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Resumo:  
 
As pesquisas que abordam o comportamento do consumidor têm se fortalecido a 

partir da compreensão dos aspectos que incidem sobre ele e o influenciam, a 

saber: as emoções, os sentimentos e a razão, que, de fato, merecem atenção. É 

de interesse do marketing, da educação, da política pública o estudo deste 

comportamento, bem como as interfaces que permeiam este processo. O ato de 

presentear, pelo seu teor simbólico, tornou-se uma prática universal: é a troca de 

presentes que, muitas vezes, comunica o tipo de relacionamento que as pessoas 

estabelecem entre si. Assim sendo, ao conjunto de condutas simbólicas que se 

repetem em uma sequência fixa ou não, denomina-se atividades ritualizadas, que, 

por sua vez, traduzem a prática do comportamento do consumidor, quando este 

presenteia. Tendo em vista que essas pesquisas possuem grande relevância, o 

presente estudo visa a avaliar como os aspectos racionais e emocionais interagem 

com os sentimentos do indivíduo ao atribuir um significado para o ato de 

presentear. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa, através de 

entrevistas, com o preenchimento de questionários, com os consumidores que 

efetivaram a compra de produtos na Tati Cestas e Flores, com a finalidade de 

presentear, permitindo tornar, plausível de ser analisado, o problema proposto. 

Analisados os resultados, identificou-se que as emoções, inclusive os sentimentos, 

são muito importantes para o significado que as pessoas atribuem ao presentear 

com arranjos ornamentais, reforçando a idéia de que esse tipo de comportamento 

deve ser analisado a partir da perspectiva experencial e não através dos modelos 

tradicionais do comportamento de “tomada de decisão” do consumidor. 
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