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RESUMO 

O objetivo central da presente pesquisa é investigar a influência das redes sociais nas compras 

realizadas de forma hedonista, assim como tais redes influenciam na fidelização de grupos 

específicos de consumidores tornando-os advogados voluntários das marcas, possibilitando 

maior alcance e divulgação. Para tal, realizou-se uma pesquisa quantitativa, utilizando-se um 

questionário como instrumento de coleta de dados. O questionário foi elaborado na 

plataforma Google Forms e obteve-se 166 respostas válidas, de pessoas com idades que 

variam de 15 a mais de 50 anos, faixa etária ativa nas redes sociais, sendo que o procedimento 

de coleta foi via WhatsApp e chamadas de voz para smartphones. O período de coleta de 

dados foi entre 31/01/2021 e 28/02/2021. Os principais resultados apontaram que: (a) a 

compra hedonista é muito presente, sendo que 44,3% dos respondentes indicaram que suas 

compras online aumentaram recentemente e que 41,5% se mantêm online nas redes sociais; 

(b) 71,7% dos respondentes já se sentiram impelidos a realização de consumo por causa das 

redes sociais; (c) 69,3% dos respondentes informaram que já realizaram compras hedonistas e 

60,9 % já se arrependeram de compras realizadas por hedonismo; (d) conclui-se então, que as 

redes sociais têm um forte papel de motivação ou incentivo nas compras por hedonismo. 

Palavras-chave: marketing digital; redes sociais; consumo. 

 

ABSTRACT  

The present research aims at investigating the influence of social networks on purchases made 

in a hedonistic way, as well as how such networks influence the loyalty of specific groups of 

consumers, making them brands volunteer advocates, enabling greater reach and 

dissemination. To this end, quantitative research was carried out, using a questionnaire as a 

data collection instrument. The questionnaire was elaborated on the Google Forms platform 

and 166 valid responses were obtained, from people aged 15 to over 50, active age group on 

social networks, and the collection procedure was via WhatsApp and calls for smartphones. 

The data collection period was between 01/31/2021 and 02/28/2021. The main results pointed 

out that: (a) hedonistic shopping is very present, with 44.3% of respondents indicating that 

their online purchases have increased recently and that 41.5% remain online on social 

networks; (b) 71.7% of respondents already felt compelled to carry out consumption because 

of social networks; (c) 69.3% of respondents reported that they have already made hedonistic 

purchases and 60.9% have regretted purchases made due to hedonism; (d) It is therefore 

concluded that social networks play a strong role in motivating or encouraging purchases due 

to hedonism. 

Keywords: digital marketing; social networks; consumption. 



 

 

 

1 Introdução 

 

Informações disponibilizadas pelo Relatório We Are Social e Hootsuite de 2021 

constatou que 4,66 bilhões de pessoas em todo o mundo usaram a Internet em janeiro de 2021 

e existem agora 4,20 bilhões de usuários de mídia social no mundo inteiro, e baseados nos 

dados pode-se afirmar que a população atual é composta por consumidores multi-telas que ao 

mesmo tempo em que assistem TV, utilizam o celular e o notebook, o que gera uma disputa 

de atenção  e cria sociedade do consumo informada que não aceita interações e informações 

impessoais ou medianas das marcas quem consomem ou pretendem consumir. 

Kotler et al. (2017) comenta sobre os netizens, que seriam indivíduos que ativamente 

contribuem para a internet não se limitando a consumir conteúdos virtuais, mas como 

conectores sociais que seriam identificados por divulgar suas opiniões, o que segundo Kotler 

et al. (2017) por mais que esta contribuição possibilitasse atuação de haters, mais conhecidos 

como “odiadores” das marcas, incentivaria em contraponto os conhecidos como advogados 

das marcas, conectores que se empolgam e a partir de um ponto de vista bem pessoal contam 

suas histórias e tornam-se influenciadores. 

Entende-se que as redes sociais são uma amplificação dos círculos sociais e que 

trabalham com a necessidade de identificação e autossatisfação o que se tornou tema de novas 

pesquisas, Las Casas (2014) comenta que fidelizar os clientes desta geração exige dedicação 

maior, por possuírem várias exigências e uma alta criticidade devido as variáveis que se 

abrem continuamente a cada momento de acesso.Tem se então aqui então uma grande 

pergunta - Quando o cliente tem contato com determinada publicidade, o que o faz seguir, 

curtir e repostá-la?  

Segundo Las Casas (2014) mídia é aquela utilizada pelas pessoas por meio de 

tecnologia e políticas na web com fins de compartilhamento de opiniões, ideias, experiências 

e perspectivas e repostar hoje significaria tomar posicionamento perante a sociedade referente 

crenças pessoais, o que coloca o indivíduo incluso em um grupo que raciocina com o mesmo 

interesse que ele. Conforme Kotler et al. (2017), círculos sociais tornaram-se a principal fonte 

de influência, superando as comunicações de marketing e até as preferências pessoais, sendo 

assim os consumidores tendem a seguir a liderança de seus semelhantes ao decidir qual marca 

apoiar ou de qual marcar devem consumir. 



 

 

 

Partindo da ideia de que a tomada de decisões saiu da do individual e caminhou para 

ao nível social, comprar tornou-se colocar-se para a sociedade como um ser, uma 

representatividade de quem o ser é e o quanto é fundamental para os atuais referenciais 

teóricos caracterizar a valoração que os grupos agregam ao status do possuir. Tornar-se uma 

marca que representa um grupo é conquistar advogados que a protegerão desde que esta 

continue a representá-los, realizando uma manutenção constante de seus status e doando ao 

indivíduo a intensa sensação hedônica de satisfação plena, mesmo que está sensação como o 

status criado pela marca possua data de expiração e precise ser renovada com próxima 

compra. 

Partir da busca do consumidor por experiências multissensoriais e de prazer que 

contemplam pequenos fatores que partem da pesquisa e caminham até a forma de recebimento 

do produto que será recepcionado pelo consumidor em sua residência como um presente, a 

atual pesquisa investigou a estrutura da decisão de compra nas redes sociais envolta na 

experiência hedônica que segundo Arnold e Reynolds (2012) propicia oportunidade de 

diversão, emoção e pode trazer a sensação de alivio de problemas e estresse da vida cotidiana. 

Assim sendo, o objetivo central da presente pesquisa é investigar a influência das 

redes sociais nas compras realizadas de forma hedonista, assim como tais redes influenciam 

na fidelização de grupos específicos de consumidores tornando-os advogados voluntários das 

marcas, possibilitando maior alcance e divulgação. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Comportamento do Consumidor 

 

Segundo Sheth et al. (2001), estudar o comportamento do consumidor é entender as 

pessoas em seu papel de clientes, saber que produtos elas compram, como elas os compram, 

como pagam e qual sua experiência com eles. Conforme Solomon (2002), o campo do 

comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o estudo dos processos envolvidos 

quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Necessidade, desejos e 

demandas são requisitos básicos do ser humano, retirando as questões fisiológicas como: 

respirar, comer, beber, existe uma necessidade também de recreação, conhecimento e 



 

 

 

distração, e essas necessidades tornam-se desejos quando direcionadas a especificamente a 

objetos que possam as contentar (KOTLER; KELLER, 2006).  

Para Kotler e Keller (2006), os estudos sobre o comportamento do consumidor buscam 

entender como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, a fim de satisfazer 

suas necessidades e desejos, por isto conhecer o comportamento de compra e como ele é 

influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais ajuda-nos a sintetizar melhor os dados 

aqui inseridos e para desenvolver melhor o tema sobre influência e a importância das 

interações nas redes sociais digitais como estopim para um consumo hedonista. 

O quadro 1 apresenta conceitos relacionados ao comportamento do consumidor, 

segundo vários autores. 

Autores Conceitos 

Howard e Sheth (1969; p. 25) “muito do comportamento de compra é decidir quanto 

à escolha de marcas, frequentemente, além de 

acrescentarem que os subsídios da decisão envolvem 

uma grande variável de motivos. 

Robertson et al. (1984; p. 2)   Foca seus estudos em compreender “sobre como e por 

que os consumidores se comportam da maneira como 

o fazem.” 

Howard e Sheth (1989; p. 6) Comportamento do consumidor é “o estudo de como e 

porquê os consumidores compram e consomem” 

Sheth et al (1999; p. 29) Comportamento do cliente “as atividades físicas e 

mentais realizadas por clientes e bens de consumo e 

industriais que resultam em decisões ações”, o que 

supõe vários possíveis papéis a serem assumidos. 

Schiffman e Kanuk (2000; p. 7) “O termo comportamento do consumidor se refere ao 

comportamento que os consumidores possuem ao 

pesquisar, comprar, usar, avaliar e se aprontar de 

produtos e serviços que eles almejam satisfação para 

suas necessidades.” 

Karsaklian (2000; p. 11) “Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é 

alimentar-se, vestir-se, divertir-se ... é viver.” 

Quadro 1 - Conceitos relacionados ao comportamento do consumidor, segundo vários 

autores. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A seguinte situação é abordada por Sedlácek (2018): os consumidores modernos estão 

constantemente sendo atingidos por diferentes meios de comunicação que informam, 

persuadem e vendem mesmo que no passado tinha-se a presunção de que, quanto mais uma 

pessoa tivesse, menores seriam as suas necessidades, ainda afirmando que conforme as 

necessidades aumentam e mais se conquista, mesmo assim não se tem saciedade e no ponto 

de vista oferta versus demanda, a oferta jamais alcançará o crescimento da nova procura, onde 



 

 

 

existe um grande excesso de ofertas, de modo que as escolhas devem ser feitas com base no 

valor percebido pelo cliente, o que o produto agrega, além dos benefícios básicos.  

O consumidor tornou-se um cidadão muito bem-informado, exigente e com 

incontáveis opções de compra dentro de uma economia globalizada o que ocorreu de forma 

muito rápida. Já a abertura das importações no Brasil remonta ao início dos anos de 1990 e, 

consequentemente, na atualidade se deseja mais informação antes de sua decisão final, 

havendo a quem diga que o marketing moderno é o marketing reverso, ou seja, o poder está se 

revertendo para os consumidores, que realizam buscas nos computadores, dos melhores 

serviços e produtos e decidem o que realmente irão comprar (KOTLER; KELLER, 2006). 

O boom da Internet atingiu a população a menos de uma década e todos tem acesso a 

praticamente tudo, o tempo inteiro, em qualquer lugar. Mainardes (2006) afirma que este 

contexto trouxe mais respeito e responsabilidade por parte das empresas desencadeando 

mudanças nos hábitos de consumo, nas relações comerciais e tornou-se muito mais difícil 

vender para este cidadão mais exigente, preparado e quando satisfeitos se tornam clientes 

verdadeiramente fiéis e constantes formando uma fatia de mercado inacessível para a 

concorrência. 

Um dos conceitos que têm sido mencionados com frequência por profissionais e 

acadêmicos de marketing é o de criação de valor para os clientes e o que seria exatamente 

criar valor? Nesse sentido, valor não é apenas o análogo ao financeiro diretamente a um 

produto ou serviço, mas o aspecto ou aspectos basais valorizados pelos consumidores, tanto 

no produto como em todo processo, logo, são os benefícios procurados a partir do consumo 

de produtos e serviços, então, a partir da criação de valor, o processo de comercialização é 

planejado. 

Segundo Kotler e Keller (2006), o valor percebido pelo cliente é a diferença entre a 

avaliação que o cliente possível faz de todos os benefícios e custos respectivos a um produto e 

as alternativas abrangidas. Já o benefício total para o cliente é o valor monetário de um 

conjunto de benfeitorias econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de 

determinado produto em função de produto, pessoal e imagem. O custo total para o cliente é o 

conjunto de custos que os consumidores esperam ter para avaliar, obter, utilizar e descartar 

um produto incluindo os custos monetário, de tempo, de energia física e psicológico. Entender 

as o valor agregado pelo consumidor aos produtos que desejam comprar facilita o 



 

 

 

entendimento da decisão da compra e o quanto as mídias podem influenciar na ação final da 

decisão da compra. 

Atualmente, forças sociais importantes, e em alguns casos interligadas, criaram novos 

comportamentos, oportunidades e desafios de marketing e com sistemas computadorizados 

que monitoram o relacionamento com o cliente (CRM), existe uma constante procura por 

pessoas e perfis específicos que possam se tornar fidelizados, sendo necessário para isso a 

elaboração de pesquisas e perfis de conhecimento detalhado dos seus consumidores 

preferenciais e, a partir daí, podem oferecer-lhes produtos e serviços exclusivos (Kotler 2020). 

Comentários, posts, pareceres pessoais sobre marcas possuem, na atualidade, mais 

credibilidade do que campanhas publicitárias. Círculos sociais online tornaram-se a principal 

fonte de influência, suplantando as comunicações de marketing e até as preferências 

particulares. Os consumidores tendem a seguir a direção de seus pares ou pessoas de interesse 

demonstram ao decidir qual marca escolher. É como se estivessem se protegendo de 

argumentações falsas das marcas ou de campanhas publicitárias artificiosas e usando seus 

círculos sociais para construir uma proteção contra possíveis más compras, ação tal que é 

compreendida como fidelização não somente as marcas, mas também aos seus advogados, 

sejam eles constituídos pelas marcas ou autodenominados (LAS CASAS, 2014). 

Conforme Figura 1, os processos de decisão de compra apresentado nos quadros por 

Las Casas (2014), pode-se observar que mesmo que estejam presentes variáveis externas a 

decisão pessoal e motivação atual também são decisores que contam na ação final de compra, 

entende-se então que dependendo da fonte de pesquisa pode-se obter resultados distintos, 

logo, compras mais complexas demandam mais pesquisas por abranger opções maiores e em 

momentos decisórios como este obter conhecimento da por meio de experiências  e 

comentários de outros consumidores podem ser de grande peso decisório. 

 

 



 

 

 

Figura 1 - Despertar das necessidades de compra e principais influências. 

Fonte: Las Casas (2014). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, realizou-se uma pesquisa quantitativa, visando-

se alcançar o objetivo proposto que era analisar a influência das redes sociais no consumo 

hedonista. Para tal, utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de dados. Obteve-

se 166 respostas válidas, de pessoas com idades que variam de 15 a mais de 50 anos, faixa 

etária ativas nas redes sociais. 

O questionário foi elaborado na plataforma Google Forms, que possibilitou a coleta, 

armazenamento, análise de informações e apresentações gráficas sem interferências ou 

alterações dos dados. Foi composto por 10 questões (Apêndice A), que transitaram entre qual 

era idade, localização e entendimento que os respondentes faziam das redes sociais, findou-se 

levantando questões sobre o hedonismo e possíveis arrependimentos que um compra 

motivada por emoções relacionada a influência das mídias sociais poderia causar. 

O período de coleta de dados foi entre 31/01/2021 e 28/02/2021, sendo que o 

procedimento de coleta foi via WhatsApp, aplicativo multiplataforma de mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para smartphones.  

Em uma análise posterior, apresentar-se-á os dados consolidados de contabilizações 

percentuais para facilitar a representação do objeto do tema abordado. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos na aplicação do questionário. Os 

dados foram compilados, tabulados e organizados em gráficos para facilitar a visualização. 

Como entendimento inicial identificou-se qual a modalidade de compra realizada 

pelos respondentes, que é representado pela figura 2 e no período da coleta de dados por mais 

que a quantidade de compras online seja superior apresentando 13,8% a mais de procura do 

que a compra presencial que foi constatado apenas 22,3% das participações, os respondentes 

ainda utilizam ambas as formas, sendo que muitas das vezes a pesquisa se iniciam online para 



 

 

 

tornarem-se físicas com uma visita em uma loja presencial.

 

Figura 2 - Suas compras atualmente são realizadas, em sua maioria, presencialmente 

(lojas físicas) ou virtualmente (e-commerce)? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

O que a figura 3 representa vai de acordo com as informações apresentadas por Kotler 

et al. (2017) no qual exemplifica com a rede mundial de lojas de cosméticos Sephora, que 

atua online com a plataforma Beauty Talk representado na figura 3, que cria uma interação 

online com o chamariz da frase “Faça perguntas, junte-se a desafios e obtenha recomendações 

de pessoas como você”. Plataforma já conta com o total de 503.1143 membros, mas mesmo 

com todo este engajamento online a rede ainda possui mais de 1750 lojas em 30 países. 

Figura 3 – Página da central da comunidade da Beauty Talk 

Fonte: Captura de tela. Disponível em<https://community.sephora.com/>Acesso em 

17 set. 2021. 

Após comprovarem que as demandas de compras realizadas online apresentadas no 

gráfico da Figura 2 se tornaram maior, os respondentes informaram que o consumo tornou-se 
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significativamente expressivo, o que pode ser constatado na Figura 4 e respaldado pelo 

relatório Digital 2021 de We Are Social e Hootsuite (2021), afirma que em nível global, quase 

77 por cento dos usuários da Internet com idade entre 16 e 64 anos agora dizem que compram 

algo online a cada mês. 

 
Figura 4. Caso tenha respondido vitualmente (e-commerce), saberia informar se o 

volume e compras aumentou? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Na figura 5 pode-se perceber que muitos dos respondentes estão presentes em mais de 

uma rede social o que facilita o foco das empresas e forma de abordagem para cada público 

conforme o foco a faixa etário e intuito da rede e conforme o Relatório Digital 2021 de We 

Are Social e Hootsuite (2021), existem agora 4,20 bilhões de usuários de mídia social em todo 

o mundo, número que cresceu 490 milhões nos últimos 12 meses e na atualidade equivale a 

mais de 53% da população total do mundo. 
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Figura 5 – Quais mídias sociais você utiliza atualmente? (Fique à vontade para 

escolher mais de uma opção). 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

No intuito de compreender como os consumidores passam a maior parte do seu tempo 

de navegação o relatório Digital 2021 de We Are Social e Hootsuite (2021) verificou que o 

usuário médio da Internet agora gasta quase 7 horas por dia usando a Internet em todos os 

dispositivos, o que equivale a mais de 48 horas por semana on-line - ou seja, 2 dias inteiros 

em cada 7 e segundo 41,5% dos nossos respondentes utilizam as mídias para obter 

informações e se manter atualizado e somente em segundo momento as interações sociais 

entram em pauta contando com 34,8% dos participantes, gráfico que é representado na Figura 

5.  
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Figura 6. Com qual intuito você utiliza as suas mídias sociais? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

Segundo Mowen e Minor (2003), as pessoas passam pelo processo de aculturação, o 

qual não ocorre necessariamente por identificação cultural ou anteposição pela sociedade na 

qual se vive e baseando-se nestes levantamentos, podemos compreender que nas redes sociais 

o fluxo das informações e opiniões podem contribuir para uma modificação das decisões 

finais e compra, dependendo do local onde o consumidor for pesquisar, e segundo nossos 

respondentes 71,7% (Figura 7) já se sentiram influenciados nas redes sociais. 

 
Figura 7. Você já realizou compras influenciado pelas mídias sociais? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 
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Trocas de informações, geração de conteúdo, variedade de assuntos, semelhanças que 

criam redes de discussões por interesse e proximidades, conexões criadas por senso de valores 

coletivos e sensação de pertença, a influência das redes sociais teria todas as características 

anteriormente citadas, e segundo Solomom (2002) a influência tem menos força quando 

provêm dos influencers, porém, seu peso alternaria de valor devido a interação entre eles e os 

indivíduos que são facilmente influenciados; geralmente criando diálogos bidirecionais com 

esses, gerando conversas que atuam como avalanches que desencadeiam um sequência de 

interações, informações também abarcadas por nossa pesquisa que apresenta a o levantamento 

de 49,7% dos respondentes se sentirem influenciados por comentários que são realizados e 

39,4% teriam essa influência exercida por amigos, colegas e familiares. 

 
Figura 8. Quando falamos de sentir-se influenciado pelas mídias você afirmaria que a 

influência partiu de... (Fique à vontade para escolher mais de uma opção) 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

A Figura 8 também nos embasou no entendimento da resposta negativa a questão 

trazida pela Figura 9 onde é apresentada a porcentagem de 57,8% de respondentes que não se 

sentem sugestionados por postagens de influenciadores, já que a Figura 8 nos apresenta a 

informação que 52,9% dos respondentes preferem os Perfil das Marcas/ Empresas como 

maior fonte de influência de suas pesquisas. 
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Figura 9. Você se sente motivado a compra produtos/prestação de serviços quando 

observa que influenciadores digitais fazem uso deste produto/ prestação de serviços? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

Ainda falando das plataformas e das mídias na Figura 10, segundo nossos 

respondentes o formato que mais impulsionaria uma compra seriam os posts o que condiz 

com as informações da Figura 8, onde obtivemos os dados de que 52,9% dos respondentes na 

hora da compra eram impulsionados justamente pelos Perfis das Marcas/ Empresa, onde 

habitualmente como estratégia de marketing as informações são expostas em posts que 

possibilitam as interações em comentários que podem ser consultados posteriormente para por 

novos possíveis clientes. 

 

42%

58%

Sim

Não

48,4%

9,2%

30,1%

Posts

Status

Lives 

IGTV

Reels

Stories

Tweets



 

 

 

Figura 10. Qual o formato do marketing utilizado nas mídias sociais mais lhe 

impulsiona para uma compra. 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Segundo os respondentes 83,3% entende a compra hedonista como uma compra que 

em teria como base a compensação de um desconforto e ideação de uma sensação prazer que 

traz ao momento completude (figura 11). 

 
Figura 11. Você entende como hedonista uma compra que é motivada para dar 

compensação por fadigas geradas pelo cotidiano (Entendemos que consumidores hedonistas 

são aqueles que buscam na compra uma satisfação, adquirindo objetos ou prestações de 

serviços por motivos meramente emocionais, que geram neles uma momentânea, mas válida 

sensação de felicidade) 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

Baseados no entendimento anterior não há surpresas na Fig. 11, na qual 69,3% dos 

respondentes informam que já realizaram compras hedonistas, que são descritas por Kotler e 

Keller (2006) como um viés em que o consumidor teria tendência a atribuir sua tomada de 

decisões as emoções invocando diferentes tipos de sentimentos no modelo de memória de 

rede associativa. As associações incidem em todas as percepções, sentimentos, imagens 

experiências que se referem ao nó da marca, desta forma, ao adquirir o produto o consumidor 

compreende que absorve os adjetivos a ele desenhados. 
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Figura 12. Baseado (a) na compra anterior você poderia afirmar que já realizou 

compras hedonistas? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 
Figura 13. Ao observar postagens de amigos /conhecidos/influenciadores digitais 

satisfeitos com compras/contratação de prestação de serviços você realiza pesquisa (s) sobre 

produto (s)/ serviço (s) em questão. 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Na Figura 13 tem se o alcance da influência que é desempenhada pelas mídias nos 

consumidores atuais, relembrando que segundo nossos respondentes que a influência de 

amigos e colegas vem em terceiro lugar com 39,4%o que também torna-se comprovado na 

Figura 13 quando nossos respondentes por meio de 42,9% das respostas concordam que são 
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impelidos a realizar pesquisas de produtos ou serviços que sua rede virtual compartilhou por 

meio de postagens. 

 
Figura 14.Você já se arrependeu de compras realizadas por hedonismo? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Quando se fala de hedonismos e da compra motivada por sentimentos e expectativas 

baseadas em emoções, não nas características técnicas agregadas ao produto e serviço, uma 

das características subjetivos mais importantes do consumo está no sentimento hedônico que 

compreende as atuações que vão do desejo até a localização do produto, a, um certo tipo de 

prazer pessoal em consumir e a necessidade não está vinculada ao utilitarismo do bem 

selecionado, mas sim na percepção dos benefícios simbólicos atribuídos mediante a aquisição 

da mercadoria como status, distinção, autorrealização e prazer (LEÃO; SOUZA NETO, 

2003). 

 

5 Considerações Finais 

 

Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa tem-se: investigar a influência 

das redes sociais nas compras realizadas de forma hedonista, assim como tais redes 

influenciam na fidelização de grupos específicos de consumidores tornando-os advogados 

voluntários das marcas, possibilitando maior alcance e divulgação.  
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Após o que foi exposto, constatou-se que, segundo os respondentes, a compra 

hedonista é muito presente, sendo que 44,3% dos respondentes indicaram que suas compras 

online aumentaram recentemente e já que 41,5% se mantêm online nas redes sociais. Pôde-se 

observar, também, que 71,7% dos respondentes já se sentiram impelidos a realização de 

consumo por causa das redes sociais, o que pode ser definido por comentários segundo 49,7% 

dos respondentes. 69,3% dos respondentes informaram que já realizaram compras hedonistas 

e 60,9 % já se arrependeram de compras realizadas por hedonismo.  

Logo, a engrenagem que move as telas dos smartphones na atualidade, em grande 

parte, é o consumo hedônico, ou seja, muitas das compras realizadas são aquelas que geram 

satisfação momentânea e que são concretizadas em um clique na confirmação de uma compra 

online ou também como forma de pesquisa de produtos ou serviços para um consumo que 

será realizado em lojas físicas. Conclui-se então, que as redes sociais têm um forte papel de 

motivação ou incentivo nas compras por hedonismo. 
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