia.  

Com aplicações do GRC, pode-se fazer as vendas e serviços via internet para 

que a chance de vendas globais sejam maiores e sem a necessidade de oferecer um 

esforço pessoal para suportar as vendas e serviços. A Internet permite comunicação 

remota e natureza global, para que a empresa e seus clientes ou potenciais clientes 

possam interagir sem serem limitados por hora e local. Através da utilização da 

Internet, uma empresa pode alcançar os consumidores em escala global com capital 

limitado e realizar atividades comerciais como promoção, introdução de produtos e 

descrição do produto.  

Além disso, a empresa pode realizar uma análise do consumidor com base em 

critérios específicos, sendo gerada de forma muito diversa com base nos dados de 

informações recebidas, sob a forma de perguntas, queixas ou sugestões, os clientes 

ajudam a empresa a melhorar sua produtos e serviços. Pode exibir um aviso ou 

lembrete como dizer feliz aniversario antes do contato do parceiro ou do cliente de 

modo a torná-lo lisonjeado, este é um exemplo do aquecimento ou lembrete de 

utilidade no sistema de GRC. Não se limita apenas a cuidar do cliente, o aviso, ou um 

lembrete também pode ser usado para lembra-lo em determinados eventos, como a 

data de algum acontecimento específico. 

Clientes e potenciais clientes estão transmitindo centenas, senão milhares, de 

sinais digitais através de tweets, e comentários a cada dia sobre o que é importante 

para eles.  

A agregação dessas mensagens em uma localização central e a obtenção de 

informações significativas a partir delas é importante para estabelecer 

relacionamentos com os consumidores atuais. Mas não é humanamente possível 

gerenciar esse processo manualmente.  

Muitos fornecedores oferecem automação de força de vendas e aplicativos de 

GRC que facilitam a obtenção de informações importantes sobre contatos que podem 

ser usados em interações contextuais mais direcionadas, como campanhas de 

vendas. Por exemplo, essas ferramentas podem fornecer informações, como o melhor 

momento para enviar conteúdo personalizado com base em diferentes tipos de dados, 
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incluindo dados demográficos, que indicam hábitos de compra. 

À medida que é mais fácil criar e distribuir conteúdo, torna-se mais crítico saber 

à relevância dos dados que se está convertendo, ou seja é preciso saber até que 

ponto as informações são construtivas para estabelecer valor para a empresa e a 

partir dessa conversão de informação fazer melhoramentos em algum ponto que a 

instituição deixou a desejar. 

A capacidade de agregar e analisar consistentemente as interações do serviço, 

identificar insights importantes e compartilhar esses conhecimentos com outros 

departamentos (marketing, vendas, Pesquisa & Desenvolvimento etc.) é fundamental 

para ampliar as relações com compradores em compras múltiplas ou de longo prazo. 

As aplicações de suporte ao cliente permitem aos usuários lidar com esse fluxo 

de trabalho de forma eficiente à medida que o tempo passa, e as interações 

aumentam. Integrados com outros sistemas de GRC, essas ferramentas podem 

fornecer uma melhor visão geral da jornada do cliente e a melhor estratégia a ser 

usada para alinhar a empresa com elas. 

Esses cenários apenas tocam a superfície de como plataformas e serviços de 

GRC podem melhorar a estratégia de engajamento agora e no futuro. A organização 

pode precisar se concentrar fortemente em uma ou duas dessas áreas, ou talvez 

precise enfrentar todo o espectro de engajamento, ou seja, é preciso de sinergia nas 

áreas da empresa para que o GRC seja de fato efetivo, pois é necessário um esforço 

dos departamentos para que seja entregue não só um produto ou serviço com um 

determinado preço, mas sim um valor e custo-benefício perceptivo por todo o público-

alvo estabelecido. 

 

 

2.3 A relevância da fidelização do cliente para a sobrevivência da organização 

 

As empresas que não utilizam dados pessoais correm risco de perder a 

confiança e fidelidade do cliente. 

Construir um relacionamento forte entre uma marca e um comprador leva 

tempo, zelo, compreensão e investimento, o que muitas vezes envolve o 

compartilhamento de informações privadas. Como com qualquer relação, no entanto, 

o vínculo que foi construído pode ser facilmente destruído se a confiança for quebrada 

facilmente, isto é, apenas um simples descuido pode fazer o cliente ter uma percepção 
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equivocada de um negócio. 

De acordo com Frank Fiore (2011) as pesquisas mostram que, quando se trata 

de consumidores e marcas, a incapacidade de lidar conscientemente e efetivamente 

com os dados do cliente pode ter um enorme impacto na confiança do mesmo e, por 

sua vez, pela fidelidade deste. 

No caso de um supermercado em que os funcionários são treinados para 

pedirem os dados de seus clientes, como uma forma de torna-los fidelizados, e até 

criam um cartão para comprar somente naquele local, muitas vezes acabam não 

trazendo benefícios neste meio de pagamento ou não desenvolvem inovações para 

agregar valor, fazendo com que este esforço em criar o cartão fique ocioso, tendo em 

vista que, quando há a tentativa de fidelizar um cliente é preciso trazer vantagens para 

o comprador, para que este não tenha uma impressão equivocada da organização, 

para que então não pareça que o supermercado só pegou seus dados, e não os 

utilizou  de forma adequada. 

Segundo Abreu (2009), pesquisas demonstram que não só uma maioria 

esmagadora de clientes tomará medidas de abandono, mas, mais de dois terços, na 

verdade, já o fizeram, e dizem ter realmente encerrado seu relacionamento comercial 

com uma empresa porque sentiram que tinham manipulado seus dados pessoais e 

não podiam mais ser confiáveis. 

É claro, então, que o manuseio seguro e efetivo dos dados do consumidor é 

essencial para ganhar confiança, manter a lealdade e reduzir o risco de uma relação 

do cliente ser quebrada. Os consumidores desejam ser capazes de confiar em 

empresas. 

Todavia, para Souki (2006) ganhar a confiança dos consumidores, não se trata 

apenas de manter os dados do cliente seguros ou de garantir que ele não seja usado 

de forma não autorizada, mas as empresas também precisam demonstrar ativamente 

que estão fazendo uso inteligente e eficiente das informações que possuem. As 

empresas que não conseguem empregar dados pessoais de forma eficaz, chamando 

a questão de seu responsável por resolver o problema, verificam uma quebra de 

possível fidelização. 

De acordo com Souki (2006) embora os consumidores às vezes não estejam 

preocupados com a ideia de que as empresas com as quais lidam estão usando suas 

informações pessoais para rastrear seus comportamentos e criar marketing mais 

direcionado, eles também não querem ser bombardeados com um dilúvio de 
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comunicações não direcionadas e em grande parte indesejadas, porque as empresas 

não têm meios de refinar suas campanhas de marketing para alcançar os indivíduos 

certos. Os consumidores têm grandes expectativas hoje, e efetivamente usar dados 

destes é essencial para atender a essas expectativas. 

Claramente, os consumidores querem que as empresas mostrem que 

entendem suas preferências em termos de comunicações, ofertas e cronogramas.  

Além disso, o uso inteligente de dados para fornecer produtos e serviços que 

demonstram uma gestão cuidadosa da informação do consumidor é essencial para 

alcançar a verdadeira confiança, o que por sua vez, resulta em uma fidelização mais 

sólida.  

Sem dúvida, como uma empresa gerencia os dados pessoais dos clientes tem 

um efeito duradouro no relacionamento e para realmente ganhar a confiança uma 

empresa tem que fazer mais do que simplesmente obter os detalhes de contato 

corretos.  As empresas devem provar que conhecem seus consumidores em termos 

dos produtos que adquirem, das opções de serviço que desejam, do seu canal de 

comunicação favorito, do momento apropriado para contatá-los e do procedimento de 

entrega desejado. Só assim é possível poder ter plena confiança em uma marca e 

uma atitude tranquila em seu relacionamento com ela. 

À medida que as empresas reúnem mais e mais informações através de seus 

sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes, a tecnologia de GRC 

tornou-se um parceiro natural de ferramentas de análise de negócios e de análise de 

dados. As empresas podem ganhar algumas vitórias no grande negócio, juntando 

suas iniciativas de GRC e analítica, pois existem algumas regras básicas de melhores 

práticas para alcançar os benefícios desejados. 

As organizações precisam se certificar de que estão aplicando os tipos corretos 

de ferramentas de análise aos dados. Os fornecedores de GRC podem dizer que o 

seu software inclui recursos analíticos, mas a funcionalidade e assertividade que eles 

proporcionam em comparação com o que as aplicações analíticas de terceiros podem 

oferecer, ou seja há também outros métodos, mas um diferencial é que através do 

GRC é possível fazer análises preditivas (antecipadas) e outras formas de análises 

avançadas, como fazer previsões de fechamento de vendas. 
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3. ESTRATÉGIA DE FIDELIZAÇÃO UTILIZANDO O MARKETING DE 

RELACIONAMENTO  

 

3.1 O aporte no marketing de relacionamento 

 

A oportunidade e a vantagem têm de impulsionar a tomada de decisões, então 

a questão permanece: por que motivo o marketing é feito para clientes atuais? Quais 

são os benefícios potenciais? De acordo com Souki (2006), o aumento da 

lucratividade associado ao marketing de relacionamento é o resultado de vários 

fatores. Como por exemplo, os clientes fiéis não fazem questão de pesquisar em 

outras lojas para fazerem suas compras e são muito mais resistentes para mudar seu 

local de costume. Como um bônus adicional, eles são menos sensíveis aos preços 

porque estão mais focados no valor do que no preço. 

Justamente relacionamentos fortes são essenciais para um alto retorno e, a 

chance de um cliente recomendar a empresa para um amigo. Os clientes que 

retornam compram mais e compram mais vezes. Muitas vezes, eles custam menos 

de servir por causa de sua familiaridade com seu negócio e com o funcionamento do 

seu produto. Os clientes felizes apresentaram novos clientes potenciais, podendo 

reduzir a necessidade de publicidade paga e campanhas de marketing oneroso. 

De acordo com Lovelock e Wright (2006) o marketing de relacionamento é uma 

faceta do gerenciamento de relacionamento com o cliente (GRC), que se concentra 

na fidelização e no envolvimento do cliente a longo prazo, em vez de metas de curto 

prazo, como aquisição de mais compradores e vendas individuais feitas por novos 

compradores.  

O objetivo do marketing de relacionamento, é criar conexões de clientes fortes 

e até emocionais para uma marca que possa levar a negócios em andamento, 

promoção gratuita de boca-a-boca e informações que possam gerar leads (pessoas e 

empresas interessadas em um determinado produto ou serviço). 

O marketing de relacionamento contrasta com a abordagem de marketing 

transacional mais tradicional, que se concentra no aumento do número de vendas 

individuais.  

No modelo de marketing tradicional, o retorno sobre o custo de aquisição do 

cliente pode ser insuficiente. Um cliente pode estar convencido de selecionar essa 
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marca de uma vez, mas sem uma forte estratégia de marketing de relacionamento, o 

cliente pode não voltar para essa marca no futuro, pois ele não criou nenhuma 

conexão emocional com esta empresa.  

Enquanto as organizações que combinam elementos de relacionamento e 

marketing transacional (que possui foco em trocas individuais e isoladas que 

satisfazem as necessidades de um cliente em uma hora e local determinado), fazendo 

com que o marketing de relacionamento com o cliente comece a desempenhar um 

papel mais importante para muitas empresas (NICKELS & WOOD,1999). 

Já o marketing efetivo de relacionamento envolve uma variedade de estratégias 

e tecnologias sobrepostas que ajudam a promover um relacionamento mais profundo 

e duradouro com consumidores atuais e potenciais. 

 

3.2 O cliente frente as formas do marketing de conteúdo e o uso comum do e-

mail 

 

O e-mail ainda é um dos meios de marketing de relacionamento mais 

poderosos, pois é pessoal. No trabalho, muitos funcionários passam horas em sua 

caixa de entrada de e-mail. Um fluxo consistente de conteúdo genuinamente útil 

garantirá que a campanha seja realmente efetiva. 

Há um motivo para cada rede social em existência pedir o e-mail quando a 

pessoa se inscreve: o e-mail ainda é uma das melhores maneiras de transformar um 

navegador casual em um usuário que voltará a utiliza-lo. O conteúdo útil deve ser o 

núcleo do marketing. O marketing tradicional está cada vez menos eficaz (KURTZ; 

BOONE, 2009).  

De acordo com Fiore (2011), o marketing de conteúdo (maneira de identificação 

com seu público-alvo para crescer sua rede de clientes através da criação de 

conteúdo, envolvendo e gerando valor para as pessoas de modo a criar uma 

percepção positiva), é uma abordagem de marketing estratégico focada na criação e 

distribuição de informação valiosa, pois nada mais é do entender o perfil do 

consumidor e criar vínculos afetivos com os assuntos de interesse desse público, 

como sensações que as pessoas esperam sentir adquirindo certo produto, como 

sentimentos de felicidade ou prazer, o que é de extrema importância e consiste em 

atrair e reter uma audiência claramente definida e, em última análise, impulsionar a 

ação que resulta no lucro. 
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 Em vez de lançar os produtos ou serviços, a empresa está fornecendo 

conteúdo realmente relevante e útil para seus clientes potenciais e clientes em geral 

para ajudá-los a resolver seus problemas, que as vezes está além do que adquirir o 

produto, é possível afirmar que, as pessoas buscam boas emoções atreladas ao 

adquirir algo. 

O marketing de conteúdo é usado por marcas líderes (FIORE, 2011). Isso 

mostra que a grande maioria das empresas está usando este viés do marketing. Na 

verdade, é usado por muitas organizações proeminentes (mais elevadas) no mundo. 

Também pode ser desenvolvido e executado por pequenas empresas e lojas com 

apenas uma pessoa em todo o mundo, pois o conceito em si é possível de ser 

estabelecido e está nas entrelinhas do processo, ou seja, é sobre remitir alguém a 

alguma lembrança boa, ou algo que ela se identifique, é um fator que pode levar 

mesmo uma pequena empresa a obter um sucesso futuro. 

O marketing de conteúdo é bom para a empresa e para os clientes. 

Especificamente, existem três razões principais e benefícios para empresas que usam 

este marketing como: aumento das vendas, poupança de custos, maior número de 

clientes que têm mais lealdade. 

Independentemente do tipo de táticas que se use, este marketing de conteúdo 

deve ser parte de processo, e não algo separado. Conteúdo de qualidade é parte de 

todas as formas inerentes de marketing. 

Marketing de mídia social: estratégia de marketing de conteúdo vem antes da 

sua estratégia de mídia social, como pelo meio do site da organização. 

SEO (Search Engine Optimization - é uma das principais ferramentas para 

alcançar o topo do Google) e que ajuda no marketing de conteúdo para que a marca 

seja de referência e fácil acesso, então utilizar o SEO torna-se quase uma obrigação. 

Contudo faz-se necessário criar estratégias bem-sucedidas de relações 

públicas para que sejam feitas divulgações que abordam questões que os leitores se 

preocupam, mesmo não sendo seus negócios. 

 

3.3 Aplicação de fomento de marketing de relacionamento 

 

Entender como a satisfação do cliente levará à fidelização, é o objetivo mais 

importante do GRC (BROWN, 2001). 

A retenção refere-se a ações que uma organização de vendas se compromete 
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a reduzir as reclamações dos clientes. A retenção de sucesso do cliente começa com 

o primeiro contato que uma organização possui e continua ao longo de toda a vida de 

um relacionamento. 

O marketing de relacionamento baseia-se nos princípios do gerenciamento de 

experiência do cliente, que se concentra em melhorar as interações dos mesmos para 

promover uma melhor fidelidade à marca. Embora essas interações ainda possam 

ocorrer pessoalmente ou por telefone, grande parte do marketing de relacionamento 

e o gerenciamento de experiência do cliente levou para a internet. 

Com a abundância de informações na internet e o uso florescente das mídias 

sociais, a maioria dos consumidores espera ter acesso fácil e personalizado aos 

detalhes sobre uma marca e até mesmo esperar a oportunidade de influenciar 

produtos e serviços através de postagens de redes sociais e revisões online.  

Logo Kotler (2010) entende que o marketing de relacionamento envolve a 

criação de uma comunicação bidirecional fácil entre os clientes e os negócios, 

rastreando as atividades e fornecendo informações personalizadas aos clientes com 

base nessas referências. 

Por exemplo, um site de comércio eletrônico pode acompanhar a atividade de 

um cliente, permitindo que criem um perfil de usuário para que suas informações 

sejam guardadas convenientemente para futuras visitas e para que o site possa enviar 

informações mais customizadas para eles na próxima vez.  

Os visitantes do site também podem iniciar sessão através do Facebook ou de 

outro canal da rede social, permitindo-lhes uma experiência de usuário mais simples 

e conectando-os automaticamente à presença da mídia social da marca, ou seja, é 

como uma aproximação e interação com os consumidores. 

Kotler (2010) analisa que é aí que o software de automação de GRC pode 

suportar uma estratégia de marketing de relacionamento, tornando ainda mais fácil a 

gravação, acompanhamento e atuação sobre a informação adquirida. As ferramentas 

de GRC social vão além, ajudando a ampliar o marketing de relacionamento na esfera 

das redes sociais, permitindo que as empresas monitorem e respondam mais 

facilmente às questões nos canais da mídia social, o que, por sua vez, ajuda a manter 

uma melhor imagem de marca. 

As ferramentas e estratégias de gerenciamento de relacionamento com o 

cliente (GRC) desempenham um papel cada vez mais importante no sucesso da 

maioria das organizações, se não de todas. 
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A melhor maneira de determinar se a organização pode se beneficiar com as 

ferramentas de GRC é avaliar o processo de encontrar, capturar e manter bons 

clientes, não apenas no agora, mas ao longo do tempo. É indispensável acompanhar 

as demandas do mercado, tendências tecnológicas, e também se atentar no 

comportamento do consumidor que possui um viés emocional em suas decisões de 

comprar ou não. Se faz preciso aprofundar um pouco mais neste assunto, como 

sugerem os próximos tópicos. 
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4. O PAPEL DAS EMOÇÕES E AS DECISÕES DE COMPRA 

 

Considerando essas importantes ferramentas metodológicas administrativas 

de marketing de relacionamento, marketing de conteúdo, fidelização, tecnologias de 

apoio (CRM, SEO), vemos que todas elas estão ligadas ao comportamento, escolhas 

e decisões do cliente, que, como vimos, sofrem influência de muitas variáveis, com 

destaque para suas emoções e sentimentos em todo o processo.  

Goleman (1995) revela que embora, nossas emoções tenham sido sábias guias 

no longo percurso evolucionário, o novo cenário que a sociedade tem se defrontado 

surgiu com uma velocidade impossível de ser acompanhada pela tardia marcha de 

evolução. E seus estudos tem ligação direta com o componente das emoções em todo 

o comportamento humano – o que nos leva ao papel das emoções nas relações 

comerciais.  

De acordo com o que Freud observou em O Mal-estar na Civilização, o aparelho 

social dedicou-se em propor normas para compreender a demasia emocional que 

emerge, como ondas, internamente em cada um de nós.  

A respeito dessas pressões sociais, os instintos muitas vezes solapam a razão. 

Este aspecto da natureza humana tem origem na arquitetura básica do nosso cérebro. 

O que faz com que os pesquisadores encontrarem detalhes da fisiologia que 

permitem a verificação de como distintos tipos de emoção dispõe o corpo para alguns 

exemplos de reações que são: 

 

Ira: fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, indignação, vexame, 

acrimônia, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade, e talvez no 

extremo, ódio e violência patológicos. 

Tristeza: sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia, auto piedade, 

solidão, desamparo, desespero, e, quando patológica, severa depressão. 

Medo: ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, 

cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como psicopatologia, 

fobia e pânico. 

Prazer: felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, diversão, orgulho, 

prazer, êxtase, e no extremo, mania. 

Amor: aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração, 

paixão, ágape. 

Surpresa: choque, espanto, pasmo, maravilha. 

Nojo: desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância, repulso. 

Vergonha: culpa, vexame, magoa, remorso, humilhação, arrependimento, 

mortificação e contrição. (GOLEMAN, 1995). 
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Referente a citação acima, esse entendimento é necessário para que 

possamos ir adiante sobre a proporção da emoção no comportamento do consumidor, 

bem como os fatores bons e ruins no ato da compra. Felicidade, tristeza, medo, prazer 

e raiva por exemplo, são sentimentos que um ser humano está propenso a sentir em 

qualquer momento. Na maioria das vezes, são despertadas nos indivíduos por meio 

de algum episódio ou pensamento impactante.  Em momentos de consumo ao serem 

sentidos, estes aspectos podem vir a apoiar a decisão de compra, como nos casos de 

alegria e prazer, como também podem dificultar e até confundir o comprador, por 

exemplo quando surge tristeza, medo ou raiva. 

No momento da compra, geralmente o consumidor se vale do que sente no 

momento, sem conseguir distinguir se essas emoções partem do produto, ou do 

ambiente de loja, ou do atendimento (MÜLLER, 2007), também podendo sofrer 

influências de consequências trágicas.  

Porém é possível afirmar que o fator emocional não influencia de forma direta 

e que mesmo estando tristes, alguns clientes podem se manter equilibrados para 

realizar suas escolhas e fazer a avaliação rápida da percepção de serviços ou 

produtos e se atendem ou não as suas necessidades do momento. 

Hawkins, Mothersbaug e Best (2007) relatam que alguns pesquisadores 

dividem em categorias as emoções em grupos administráveis. As três dimensões 

principais são: prazer, alerta e dominância, que está exposto no quadro 1, abaixo. 

 

Quadro 1 – Dimensões emocionais, emoção e indicadores emocionais: 

 

 Dimensão  Emoção  Indicador/Sentimento   

Prazer  Obrigação  

Fé  

Orgulho  

Afeto  

Inocência  

Gratidão  

Serenidade  

Desejo  

Alegria  

Competência  

Moralista, virtuoso, zeloso  

Reverente, adorador, espiritual  

Orgulhoso, superior, digno  

Carinhoso, afetuoso, amigável  

Inocente, puro, irrepreensível  

Agradecido, reconhecido, compreensivo  

Sossegado, sereno, tranquilo, calmo  

Desejoso, ansioso, insaciável, 

esperançoso  

Alegre, feliz, encantado, satisfeito  

Confiante, no controle, competente  
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Alerta  Interesse  

Hipoativação  

Ativação  

Surpresa  

Déja vu  

Envolvimento  

Distração  

Extroversão  

Desprezo  

Atencioso, curioso  

Entediado, sonolento, preguiçoso  

Empolgado, ativo, excitado  

Surpreso, aborrecido, espantado  

Não impressionado, ignorante, não 

empolgado  

Envolvido, informado, esclarecido, 

privilegiado  

Distraído, preocupado, desatento  

Brincalhão, divertido, despreocupado  

Zombador, insolente, desdenhoso  

Dominância  Conflito  

Culpa  

Desespero  

Tristeza  

Medo  

Vergonha  

Raiva  

Hiperativação 
Revolta  
Ceticismo  

Tenso, frustrado, conflituoso  

Culpado, com remorso, arrependido  

Fraco, desesperado, dominado  

Triste, angustiado, aflito, desanimado  

Medroso, amedrontado, ansioso  

Envergonhado, desconcertado, 

humilhado  

Irritado, agitado, enfurecido, enraivecido  

Em pânico, confuso, com excesso de 
estímulos Desgostoso, revoltado, 
incomodado, cheio de ódio  
Cético, desconfiado, descrente  

Fonte: Holbrook e Batra (1987 apud HAWKINS; MOTHERSBAUG; BEST, 2007, p. 191).   

 

 

Após a análise desses fatos expostos, tendo ciência dos sentimentos, ou seja, 

reconhecendo essas emoções, é possível ter maior controle sobre elas para que 

possam ser expressadas de forma mais equilibradas e construtivas, com o objetivo de 

que essas emoções não sobreponham totalmente a razão. 

Todavia o mais relevante é que sejam criados ambientes que favoreçam os 

sentimentos positivos (MÜLLER et al., 2014). 

Contudo para estudar o consumidor sob a percepção dos fenômenos 

emocionais em experiências de compra destaca-se a área do marketing conhecido 

como comportamento do consumidor, que trata do comportamento humano, 

sentimentos e motivações.  

 

No entanto descobriu- se que algumas pessoas eram vítimas de ansiedade 

crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou 

desgosto, inarredável ceticismo ou falta de desconfiança. (GOLEMAN, 1995). 

 

O que pode resultar nas emoções impulsivas para aliviar esses sintomas e 

muitas delas assimilam ao ato de adquirir algo que traz prazer em uma compra por 
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exemplo, mesmo que este bem-estar seja momentâneo.  

Já o reaprendizado emocional, relacionado ao trauma (do ato de comprar, por 

exemplo) é especialmente significativo, porque é como não ter mais erupções de 

lembranças do trauma em momentos incontroláveis, mas antes poder rememora-los 

voluntariamente, como qualquer outra lembrança, o que é talvez muito importante 

afastá-los como qualquer outra recordação. Finalmente, significa reconstruir uma nova 

vida, com relações fortes, de confiança, e um sistema de crenças que encontra sentido 

mesmo em um mundo onde acontece tantos padrões impostos pela sociedade. Tudo 

isso juntos são sinais de sucesso na reeducação do cérebro emocional. (GOLEMAN, 

1995). 

Todavia, se for bem dirigida uma situação traumática e desconfortável do 

consumidor, esta situação ainda pode ser amenizada propondo, na medida do 

possível, certo grau de satisfação, ou seja, um consumidor que está em um dia ruim 

ainda pode sair para ir a uma loja, por exemplo, se sentindo mais leve e satisfeito após 

um excelente atendimento e a realização de uma compra tão desejada. 

Contudo, após alguma frustração, o mais adequado seria buscar a 

confiabilidade e reduzir incertezas que decorrem ao longo de nossas ações, o que 

anteriormente gerava o impulso, porém adquirindo informações mais assertivas, e 

conexões cotidianas mais confiáveis por meio de uma certa fidelização, onde tende 

haver um consumo mais consciente e menos emocional. Funciona como uma certa 

combinação entre a razão e a emoção pesadas numa balança, associadas ao que 

realmente o indivíduo precisa ou tanto desejou, para uma condição de vida mais 

satisfatória, o que significa ter uma emoção mais inteligente, neste sentido. 

 

4.1 O comportamento humano não é o produto de um único processo 
 

Para Cobra (2000) a informação do produto é considerada um fator crucial na 

experiência de compra. As suposições predominantes em relação às páginas de 

produtos de comércio eletrônico determinam que a exposição a revisões, detalhes de 

produtos e especificações técnicas aumentam a probabilidade de compra do produto. 

Se dá significado no contexto que um item introduz na mente do consumidor, 

ou seja, é como uma história que bem contextualizada leva ao desejo de compra, e 

não somente esta história, que seria o estreitamento do comprador com a empresa, 

mas também toda a instrução de como apreciar determinado produto ou serviço, é 
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como se fazer oportuno o momento em que é buscado características do item 

ofertado, é como um casamento perfeito, ou melhor, é preciso que seja. 

Segundo Kotler (2003) a teoria econômica clássica descreve os consumidores 

como atores econômicos racionais que selecionam uma alternativa somente depois 

de considerar todas as informações relevantes. No entanto, embora o processo lógico 

seja certamente um fator-chave em compras consideradas como produtos financeiros 

ou de seguros, é realmente prejudicial para a indústria de varejo-consumidor, onde 

a tomada de decisões emocionais ou a compra por impulso desempenham um papel 

central, significando que a racionalidade precisa dar espaço para as emoções fazerem 

parte do processo de decisão final. 

Já para Gobé (2002) embora os seres humanos sejam criaturas racionais, 

absorvendo informações, pesando-as com cuidado e tomando decisões conscientes, 

muitas das escolhas mais cruciais são feitas pelo que se conhece com 

palpites, sentimentos e uma reação automática que está além ou abaixo da 

consciência. Habitualmente associa-se esse conceito de sentimento à intuição, 

exemplo, tenho um sentimento muito bom sobre esta casa, mas a realidade é que 

essa intuição é uma parte estabelecida da aprendizagem baseada na emoção, que as 

vezes é despertada por algum aspecto da infância que remete a um momento de 

felicidade. 

O ser humano nasce com um mecanismo automático que memoriza a reação 

emocional sempre que se enfrenta uma nova experiência. Essas reações emocionais, 

positivas ou negativas, são armazenadas na memória. Quando se enfrenta uma 

situação semelhante no futuro, essas memórias armazenadas serão expressas como 

um palpite para guiar as decisões, ou seja, são como traumas, ou guias. 

Por exemplo, se uma criança for mordida por um cachorro, na próxima vez que 

vir um cachorro, ela saberá intuitivamente como se sente a partir de uma 

representação dos sentimentos armazenados em sua memória. Alternativamente, o 

marido pode sentir que esta vai ser uma longa hora pela maneira como sua esposa 

diz que está tudo bem, antes mesmo de falar com ela, com base na experiência do 

passado.  

Spinoza apud Fragoso (2009) relata que maior parte da literatura sobre a 

análise das sensações humanas está relacionada em duas esferas de entendimento: 

uma que contém emoções positivas e por outro lado as emoções negativas. As que 

são positivas induzem a respeito ao bem-estar, compelido pela busca do indivíduo por 
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algo que lhe agrade. Já as emoções negativas levam a pessoa a sentir repulso 

causando algum aspecto de sentimento ruim, por exemplo a apreensão.  

Por fim, a intuição é como se aprende a abordar ou evitar novas situações e 

interações com base na memória emocional de eventos passados, sem ter que 

processá-los conscientemente de novo. 

A seguir será abordada as emoções em seus aspectos positivos e negativos e 

os impactos direcionados ao consumidor.   

 

4.2 O papel da emoção na tomada de decisão 
 

Entende-se que o comportamento humano não é o produto de um único 

processo, mas reflete a interação de diferentes maneiras especializadas: emocional e 

racional. 

Para Cobra (2000) este processo emocional é geralmente automático, afetivo 

e heurístico (refere-se a descoberta ou investigação de fatos). Ele rapidamente 

propõe respostas intuitivas para problemas à medida que surgem. Isso opera abaixo 

da superfície da consciência, transfere mensagens através de canais biológicos, como 

condutividade da pele e glândulas sudoríparas, e toma automaticamente muitas das 

nossas decisões. 

O processo racional, por outro lado, costuma ser lento, precisa de um certo 

esforço, consciência e baseia-se em regras, e, portanto, é o que gera a resposta lógica 

e racional. 

Entretanto para Kurtz; Bone (2009) o nível de dominância de cada processo em 

um determinado momento é o principal determinante das decisões de compra. É mais 

provável que os visitantes adicionem um produto ao carrinho quando o processo 

emocional assume o controle, pois são direcionados por como se sentem, e não pelo 

vale ou não a pena.  

Muitos dados podem destruir uma compra por impulso, e a exposição e muita 

informação de dados obriga os clientes a investir recursos cognitivos que eles não 

estavam planejando investir. Embora eles não sejam obrigados a ler as informações, 

uma vez que estão cientes de que existem dados adicionais sobre os produtos, a 

maioria dos clientes não se permitem ignorá-los. 

Entende-se que a exposição a informações adicionais acionará 

automaticamente o processo racional. Uma vez que este esteja envolvido, o processo 
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de compra se torna muito mais complicado, pois os prospects agora sentem a 

necessidade de realizar pesquisas sobre o produto e pesar seus prós e contras tendo 

em vista os outros concorrentes. Além disso, eles podem adivinhar completamente 

seu interesse inicial no produto com pensamentos como: Eu realmente preciso disso? 

Que agora está se infiltrando em suas mentes. 

De acordo com Kurtz; Bone (2009) as decisões de compra não são o resultado 

de uma avaliação cuidadosa de várias alternativas através de algum tipo de análise 

de custo-benefício, que são guiadas por reações afetivas que surgem diretamente da 

própria decisão no momento da reflexão. 

A solução então para o ato da compra por impulso é, portanto, acionar a 

resposta intuitiva e emocional de seus prospects, encorajando-os a comprar por causa 

de como aquilo os faz sentir, não pelo que faz, ou pelo bem (material) que se acumula. 

Não é desejável que os visitantes estejam em um modo racional durante o 

processo de compra de um produto que não seja, por definição, financeiro ou 

transacional, como uma apólice de seguro. A publicidade é, acima de tudo, uma 

maneira de preparar o estado emocional para empurrar os consumidores para uma 

compra. 

 

4.3 Usando a Inteligência Emocional para potencializar site de comércio 

eletrônico 

 

Administrar um negócio de comércio eletrônico de sucesso sempre precisa de 

muita inteligência. E com a mudança para a tecnologia mais recente, a sabedoria 

empresarial convencional exige um tipo diferente de inteligência para navegar 

suavemente pelo mercado altamente competitivo. Muitas pesquisas e estudos 

provaram que, para tornar-se um negócio de pleno sucesso, é melhor reter os talentos, 

melhorar o desempenho e também criar um ambiente positivo. Hoje, os varejistas não 

precisam apenas de tudo isso, mas também devem desenvolver inteligência 

emocional para conquistar seus compradores on-line. 

Las Casas (2001) analisa que com milhões de sites na Internet e cada consulta 

gerando inúmeros resultados no Google, está se tornando cada vez mais difícil para 

os proprietários de empresas criar sites atraentes e otimizados que possam gerar 

vendas. Também é dito que a maioria dos sites de comércio eletrônico segue um 

formato específico que é seguido pelos designers com estilos e funcionalidades 

https://facebook.com/dialog/share?app_id=220580041311284&display=page&href=https%3A//www.psychologytoday.com/blog/behind-online-behavior/201509/the-role-emotions-in-our-purchase-decisions&redirect_uri=https%3A//www.psychologytoday.com/blog/behind-online-behavior/201509/the-role-emotions-in-our-purchase-decisions
https://facebook.com/dialog/share?app_id=220580041311284&display=page&href=https%3A//www.psychologytoday.com/blog/behind-online-behavior/201509/the-role-emotions-in-our-purchase-decisions&redirect_uri=https%3A//www.psychologytoday.com/blog/behind-online-behavior/201509/the-role-emotions-in-our-purchase-decisions


35 

 

similares. Assim, um site de comércio eletrônico precisa trabalhar mais para 

conversões. Os consumidores também estão vivendo suas experiências e opiniões 

sobre os produtos e serviços, e descobrir essas opiniões e seus efeitos sobre os 

outros usuários pode ser uma tarefa desafiadora. 

Então, para ter sucesso no mundo dos negócios, os varejistas devem agora 

aproveitar a consciência de seu público e olhar para a análise sentimental para 

resolver seus desafios. 

A análise de sentimento é o processo que permite determinar o tom emocional 

que representa a série de palavras e é usado para obter uma compreensão das 

opiniões, atitudes e também emoções expressas em uma menção on-line. Esse tipo 

de análise ajuda os varejistas e as marcas a entender claramente o feedback (retorno) 

do consumidor e o conteúdo gerado pelo usuário. Não só ajuda a entender o contexto 

da emoção, mas também analisa essas opiniões para aspectos específicos (COBRA, 

2000).  

 

4.3.1 Poder emocional 

 

Müller et al. (2014) indicam que as emoções impactam no marketing, 

contribuindo para modos gerenciais no sentido de que as instituições devem 

apreender sobre as emoções e os sentimentos apresentados na experiência de 

compra, além de utilizá-los em divulgação de produtos, modelos de abordagens e no 

clima da loja. Dessa forma, os sentimentos positivos ou negativos podem determinar 

as vontades dos clientes de refazer ou não a compra. 

Cobra (2000) observou através de análises que, maioria das pessoas pensam 

que agem conscientemente enquanto fazem compras, mas estudos realizados pelo 

Serviço de Proteção do Crédito SPC (2013) refletem que cerca de 85% das decisões 

de compra, sejam on-line ou off-line, são baseadas em impulsos emocionais, já em 

2014 esse número baixou para um pouco mais de 50% dos brasileiros, queda 

explicada pelo início da grande crise econômica no Brasil (SPC, 2014). Clientes 

femininos passam mais tempo navegando em itens e raramente têm metas 

específicas enquanto compram. Eles são influenciados emocionalmente, visualmente 

e também têm expectativas mais altas. Assim, a regra de ouro da propaganda é 

capturar suas emoções de uma maneira clara e concisa. Compradores on-line são 

propensos a sentir três vezes mais excitação ao adicionar vários itens em suas cestas, 
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e emoções negativas também desempenham um papel enorme na tomada de 

decisão.  

Nesta linha de raciocínio Zuppani e Lima (2014) identificam a relevância que 

certas emoções possuem no momento da compra, para isso, é primordial considerar 

como elas são tratadas, pois a maneira como os clientes agem de acordo com seu 

estado emocional pode intervir nas decisões de consumo.  

Deve-se considerar a importância da regulação emocional (a capacidade de o 

indivíduo lidar com situações estressantes e desafiadoras de maneira saudável), 

diante das variações do ambiente e da situação que têm influência no comportamento 

dos compradores, e para entender as emoções e se o cliente ficou satisfeito ou 

insatisfeito com a operação, faz-se indispensável acessar o cliente na etapa do pós-

compra.   

 

4.3.2 Psicologia Publicitária  

 

Gobé (2002) cita que para atingir os resultados comerciais desejados, como 

aumentar a liderança ou a venda, os profissionais de marketing precisam fazer uma 

oferta. Como normalmente processa-se informações através de várias imagens, 

diferentes tipos de estímulos funcionam bem aqui. Para estímulo físico, cores ricas e 

difundidas funcionam bem. Estímulo emocional: emoções humanas que incluem 

amor, felicidade e liberdade. Estímulo cognitivo: imagens controversas e instigantes.  

Ou seja, para atrair mais usuários com estímulos para um site, então é 

importante se familiarizar e adotar a psicologia publicitária neste ramo de compras. 

 

4.3.3 Otimização de conversões 

 

Isso permite que os profissionais de marketing escolham as melhores versões 

de design que funcionem melhor com os compradores. Com esta técnica, os usuários 

analisam versões de design variadas do site e sua reação para diferentes modelos 

são medidos em conformidade. Os proprietários de empresas que têm um pouco de 

conhecimento em psicologia de varejo podem facilmente criar uma versão 

interessante do site e atraí-los para fazer uma compra, seguindo o raciocínio dos 

autores: 

Fotos de pessoas são mais atraentes do que fotos de objetos; 
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Formas arredondadas são mais agradáveis do que qualquer forma angular; 

Imagens coloridas são mais atraentes do que as pretas e brancas; 

As cores quentes criam um ambiente confortável do que qualquer cor fria. 

(Kurtz e Boone, 2009).  

 

4.3.4 Empatia e motivação 

 

Para Gobé (2002) pensamentos, revisões e experiências de outros 

compradores são como uma chave para a inteligência emocional em negócios de 

comércio eletrônico, e os varejistas devem ter essa capacidade de fazer uso de 

qualquer conteúdo positivo. Líderes com empatia muitas vezes têm seguidores 

enormes e podem facilmente estabelecer confiança entre outras pessoas. Líderes 

motivadores também ajudam a tomar decisões de longo prazo e usá-los como meio 

de comunicação sempre se mostra benefício, fazendo assim com que a equipe 

desenvolva esta competência que se faz ausente em muitas negociações e 

organizações, mas para uma relação duradoura de sucesso entre consumidor e 

empresa a empatia se torna um diferencial. O estímulo de emoções, que podem ser 

analisadas por meio da empatia, faz com que elas se atrelem as motivações assim 

como cita o autor abaixo: 

 

As emoções são fortemente vinculadas a necessidades, motivações e 

personalidade. Necessidades não satisfeitas geram motivação, que é 

relacionada ao componente de excitação da emoção. Necessidades não 

satisfeitas geralmente provocam emoções negativas, enquanto 

necessidades satisfeitas geralmente provocam emoções positivas. Como 

resultado, produtos e marcas que geram emoções de consumo positivas 

aumentam a satisfação e a fidelidade do consumidor (HAWKINS; 

MOTHERSBAUG; BEST, 2007, p. 189)  

 

4.3.5 Identificando as necessidades futuras do cliente 

 

Cobra (2000) cita que manter os detalhes do cliente, opções de preenchimento 

automático para endereços e oferecer facilidades para as pessoas que provavelmente 

retornarão, são ótimas opções para agilizar as coisas para os clientes. Ser capaz de 

prever o que a pessoa quer no futuro também ajuda muito. Algumas ferramentas que 

funcionam são: Comentários, curtidas e sugestões de outros compradores que 
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geralmente adicionam um componente social. Manter transparência na compra 

geralmente cria um sentimento de confiança e segurança.  A experiência amigável faz 

com que o usuário sinta que está comprando produtos sob medida que combinam 

com seu estilo e gosto. 

Assim, pode-se dizer que desenvolver um programa contínuo para entender a 

inteligência emocional e implementá-lo no negócio de comércio eletrônico ajuda a 

otimizar as taxas de conversão e cria uma experiência melhor para os clientes, pois o 

prospect ao entrar em um determinado local comercial tem expectativa de ser bem 

atendido e busca soluções para um problema de consumo ou serviço e ao adquirir  

seus desejos é capaz de despertar uma sensação de satisfação e pode gerar 

emoções positivas da experiência de consumo vivenciada. Por outro lado, o 

consumidor que ao procurar a solução para determinada necessidade não a encontrar 

provavelmente gerara neste um sentimento de desagrado e emoções negativas.  

No comércio eletrônico o público possui certo grau de liberdade que pode ser 

maior que comparada a um local físico, podendo se encantar com os demais itens 

expostos, ao invés de comprar o item específico que procurava. 

Neste sentido Peter e Olson (2009) propõe que o marketing tem como meta 

criar estratégias com objetivo de criar afeto positivo juntamente com seus produtos, 

serviços e brands (marcas), desse modo alavancando as chances de os 

consumidores realizarem a compra e posteriormente retornarem para efetuarem mais 

compras. 

 

4.4 Inteligência Emocional versus Pensamento Lógico: Como Gerenciar 

Decisões de Compra 

 

Refletindo na seguinte situação, uma ocasião em que teve uma importante 

decisão de compra, talvez você soubesse que não podia bancar o produto que 

cobiçava, mas conseguiu justificar a compra de qualquer maneira, como a TV de tela 

grande que desejava, ou aquela bolsa de designer indispensável no varejo, ou aquele 

carro esporte incrível que tinha pouca praticidade, para uma família de quatro 

pessoas, mas parecia legal e foi muito divertido de conduzir. 

Como consumidores, sabe-se que nem todas as decisões de compra são 

lógicas, ou mesmo racionais. É muito comum, por exemplo, ir ao supermercado 

comprar um item que faltava na dispensa e retornar com diversas sacolas extras. 
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Segundo Brito (2013) a maioria das compras envolve alguma consideração 

racional; no entanto, as decisões finais muitas vezes vêm de um lugar emocional, o 

que pode ser explicado pelo modelo biopsicossocial. 

O conceito biopsicossocial de estudo utiliza-se de fatores da biologia (genéticos 

e bioquímicos), fatores psicológicos (estado de humor e personalidade) e fatores 

sociais (culturais, familiares, socioeconômicos) que, no entanto, podem interferir 

também neste momento de compras. (LIMONGI-FRANÇA,1996). 

Os seres humanos, afinal de contas, são seres emocionais que usam ou 

abusam de raciocinar para tomar decisões, que sempre possuem um viés mais 

próximo das emoções como influência. 

Robinette; Brand; Lenz (2002) também citam que, a maioria dos consumidores 

usam emoções para impulsionar suas decisões de compra, mas se achar que o 

mesmo não pode ser dito de compra e venda para os canais B2B, estaria 

errado. Assume-se que os tomadores de decisões financeiras nos negócios são 

regidos pelo pensamento lógico o preço é rei, mas a ciência da economia 

comportamental com estudo da psicologia que se relaciona com os processos de 

tomada de decisões econômicas, trata de forma diferente. Embora todos tenham a 

tendência de se concentrar nos números quando se toma decisões de compra, em 

muitos casos são os aspectos emocionais subliminares que impulsionam essas 

compras. 

Um longo debate com os profissionais de marketing é uma abordagem racional 

versus emocional na comunicação e é mais eficaz para alcançar públicos-alvo. Mas, 

à medida que a psicologia aprende a estudar os processos por trás da tomada de 

decisões, o pensamento e o sentimento nem sempre são mutuamente 

exclusivos. Acredita-se agora que a maioria das tomadas de decisão acontece no 

nível não consciente ou emocional, para isto é necessário treinar uma equipe para 

conscientizar as pessoas que contratam os produtos ou serviços de forma que não 

seja prejudicial ao negócio, e para isto esta equipe precisa proporcionar mais atenção 

aos clientes. 

Pense em um momento em que você como um vendedor está onde há uma 

liquidação a se ofertar e, você tinha os fatos, raciocínio e a lógica, ou o seu lado 

confiante que acreditava que não havia como seu cliente recusar sua proposta, então 

o cliente recusou, incapaz de ser influenciado por sua lógica impecável. (ROBINETTE; 

BRAND; LENZ, 2002) 
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Por quê isto ocorre? Porque, por mais que tentemos omitir emoções em nossas 

abordagens de vendas e de compra, a decisão final é sempre baseada no interesse 

próprio, ou seja, o que eu quero e, o que é melhor para mim? O que fez com que ele 

não despertasse uma emoção positiva, então sua emoção poderia ter sido negativa 

naquele momento, e escolheu optar por não comprar. 

Para Cobra (2000) certas marcas comunicam mensagens sobre quem são as 

pessoas que as compram, no caso da marca Apple, por exemplo. Por que comprar 

um iPad da Apple em vez de um Kindle Fire HD? Eles têm características 

semelhantes, são aproximadamente do mesmo tamanho e peso, mas um custa 

significativamente mais do que o outro, ou seja, se a decisão de compra de um tablet 

fosse apenas racional, escolheria o Kindle. Então, por que o iPad é o tablet mais 

vendido? A Apple se diferencia ao conectar produtos ao indivíduo, não apenas às 

suas carteiras. Comprar produtos da Apple é fácil (sempre um rosto amigável nas 

lojas), com menos opções de produtos e uma interface e usabilidade mais simples. Há 

o fator legal também, um sentimento emocional que a Apple cultivou magistralmente. 

Contanto para Robinette; Brand; Lenz (2002) o mesmo também pode ser dito 

para outros produtos, até mesmo o básico. Considere a compra de produtos de 

higiene como toalhas de mão. Parece ser uma decisão de compra sem 

emoção. Quanto elas custam e elas fazem um trabalho razoável em secar as mãos? 

Porém a pesquisa prova que, quando é dada uma escolha fora do preço e da 

conveniência, os tomadores de decisão estão dispostos a fazer uma mudança e 

comprar o que subjetivamente sentem que é melhor para eles. Fatores como 

aparência, sensibilidade à mão, absorção e sustentabilidade agora entram em jogo 

quando a decisão não é baseada apenas no preço e na disponibilidade. 

Segundo Müller (2007) as sensações ou intuições podem partir do produto ou 

do ambiente físico. Juntamente a este ponto de vista, Lovelock, Wright (2006) revelam 

que as emoções são processadas por cinco sentidos (visão, audição, paladar, tato e 

olfato), podendo identificar os sentimentos percebidos pelo ser humano sobre o 

ambiente físico de um local. A partir dessas sensações cria-se um estado de afeto, 

que pode ser tanto positivo como negativo. 

Então, comprar ou vender não são decisões tão simples quanto refletir sobre a 

emoção versus razão, é como misturas de dados racionais versus os aspectos 

emocionais do produto que precisam estar equilibrados, indicando que para estarem 

na direção certa é preciso realocar os clientes para a melhor impressão da empresa 
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e dos produtos ofertados. 
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5. MÉTODO DE PESQUISA 

 

O método de pesquisa (qualitativo) usado no presente estudo tem por objetivo 

entender, por diferentes pontos subjetivos de autores que tratam sobre o tema, em 

conjunto com a análise de sites especializados e artigo que tratam do assunto, define-

se como uma revisão de literatura, pela qual se pretende analisar estudos já realizados 

por autores e pesquisadores sobre o tema do trabalho, de forma a entender com maior 

profundidade a temática e explaná-la da melhor forma como ensinam Gil (2010), 

Romero e Nascimento (2008) e Vergara (2011). 

Por meio da pesquisa (exploratória) utilizada no presente estudo se revelam os 

pontos positivos em referencial teórico baseado na decisão de compras utilizando-se 

da inteligência emocional, e por meio da análise de exemplos práticos de sites, 

visando proporcionar maior familiaridade com o problema e estimular a sua 

compreensão. 

O período utilizado como parâmetro para a pesquisa foi de trabalhos publicados 

nos últimos 20 anos, isso porque o marketing emocional ganhou força e notoriedade, 

em especial nos anos 2000 em função da disseminação da internet para um número 

bem maior de consumidores e o aumento da renda das famílias, um passado tão 

presente em nossa realidade e que vem evoluindo a cada dia. 

Sendo assim, o método de pesquisa qualitativa, a qual se caracteriza 

experimental, quer dizer, no nível de análise crítica de publicações elaboradas por 

outros autores e também tomando por base a realização de uma pesquisa on-line 

crítica. 

Para coletar os dados foi utilizada a ferramenta Google Forms, que permite 

criar questionários on-line. Os questionários finalizados foram divulgados por meio de 

redes sociais, que possibilitaram a rápida disseminação do mesmo. Ele foi aplicado 

na primeira quinzena de agosto e ficou aberto para respostas durante 

aproximadamente 2 meses, atingindo um total de 81 entrevistados nas regiões 

próximas a cidade de São Roque- São Paulo, também nas demais localidades de São 

Paulo e outros. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os conceitos e definições aqui apresentados são baseados em pesquisa de 

campo, através de entrevista feita online a pessoas de várias classes sociais, 

empregadas, desempregadas, de ambos os sexos, várias escolaridades, os 

benefícios desta pesquisa consistem em inserir benefícios atuais ou potenciais da 

pesquisa para o determinado mercado, para os profissionais e todo o público alvo, o 

qual está diretamente ligado a necessidade de investigar, identificar, avaliar quais são 

as lacunas e disfunções que norteiam os resultados desses apontamentos sob o 

cenário mercadológico atual, explorando a ótica destes diferentes públicos. Também 

validado através de literaturas e artigos relacionados ao tema. 

A pesquisa foi direcionada a um grupo de pessoas, com um público alvo bem 

diversificado para que a pesquisa tivesse uma riqueza de resultados, foram 10 

perguntas direcionadas a um total de 81 indivíduos, envolvendo os temas percepção 

de comportamento financeiro do consumidor atual, conhecimento de inteligência 

emocional e indicadores econômicos e estratégias. 

As perguntas foram de cunho objetivo e todos aceitaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, tendo o livre arbítrio para participar ou não, sendo 

suas identidades preservadas. 

A pesquisa teve por objetivo analisar o atual perfil de compras do brasileiro, sua 

forma de pagamento, o seu estado emocional frente a uma promoção, o seu 

conhecimento a respeito de inteligência emocional e o interesse em se aprofundar 

nesse conceito para contribuir com o equilíbrio emocional na decisão de compras. Os 

resultados obtidos por meio da pesquisa foram utilizados apenas pala alcançar os 

objetivos científicos expostos acima, incluída sua publicação na literatura 

especializada. 

O estadunidense e psicólogo Daniel Goleman é o pai criador do termo 

Inteligência Emocional, ele diz que é um conceito relacionado a inteligência social, um 

indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas próprias 

emoções com uma facilidade maior que as demais pessoas (KURTZ, BOONE, 2009). 

Diante dessa realidade demonstrada pela pesquisa bibliográfica, para fomentar 

o conceito de inteligência emocional e sua influência no campo de decisão no 

momento das compras, uma pesquisa foi realizada para basear a presente pesquisa 
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e ilustrou um campo promissor no que diz respeito às pessoas terem o desejo de 

conhecer o assunto e assim mudar seus maus hábitos. No apêndice A encontra-se a 

pesquisa realizada com indivíduos adultos de várias idades, ambos os sexos, 

escolaridade e classe social. 

Abaixo, a descrição do resultado de cada pergunta realizada na pesquisa: 

 

Figura 1: Você gosta de fazer compras sozinho(a) ou acompanhado(a)? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Pelo presente resultado, demonstrou-se que o fator de estar acompanhado ou 

não no momento da compra, não impede de tomar uma decisão, seja ela positiva ou 

negativa no ato da aquisição, seja em qualquer circunstância da oferta, em promoção, 

em datas especiais ou não. A porcentagem de mulheres respondentes nessa questão 

é de 60%, sendo possível entender que independentemente de estar acompanhada 

não altera a sua percepção ou vontade de compra. 
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Figura 2: Você costuma comprar além do que seu orçamento permite? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Contando com a integridade nas respostas pelos participantes, a grande 

maioria demonstrou-se equilibrada no que tange realizar compras acima de seu 

orçamento apenas em algumas circunstâncias, em contrapartida, 40,7% respondeu 

que nunca realizam compras que venham ultrapassar seu limite, quanto apenas uma 

pequena parcela de 9,9% respondeu que sempre consomem além do que seu 

orçamento permite. Nessa questão, em relação ao gênero, houve 58% de 

respondentes mulheres e 42% de homens. Verifica-se que em sua maioria os homens 

costumam comprar acima do orçamento que possuem quando acompanhado, mas 

quando sozinhos não compram acima do valor disponível em seus orçamentos. Já 

para as mulheres, essas compras acima do orçamento são feitas quando estão 

sozinhas, já acompanhadas não costumam comprar mais do que o orçamento 

permite. 

 



46 

 

Figura 3: Você se considera um comprador compulsivo? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Assim como na questão anterior, o resultado foi bem equilibrado frente a ser 

um comprador compulsivo, ou seja, 48,1% responderam que não são compradores 

compulsivos, frente a 40,7% que responderam na questão anterior que nunca 

ultrapassam seus orçamentos com compras. Já apenas 11,1% responderam 

assumidamente que é um comprador compulsivo independentemente da 

circunstância. Do total de respondentes nessa questão, as mulheres mostram-se mais 

compulsivas, sendo que do total que responderam que compram de forma 

compulsiva, 69 % são do sexo feminino. 
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Figura 4: Quando se depara com uma placa em promoção compra o produto mesmo 
sem precisar dele? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Ultrapassando os 50% dos entrevistados, responderam que não compram um 

produto em promoção por impulso, que a oferta não os atraí sendo suficiente para 

ceder ao marketing emocional. No entanto, uma parcela significativa de 38,3% 

respondeu que às vezes cedem a tentação de adquirir algo pelo simples fato de estar 

em promoção e não por necessidade. Apenas 6% dos participantes assumiram 

comprar sempre que um produto está em promoção, sendo atraídos pelo puro 

marketing emocional. Em relação ao gênero, do total de respondentes sobre compras 

em promoção sem precisar do produto, as mulheres representaram 70% dos 38,3 % 

que responderam que compram por impulso produtos em promoção. 
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Figura 5: Sua forma de pagamento de contas mais utilizada é: 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Quase a metade respondeu que sua forma principal de pagamento é sempre o 

cartão de crédito, deixando seu pagamento sempre para o período mais longo que 

puder, sempre quando há o fechamento da fatura para ganhar mais alguns dias. 

Quanto 24,7% responderam que tem o costume de pagar à vista, seguido de 19,8% 

que preferem pagar diretamente no dinheiro e 12,3% preferem pagar parcelado 

quando há essa opção independentemente de ter juros ou não. As mulheres 

responderam que compram mais com parcelamento e os homens compram a vista. 

Do total de 12,3% que compram parcelado as mulheres representam 80% do total de 

quem prefere comprar de forma parcelada. 
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Figura 6: Conhece o termo Inteligência Emocional? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

O conceito de inteligência emocional é conhecido por quase metade dos 

entrevistados, 45,7% responderam que conhece o conceito, justificando as perguntas 

anteriores. Sendo que, 29,6% já ouviram falar do conceito, no entanto, tem pouco 

entendimento e 24,7% nunca ouvir sequer falar a respeito do conceito. 

 
Figura 7: Inteligência Emocional te dará uma direção de como consumir 
conscientemente. Tem interesse em conhecer essa ferramenta? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Apesar de 45,7% responderem que tem conhecimento a respeito da 

inteligência emocional, a grande maioria, 67,9% respondeu que gostaria de ter acesso 
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a mais conhecimento a respeito do assunto proposto. A outra parcela respondeu que 

talvez gostaria de conhecer mais a respeito desse conceito, sendo que ninguém 

demonstrou desinteresse total. 

 

Figura 8: Você julga a Inteligência Emocional capaz de te ajudar a fazer compras de 
maneira mais consciente e assim equilibrar suas finanças? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Mesmo a grande maioria tendo conhecimento da inteligência emocional, se 

demonstraram interessados em aprender um pouco mais e também aplicar esse 

conceito em sua rotina para que venha trazer melhorias em suas finanças. Já 32,1% 

não se opõem, podendo participar de uma experiência para buscar benefícios no 

equilíbrio de suas finanças e apenas 13,6% gostaria talvez de participar para ter a 

influência da inteligência emocional em seu campo financeiro e ninguém demonstrou 

total desinteresse.   
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Figura 9: Indicaria a Inteligência Emocional na decisão de compras para amigos e 
parentes? 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Assim como a maioria demonstrou interesse em conhecer e aplicar a 

inteligência emocional, os mesmos fariam por seus amigos e parentes, indicando a 

inteligência emocional como um método para equilibrar seus impulsos de compras e 

assim melhorar seu orçamento, apenas 32,1% talvez recomendaria e nenhum dos 

entrevistados se opuseram a indicar. 

Ao adotar o sistema de Inteligência Emocional usaria a ferramenta para se 

disciplinar, por: 
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Figura 10: Ao adotar o sistema de Inteligência Emocional usaria a ferramenta para se 
disciplinar, por: 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Os participantes se demonstraram muito interessados em não só conhecer 

mais a respeito da inteligência emocional, mas também em implantar em sua rotina 

para obter resultados significativos em seus hábitos e finanças e se houvesse um 

programa para orientá-los se dispunham a participar dele, sendo 35,8% dispostos a 

participar por mais de 1 ano, 32,1% de 1 a 3 meses consecutivos, 17,3% de 4 a 6 

meses, 12,3% por um ano consecutivo e 2,5% participaria de 7 a 10 meses 

aguardando por resultados benéficos no controle de seus impulsos. 

Conforme gráfico abaixo, 60% dos respondentes da pesquisa foram mulheres 

e 40% homens. 

Figura 11: Gênero dos respondentes da pesquisa 

 

Mulher
60%

Homem
40%

Gênero dos respondentes da pesquisa

Mulher  Homem
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Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

A maioria dos participantes desta pesquisa foram mulheres representando 60% 

do todo e os outros 40% foram homens, o que significa que por exemplo, muitas 

mulheres demostram que podem fazer compras as vezes acompanhadas ou não, e 

que possuem grande interesse no assunto de controlar seus gastos de maneira 

inteligente, e para isso é preciso passar confiança para o público feminino que 

demostraram grande poder de decisão por seu maior interesse neste assunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um mundo onde a concorrência se torna sempre mais feroz, as empresas 

precisam implementar estratégias de gerenciamento de relacionamento com o cliente 

ou GRC, para se manter à frente de seus concorrentes. 

Para tal, o uso do marketing emocional tem ganho as publicidades de todos os 

nichos, seja virtual, em canais abertos de tv, banners, outdoors, flyers, tudo para 

alcançar o maior número de visitantes possíveis e influenciá-los a comprar. 

Fidelizar o cliente no século XXI tornou-se um braço da globalização, onde a 

empresa busca atender as necessidades de seus clientes de acordo com suas 

expectativas, com participação próxima, tornando um cliente-amigo ou cliente-

parceiro, para que a sensação seja de cumplicidade, não o perdendo para a 

concorrência cada vez mais acirrada, tendo em vista que o custo de para adquirir 

novos clientes pode ser muito maior do que conservar os antigos. 

As estratégias de venda tem sido destaque em cursos da área, para que 

profissionais tenham essa habilidade de vender, e vender cada vez mais alcançando 

suas metas que a cada ano é maior. 

Essas estratégias tomadas pelas empresas podem levar as pessoas a 

inadimplência e ultrapassar seu orçamento com compras por emoção e impulso, 

adquirindo serviços ou produtos que na maioria das vezes não tinha necessidade, que 

eram supérfluos, mas por fatores emocionais circunstancias, acabam por comprar 

para suprir um sentimento de vazio. 

Mesmo diante da atual situação econômica do país, uma parcela dos brasileiros 

buscou educar-se, disciplinar-se e mudar hábitos para que assim, não prejudique seu 

orçamento e adquirindo apenas o que é de primeira necessidade. 

Comprar faz muito bem para o Ego (satisfação pessoal), logo o estado 

emocional é ativado quando se compra algo que se necessite ou não. No entanto, o 

principal é ter o equilíbrio e manter as finanças de maneira sustentável para não se 

prejudicar economicamente, principalmente com cartões de crédito, onde as 

mediadoras liberam crédito sem muitos critérios, diferente de algumas décadas atrás 

onde havia avaliação de crédito para o indivíduo possuir um cartão desse nível. 

É possível trazer para prática mercadológica esta nova abordagem para 

adquirir bens que tanto precisamos e até queremos. Já para o momento de venda é 
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preciso que tudo esteja planejado e bem harmonizado para receber os clientes 

propondo para eles um ambiente de conforto e satisfação. É como regar um jardim e, 

se bem regado dará flores e frutos bons, e sempre terá flores e frutos se for regado 

com frequência. É uma soma de vários aspectos que foram citados ao longo desta 

tese, e é preciso que falhas sejam próximas de zero. 

Apesar da falibilidade humana, buscar a excelência em tudo que fazemos 

institui que nossa caminhada possa valer a pena, para realizarmos a real diferença no 

mundo e na vida das pessoas, e sentir boas emoções, e não decidir apenas com o 

olhar, porque todos precisamos fazer compras e precisamos de profissionais aptos a 

saber vender, e é preciso que este encantamento de vendas de fato exista, e nossas 

escolhas sejam inteligentemente equilibradas e satisfatórias. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

Inteligência emocional na decisão de compras 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

1 – Você gosta de fazer compras sozinho(a) ou acompanhado(a)? 

( ) sempre sozinho(a) ( ) sempre acompanhado(a) ( ) tanto faz 

 

2 – Você costuma comprar além do que seu orçamento permite? 

( ) sim, sempre ( ) não, nunca ( ) de vez em quando 

 

3 – Você se considera um comprador compulsivo? 

( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

 

4 – Quando se depara com uma placa “EM PROMOÇÃO” compra o produto mesmo sem 

precisar dele? 

( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

 

5 – Sua forma de pagamento de contas mais utilizada é: 

( ) dinheiro ( ) cartão de crédito ( ) boleto bancário ( ) à vista  ( ) parcelado 

 

6 – Conhece o termo Inteligência Emocional? 

( ) sim, já ouvi falar ( ) não, nunca ouvi falar ( ) tenho pouco entendimento do assunto 
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7 – Inteligência Emocional te dará uma direção de como consumir conscientemente. Tem 

interesse em conhecer essa ferramenta? 

( ) sim, tenho ( ) não tenho interesse ( ) talvez 

 

8 – Você julga a Inteligência Emocional capaz de te ajudar a fazer compras de maneira mais 

consciente e assim equilibrar suas finanças? 

( ) sim ( ) não ( ) talvez ( ) posso experimentar  

 

9 – Indicaria a Inteligência Emocional na decisão de compras para amigos e parentes? 

( ) sim, claro ( ) não, jamais ( ) talvez 

 

10 – Ao adotar o sistema de Inteligência Emocional usaria a ferramenta para se disciplinar, 

por: 

( ) 1-3 meses ( ) 4-6 meses ( ) 7-10 meses ( ) 1 ano ( ) + 1 ano 

 


