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RESUMO 

O processo de tomada de decisão e comportamento do cliente no momento da compra 

de bens e serviços é algo que vem influenciando empreendedores a inovar e adquirir 

estratégias para melhor entender e atender ao cliente, distinguindo-se das demais 

organizações e fazendo dessa oportunidade, a fidelização dos clientes, bem como, a 

captação de novos clientes. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo entender 

como ocorre o processo de tomada de decisão e comportamento dos clientes em uma 

loja agropecuária, com intuito de contribuir para que a mesma possa tomar decisões 

mais assertivas. Compreender quem é o público alvo, quais as influências que esses têm 

no momento e decisão da compra, além de conhecer os motivos que levam os clientes a 

tomarem determinadas decisões e o comportamento que esses têm diante da realização 

das compras, contribui para manter-se competitivo diante das demais opções de compra 

em lojas agropecuárias. Para atender o objetivo proposto foi realizado um estudo de 

cunho quantitativa com fins descritivos, por meio de uma survey e os dados analisados 

por meio de estatística descritiva. Foram coletadas 90 respostas durante o período de 

aproximadamente um mês, de forma presencial, na loja agropecuária e também por 

meio digital. Os resultados indicam que a loja possui um diferencial no relacionamento 

dos sócios e vendedores com seus clientes, pois existe uma confiança do cliente perante 

a loja, tornando-a mais atrativa. Com isso, identificou-se que a agropecuária busca 

entender o que o cliente quer e por qual motivo esse procura realizar determinadas 

compras. Os resultados dessa pesquisa puderam ajudar o empreendimento a identificar 

seu público alvo para assim poder usufruir dessa informação e conseguir melhorar as 

estratégias de venda. Também foi identificado em quais meios de comunicação a loja 

precisa expor seus produtos e serviços a fim de atingir o público e conhecer como o 
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produtor rural toma suas decisões no momento da compra, entre outras informações que 

serão esclarecidas no decorrer do estudo. 

 

Palavras-chaves: Tomada de decisão, comportamento dos consumidores, loja 

agropecuária. 

  

 


