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Resumo:  
O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de descrever o comportamento do 

consumidor de móveis para uso residencial, com base no modelo de processo de decisão de 

compra proposto por Engel, Blackwell & Miniard (2005) e com ênfase nas fases de 

reconhecimento da necessidade, busca de informações e avaliação de alternativas pré-

compra. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória, sendo que foi 

utilizada a metodologia qualitativa, por meio de entrevistas em profundidade com 

consumidores e especialistas do segmento de móveis residenciais. A técnica de amostragem 

utilizada foi por conveniência, ou seja, de caráter não probabilístico, o que impede que os 

resultados obtidos sejam inferidos para o universo pesquisado. Os resultados mostram que 

as motivações dos consumidores para a aquisição e/ou troca de móveis para uso residencial 

podem ter origem nas diversas necessidades humanas propostas por Maslow (1954). 

Observou-se ainda que, na etapa de busca de informações, as diversas fontes e grupos de 

influência são consultadas de forma complementar e, freqüentemente, simultânea, não 

havendo uma ordem pré-definida de prioridade. Todavia, aparentemente, os grupos de 

influência exercem um papel bastante relevante no processo de decisão de compra. Na etapa 

de avaliação de alternativas pré-compra, observou-se que os consumidores, mesmo não 

apresentando consciência plena dos reais motivos que os levam a adquirir móveis 

residenciais, tendem a avaliar os produtos e pontos de venda considerando os atributos que 

podem satisfazer àquelas necessidades. A avaliação dos móveis é realizada por meio de 

critérios intangíveis e tangíveis, normalmente avaliados simultaneamente, sendo que a 

beleza e o status proporcionado pelo móvel foram considerados fatores importantes. Para os 

pontos de vendas, foi constatado que a apresentação externa, a existência de profissionais 

especializados, o ambiente físico interno, a infra-estrutura, o compromisso com o 

consumidor, a marca e a tradição e as condições de pagamento oferecidas são critérios 

considerados pelos consumidores. 


