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Comportamentul consumatorului este un teritoriu mobil caracterizat de nevoile în continuă 

schimbare ale indivizilor, dar și de suma acțiunilor pe care aceștia le desfășoară atunci când 

decid să cumpere un anumit bun sau o marcă. Motivația consumatorului poate fi strâns legată de 

factori sociali, economici, de propria experiență și amintiri, de educație, dar și de percepția și 

atitudinea asupra tendințelor de consum. Lucrarea de față aprofundează înțelegerea motivației 

asupra comportamentului de cumpărare și amploarea pe care aceasta o propagă asupra procesului 

decizional. S-a ales pentru cercetare problematica motivațională deoarece această variabilă 

independentă este motorul care ajută la materializarea nevoilor și dorințele indivizilor, care poate 

modifica în timp tipologia de consum, dar și care ajută la înțelegerea deciziilor pe care 

consumatorii le fac într-un magazin online sau offline. Problematica tratată are ca fundament un 

model cognitiv propus de autor, ce delimitază motivația hedonistă de cea utilitaristă și care sunt 

întegrate în procesul decizional. 

Scopul tezei este de a aprofunda constructul motivațional, dar și de a determina tipurile de 

relații care se formează între variabilele propuse în modelul de cercetare pentru o mai bună 

înțelegere a comportamentului consumatorului. Aceste aspecte pot fi transpuse ulterior de către 

marketeri atât în strategiile de tip omnicanal și de promovare ale unui brand, cât și pentru o mai 

bună măsurare a nivelul de investiții în media sau în acțiunile de trade marketing. Motivația 

reprezintă un concept ce reflectă satisfacerea nevoilor primare și superioare pentru a ajunge la 

nivelul de satisfacție așteptat. Lipsa motivației se poate translata într-o sumă de experiențe 

negative, într-o lipsă de informare sau de acces la informare, lipsă de resurse sau incapacitate de 

adaptare la schimbările din mediul extern. Motivațiile pot fi determinate atât de factori endogeni, 

cât și de factori exogeni și adresează funcții de natură funcțională, estetico-emoțională, socială 

sau situațională. Lucrarea de față tratează în modelul cognitiv propus două tipologii principale de 

motivații: cea hedonistă care este asociată cu starea de bucurie și plăcere; cea utilitaristă corelată 

cu experiențe personale, raportul calitate-preț și consumul efectiv etc.  

Lucrarea de față a tratat de-a lungul celor cinci capitole influența motivației asupra 

comportamentului de cumpărare pornind de la stadiul actual al cunoașterii, respectiv studiile 

existente și continuând cu o abordare aplicabilă în domeniul luxului. Consumatorii au devenit din 

ce în ce mai atenți la gestionarea resurselor și preferă să cumpere produse și servicii care să le 



satisfacă nu doar nevoile de bază, ci mai degrabă pe cele de ordin superior. Toate acțiunile 

întreprinse de indivizi sunt antrenate de o motivație sau de o forță interioară prin care își pot găsi 

acea stare de beatitudine și de împlinire. Motivațiile de natură intrinsecă încurajează un 

comportament reflectat către propria persoană, iar motivațiile extrinseci sunt strâns legate de 

forme de recompensare. Primul capitol al tezei acoperă o trecere în revistă a studiilor de 

specialitate în ceea ce privește impactul pe care motivația îl are asupra comportamentului de 

cumpărare, dar și pentru a înțelege stadiul actual și ce elemente mai pot fi sau dezvoltate. Cel de-

al doilea capitol se concentrează pe relațiile dintre motivație și nevoi, respectiv pe delimitarea 

motivelor de cumpărare și necumpărare conform studiilor din segmentul comportamental. Cel 

de-al treilea capitol prezintă teoriile motivaționale de la care s-a propus un nou model cognitiv 

privind influența motivației asupra comportamentului de cumpărare și evaluarea acestuia din 

punct de vedere statistic. Capitolul patru explicitează metodologia prin care modelul cognitiv 

propus a fost testat printr-o serie de interviuri individuale și ulterior prin intermediul unui sondaj 

statistic reprezentativ la nivelul populației municipiului București. Cele două studii au fost 

aplicate pe utilizatori de produse de lux, o piață subdimensionată la nivelul României, însă cu un 

trend ascendent de la un an la altul. Ultimul capitol analizează și interpretează rezultatele 

dezvăluite în cele două studii și demonstrează relațiile create între motivație și restul variabilelor 

prezente în modelul conceptual. 

Pornind de la motivația ca element cheie în măsurarea comportamentului de cumpărare s-a 

propus pentru analiză un model cognitiv ce poate fi aplicat ulterior în numeroase arii pentru a 

cunoaște și înțelege cutia neagra a consumatorului. Modelul construit a avut în prim plan 

motivația hedonistă și motivația utilitaristă și a fost creat din 4 blocuri: Intrări sau variabilele 

endogene și exogene; Unitatea centrală reprezentată de cele două tipuri motivaționale; Procesul 

decizional; blocul Ieșiri care determină acțiunea propriu-zisă a consumatorului. În pretestarea 

modelului cognitiv propus s-au folosit două cercetări de marketing: prima fiind una calitativă 

care s-a desfășurat prin intermediul a 16 interviuri de profunzime, iar cea de-a doua a fost una de 

tip cantitativ și s-a concretizat într-un sondaj statistic condus asupra unui eșantion de 405 

respondenți. Ambele studii au avut ca aplicabilitate piața articolelor de îmbrăcăminte de lux din 

municipiul București. Segmentul bunurilor de lux este în continuă dezvoltare atât pe plan 

internațional cât și în România, de la cosmetice selective până la iahturi și servicii exclusiviste. 



Ținând cont de aceste aspecte, problematica consumului de produse și servicii de lux a început a 

fi aprofundată și la noi în țară de câțiva ani.  

Cercetarea calitativă s-a desfășurat atât cu femei cât și cu bărbați care lucrează în modă sau 

domenii conexe și a reliefat o multitudine de motivații vizibile sau mai puțin vizibile în ceea ce 

privește consumul de articole vestimentare de lux. Toate persoanele intervievate dețineau foarte 

multe informatii despre industria luxului, despre brandurile de lux și aveau format un oarecare 

tipar de consum (vizitează anumite magazine și buticuri, cumpără doar din străinătate în 

campanii promoționale, se informează activ cu noile tendințe, apreciază materiale de calitate care 

rezistă în timp, pun preț pe o relație pozitivă cu forța de vânzare, pe servicii post-vânzare etc). 

Printre motivațiile identificate în urma interviurilor s-au evidențiat: motivația pentru respect și 

renume, motivația pentru succes, motivația pentru a avea acces la bunuri de o calitate 

ireproșabilă, unicitatea și raritatea, plăcerea și elementul de distracție, legătură cu anumite 

perioade ale vieții, dar și teama de a fi respins de un anumit grup considerat superior. Aceste 

motivații au fost determinate în mod direct, însă în timpul discuțiilor individuale s-a mai observat 

și faptul că respondentul avea un comportament nonverbal contradictoriu atunci când își exprima 

opinia privind statutul dorit și apartenența la un numit grup. Astfel, un element de noutate al 

cercetării calitative a fost redat de utilizarea unor aplicații care au analizat tonalitatea vocii 

participanților, dar și textul redat din răspunsuri, atunci când comportamentul lor nonverbal 

transmitea o oarecare reținere sau teamă. Aplicațiile folosite au corelat răspunsurile primite cu o 

serie de filtre emoționale, iar teama, furia și dezgustul erau mereu prezente atunci când se vorbea 

despre succes, prestigiu și apartenența la un grup. Aceste elemente amplifică ideea că presiunea 

socială rămâne o variabilă importantă atunci când se face referire la persoane care vor să se 

dezvolte, însă nu au resursele necesare, o educație elevată sau o experiență cultivată din familie 

către lux (fie că ne referim la artă, restaurație, călătorii sau avuție).  

Studiul cantitativ privind influența motivației asupra comportamentului de cumpărare al 

produselor de îmbrăcăminte de lux s-a concentrat pe aprofundarea motivelor utilitariste și 

hedoniste care au impact asupra procesului decizional: motivația de cumpărare, motivația de 

necumpărare, motivația de reevaluare, motivația de schimb, statusul, dorința de a explora, 

efortul depus, recunoaștere, împlinire și recompensă. Cele mai puternice motive de cumpărare 

rezultate în urma studiului au fost delimitate de atribute precum calitatea unui articol de 

îmbrăcăminte, recompensa personală și sentimentul de împlinire, unicitatea și raritatea, dorința 



de îmbunătățire a propriei imagini, respectul și recunoașterea în cadrul grupului de apartenență. 

După cum se poate observa presiunea socială a fost prezentă și în cel de-al doilea studiu efectuat 

pe un număr mai mare de utilizatori de produse de lux. Peste 300 din participanții la sondajul 

statistic privind influența motivației asupra comportamentului de cumpărare au făcut parte din 

categoria generației Y sau Millenials, ceea ce înseamna că au avut vârste cuprinse între 25 și 42 

de ani, au nevoi sofisticate, puternic legate de tehnologie, sunt orientați către consumul ostentativ 

și preferă social media pentru a se informa. De asemenea, această generație este dispusă să facă 

sacrificii pentru a-și depăși pragul actual deoarece aspiră constant la un trai mai bun, însă lipsa 

resurselor și competitivitatea din piața muncii se poate transpune și în efecte negative pe termen 

mediu și lung asupra indivizilor. 

Rezultatele obținute în cercetarea cantitativă au fost utilizate și în testarea modelului structural 

construit cu 7 factori care pot influența decizia de cumpărare, dar și care au obținut scoruri 

semnificative ca urmare a efectuării analizei factoriale. Legăturile create între Motivație și 

variabilele comportamentale au fost directe și pozitive cu excepția Atitudinii. S-a observat că 

motivația influențează indirect cumpărarea prin intermediul procesului decizional (0.52), fiind 

corelată din nou cu alți factori de natură socială. Indivizii sunt dispuși să cheltuie mai mult 

pentru a face fi percepuți diferit într-un mediu nou sau pentru a accede la un anumit statut. 

Veblen (1899) susținea acum peste 100 de ani că oamenii cumpără numeroase bunuri 

deoarece își doresc cu tărie să-i impresioneze pe cei din jur, dar și să-și demonstreze statutul 

superior. El intitula acest fenomen drept un “consum ostentativ” și era provocat de cauze istorice 

și culturale. Acest concept se perpetuă și în prezent sub influența schimbărilor economice la 

persoanele aflate în poziții de top management, la familiile din clasele superioare sau la 

superstarurile care își achiziționează bunuri foarte scumpe (Frank, 1999). Spre deosebire de 

Veblen care a ridiculizat luxul ostentativ fără propunerea unor soluții de diminuare a acestui 

fenomen, Frank a evidențiat un “tratament” mai practic și anume, plata de impozite pe vicii. Cu 

toate acestea, produsele de lux sunt puternic promovate în reclame ceea ce le conferă un caracter 

foarte dezirabil în viziunea potențialilor consumatori. Oamenii percep bunurile scumpe ca o 

dovadă a succesului și ca pe un semn al unui statut social înalt. Pentru a reuși în piața muncii 

sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru a căpăta un costum de firmă cu care se vor îmbrăca la 

interviu, pe un ceas mai scump, pantofi mai scumpi șamd.  



Tendința de creștere a consumului de produse și servicii de lux prezintă însă și aspecte 

negative precum presiunea socială, apariția datoriilor în cadrul multor familii din pătura mijlocie 

sau chiar la faliment. Pentru a menține statutul social, oamenii sunt dispuși să obțină un al doilea 

loc de muncă sau să își prelungească orarul de muncă cu „overtime”.  

Un aspect foarte important subliniat în urma celor două cercetări a fost faptul că presiunea 

socială afectează indivizii, astfel încât din dorința unor locuri de muncă superioare, poziții în 

societate mai înalte, sunt dispuși să facă compromisuri și să cumpere bunuri peste bugetul lor 

lunar. Concluziile transmise pot ajuta la o mai bună înțelegere a modificărilor comportamentale 

ale consumatorilor, astfel încât jucătorii din piața selectivă să poată oferi produse și servicii care 

să depășească nivelul așteptărilor și care să manifeste creștere economică. 

Prezenta lucrare are o contribuție importantă prin cercetarea desfășurată în domeniul 

motivației privind comportamentul de cumpărare deoarece prezintă potențialul pe care România 

îl are ca jucător în piața bunurilor selective, dar și de larg consum. Studiul efectuat a aprofundat 

tipurile de motivații utilitariste și hedoniste, care pot influența decizia consumatorului indiferent 

de bunul pe care plănuiește să-l achiziționeze. Rezultatele au reliefat specificul unui tip de 

consumator care, din dorința de prestigiu sau de îmbunătățire a calității vieții, își antrenează un 

ansamblu de resurse pentru atingerea obiectivelor propuse. De asemenea, rezultatele cercetării 

cantitative au testat și modelul cognitiv construit și au demonstrat că există o legătură între 

variabila motivație și variabila latentă cumpărarea.  

Recomandările privind problematica studiată pot face referire la extinderea rezultatelor 

obținute către servicii și bunuri din segmentul de lux inaccesibil care este foarte puțin dezvoltat 

în studiile efectuate până în prezent de către alți autori. Consumatorul de lux este unul pretențios 

cu bunurile alese, cu experiența pe care vrea să o trăiască în timpul și după acțiunea de 

cumpărare.   

 

CUVINTE CHEIE: motivație, proces decizional, comportamentul consumatorului, cumpărare, 

modelare, cercetare, lux. 

 


