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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo levantar os principais fatores que influenciam o 

comportamento dos consumidores de uma empresa do setor de beleza e propor uma estratégia 

de marketing digital. Com este intuito, foi realizada primeiramente a fundamentação teórica 

sobre a temática, abordando os temas de marketing, estratégia, comportamento de consumidor 

e marketing digital. Para analisar o comportamento foi feito um estudo com ferramentas 

etnográficas. Os dados foram compilados em uma ferramenta chamada Mapa de Empatia, que 

tornaram possível identificar a influência da cultura, dos grupos de referência e a relevância 

dos fatores psicológicos nesse comportamento. Foram identificadas diferenças nas 

expectativas que as consumidoras têm em relação ao serviço para o que elas de fato sentem e 

procuram ao contratar um maquiador. Além disso, foi possível estudar o valor percebido nos 

serviços, como também como o padrão de beleza estabelecido pela mídia e influenciadoras 

guiam as expectativas que são criadas pelas consumidoras, apesar de buscarem por algo 

personalizado e individual. A partir do estudo realizado, foi proposto um mix de marketing 

que poderá basear as próximas ações estratégicas e de marketing da empresa e proporcionar o 

alcance da sua visão dentro de seu planejamento estratégico.     

 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Estratégia; Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to raise the main factors that influence the consumer’s behavior of a beauty 

industry company and propose a digital marketing strategy. To this end, the theoretical 

foundation on the subject was first made, addressing the themes of marketing, strategy, 

consumer behavior and digital marketing. To analyze the behavior was made a study with 

ethnographic tools. Data were compiled using a tool called Empathy Map, which made it 

possible to identify the influence of culture, reference groups and the relevance of 

psychological factors in this behavior. Differences have been identified in the expectations 

that consumers have about the service for what they actually feel and seek when hiring a 

makeup artist. In addition, it was possible to study the perceived value in services, as well as 

how the beauty standard set by the media and influencers guide the expectations that are 

created by consumers, despite looking for something personalized and individual. Based on 

the study, a marketing mix was proposed that could base the company's next strategic and 

marketing actions and provide the scope of its vision within its strategic planning. 

 

Keywords: Consumer Behavior; Strategy; Digital marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um cenário de crise, o mercado de festas e eventos é um dos poucos que 

prosperam na contramão do que dizem os números da economia do Brasil. Dados apontam 

que esse segmento cresce, em média, 14% ao ano, segundo a Associação Brasileira de 

Empresas e Eventos (ABEOC). Mesmo com o cenário instável, o setor movimentou cerca de 

R$ 17 bilhões em cerimônias e festas só em 2017, segundo dados da Associação Brasileira de 

Eventos. (EXAME, 2019)  

Em paralelo à esse mercado, os dados do setor de beleza não são muito diferentes. 

Segundo a ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos, o setor de beleza é um dos mais movimentados e obteve um crescimento de 

2,77% em 2018 em relação ao ano anterior, com previsão positiva para os próximos anos 

(SEBRAE, 2019). Além disso, estudos realizados pelo Instituto de pesquisa GFK (2016) 

mostram que as brasileiras dedicam mais tempo aos cuidados de beleza que a média mundial, 

totalizando 5,3 horas semanais a cuidados pessoais como banho, depilação, roupas, cabelo e 

maquiagem.  

A empresa deste estudo se relaciona com ambos os mercados: seu foco é a produção 

de beleza para diversas ocasiões que são julgadas como especiais pelos consumidores e 

necessitam de uma produção elaborada. Muitas vezes, esses consumidores buscam por 

produções de beleza como forma de melhorarem sua autoestima e, para a sociedade, como 

forma de encaixe em um padrão de beleza previamente estabelecido.  

Entretanto, novas tendências mostram que os consumidores desse mercado têm 

apresentado novas características. Dentre elas, está a busca da quebra dos padrões impostos e, 

consequentemente, a personalização da beleza. As pessoas desejam que as marcas apresentem 

cada vez mais produtos e serviços que atendam à sua definição pessoal e individual do que é 

se sentir bem e se sentir mais bonito. (SEBRAE, 2019) 

As organizações enfrentam consumidores cada vez mais exigentes e bem 

informados. A qualidade do serviço representa uma oportunidade estratégica, assim como o 

atendimento ao cliente e o valor que ele enxerga na aquisição daquele produto. 

Nesse contexto, compreender os consumidores desse mercado requer entender e 

estabelecer, de maneira mais precisa, os fatores que influenciam sua decisão. Esse 

entendimento é uma função essencial do marketing e faz com que o desenvolvimento de 

estratégias, assim como objetivos, planejamento e colocação de produtos no mercado de bens 



12 

 

 

 

e serviços tenha sucesso. Desta forma, a empresa torna-se capaz de satisfazer as necessidades 

e os desejos de seus consumidores. (MORSCH, SAMARA; 2005) 

Do entendimento das necessidades do consumidor e como ele se comporta de forma 

geral, derivam estratégias de marketing digital protagonistas no sucesso de uma organização. 

A internet é o campo de negócios do mercado atual e seu uso é praticamente obrigatório: com 

ela é possível ampliar negócios, fortalecer uma marca no mercado, conquistar clientes e criar 

um relacionamento de fidelidade. 

Em um mundo com uma rede de relacionamentos que se expande cada vez mais, o 

usuário da internet não é só mais um simples leitor ou espectador: ele interage com todo 

conhecimento disponível, demonstra seu caráter crítico e compartilha experiências. Seu 

comportamento tem grande relevância dentro do marketing digital e pode tanto fortalecer a 

imagem de uma marca, quanto levar ela ao fracasso. As redes sociais e os avanços de 

tecnologia de software fornecem um ambiente propício para que o marketing utilize o 

conteúdo gerado pelo consumidor. (PRIDE, FERRELL; 2015)  

É muito importante definir ações em mídias sociais, construir uma comunidade com 

interesses comuns à identidade da marca. Publicar qualquer conteúdo, sem planejamento e 

sem um objetivo claro está fora de contexto. É necessário gerenciar essas comunicações, 

transmitir ao público-alvo conteúdo relevante e de confiança, e canalizar a percepção do 

consumidor para o que ditam os objetivos da organização. 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção - ABEPRO, 

compete à Engenharia de Produção “o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a 

manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, 

materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os 

resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a 

conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, 

conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia.” (ABEPRO, 

2019) 

Ainda segundo a ABEPRO (2019), dentre as áreas e subáreas do conhecimento 

relacionadas à Engenharia de Produção, está a Engenharia Organizacional, a qual inclui, entre 

outras, a gestão empreendedora, estratégica e de inovação. Desta forma, o presente trabalho 
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está situado em uma das áreas de conhecimento da Engenharia de Produção, nomeadamente 

sobre Marketing, contemplado no escopo das três subáreas mencionadas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2016), a taxa de mortalidade das 

microempresas brasileiras de até dois anos (constituídas entre 2009 e 2012) é de 45%. Dentre 

os principais motivos alegados pelos empreendedores para que as empresas deixassem de 

funcionar, estão a forte concorrência, problemas financeiros e administrativos, má gestão e a 

diminuição das vendas.  Desta forma, para suportar as dificuldades, prever cenários, amenizar 

incertezas e potencializar os seus pontos fortes, as empresas precisam utilizar instrumentos 

para garantir o seu desenvolvimento e permanência no mercado.   

Um dos focos primordiais para que as empresas tenham solidez e longevidade é o 

marketing digital. Kotler em seu livro Marketing 4.0 (2017) afirma que o tráfego total na 

internet cresceu 30 vezes de 2000 a 2014, conectando 4 entre cada 10 pessoas no mundo e a 

previsão para 2019 é que ocorra outro salto de 10 vezes do tráfego global da internet, 

acionado por mais de 11 bilhões de dispositivos móveis conectados.  

O marketing digital deixou de ser opção e está sendo considerado o principal canal 

de investimentos em publicidade. Além de conseguir alcançar um público maior, seus custos 

são menores em relação ao marketing tradicional. As estratégias e soluções do setor têm se 

tornado a principal ferramenta para as marcas que buscam estar em evidência e alavancar seus 

negócios. (EXAME, 2018)  

 Nesse contexto, entender o comportamento do consumidor, assim como os motivos 

que os levam a efetuar uma compra, os fatores que influenciam sua satisfação e suas 

expectativas, além de elaborar estratégias dentro do marketing digital torna-se extremamente 

relevante. 

Além disso, esse estudo também é de interesse da própria autora, visto que a empresa 

analisada pertence à ela. Este trabalho irá contribuir para o crescimento e fortalecimento da 

sua marca através da proposta estratégica e da compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento dos seus consumidores. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho consiste em estudar o comportamento dos consumidores de um 

empreendimento do setor de beleza e traçar possíveis estratégias de marketing digital para que 

a empresa concretize sua visão.  

O estudo busca a compreensão dos fatores que levaram os clientes a escolherem 

aquela empresa, os  que levaram à insatisfação em experiências com serviços semelhantes de 

outros concorrentes, assim como compreender o que aumenta o valor percebido a partir da 

perspectiva dos clientes. A partir deste estudo, serão propostas ações de marketing digital com 

foco nos fatores que foram identificados. Não está incluso no escopo deste trabalho a 

aplicação e análise dessas ações: o foco é a compreensão do comportamento e o levantamento 

dos fatores que mais influenciam este.  

 A empresa possui sede em Juiz de Fora - MG, atua no mercado e região desde 

maio/2018, oferecendo serviços de beleza focados na produção para festas, eventos e 

fotografia. Já possui redes sociais e campanhas de marketing ativas, assim como o 

estabelecimento de suas diretrizes. O levantamento dos dados foi feito de junho à outubro de 

2019, durante os serviços no próprio estabelecimento - este período detém um dos maiores 

fluxos de clientes no ano, permitindo assim a amplitude nos dados e um maior mapeamento 

dos fatores que influenciam o comportamento dos consumidores.  

O trabalho é finalizado no capítulo cinco, o qual apresenta a conclusão, juntamente 

com os resultados obtidos e os objetivos alcançados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é identificar os fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor do negócio em estudo, assim como quais deles são mais 

relevantes para a decisão de compra, contribuindo para competitividade e crescimento da 

organização.  

Como objetivos específicos, estão: 

- A elaboração de um mapa de empatia que traduza o perfil dos consumidores; 

- A proposição de uma estratégia de marketing digital baseada no mix de 

marketing que guie a futura atuação da empresa; 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

De acordo com Roesch (1996), a metodologia descreve como o projeto será 

desenvolvido, indicando qual tipo de análise de informações e técnicas de coleta serão 

escolhidos para produzir a pesquisa.  

Desta forma, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica tendo como base de estudo 

livros, artigos acadêmicos e sites para obter o referencial teórico a respeito de alguns temas 

que envolvem o presente trabalho, sendo eles marketing, estratégia, comportamento do 

consumidor e marketing digital. 

Para compreender os fatores que influenciam o comportamento dos consumidores da 

organização, dentre a sua complexidade, é necessário fazer um estudo qualitativo em 

detrimento da subjetividade envolvida no comportamento do consumidor e que, muitas vezes, 

acaba sendo ocultada em métodos de pesquisa diretos e quantitativos, a exemplo das 

pesquisas de mercado formais.  

Assim, foi realizada uma pesquisa etnográfica para entender, principalmente, os 

aspectos culturais que influenciam o comportamento dos grupos sociais que se relacionam 

com a empresa em estudo. Segundo Gil (2002), a etnometodologia é definida por 

procedimentos que constituem o raciocínio sociológico prático. Portanto, na etnografia 

estuda-se as crenças e os comportamentos do senso comum social e trata-se de uma tentativa 

de analisar os procedimentos que os indivíduos utilizam para guiar as diferentes operações 

que realizam em sua vida cotidiana, tais como comunicar-se, tomar decisões e raciocinar ( 

GIL,2002). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Análise de Dados - IBPAD, as pesquisas 

qualitativas têm como ponto principal entender, descrever e, algumas vezes, explicar, os 

fenômenos sociais e culturais de grupos sociais e/ ou indivíduos. A Etnografia tem ganhado 

espaço dentro do universo corporativo, principalmente dentro de agências e empresas que 

trabalham com mídias sociais. Antes apenas conhecida dentro do universo universitário das 

ciências humanas, hoje ela ganha destaque como diferencial em muitas análises e relatórios. 

(IBPAD, 2019) 

Para estudar comportamentos de grupos específicos e entender como acontecem as 

relações e emoções trocadas dentro de uma comunidade, é natural considerar a etnografia 

como uma metodologia de base para a pesquisa. Ela parte de alguns princípios básicos, sendo 

um deles a observação do determinado grupo de interesse em estudo. (IBPAD, 2019) 
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O método etnográfico é baseado na pesquisa de campo, conduzida no local de 

convivência das pessoas e não em laboratórios com elementos controlados; é realizada pelos 

pesquisadores que estão em contato direto com as pessoas que estão sendo estudadas e é 

multifatorial, sendo guiado com o uso de duas ou mais técnicas de coleta de dados que podem 

ser tanto qualitativas quanto quantitativas. (ANGROSINO, 2009) 

Neste trabalho, o estudo do comportamento do consumidor foi desenvolvida através 

da ferramenta etnográfica  Observação Participante já aplicada por Barros (2016), no qual, 

segundo Angrosino (2009), tem origem na Antropologia e na Sociologia e está direcionada 

principalmente para a coleta de dados, através de contatos diretos, em diversas situações, 

sobre os sujeitos, objeto e campo de estudo. O pesquisador participa subjetivamente nas vidas 

daqueles que estão sendo estudados, assumindo o papel de observador, sem se confundir com 

a realidade. O principal objetivo da pesquisa participante é a inserção do pesquisador no 

campo e a interação com a realidade investigada.  

Como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos e como o 

pesquisador apresenta nível maior de participação, seus resultados costumam ser mais 

fidedignos e há uma maior probabilidade dos usuários oferecerem respostas mais confiáveis. 

(GIO, 2002)  

Para análise dos resultados da pesquisa etnográfica, foi utilizada uma ferramenta: 

Mapa de Empatia, que consiste na disposição visual de elementos que descrevem e 

contextualizam o perfil dos usuários com base nos sentimentos, atitudes, dores e necessidades 

dos usuários (GRAY, 2012). Para complementar essa ferramenta, alcançar um público além 

do consumidor do estabelecimento e auxiliar na identificação do grau de relevância dos 

fatores levantados para as proposições de estratégia, foi aplicada uma pesquisa quantitativa 

online que coletou 370 respostas através de um formulário online disponibilizado no perfil 

profissional da pesquisadora na plataforma do Instagram (APÊNDICE A).   

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. O primeiro trata da introdução do 

trabalho, suas justificativas, escopo, objetivos, metodologia e estruturação. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dividida em três partes 

correlacionadas. A primeira aborda conceitos de estratégia e marketing, assim como a relação 

que existe entre ambos. A segunda discorre a respeito do comportamento do consumidor, 
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assim como o que deve ser estudado para entendê-lo. E a terceira apresenta conceitos e 

métodos que envolvem o marketing digital.  

O terceiro capítulo apresenta a empresa, assim como o mercado em que ela está 

inserida. Além disso, aborda a aplicação da etnografia e está estruturado com base na 

etnografia já aplicada por Barros (2016) no capítulo 3 de sua dissertação de mestrado, com 

adaptações para este trabalho. A análise foi abordada no quarto capítulo, juntamente com seus 

resultados e proposições de estratégia para o marketing digital da organização em estudo. A 

conclusão do trabalho é feita no capítulo 5, seguindo das referências utilizadas e os apêndices. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ESTRATÉGIA E MARKETING 

Em termos de vantagens competitivas, uma organização pode superar o desempenho 

de sua concorrência somente se conseguir estabelecer um diferencial que possa ser mantido e, 

para isso, deve buscar entregar valor para o cliente ao inovar, criar valor para a empresa ao 

menor custo ou fazer as duas coisas (CARVALHO, LAURINDO; 2010).  

A organização deve ser capaz de criar valor para o cliente e alcançar seus objetivos e 

para que estes estejam claros de maneira que ela consiga estabelecer um meio para que se 

concretizem, definir a sua estratégia é fundamental. Para Levy (1992), ela determina onde a 

empresa quer chegar, qual caminho ela quer seguir, como a empresa deseja ser no futuro e faz 

com que, dessa forma, ela consiga definir os seus objetivos de forma concreta, possibilitando 

que seus resultados melhorem.   

Porter (1986) afirma que é necessário formular estratégias competitivas. Estas se 

referem à busca de uma posição competitiva favorável em um mercado, posicionando a 

empresa numa situação lucrativa e sustentável. Ou seja, estabelecendo um diferente arranjo de 

atividades para entregar um composto de valor único. Já para Carvalho e Laurindo (2010), 

uma posição estratégica significa executar atividades diferentes das de seus concorrentes ou 

executar atividades similares de forma diferente.  

Segundo Ansoff (1997), o sucesso de uma empresa depende de um conjunto de 

decisões para alcançar seus objetivos. Quando eles estão relacionados aos aspectos externos 

da empresa, como o mercado e as suas relações, a questões de longo prazo e de abordagem 

sistêmica, entre outros fatores, está-se diante de decisões de natureza estratégica.  

Dentro desse processo de tomada de decisões administrativas para definir e alcançar 

essa estratégia, está o Planejamento Estratégico, que pode ser descrito como “o processo que 

visa estabelecer a missão organizacional e formular os objetivos gerais da organização” 

(PRIDE, FERRELL; 2015).  

O Planejamento Estratégico pode ser definido como um processo gerencial voltado a 

criar a adequação dos objetivos e recursos da empresa às mudanças de oportunidades de 

mercado. Na prática, isso significa planejar de modo que a empresa descubra e aproveite as 

oportunidades da maneira mais inteligente e compatível com seus recursos (dinheiro, capital 

humano e intelectual), estabelecendo objetivos (o que deseja atingir) e estratégias (como 
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chegar aos objetivos) factíveis (COBRA, 1989). Ele direciona as ações da empresa em busca 

de resultados, lucros, crescimento e desenvolvimento que assegurem seu sucesso. 

Para Fischmann e Almeida (2007), o planejamento estratégico é uma técnica 

administrativa que proporciona à empresa identificar a sua missão, seus pontos fracos e fortes, 

conhecer as oportunidades e as ameaças, através da análise do ambiente em que a empresa 

está inserida, resultando na determinação da direção que a organização deverá seguir. 

De acordo com Maximiano (2011), planejamento estratégico é o processo de definir 

a estratégia da empresa, seguindo os seguinte passos: Onde estamos agora? Qual o caminho 

percorrer? Quais as etapas intermediárias? Aonde queremos chegar? Desta forma, estabelecer 

e atingir um objetivo. 

McCarthy e Perreault (1997) definem o planejamento estratégico como um processo 

administrativo destinado a manter o equilíbrio entre os recursos de uma organização e suas 

oportunidades de mercado. Já Kotler (2000), o objetivo do planejamento estratégico é dar 

forma aos negócios e produtos de uma empresa, de modo que eles possibilitem os lucros e o 

crescimento almejados. 

Tavares (2000) coloca em questão a etapa inicial deste processo, podendo ser através 

da  análise ambiental ou da definição da visão, valores e missão. Para ele, essa decisão deve 

ser apoiada em alguns pressupostos relacionados à natureza do negócio e à experiência da 

organização em planejamento ou gestão.  

As empresas de pequeno porte com finalidade lucrativa têm seu início vinculado a 

uma habilidade específica de seu fundador ou fundadores que decidiram iniciar seu próprio 

negócio. Assim, de maneira intuitiva, a organização, acaba personificando a missão de seus 

empreendedores. Desta forma, nas organizações sem experiência em planejamento, convém 

iniciá-lo a partir da definição de seu negócio, visão e missão (TAVARES, 2000).  

Para Maximiano (2011), a missão é também chamada proposição de valor – é a 

proposta que você faz aos clientes e mercados para que eles se motivem a oferecer dinheiro 

em troca.  

Negócio é o que a empresa oferece em troca do dinheiro dos consumidores, ou seja, 

os produtos e serviços oferecidos aos mercados consumidores. Missão é o negócio definido 

em termos de sua utilidade, que dá aos consumidores a motivação para trocar o dinheiro dele 

pelos produtos e serviços que a empresa tem a oferecer. Identificar e definir a missão significa 

entender qual necessidade de mercado a empresa satisfaz. Missão é similar à proposição de 
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valor, que engloba os benefícios que os consumidores encontram em seus produtos e serviços 

(MAXIMIANO, 2011).  

Para estabelecer a missão e o negócio da empresa, Maximiano (2011) propõe as 

seguintes perguntas: 

1. Para que serve a empresa? Qual a sua utilidade para os seus clientes? Quais 

necessidades ela atende? 

2. Quais benefícios a empresa tem a oferecer aos consumidores por meio de seus 

produtos e serviços? 

3. Qual problema a empresa resolve para os seus clientes? 

4. Quais responsabilidades a empresa está cumprindo na sociedade? 

 

De acordo com Tavares (2000), a visão é uma abordagem que a organização tem que 

se preocupar olhando para onde se quer chegar, ou seja, é uma visão de oportunidades futuras 

do negócio da organização para permitir uma concentração de empenhos na sua busca.  

Para Oliveira (2007), a visão deve ser considerada como os limites que os 

responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e 

uma abordagem mais ampla. Representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou 

distante. 

Churchill e Peter (2000), demonstram o processo de planejamento estratégico 

organizacional, iniciando com a definição da missão e objetivos (visão), seguindo com a 

escolha das estratégias baseadas na Matriz Produto/Mercado e SWOT. Para Kotler (2000), o 

plano de marketing estratégico estabelece os objetivos gerais e a estratégia de marketing com 

base em uma análise da situação e das oportunidades de mercado atuais.  

O planejamento estratégico é fundamental para a prosperidade financeira da empresa. 

Para o sucesso dele, é necessário que os produtos da organização possibilitem lucros e, 

consequentemente, atendam às necessidades dos clientes. Desta forma, destaca-se a 

importância do marketing no alcance da estratégia de uma organização. Ainda que muitas 

pessoas relacionem-o somente à propaganda e ao processo de venda, ele exercita papel 

fundamental no alcance dos objetivos da empresa e está diretamente relacionado à estratégia 

corporativa e à satisfação dos clientes (KOTLER, 2000). 

Grande parte da literatura acerca de estratégia se debruça na execução de um bom 

planejamento. Isso porque acredita-se que a sua formulação e implementação dependem 

sobremaneira desta primeira etapa. Com isso, a contribuição do controle do plano é, por 
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vezes, negligenciada na prática e nos livros. Sem o correto monitoramento do efeito das 

ações, os próximos passos da empresa são prejudicados. Para além disso, os esforços de 

marketing, que atuam como parte da tradução desse plano para o mercado, também. Nos 

próximos capítulos, serão abordados os conceitos de marketing e sua relação com a efetivação 

da estratégia, bem como do seu papel retroalimentador de controle e implementação.  

2.1.1 MARKETING 

É inegável a relação entre a estratégia da empresa e suas ações de Marketing. Estas 

últimas, em geral, trabalham para, em um primeiro momento, posicionar os produtos e 

serviços no mercado escolhido e, em um segundo, para coletar neste mesmo mercado novas 

informações que promoverão novas ações, em um ciclo virtuoso.  Uma organização que busca 

ser líder em um mercado competitivo, deve conseguir compreender as necessidades do 

consumidor e encontrar soluções que satisfaçam tais necessidades através da inovação, da 

qualidade dos produtos, serviços e no atendimento ao consumidor. As empresas precisam se 

envolver com o marketing para sobreviver e crescer e tal atividade é necessária para alcançar 

os clientes, oferecer produtos e conseguir vendê-los. (PRIDE, FERRELL; 2015). 

Segundo a definição da American Marketing Association (AMA), marketing é “a 

atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas 

que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral”. Alinhada à 

essa definição, ele também pode ser entendido como um processo de criação, distribuição, 

promoção e precificação de bens, serviços e ideias, para facilitar a satisfação nas relações de 

troca com os clientes e desenvolver, e manter, relações favoráveis com stakeholders em um 

ambiente dinâmico (PRIDE, FERRELL; 2015).  

Para Churchill (2000), a essência do marketing é o desenvolvimento de trocas em 

que organizações e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer 

benefícios para ambos e, segundo Mccarthy e Perreault (1997), o marketing interage 

diariamente uma centena de vezes com milhares de marcas, mesmo que não se perceba e afeta 

definitivamente de forma direta a vida das pessoas. Ele fornece bens e serviços para satisfazer 

necessidades.  

Um marketing eficiente promove uma troca entre organização e cliente (qualquer 

comprador dos produtos daquela organização) em que ambos recebem um benefício maior do 

que tudo que precisa-se abrir mão para obter aquele benefício. Essa percepção de benefícios 
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em relação aos custos associados àquele produto/serviço pode ser vista como o valor que 

aquela troca gera ao cliente (PRIDE, FERRELL; 2015).  

Um modelo simplificado, apresentado por Kotler (2007), apresenta cinco principais 

passos e procura abordar as atividades previstas no processo de marketing, conforme 

representa a Figura 1: 

Figura 1 - Modelo simplificado do processo de marketing 

 

 

Fonte: adaptado de Kotler e Armstrong (2007) 

 

A primeira etapa, segundo Kotler e Armstrong (2007), busca realizar uma pesquisa 

de mercado, com o objetivo de encontrar as demandas das necessidades e desejos dos clientes. 

Visando criar valor por meio destas demandas, oferecendo um diferencial que satisfaça o 

cliente. A segunda etapa trata-se da escolha do mercado que deseja atingir. A definição do 

público-alvo e os benefícios que serão a eles oferecidos são relevantes nesta etapa. A 

elaboração das estratégias de marketing nesta fase é um ponto importante. A terceira fase 

transformará a estratégia de marketing em ação, através de um programa de marketing que a 

organização deve desenvolver para implementar as estratégias, baseado no mix de marketing 

(atividades que devem ser planejadas, organizadas, implementadas e controladas compostas 

por quatro variáveis: produto, preço, praça e promoção). A  quarta fase busca estabelecer 

relacionamento duradouro com o cliente, de forma a conquistar sua fidelização. A quinta e 

última etapa, refere-se ao retorno financeiro e de me participação de mercado efetivo. 

O marketing voltado para desenvolver valor superior para os seus clientes tem esses 

clientes como o foco principal do negócio. As empresas devem compreendê-los, assim como 

saber o que eles pensam, o que sentem, como compram e usam seus produtos e serviços para 

que, desta forma, seja possível identificar maneiras de criar valor. Além disso, oferecer um 

valor superior ao da concorrência através da criação de estratégias competitivas também é 

fundamental. Assim, considerar não só o valor que os seus produtos e serviços oferecem, mas 

também se eles oferecem um valor superior em relação aos produtos e serviços dos 

concorrentes.  (CHURCHILL, PETER; 2000). 
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Para Kotler (2000), o valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o 

cliente e o curso total para o cliente. Isto é o conjunto de benefícios que os clientes esperam 

de um determinado produto ou serviço menos o conjunto de custos em que os consumidores 

esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço. Assim, as 

empresas conquistam seus clientes e superam a concorrência quando apresentam melhor 

desempenho em satisfazer as necessidades de seus compradores e esta depende do 

desempenho da oferta em relação às suas expectativas para com aquele produto ou serviço.  

Para que essa troca seja possível, é necessário definir um mercado-alvo, visto que 

uma empresa raramente consegue satisfazer a todos em um mercado. Esse mercado-alvo é o 

conjunto dos clientes compradores daquele produto, obtido através da segmentação do 

mercado e da identificação do perfil dos compradores daquela oferta. Dessa forma, a empresa 

desenvolve produtos/serviços específicos às necessidades daquele mercado-alvo (KOTLER, 

2000). Muitas vezes, as companhias escolhem múltiplos mercados-alvo para concentrar 

diferentes esforços de marketing (PRIDE, FERRELL; 2015). Um produto ou uma oferta 

obterá êxito se entregar valor e satisfação ao comprador-alvo. 

2.1.2 MARKETING ESTRATÉGICO 

Para evitar que suas limitações coloquem as organizações em situação de 

desvantagem, além de conhecer a si mesmas (tanto no que tem de positivo como de negativo), 

é fundamental conhecer o ambiente no qual a empresa atua em todos os aspectos: 

concorrentes, clientes, cadeias de suprimento, tecnologia, valores e recursos da sociedade. 

Desta forma torna-se possível explorar adequadamente seu potencial e seus recursos. Além 

disso, a empresa precisa decidir-se acerca de seus objetivos e dos meios que utilizará para 

obtê-los, harmonizando seu conhecimento de si própria com o entendimento do ambiente em 

que está inserida (CARVALHO, LAURINDO; 2010).  

O marketing estratégico apoia-se na análise das necessidades dos indivíduos e das 

organizações. Na ótica do marketing, o que o comprador procura não é o produto em si, mas a 

solução de um problema ou necessidade. A função do marketing estratégico é seguir a 

evolução do mercado de referência e identificar os diferentes produtos-mercado e segmentos 

atuais ou potenciais, com base na análise da diversidade de necessidades a satisfazer 

(LAMBIN, 2000).  



24 

 

 

 

Como observa Toledo (1997), o marketing estratégico está focado principalmente no 

desenvolvimento de uma resposta efetiva, não da área funcional de marketing e sim da 

empresa como um todo, uma vez determinadas as oportunidades ambientais e de mercado, em 

uma situação em que a empresa possua uma vantagem competitiva em relação à concorrência. 

Ainda para Lambin (2000), a consolidação do marketing estratégico na empresa 

permite fundamentar sua atividade em opções estratégicas sólidas e claramente definidas; 

desenvolver sistemas de vigilância do ambiente e da análise da concorrência e reforçar a 

capacidade de adaptação às mudanças do ambiente, além de prever regularmente a renovação 

do portfólio de produtos. 

De acordo com Kotler e Keller (2012) os ingredientes-chave do processo de 

administração de marketing são as estratégias e planos criativos e criteriosos que possam 

guiar as atividades. Desenvolver a estratégia de marketing certa ao longo do tempo requer 

uma combinação de disciplina e flexibilidade. As empresas devem se apoiar em uma 

estratégia, mas devem encontrar também novas maneiras de aprimorá-la constantemente.  

Reagir ao ambiente de mercado através da criação de um produto ou serviço que 

satisfaça uma necessidade já existente é um exemplo de uma estratégia que pode ser bem 

sucedida.  Entretanto, o marketing deve ser flexível e também ter a possibilidade de mudar 

mercados e melhorar a posição competitiva das empresas (CHURCHILL, PETER; 2000).  

Mckenna (1999) também destaca que os profissionais de marketing precisam 

acompanhar as mudanças impostas pelas novas formas de comercialização e devem estar 

preparados para modificar seus planos à medida que o mercado se modifique.  

Para Pride e Ferrell (2015), uma organização consegue criar o valor do cliente e 

alcançar seus objetivos através de uma gestão estratégica de marketing bem-sucedida. Por 

meio do planejamento estratégico, a organização formula seus objetivos gerais, assim como a 

sua estratégia corporativa, seus pontos fortes e fracos e identifica oportunidades e ameaças de 

mercado. 

Na Figura 2 é possível visualizar os componentes desse processo, que se inicia com o 

estabelecimento ou revisão da missão objetivos organizacionais e segue com o 

desenvolvimento de estratégias para alcançar esses objetivos. A partir daí, é necessário avaliar 

os seus pontos fortes e fracos e identificar oportunidades e ameaças no ambiente externo de 

marketing. Por fim, cada área da organização estabelece seus próprios objetivos e suas 

estratégias para alcançá-los (PRIDE, FERRELL; 2015). 
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Figura 2 - Componentes do processo de planejamento estratégico 

 

 

Fonte: adaptado de Pride e Ferrell (2015) 

 

Ainda de acordo com Pride e Ferrell (2015), esse processo pode ser dividido em três 

níveis: corporativo, unidade de negócio e marketing. O corporativo é o nível mais amplo e sua 

estratégia deve ser desenvolvida tendo em mente a missão geral da organização. A estratégia 

de unidade de negócio precisa ser coerente com a corporativa e atender às necessidades de 

cada unidade. A estratégia de marketing utiliza o mix de marketing para desenvolver um 

posicionamento consistente com as estratégias da unidade de negócio e as corporativas.  

Ferrel e Hartline (2000) enfatizam a necessidade da perfeita integração das 

estratégias e planos de marketing com a missão e as metas da organização, e os planos das 

outras áreas funcionais. O processo de planejamento estratégico de mercado descrito por eles 

integra a gestão estratégica da organização, e contempla as seguintes etapas:  

- Análise dos ambientes interno, externo e dos consumidores; 

- Análise das forças e fraquezas internas e das oportunidades e ameaças 

externas; 

- Missão, metas e objetivos organizacionais;  

- Estratégia corporativa ou estratégia das unidades de negócio. (afetam todas as 

áreas funcionais da organização, marketing, finanças, produção recursos 

humanos, etc);  

- Metas e objetivos de marketing, incluindo a Estratégia de marketing, 

Implementação, Avaliação e controle o Plano de marketing. 

 

Kollat, Blackwell e Robeson (1972) acreditam que a estratégia de marketing forneça 

a ligação entre o plano estratégico corporativo e os programas de marketing específicos. Da 
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mesma forma, Anderson e Vincze (2000) acreditam que o processo de planejamento 

estratégico e o processo de marketing estejam fortemente relacionados. 

Para McCarthy e Perreault (1997), Planejamento estratégico de marketing significa 

encontrar oportunidades atraentes e desenvolver estratégias de marketing rentáveis. 

Compreende a definição de objetivos, a avaliação de oportunidades, o planejamento de 

estratégias de marketing, o desenvolvimento dos planos de marketing e o desenvolvimento do 

programa de marketing. 

2.1.2.1 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

A organização precisa definir seus objetivos e estratégias. Os objetivos ditam o que 

deve ser realizado através das atividades de marketing e podem ser definidos em  termos de 

introdução, aperfeiçoamento ou inovação de produto, volume de vendas, rentabilidade, 

participação de mercado, precificação, distribuição, propaganda ou atividades de treinamento 

de funcionários. Os objetivos de marketing devem ser realizáveis, ou seja, os recursos devem 

ser usados de maneira eficaz pois a realização bem sucedida contribui para a estratégia 

corporativa global (PRIDE, FERRELL; 2015).  

Todos os negócios devem preparar estratégias para atingir suas metas. Embora 

existam muitos tipos de estratégia de marketing, Porter (1986) estabeleceu três tipos genérico: 

a estratégia de enfoque, diferenciação e a liderança em custo. A empresa deve alinhar seus 

objetivos e seus processos de forma a seguir uma das três. 

A estratégia de enfoque (foco) significa enfocar em um determinado grupo de 

clientes e, dessa forma, atender à esse segmento específico de forma mais efetiva e eficiente 

do que os concorrentes que competem de forma mais ampla. A estratégia de diferenciação 

busca oferecer as melhores opções em produtos e serviços dentro daquele mercado ao 

consumidor. Já na estratégia de custos, a empresa busca pela eficiência e maximização da 

produção para produzir um maior volume à um menor custo (PORTER, 1986). 

Para Pride e Ferrell (2015), selecionar o mercado-alvo e criar um mix de marketing 

para satisfazer às necessidades dos participantes desse mercado-alvo é estabelecer a estratégia 

de marketing. Uma estratégia de marketing articula a melhor forma de usar os recursos da 

organização para alcançar os objetivos de marketing.  

 O marketing pode ser orientado de várias maneiras nas organizações. Os modos 

tradicionais são orientação para a produção, vendas e marketing. Para Chiavenato e Sapiro 



27 

 

 

 

(2009), diferente da estratégia com Orientação para Produção, no qual as empresas buscam 

melhorar sua capacidade para produzir e atender à demanda do mercado com produtos 

funcionais e duráveis, na escolha da Orientação de Marketing, ao invés de produzir e tentar 

vender o produto depois, as empresas devem começar pelo consumidor, entender suas 

necessidades e a partir daí produzir o que é demandado. O comprador é a inspiração de toda a 

decisão estratégica.    

O papel do marketing Orientado para a Produção é, essencialmente, entregar os 

produtos em locais onde possam ser comprados. Já na Orientação para Vendas, adotada 

normalmente quando a oferta de produtos e serviços é maior do que a demanda, a 

concentração das atividades de marketing é na venda dos produtos disponíveis 

(CHURCHILL, PETER; 2010). 

Para Churchill e Peter (2010), embora haja situações em que abordagens de produção 

e vendas são apropriadas, na maioria dos casos as chances de sucesso no longo prazo são 

ampliadas com uma Orientação para Marketing. Essa abordagem depende de compreender os 

desejos e necessidades dos clientes e usar a satisfação deles como meio da organização 

alcançar seus próprios objetivos. Entretanto, embora ela seja valiosa, também tem suas 

limitações. Ao centrar-se apenas nos clientes, alguns grupos importantes como empregados e 

fornecedores podem não ter a atenção necessária. Além disso, ela ignora a capacidade de os 

concorrentes satisfazerem seus clientes de forma mais efetiva e eficiente (CHURCHILL, 

PETER; 2010). 

Ainda para Churchill e Peter (2010), uma extensão da Orientação para Marketing que 

busca superar essas limitações é o Marketing orientado para o Valor. Nele, busca-se 

desenvolver valor superior para os clientes através da aplicação de 6 princípios: 

1. Princípio do cliente: concentre-se nas atividades de marketing que criam e 

fornecem valor para o cliente. O marketing voltado para o valor tem o cliente 

como foco principal do negócio, ou seja, as trocas com os clientes são a vida 

das organizações. Entretanto, o marketing voltado para o valor centra-se não só 

nos clientes, mas nas maneiras de criar valor para eles.  

2. Princípio do concorrente: ofereça um valor superior aos clientes em 

relação às opções da concorrência. É importante reconhecer que as 

estratégias competitivas tem influências importantes sobre os clientes e que 

deve-se considerar não só o valor que os seus produtos e serviços fornecem aos 

seus clientes, mas também se fornecem valor superior ao da concorrência. 
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3. Princípio proativo: mude o ambiente para melhorar as chances de 

sucesso. Não se deve esperar as mudanças nos mercados para então reagir à 

elas. Os profissionais de marketing devem ser proativos e mudar mercados e 

ambientes para melhorar a posição competitiva das organizações. 

4. Princípio interfuncional: use equipes interfuncionais quando elas 

melhorarem a eficiência e eficácia das atividades de marketing. É 

importante reconhecer que o marketing não é a única função em uma 

organização e nem tudo que ela faz. Todas as áreas desempenham papel 

importante e devem atuar com interação entre elas. O quadro a seguir lista 

fontes comuns de conflitos entre o marketing e as outras áreas funcionais da 

empresa: 

 

Quadro 1 - Fontes potenciais de conflito entre marketing e outras áreas funcionais 

 

 

Fonte: adaptado de Churchill e Peter (2010) 

 

5. Princípio da melhoria contínua: melhore continuamente o planejamento, 

a implementação e o controle de marketing. É necessário que as 

organizações (incluindo o pessoal de marketing e de outras áreas) trabalhem 

continuamente para melhorar suas operações, processos, estratégias e produtos 

ou serviços.  



29 

 

 

 

6. Princípio do stakeholder: considere o impacto das atividades de marketing 

sobre outros públicos interessados na organização. Embora o marketing 

voltado para o valor seja centrado no cliente, ele não ignora as obrigações e 

relações importantes com os outros públicos de uma organização. Stakeholders 

são indivíduos e grupos que também têm interesse nas consequências das 

decisões de marketing e podem influenciá-las. Incluem clientes, proprietários, 

fornecedores, financiadores, órgãos governamentais, concorrentes, 

funcionários, grupos de pressão, comunidades locais e a sociedade em geral. A 

relação entre eles e as atividades da organização podem ser vistas na Figura 3.  

 

Figura 3 - Stakeholders em atividades de marketing 

 

Fonte: adaptado de Churchill e Peter (2010) 

 

Bowditch e Buono (1992) definem stakeholders como: “grupos ou pessoas 

identificáveis que uma organização depende para sobreviver: acionistas, funcionários, 

clientes, fornecedores e entidades governamentais”. Argenti (1997) deixa claro que o número 

de stakeholders que atuam na organização é infinito, dependendo de suas peculiaridades e do 

negócio envolvido. Para Kotler (2004), é um erro uma organização não administrar as 

relações com seus stakeholders e é fundamental  a construção de parcerias para com eles, 

assim como recompensá-los.  
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2.1.3 MIX DE MARKETING 

A partir do momento que a organização analisar as oportunidades de mercado e 

decidir seu posicionamento estratégico, é necessário detalhar suas ações para alcançar seu 

mercado-alvo. O desenvolvimento e a gestão de um produto para satisfazer às necessidades 

envolvem atividades que devem ser planejadas, organizadas, implementadas e controladas. Os 

profissionais de marketing se referem a essas atividades como o mix de marketing, composto 

por quatro variáveis: produto, preço, praça e promoção, que são construídas de acordo com as 

necessidades de seu mercado-alvo. (PRIDE, FERRELL; 2015)  

Para Churchill e Peter (2000), o mix de marketing, também chamado de composto de 

marketing, é uma combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os 

clientes e alcançar os objetivos da organização (Figura 4).  

 

Figura 4 - Mix de Marketing e seus elementos. 

 

Fonte: adaptado de Philip Kotler, 2000. 

 

Primeiramente, para entregar sua proposição de valor, a empresa deve, de acordo 

com Kotler e Armstrong (2007), criar uma oferta ao mercado (produto ou serviço) que 

satisfaça necessidades, depois decidir quanto cobrará pela oferta (preço) e como 

disponibilizará a oferta para os clientes-alvo (praça). E por fim, deve comunicar a oferta aos 

clientes-alvo e persuadi-los de seus méritos (promoção).  
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A maior parte das pequenas empresas possui um produto tangível ou intangível, o 

qual é ofertado ao mercado a um preço e procura atingir a praça através de alguma forma de 

promoção. (BAKER, 2005) 

Os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem das ferramentas de 

marketing disponíveis para influenciar os compradores. Do ponto de vista da empresa 

compradora, cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um benefício ao cliente. 

(KOTLER, 2000) 

Produto é o conjunto de bens e serviços que a organização dispõe ao mercado-alvo 

para satisfazer a um desejo ou necessidade. Apresenta variedades, qualidade, design, 

características, nome da marca, embalagem, tamanhos, serviços, garantias e possibilidade de 

devolução. Tem como principal finalidade proporcionar benefícios (KOTLER;  

ARMSTRONG, 2007). 

É preciso que os produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que 

as características atendam aos gostos dos consumidores e que proporcionem retornos 

financeiros adequados à organização. (COBRA, 1992) 

 Preço é a quantidade em dinheiro que os clientes pagam para adquirir o produto 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). É uma das variáveis mais importantes a ser analisada e 

determinada no negócio, pois de acordo com Czincota e Dickson (2001), as determinações de 

preço devem apoiar a estratégia de marketing de um produto; realizar as metas financeiras da 

organização; e ajustar-se às realidades do ambiente do mercado.  

Promoção corresponde ao modo como a empresa divulga os pontos fortes dos 

produtos e persuadem os clientes a adquiri-los como opção para a satisfação de suas 

necessidades. Os 5 principais elementos que fazem parte do composto promocional são: 

promoção de vendas, propaganda, relações públicas, marketing direto e venda pessoal. A 

promoção é que divulga e apresenta o produto ao mercado consumidor, despertando no 

cliente um interesse maior em adquirir o produto ou serviço (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). Refere-se a como os profissionais de marketing informam, convencem e lembram os 

clientes sobre os produtos e serviços. (CHURCHILL; PETER, 2000) 

Praça é a forma com que a empresa disponibiliza o produto aos clientes alvos . A 

praça consiste no local onde o produto é disponibilizado para a venda, compreende também 

toda a logística envolvida no processo, bem como proporciona o contato direto com o cliente, 

facilitando o acesso ao produto oferecido através dos canais de distribuição, cobertura, 
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variedades, locais, níveis de estoque, transporte, dentre outros itens que garantem o 

atendimento adequado do mercado. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007) 

Esses 4Ps das organizações também podem ser relacionados a quatro elementos dos 

clientes, chamados de 4Cs (LAUTERBORN, 1990) de acordo com a Figura 5: 

 

Figura 5 - Os 4Ps da empresa e os 4Cs dos clientes 

 

 

Fonte: adaptado de Philip Kotler (2000) 

 

Todos são importantes para a empresa, pois refletem a visão do cliente e a da 

empresa em relação ao negócio. Os clientes interessam-se mais no custo total de obtenção, 

uso e descarte de um produto do que preço. Desejam que os produtos ou serviços estejam 

disponíveis de modo mais vantajoso possível. Uma vez que eles não querem promoção e sim 

uma comunicação bilateral. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007) 

Em contrapartida, em virtude da abrangência, complexidade e riqueza do marketing, 

para Kotler e Keller (2012) esses quatro Ps não representam mais todo o cenário. O conjunto 

mais representativo envolve as realidades do marketing moderno: pessoas, processos, 

programas e performance. 

As pessoas refletem, em parte, o marketing interno e o fato de que os funcionários 

são fundamentais para o sucesso do marketing. Também refletem o fato de que as empresas 

devem ver os consumidores como pessoas e compreender suas vidas em toda sua amplitude, e 

não apenas como alguém que compra e consome produtos. Os processos refletem toda a 

criatividade, a disciplina e a estrutura incorporadas à administração de marketing. Somente 

com a instauração do conjunto certo de processos a orientar atividades e programas uma 

empresa pode se envolver em relacionamentos de longo prazo, mutuamente benéficos. Os 

programas refletem todas as atividades da empresa direcionadas aos consumidores. Eles 

englobam os antigos 4Ps e também uma gama de outras atividades de marketing que podem 

não se encaixar perfeitamente à antiga visão. Performance engloba possíveis indicadores de 

resultados que tenham implicações financeiras e não financeiras, além das que transcendem a 

própria empresa (responsabilidade social, por exemplo). Esses esses novos quatro Ps se 
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aplicam a todos os setores dentro da empresa fazem com que os gerentes fiquem mais 

alinhados com o restante da companhia. (KOTLER, KELLER; 2012) 

Mercados que utilizam um único mix de marketing e o direciona a todo um mercado 

por meio de um produto específico, pressupõem que todos os clientes desse mercado-alvo têm 

necessidades parecidas. Produtos ofertados de forma bem-sucedida seguindo essa estratégia 

incluem commodities, alimentos básicos e artigos produzidos de forma convencional. Para 

mercados formado por indivíduos com necessidades diferentes, a segmentação de mercado é a 

melhor abordagem e consiste em selecionar e dividir um mercado inteiro em grupos ou 

segmentos que tenham necessidades de produtos e/ou serviços relativamente similares. 

(PRIDE, FERRELL; 2015) 

2.1.4 SELEÇÃO DE MERCADO-ALVO 

A diversidade do mercado global torna a segmentação de mercado uma estratégia 

atraente, viável e potencialmente muito lucrativa" (KOTLER, ARMSTRONG; 2007). A 

definição do público consumidor, incluindo seu perfil, estilo de vida, comportamento, dentre 

outras questões, é resultado dos processos de segmentação e seleção de mercado alvo, os 

quais são considerados essenciais para a criação das diretrizes de comunicação e para o 

sucesso das atividades de marketing e da própria organização. (OGDEN, CRESCITELLI; 

2007) 

Shimp (2002) afirma que a seleção do público-alvo dá início ao processo de 

comunicação, e o autor inclui esta determinação no chamado grupo de decisões fundamentais, 

evidenciando a importância da atividade para o desempenho do processo e uma etapa crítica 

para a elaboração de uma comunicação de marketing eficiente e eficaz.  

Kotler e Keller (2012) estabelecem mercado-alvo como “a parte do mercado 

disponível que a empresa decide buscar” e confirmam a relevância da definição desse público 

sublinhando que tal decisão exerce uma influência fundamental em todas as atividades de 

marketing. As empresas não podem atender a todos os clientes em mercados amplos ou 

diversificados. 

Maximiano (2011) ilustra as possibilidades de mercados e classificações de acordo 

com a Figura 6.  
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Figura 6 - Os diferentes significados de mercado 

 

Fonte: Maximiano (2011) 

  

O mercado-alvo é formado pelas pessoas e organizações do mercado potencial que a 

empresa pretende conquistar.  O entendimento e o dimensionamento correto deste 

determinam a natureza e o tamanho do investimento a ser feito nas demais atividades de 

marketing e de operação. Erros como prever um mercado potencial que não se concretizou já 

causaram grandes prejuízos. (MAXIMIANO, 2011)   

Segundo Pride e Ferrell (2015), essa segmentação de mercado pode ser feita 

selecionando uma ou mais variáveis, sendo agrupadas em 4 categorias conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Variáveis de segmentação para mercados consumidores 

 

 

Fonte: adaptado de Pride e Ferrell (2015) 
 

Para Kotler e Keller (2012), existem dois grupos de variáveis gerais que são usados 

para definir esse mercado-alvo. O primeiro analisa as variáveis descritivas (geográficas, 

demográficas e psicográficas) e, posteriormente, examina se esses segmentos de clientes 

possuem diferentes necessidades ou respostas em relação a um produto. O segundo busca 
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identificar segmentos de mercado através de questões “comportamentais”, como as respostas 

dos consumidores a benefícios, ocasiões de uso ou marcas. Uma vez identificados os 

segmentos, é verificada a existência de características distintas associadas a cada segmento de 

respostas do consumidor. “Por exemplo, eles examinam se as pessoas que preferem 

“qualidade” a “preço baixo” na compra de um carro diferem em termos de características 

geográficas, demográficas e psicográficas”. (KOTLER, KELLER; 2012, p. 228) 

Com uma segmentação de mercado, é possível direcionar as ações de marketing da 

empresa de forma mais assertiva para cada grupo. Para que elas promovam bons resultados, 

definir um posicionamento que esteja alinhado com aquele grupo é fundamental.  

2.1.5 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

Com tantos concorrentes e soluções semelhantes, porque um consumidor deve 

escolher determinada empresa? A estratégia de posicionamento de mercado é o conjunto de 

táticas que a empresa adota, para conquistar a primeira posição na mente do consumidor. 

Trata-se de uma estratégia essencial para aumentar a procura pelo produto, as vendas e seu 

valor atribuído. 

Segundo Kotler (2000), posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da 

empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvo. Dessa forma, afirmam 

Lamb, Hair e McDaniel (2004, p.228) que “posição é o lugar que um produto, uma marca ou 

um grupo de produtos ocupa na mente dos consumidores, com relação às ofertas dos 

concorrentes”.  

A empresa deve criar estratégias para criar vantagem competitiva no mercado no qual 

está inserida, pois a criação de vantagem competitiva proporciona à marca um melhor 

posicionamento de mercado. Conforme Porter (1986), dependendo do posicionamento que a 

empresa deseja alcançar, existem três estratégias genéricas de vantagem competitiva que a 

empresa pode abordar: a liderança em custo (ter o menor custo para obter um mercado alvo 

maior), a diferenciação (entregar maior valor para os clientes com um produto que se destaca 

perante os concorrentes) e o enfoque (focar em um só segmento para atender melhor a esse 

público do que a concorrência).   

Existem diversas maneiras de uma empresa efetivamente diferenciar e posicionar sua 

oferta para conquistar vantagem competitiva através de um produto. Em um processo 

apresentado por Kotler (2000), existem 3 passos fundamentais: o primeiro consiste em 
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relacionar todos os fatores intrínsecos ao produto que podem influenciar a percepção de valor 

do cliente; o segundo é estabelecer uma hierarquia de valores, alocando todos os fatores 

levantados aos grupos básico, esperado, desejado e inesperado; o terceiro é decidir sobre o 

pacote de valores que a empresa vai oferecer para conquistar o cliente.  

 Uma empresa deve tentar diferenciar a sua oferta e essa ação consiste em desenvolver 

um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da 

concorrência. Esse conjunto de diferenças pode estar relacionado ao produto quando o que a 

empresa oferece é superior ao dos seus concorrentes em relação às suas características, 

desempenho, durabilidade e confiabilidade; ao serviço quando o produto não pode ser 

facilmente diferenciado, mas é possível adicionar itens que vão melhorar a percepção do 

cliente em relação a qualidade com um bom atendimento, orientação e garantia; ao pessoal 

quando a vantagem está na equipe de profissionais da organização e à imagem quando o 

destaque está na maneira com que os clientes veem aquela empresa, podendo ser controlada 

através de símbolos, uso de mídia e patrocínios.  (KOTLER, 2000) 

 Ainda para Kotler (2000), todos os produtos podem ser diferenciados até certo ponto, 

mas nem todas as diferenças são significativas. É necessário entender a sua importância, se é 

facilmente copiada pelos concorrentes, se o comprador pode pagar por essa diferença e se ela 

realmente oferece um benefício de alto valor para o seu mercado-alvo.  

Mckenna (1999) concorda que uma importante variável para analisar o 

comportamento do mercado e definir o posicionamento da marca é o comportamento do 

consumidor. É necessário que as empresas tenham conhecimento aprofundado dos seus 

clientes, a fim de poder oferecer sempre o produto certo para o cliente certo.  

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Uma vez que o propósito do marketing centra-se em atender e satisfazer às 

necessidades e aos desejos dos consumidores, torna-se fundamental conhecer o seu 

comportamento (KOTLER, KELLER; 2012). Conhecer profundamente o consumidor dos 

produtos ou serviços é complexo e decisivo no sucesso da estratégia de marketing. À medida 

que a empresa consegue entender as necessidades deste, pode desenvolver diferenciais que 

criam um valor que esteja de acordo com a percepção de seus clientes. (PAIXÃO, 2012) 

O comportamento do consumidor é definido como as atividades físicas e mentais 

realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, 
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como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles. (SHETH, MITTAL, 

NEWMAN; 2001) 

Para Kanuk e Schiffman (1997), o estudo do comportamento do consumidor é o 

estudo de como os indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, 

dinheiro, esforço) em itens relacionados ao consumo. Esse estudo engloba entender o que 

compram, porque compram, quando compram, onde compram, com que frequência compram 

e com que frequência usam o que compram.  

Para Churchill e Peter (2000), estudar comportamento do consumidor é entender os 

sentimentos, pensamentos, ações dos consumidores e as influências sobre eles que 

determinam mudanças. Esse estudo, muitas vezes, centra-se no processo de compra e na 

variedade de forças que o modelam. 

Para Kotler e Keller (2012), o comportamento do consumidor é o estudo de como 

indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. 

Para Limeira (2008), “o comportamento do consumidor é o conjunto de reações ou 

respostas dos indivíduos a determinados estímulos, os quais decorrem de fatores pessoais, 

ambientais, situacionais e de marketing”. 

Schiffman e Kanuk (2000) dividem o consumidor em dois tipos diferentes de 

entidades consumidoras. A primeira, o consumidor pessoal, compra bens e serviços para o seu 

próprio uso ou para dar de presente para alguém, por exemplo, mas continua sendo o 

consumidor final. A segunda, o consumidor organizacional, inclui empresas, órgãos 

governamentais, instituições e entidades não lucrativas. Por envolver diversos setores e 

procedimentos operacionais decisórios, esse processo torna-se mais complexo do que a 

compra pessoal. 

Conforme Sheth (2001), os consumidores desempenham pelo menos três papéis 

diferentes no momento de consumo: “(1) comprar (ou seja, selecionar) um produto; (2) pagar 

por ele; e (3) usá-lo ou consumi-lo”. Neste caso, o cliente pode ser um comprador, um 

pagante ou um usuário. O usuário é o indivíduo que consome o produto em si; o pagante é o 

indivíduo que financia a compra; o comprador é quem realiza o ato de obter o produto em 

questão. Essas funções podem ser desempenhadas pelo mesmo indivíduo ou por indivíduos 

diferentes. 
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Morsch e Samara (2005), a respeito do consumidor pessoal, reafirmam que entender 

o seu comportamento é complexo e envolve diversas áreas do conhecimento, como 

psicologia, sociologia, antropologia, religião e outras.  

Ainda para Morsch e Samara (2005), o perfil, as características, as motivações e os 

interesses do consumidor sofrem todo tipo de influências. Desde aspectos sociais, 

demográficos, culturais, psicológicos e situacionais até importantes estímulos de marketing 

(produto, promoção, preço, praça) afetam e impulsionam as atitudes e as ações dos indivíduos 

em suas decisões de consumo. Os autores ainda comparam o comportamento do consumidor à 

um iceberg, que 

se movimenta no mercado e todos podem visualizá-lo,  

como a ponta de um iceberg, mas suas reais intenções, 

motivações e atitudes permanecem ocultas. Apenas 

analisando-o mais profundamente (...) será possível 

conhecer o seu todo, enxergando-o de forma integral e 

descobrindo as verdadeiras razões que o levam a agir de 

determinada forma (MORSCH, SAMARA; 2005, p. 4). 

 

Existem diversos fatores que influenciam as pessoas nas suas decisões de compra 

(MORSCH, SAMARA; 2005). É imprescindível que os profissionais de marketing saibam 

como esses fatores se somam, se combinam ou se excluem para gerar uma atitude favorável 

no cliente (SCHIFFMAN, KANUK; 2000).  

Dentre os principais fatores que influenciam na decisão do consumidor, tanto no 

mercado de consumo, bem como no de negócios estão: o contexto de mercado, os fatores 

culturais/organizacionais, os determinantes sociais, as condições pessoais, as características 

psicológicas das pessoas e a estrutura de poder na organização. (DIAS, 2003)  

Pride e Ferrell (2015) consideram as influências situacionais, psicológicas e sociais 

como mostra o Quadro 3. 

Quadro 3 - Possíveis influências ao processo de decisão de compra do consumidor 

 

Fonte: adaptado de Pride e Ferrell (2015) 
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Kotler (2000) sugere a divisão dos fatores de influências entre fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos, apresentados a seguir. 

 

1. Fatores culturais 

A cultura tem um grande poder de influência nos hábitos de consumo de um 

indivíduo. É um emaranhado de valores e crenças criados pela sociedade, passada de geração 

a geração no ambiente familiar e reforçada por instituições como escolas e igrejas. (DIAS, 

2003) 

Pride e Ferrell (2015) reafirmam, definindo cultura como o acúmulo de valores, 

conhecimento, crenças, costumes, objetos e conceitos que uma sociedade usa para lidar com o 

ambiente e que são transmitidos às gerações futuras. Ela também inclui valores centrais 

específicos da sociedade e o grau de aceitação de determinados comportamentos.  

Para Kotler (2000), é um dos principais fatores determinantes do comportamento e dos 

desejos da pessoa. É constituída por subculturas, que fornecem identificação e socialização 

mais específicas para os seus membros. Todo consumidor pertence a muitas subculturas, 

sendo estas baseadas em semelhanças como idade, etnia, localização geográfica, religião, 

entre outras (SOLOMON, 2011).  

Pride e Ferrel (2015) definem subculturas como grupo de indivíduos cujas 

características, valores e padrões comportamentais são parecidos dentro do grupo e diferentes 

dos das outras pessoas da cultura ao redor.  

Essas subculturas podem ser classificadas através da nacionalidade, religião, grupos 

raciais e regiões geográficas e podem formar importantes segmentos de mercado (KOTLER, 

2000). Os membros das subculturas possuem, geralmente, necessidades específicas, gostos 

peculiares, significando grandes oportunidades de marketing. (KOTLE, ARMSTRONG; 

2007) 

As classes sociais também definem um padrão de comportamento, mostrando assim as 

preferências semelhantes de marca e produtos. São relativamente homogêneas e duradouras 

de uma sociedade, e sobre as quais o IBGE e outras entidades, públicas ou privadas, 

desenvolvem estudos e dados estatísticos, sendo fontes úteis aos profissionais de marketing. 

(DIAS, 2003) 

Pride e Ferrell (2015) definem classe social como um grupo aberto de pessoas em 

estratos sociais similares. É considerado aberto pois as pessoas podem se mover para dentro 

ou fora dela.  



40 

 

 

 

Churchill Jr. e Peter (2012) tratam classe social como segmentos de status nacional 

organizados de forma hierárquica, tendo como base sua riqueza, poder e habilidades, sendo a 

forma mais adequada de classificar, por ocupação. As pessoas que pertencem à classes sociais 

distintas apresentam uma tendência de decisões diferentes quanto a roupas, decoração, lazer e 

padrões de gasto 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacam que, para os profissionais de marketing, 

os sistemas de status são de interesse básico porque exercem influência relevante no que as 

pessoas compram e consomem. Entretanto, o que os consumidores são capazes de comprar é 

determinado pela classe social, ou seja, a renda ou a riqueza do consumidor. 

Segundo Kotler (2000), as classes sociais têm várias características. Uma delas, é a 

que as pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores de acordo com 

a sua classe social. Além disso, as classes sociais são indicadas por um grupo de variáveis 

(ocupação, renda, propriedades, grau de instrução, etnia) e não somente por uma. As pessoas 

podem se mover de uma classe social à outra e tendem a se comportar de maneira semelhante 

quando pertencem à uma mesma classe.  

Kotler (2000) complementa que as classes sociais apresentam preferências nítidas por 

produtos e marcas de diversas áreas, como roupas, móveis, eletrodomésticos, atividades de 

lazer e automóveis. Algumas empresas concentram seus esforços de marketing em uma classe 

social específica e outras adotam a estratégia de criar produtos diferentes para diferentes 

classes sociais. 

 

2. Fatores sociais 

Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor é influenciado por 

fatores sociais, como grupos de afinidade (família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho), 

papéis sociais e status. (KOTLER, 2000) 

Por mais que o consumidor tenha sua própria opinião e ignore as demais influências 

externas é claramente notado que ele recebe influência de variados grupos, sendo os mais 

perceptíveis: grupos de cultura, subcultura, classe social, família e grupos de referência 

(CHURCHILL, PETER; 2000). 

Os principais grupos de referência para o consumidor do ponto de vista de Kanuk e 

Schiffman (1997) são mostrados na Figura 7. 

 

 



41 

 

 

 

Figura 7 - Principais grupos de referência para o consumidor. 

 

 

Fonte: Kanuk e Schiffman (1997) 
 

Os profissionais de marketing têm interesse, de acordo com Churchill e Peter (2000), 

em saber quem faz as compras na família e quem influencia. Se o comprador típico de um 

certo produto for a esposa, o profissional de marketing criará um composto de marketing 

diferente do que se o comprador típico fosse o marido ou um adolescente. Da mesma maneira, 

se alguns membros da família tiverem o intuito de influenciar significativamente na tomada 

de uma decisão de compra, o profissional de marketing deverá promover seu produto também 

para eles e não apenas para o comprador efetivo. 

Os grupos sociais moldam o comportamento das pessoas desde a infância. O 

comportamento humano é determinado em grande parte pelo seu convívio dentro desses 

grupos. Quando essa ligação começa a se tornar explícita, chamamos esse grupo de grupo de 

referência. (DIAS, 2003) 

Os grupos de referência são grupos com o qual uma pessoa se identifica tão 

fortemente que adota os valores, atitudes e comportamentos dos seus membros. A maioria das 

pessoas tem vários grupos de referência, os quais podem servir como ponto de comparação e 

fonte de informações para um indivíduo. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Para Churchill e Peter (2000), os grupos de referência exercem influência sobre 

sentimentos, pensamentos e comportamentos dos consumidores. Estes grupos podem 

influenciar de diversas formas, por meio de conversas, sugestões, críticas, elogios, ordens e 

até provocação. 
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O comportamento de um consumidor pode mudar com o tempo para estar mais 

alinhado às ações e crenças dos membros do grupo. Por exemplo, uma pessoa pode comprar 

uma marca diferente da habitual com base nos conselhos e preferências dos membros do 

grupo de referência. Ela também pode buscar informações sobre outros fatores a respeito de 

uma possível compra, como o local para comprar determinado produto. (PRIDE, FERRELL; 

2015)   

Os grupos atuam como padrões que impedem que os indivíduos se desviem ou 

tomem caminhos errados. Dessa forma, o membro do grupo deve atuar de acordo com o papel 

que lhe é atribuído, sendo função do grupo recompensar os comportamentos conformes e 

“punir” os não conformes. (KOTLER, ARMSTRONG; 2007) 

O grau de interdependência entre os membros do grupo varia do tipo de 

personalidade das pessoas ou da cultura organizacional. Pessoas extrovertidas tendem-se a se 

envolver mais com o mundo externo e podem ser facilmente convencidos, enquanto que 

pessoas introvertidas não. (DIAS, 2003) 

Os profissionais de marketing tentam identificar os grupos de referência dos clientes-

alvo. Contudo, o nível de influência de um grupo de referência varia entre produtos e marcas. 

(KOTLER, 2000) 

 

3. Fatores pessoais 

Entre os fatos pessoais mais influentes estão: idade e ciclo de vida, ocupação, 

situação econômica e estilo de vida (DIAS, 2003).  

As pessoas compram diferentes artigos e serviços durante a vida. Para Kotler (2000), 

as empresas de marketing normalmente escolhem grupos de ciclos de vida de acordo com o 

seu mercado-alvo e também levam em consideração as circunstâncias de mudanças de vida - 

divórcio, viuvez, novo casamento - e seus comportamentos de consumo.  

Além do ciclo de vida, a ocupação também influencia no padrão de consumo. A 

ocupação de uma determinada pessoa evidencia boa parte dos seus hábitos de consumo. Um 

médico, por exemplo, consome produtos e instrumentos que são peculiares de sua prática, 

diferentemente dos produtos consumidos por um advogado. Isso pode significar um 

agrupamento de pessoas do mesmo ramo de atividade em segmentos menores. (DIAS, 2003)  

Assim como a ocupação, a situação econômica também é um fator importante. A 

escolha de produto é extremamente afetada pela como renda disponível, dívidas, capacidade 

de endividamento e atitude em relação a gastar versus economizar. (KOTLER, 2000) 
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O estilo de vida, padrão de vida individual expresso através de atividades, interesses 

e opiniões; também é usado por profissionais de marketing como forma de segmentar o 

mercado. Incluem a forma como as pessoas passam o tempo, o quanto interagem com os 

outros e têm forte impacto em muitos aspectos do processo de decisão de compra do 

consumidor, do reconhecimento a problemas à avaliação pós-venda. (PRIDE, FERRELL; 

2015) 

Para Kotler e Armstrong (2007), o estilo de vida explica porque as pessoas com a 

mesma renda disponível, mesma classe social têm comportamentos de compra tão diferentes, 

tomando decisões tão diferentes no que tange ao o que comprar, aonde ir e o que fazer com o 

dinheiro.  

Por causa desses fatores, as empresas buscam o relacionamento entre seus produtos e 

os grupos de estilo de vida. Kotler (2000) cita como exemplo um fabricante de computadores, 

que pode concluir que a maioria dos compradores de computador é orientada para 

empreendimentos. Dessa forma, a empresa pode direcionar as ações de marketing para o 

estilo de vida empreendedor.  

 

4. Fatores psicológicos 

Para Kotler (2000), as escolhas de compra de uma pessoa são influenciadas por 

quatro fatores psicológicos predominantes, sendo eles motivação, percepção, aprendizagem e 

crenças e atitudes. 

O consumidor é motivado por algum estímulo – do seu consciente ou inconsciente – 

e o transforma em necessidade. O estímulo pode partir do próprio consumidor, o que é 

considerado um estímulo fisiológico, ou, também, vir de fontes externas, como a propaganda. 

O surgimento de uma necessidade ocorre quando o estímulo fizer com que a realidade seja 

divergente da condição desejada. (MOWEN, MINOR; 2003)  

As teorias motivacionais mais conhecidas trazem implicações bem diferentes para a 

análise do consumidor e da estratégia de marketing. A primeira delas, baseada na teoria de 

Freud, defende que uma pessoa não entende completamente suas motivações e que muitas 

delas são controladas pelo inconsciente.  Cada produto é capaz de criar uma série única de 

“motivos” nos consumidores e fica a cargo do profissional de marketing decidir em que nível 

vai desenvolver a mensagem e o apelo (KOTLER, 2000).  

Kotler (2000) ainda cita pesquisas que produziram as seguintes hipóteses: os 

consumidores rejeitam ameixas secas por serem enrugadas e lembrarem pessoas idosas; fumar 
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charutos é uma maneira adulta de chupar o dedo. Quando uma pessoa avalia marcas, ela reage 

não somente às possibilidades declaradas dessas marcas, mas também a outros sinais menos 

conscientes, como forma, tamanho, peso, material, cor. (KOTLER, KELLER; 2012) 

Segundo a teoria de Maslow, o comportamento humano é baseado nas necessidades 

básicas do próprio ser, como as fisiológicas, de segurança, de afeto, de relacionamento e de 

autorrealização (SHETH, MITTAL, NEWMAN; 2001). Ou seja, o ser humano é motivado a 

consumir a partir de suas necessidades. Ele dispôs essas necessidades em hierarquia, da mais 

urgente para a menos urgente, conforme a Figura 8. As pessoas tentam satisfazer as mais 

importantes em primeiro lugar, e depois vão em busca da satisfação da próxima necessidade. 

(KOTLER, KELLER; 2012)  

 

Figura 8 - Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

Fonte: adaptado de Kotler (2000) 

 

Existe uma outra forma de dispor as necessidades de Maslow, um pouco menos 

conhecida, destrinchando algumas das necessidades acima em mais categorias. Desta forma, 

essa nova distribuição incluiria as necessidades afetivas (as que exigem que o indivíduo seja 

amado e reconhecido como importante para outras pessoas), as necessidade de estima 

(reconhecimento dos outros e até o próprio reconhecimento de valor), as necessidades 

estéticas e de compreensão cognitiva (MOWEN, MINOR; 2003). No último nível, ficaria o 

desenvolvimento de potencialidades e de autoconhecimento (GIGLIO, 2003). Essa segunda 

distribuição é ilustrada na Figura 9: 
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Figura 9 - Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

 

Fonte: adaptado de Mowen e Minor (2003) 

 

Autores como Mowen e Minor (2003) e Giglio (2003), comentam que o que foi 

apresentado por Maslow se trata de uma maneira equivocada de demonstração, uma vez que 

as necessidades humanas não necessariamente são supridas a partir do alcance do nível 

anterior. Henry Murray, outro autor cujos estudos das necessidades humanas partiram da 

Psicologia, afirma que as necessidades do ser humano não aparecem isoladas, mas se 

relacionam entre si, podendo também estar vinculadas a pressões externas. (MOWEN, 

MINOR; 2003)  

Uma terceira teoria motivacional muito conhecida é a teoria de herzberg, também 

chamada de teoria de dois fatores, a qual apresenta os fatores que causam insatisfação 

(insatisfatores) e os que causam satisfação (satisfatores). A falta de insatisfatores não basta; os 

satisfatores devem estar presentes para motivar uma compra. A partir dessa teoria, fica claro 

que uma organização deve identificar os satisfatores principais de compra no mercado e 

agregá-los ao seu produto ou serviço. Os satisfatores terão papel fundamental em relação às 

escolhas que o consumidor fará. (KOTLER, 2000) 

As necessidades influenciam o modo de agir no ato de comprar, embora não sejam as 

únicas responsáveis por influenciar o consumidor a escolher tal produto ou serviço. Elas 

podem influenciar o consumidor no modo de compra, seja racionalmente ou impulsivamente, 

a partir de seus desejos e necessidades. As compras racionais são as consideradas planejadas e 

as compras por impulso são aquelas não planejadas, podendo existir traços de personalidade 

com estilos compulsivos de consumidor. (GIGLIO, 2003).   

A percepção, um outro fator psicológico predominante, é o processo de seleção, 

organização e interpretação de informações sensoriais para que resultem em um sentido 
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(PRIDE, FERRELL; 2015). Para Kotler (2000), ela depende não apenas de estímulos físicos, 

mas também da relação desses estímulos com o ambiente e das condições interiores da 

pessoa.  

As pessoas podem ter diferentes percepções. Enquanto uma pode perceber um 

vendedor que fale depressa demais como agressivo e falso; a outra pode ver esse mesmo 

vendedor como inteligente e prestativo. Cada uma reagirá de forma diferente a esse mesmo 

vendedor. (KOTLER, KELLER; 2012) 

Dessa forma acontece com um comercial de televisão, rádio, jornal, revista, outdoor, 

painel ou internet: um mesmo indivíduo pode ter diferentes interpretações sobre o que está 

vendo e julgar da forma que lhe convém (DIAS, 2003). Nem sempre o que é visto 

corresponde à situação real.  

Três processos são responsáveis pelas diferentes percepções de um mesmo estímulo: 

a atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva. A atenção seletiva acontece quando o 

cliente percebe algo de acordo com a sua necessidade momentânea; a distorção seletiva é a 

tendência de se interpretar as informações de acordo com suas intenções pessoais, reforçando 

suas preconcepções; já na retenção seletiva, o cliente retém ou filtra as informações, 

reforçando nelas suas crenças e valores (DIAS, 2003).  

Para Kotler (2000), a atenção seletiva significa que os profissionais de marketing 

devem se esforçar ao máximo para atrair a atenção dos consumidores. É mais provável que as 

pessoas notem estímulos que se relacionem com uma necessidade atual, que consideram 

previsíveis e cujos desvios sejam maiores em relação a um estímulo normal (KOTLER, 

KELLER; 2012). 

 Já em relação a distorção seletiva, não há muito o que os profissionais de marketing 

possam fazer, visto que os consumidores transformam a informação em significados pessoais 

e interpretam-a de maneira a se adaptar aos seus prejulgamentos; na retenção seletiva, que 

ocorre quando os consumidores retém informações que sustentam suas crenças e atitudes, é 

possível entender porque muitos profissionais de marketing usam a dramatização e a repetição 

ao enviar mensagens a seu mercado-alvo. (KOTLER, 2000) 

Além da percepção e dos fatores motivacionais, o aprendizado também exerce 

influência sobre as decisões dos consumidores. Ele refere-se às mudanças nos processos de 

pensamento e comportamento de um indivíduo causadas por informações e experiências. 

(PRIDE, FERRELL; 2015). Concordam Kotler e Keller (2012), definindo que “a 
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aprendizagem consiste em mudanças no comportamento de uma pessoa decorrentes da 

experiência”. 

A maior parte do comportamento humano é aprendida e algumas experiências 

passadas podem influenciar compras futuras. Dessa forma, o marketing pode ser desenvolvido 

para criar uma demanda para um produto associando-o aos mesmos impulsos usados pelos 

concorrentes e fornecendo configurações semelhantes. (KOTLER, 2000) 

As atitudes também influenciam o comportamento do consumidor e consistem em 

três componentes: cognitivo, o conhecimento e as informações que a pessoa tem sobre um 

objeto ou ideia; afetivo, o qual compreende os sentimentos e emoções individuais que podem 

resultar em comportamentos; e comportamental, manifestando-se em ações de uma pessoa em 

relação à um objeto ou ideia. (PRIDE, FERRELL; 2015). 

As atitudes predispõem as pessoas a gostar ou não de um objeto, levam as pessoas a 

se comportar de maneira diferente mas semelhante quando comparado à outros itens 

parecidos. Dessa forma, elas dificilmente mudam e estabelecem um padrão coerente: mudar 

uma única atitude pode exigir que se façam adaptações mais profundas em outras atitudes. 

(KOTLER, 2000) 

É muito difícil criar uma atitude favorável em um cliente, por ser algo muito 

subjetivo, sendo que também é amplamente complexo desenvolver modelos que entendam 

como o cliente faz suas avaliações e, assim, antecipar alguma decisão relacionada ao mix de 

marketing. Uma vez que resultam de processos psicológicos, as atitudes não são diretamente 

observáveis, mas devem ser deduzidas a partir do que as pessoas dizem ou fazem. (KANUK, 

SCHIFFMAN; 1997)  

Uma das formas de despertar uma atitude diferente no consumidor e que esteja de 

acordo com a estratégia da empresa, é através de sentimentos. Para Kotler e Keller (2012), a 

reação do consumidor não é totalmente cognitiva e racional; pode, em grande parte, ser 

emocional e invocar diferentes tipos de sentimento. 

Organizações que criam uma experiência emocional ou conexões bem-sucedidas 

com os clientes estabelecem uma imagem positiva da marca, que pode resultar em lealdade do 

cliente. É importante para o marketing gerar mensagens autênticas e genuínas, com as quais 

os consumidores possam se relacionar em um nível emocional. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

  

5. Fatores situacionais 
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Fatores situacionais também são considerados por Pride e Ferrell (2012) e Churchill 

e Peter (2000).  

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), o termo influência situacional pode ser 

definido como “a influência que surge de fatores que são particulares a um momento e lugar 

específicos, que são independentes das características do consumidor e do objeto”. As 

influências situacionais são bastante predominantes durante a compra. 

Observa-se que são distintos os modos de se realizar compras  em situações 

diferentes, como por exemplo com tempo contado (pressa) ou em dias livres (sem pressa). Em 

circunstâncias específicas, tais como o ambiente físico, ambiente social, tempo, tarefa e 

condições momentâneas exercem grande influência sobre as decisões de compra de cada 

indivíduo (CHURCHILL, PETER, 2000). 

Influências situacionais são o resultado de circunstâncias, tempo e localização que 

afetam o processo de decisão de compra do consumidor. Os fatores situacionais influenciam o 

comprador durante qualquer estágio do processo de decisão de compra e podem causar ao 

indivíduo o aumento, encurtamento ou finalização do processo. (PRIDE, FERRELL; 2015)  

O ambiente físico e a disposição dos produtos também provocam diferentes situações 

e são constituídos por descrições de fácil observação no momento da compra. O modo como 

são expostas as mercadorias, decoração, iluminação, barulho e até o aroma podem influenciar 

a decisão de compra dos consumidores. (SOLOMON, 2011) 

De toda forma, o marketing deve ir além das influências sobre os compradores e 

desenvolver uma compreensão de como os consumidores realmente tomam suas decisões de 

compra. Especificamente, é necessário identificar quem é responsável pela decisão de 

compra, os tipos de decisões de compra e os passos no processo de compra. (KOTLER, 2000) 

2.2.1 O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

O processo de decisão de compra do consumidor final inclui cinco estágios: 

reconhecimento do problema, busca por informação, análise de alternativas, compra e 

avaliação pós-compra. O verdadeiro ato de comprar em geral não é o primeiro estágio do 

processo e nem todos os processos de decisão levam  a uma compra: os indivíduos podem 

finalizar o processo em qualquer estágio. (PRIDE, FERREL; 2015). 

Kotler (2000) interliga as etapas desse processo ao mix de marketing e outros 

elementos através de um modelo de estímulo e resposta mostrado no Quadro 4. Ele defende 
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que, para um marketing ser efetivo, é necessário entender o que acontece no consciente do 

comprador entre a chegada do estímulo externo até a decisão da compra. 

 

Quadro 4 - Modelo de estímulo e resposta 

 

 

Fonte: adaptado de Kotler (2000) 

 

Em concomitância com Kotler (2000), Maximiano (2011) defende que o processo de 

decisão de uma compra se inicia com uma necessidade ou interesse, seguido pela busca de 

informações sobre a compra, a análise das alternativas, a compra em si e finaliza na análise 

dos resultados daquela compra. 

No início do processo, o reconhecimento do problema ocorre quando um comprador 

fica ciente da diferença entre o estado desejado e sua condição atual. A velocidade desse 

reconhecimento pode ser rápida ou lenta. É possível que uma pessoa tenha um problema ou 

necessidade, mas não tenha consciência disso até que o marketing desenvolva isto. Desta 

forma, é possível despertar o reconhecimento desses problemas ou necessidades através do 

uso de propaganda, embalagens e outros artifícios. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Depois de identificada esse problema ou necessidade, o consumidor inicia sua busca 

por informações, ou seja, “a busca pré-compra começa quando o consumidor percebe uma 

necessidade que pode ser atendida pela compra e consumo de um produto”. (KANUK, 

SCHIFFMAN; 1997) 

Em uma busca interna, os compradores pesquisam na memória informações sobre 

produtos que possam resolver o problema. Se não forem suficientes, inicia-se uma busca 

externa, podendo ser através de comunicação com os grupos de referência, comparando 

marcas e preços disponíveis e fontes públicas (PRIDE, FERRELL; 2015).  

 De maneira geral, o consumidor recebe a maior parte das informações sobre um 

produto por meio de fontes comerciais, que incluem propaganda, vendedores, representantes, 
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embalagens e mostruários. A quantidade relativa e a influência dessas fontes de informação 

variam de acordo com a categoria de produtos e as características do comprador.  (KOTLER, 

2000) 

Para Kotler (2000), após coletar as informações necessárias, os consumidores podem 

avaliar as alternativas de diversas formas. Os modelos mais atuais tratam o processo de forma 

cognitiva, ou seja, o consumidor forma julgamentos principalmente em uma base racional e 

consciente.  

Para Schiffman e Kanuk (2009), fazer uma seleção a partir de uma amostra de 

marcas (ou modelos) possíveis ajuda a simplificar o processo de tomada de decisão, ou seja, o 

consumidor determina, entre diferentes marcas, as que têm sua preferência e a partir delas 

determina os critérios que serão utilizados para avaliar cada marca.  Kotler (2000) 

complementa que o consumidor desenvolve uma série de crenças baseadas em como cada 

marca se posiciona em relação à cada critério. O conjunto dessas crenças relativas a uma 

marca compõe a imagem da marca. 

Caso o consumidor não encontre nenhuma variável que o leve à desistência inicia-se 

a próxima etapa do processo. Kotler e Armstrong (2007) indicam ainda que o modo como os 

consumidores avaliam as alternativas de compra depende de suas características pessoais e da 

situação de compra. 

No próximo estágio, o de decisão de compra, a maneira como os consumidores 

escolhem é fortemente influenciada por todas as etapas anteriores do processo de decisão. 

(MOWEN, MINOR; 2003) 

Na quarta etapa do processo, consumidor escolhe adquirir o produto ou marca como 

resultado da análise das alternativas. Entretanto, a disponibilidade do produto pode influenciar 

a marca que será a comprada no final porque, caso a marca escolhida esteja indisponível no 

momento e o comprador não esteja disposto a esperar, ele poderá escolher a marca 

classificada em segundo lugar. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

A decisão de um consumidor de modificar, adiar ou rejeitar uma compra é altamente 

influenciada pelo risco percebido. O grau de risco percebido varia de acordo com o montante 

de dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos atributos do produto e o nível de 

autoconfiança do consumidor. Os consumidores desenvolvem hábitos para reduzir o risco, 

como evitar as decisões, buscar informações com amigos, dar preferência à marcas 

nacionalmente conhecidas e à garantias. (KOTLER, 2000) 
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Para adquirir produtos que satisfaçam suas necessidades atuais e futuras, os 

consumidores entram em diferentes processos de tomada de decisão. Na tomada de decisão 

limitada, as pessoas compram produtos ocasionalmente ou de marcas não familiares em uma 

categoria de produtos que já lhes é familiar e exige mais tempo para coleta de informações e 

deliberação. Já na tomada de decisão estendida, o processo de decisão torna-se um pouco 

mais complexo. Acontece no caso de itens com alto envolvimento, desconhecidos, caros ou 

adquiridos com pouca frequência. O comprador usa muitos critérios para avaliar marcas 

alternativas e gasta muito tempo buscando informações e decidindo antes de fazer a compra. 

A compra por impulso não envolve planejamento e resulta de um desejo forte de comprar 

algo imediatamente.  (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Assael (1987) destaca quatro tipos de comportamento de compra do consumidor 

baseados em seu grau de envolvimento e o grau de diferença entre as marcas. São eles: 

- Comportamento de compra complexo: adotado pelos consumidores quando 

estes estão altamente envolvidos em uma compra e conscientes das diferenças 

entre as marcas. Nele, primeiro o comprador desenvolve crença sobre o 

produto, depois desenvolve atitudes sobre o produto e, por último, faz uma 

escolha refletida. Esse comportamento é normalmente identificado em compras 

de produtos caros, realizadas com baixa frequência e que envolvem algum 

risco. 

- Comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida: existe um alto 

envolvimento por parte do comprador, podendo ser este pelo fato da compra 

ser cara ou envolver risco, entretanto ele vê pouca diferença entre as marcas.  

Nesse caso, a compra pode ser feita com certa rapidez dependendo do bom 

preço ou da conveniência da compra e o comprador pode adquirir crenças e 

atitudes após ela, conhecendo melhor a marca escolhida e/ou ouvindo coisas 

favoráveis a respeito das outras marcas. 

- Comportamento de compra habitual: ocorre em compras com baixo 

envolvimento e ausência de diferenças significativas entre as marcas, 

normalmente envolvendo produtos de baixo custo e que são comprados com 

frequência. O processo de compra começa com crenças de marca formadas por 

aprendizagem passiva (anúncios, propagandas), seguido pela compra, podendo 

ou não ter uma avaliação da escolha feita. 
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- Comportamento de compra em busca de variedade: situações de compra com 

baixo envolvimento, mas com diferenças significativas entre as marcas. A 

troca de marcas ocorre com frequência e principalmente pela variedade que 

existe entre elas. 

Cada compra possui aspectos diferenciados em relação ao comportamento do 

consumidor. As decisões podem ser mais ou menos complexas, envolvendo necessidade de 

mais ou menos informações e de maior ou menor envolvimento por parte do consumidor. 

(MORSCH, SAMARA; 2005) 

Para Pride e Ferrell (2015), a quantidade de esforço que os compradores despendem 

ao resolver problemas variam dependendo da natureza do produto e um grande determinante 

sobre que tipo de processo empregar na tomada de decisão depende do nível de envolvimento 

do consumidor. Este nível tende a ser maior para itens mais visíveis e mais caros, como 

imóveis, eletrônicos e automóveis. Produtos de baixo envolvimento são mais baratos e tem 

menos riscos sociais associados. A maioria dos consumidores tem um envolvimento 

duradouro com poucas atividades ou itens.  

Complementam Morsch e Samara (2005) que o envolvimento é o grau de 

preocupação e cuidado que o consumidor emprega na decisão de compra. Refere-se ao nível 

em que uma determinada compra está voltada ao ego ou ao valor e quanto mais uma compra 

está ligada à autoimagem da pessoa, mais envolvida ela estará no processo de decisão.  

Schiffman (2009) também relaciona os tipos de consumo e de decisões às compras. 

Como o autor menciona, se todas as decisões exigissem um grande envolvimento por parte do 

consumidor, esse não teria muito tempo restante para outras atividades. Ao mesmo tempo, 

caso as compras fossem simples e diretas, se tornariam entediantes e sem novidades. 

Por fim, a compra acontece e a última etapa do processo de decisão de compra é a de 

avaliação pós compra. Nesse estágio, o comprador avalia o produto para verificar se seu 

desempenho real atende aos níveis esperados. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Existem três possíveis resultados dessas avaliações: a) o desempenho real atende as 

expectativas levando a um sentimento neutro; b) o desempenho supera as expectativas, 

causando o que se conhece como a não confirmação positiva das expectativas (que leva a 

satisfação); e c) o desempenho fica abaixo das expectativas, causando a não confirmação 

negativa das expectativas e insatisfação. (KANUK, SCHIFFMAN; 1997).  

Se um produto não atende as expectativas o consumidor fica desapontado e, de forma 

contrária, se atende ou ultrapassa suas expectativas, este fica satisfeito e encantado. Enquanto 
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um cliente satisfeito compartilha, em média, com três pessoas sua boa experiência com o 

produto, um cliente insatisfeito queixa-se com onze. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007) 

Para Cobra (1997) satisfazer a necessidade do consumidor significa descobrir não 

apenas o que ele quer ou deseja para saciar suas necessidades, pois, a grande maioria das 

pessoas não sabe exatamente o que quer. A satisfação da compra está ligada a certas 

sensações que o consumidor imagina estar satisfazendo suas necessidades. 

Conforme aumenta a satisfação do consumidor por um determinado produto e ele é 

comprado novamente, há uma diminuição na busca de informações acerca de marcas 

alternativas. Estudos revelam que os consumidores que se sentem satisfeitos com uma 

determinada marca, e possuem um alto compromisso com a mesma, dificilmente mudarão 

para marcas rivais apesar dos esforços dos concorrentes (KANUK, SCHIFFMAN;  1997).  

Segundo Kanuk e Schiffman (1997), os declínios na fidelidade à marca também se 

atribuem ao aumento da propaganda comparativa, ao crescente direcionamento a nichos de 

especialidade e à crescente diversidade dos clientes. Nesse contexto, estudar formas de criar 

estímulos de necessidade nos consumidores através de estratégias de marketing, como por 

exemplo, através do marketing digital, torna-se fundamental.  

 

2.3 MARKETING DIGITAL 

Para muitos negócios, engajar-se em atividades de marketing digital e online é 

essencial para manter as vantagens competitivas. É cada vez mais frequente que pequenas 

empresas usem mídia digital (mídia eletrônica, disponível via computadores, smartphones, 

tablets e outros dispositivos digitais) para desenvolver estratégias a fim de alcançar novos 

mercados e acessar canais de comunicação baratos. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

O marketing digital possui o mesmo conceito e foco do marketing tradicional. A 

diferença está no relacionamento com o cliente e nas ferramentas que são utilizadas, as quais 

podem ser blogs, web sites, mídias sociais, E-commerce. Ele se refere ao marketing 

tradicional utilizado através de dispositivos eletrônicos e todos os recursos disponibilizados 

por ele quando conectado à internet.  

Para Souza (2014), esse marketing consiste em usar tecnologias da informação 

baseadas na internet (e todos os dispositivos que permitam seu acesso) para realizar 
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comunicação com intenção comercial entre uma empresa e seus clientes ou potenciais. A 

internet coloca as empresas a disposição dos clientes com apenas um clique. 

O marketing digital surgiu como um meio de ações para viabilizar de forma mais 

segmentada os métodos de comunicação realizados pelas empresas, onde se consegue, através 

da internet, novos caminhos para a divulgação de produtos e serviços, abrindo oportunidades 

para a conquista de mais clientes, bem como aumentar sua rede de relacionamentos. 

(SEGURA, 2009) 

Ele permite que as empresas aprimorem o relacionamento com seus clientes, pois a 

utilização de ferramentas de comunicação digital, como o e-mail marketing, ou então 

estratégias interativas, como fóruns ou enquetes, proporcionam uma aproximação dos 

usuários com a empresa e familiarização com os produtos/serviços. É o primeiro passo para a 

compra. (MORAES, 2006)  

Para Caro (2010), entendê-lo é fundamental para compreender o processo decisório 

do consumidor, pois é dele que serão gerados todas as sensações, desejos e até o 

reconhecimento do problema que impulsionará o indivíduo a realizar a compra ou não. A 

realização de um marketing digital eficiente é fundamental para delimitar e impulsionar 

seguidores e consumidores.  

Solomon (2011) afirma que ele possui uma maior capacidade de segmentação, 

praticidade e comunicação personalizada, sendo bem mais econômico em comparação com as 

ações de comunicação convencional. É interessante compreender que o marketing digital se 

diferencia do marketing tradicional principalmente porque ele usa a internet como forma de 

interação e relacionamento com o seu público-alvo e não como meio de comunicação em 

massa.  

Segundo Kotler (2000), a Internet introduziu fatores facilitadores na vida dos 

consumidores e das empresas, identificando que, através dela, os consumidores podem obter 

diversas informações (marcas, custos, preços e características sem dependerem do vendedor), 

tirar dúvidas, consultar experiências de outros consumidores, desenhar a oferta que pretendem 

e comprar a qualquer hora e em qualquer lugar.  

Para que um marketing digital seja eficiente, é necessário compreender que todos 

esses fatores tornam o comportamento do consumidor peculiar quando encontra-se no meio 

digital. Segundo Vaz (2005), o bom e velho marketing continua valendo, no entanto, precisa 

adaptar conceitos e rever paradigmas. Existem diferenças entre o comportamento do 

consumidor virtual e o do consumidor do marketing tradicional. 
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O consumidor virtual é aquele que utiliza a internet para comprar produtos e 

serviços. Esse consumidor adquiriu capacidades como: busca global por soluções (produtos e 

serviços), comparação rápida entre as opções disponíveis, facilidade de encontro de 

informações adicionais sobre o produto e leitura de opiniões de outros usuários que já 

compraram determinado produto ou serviço. (GAO, 2005)  

Com a internet, os usuários têm a capacidade de filtrar diretamente o assunto que 

desejam, assim, apresentam pontos importantes, como a agilidade e a flexibilidade. Além 

disso, a internet também influencia o comportamento de compra dos consumidores fora dela 

uma vez que disponibiliza grande quantidade de informações a respeito dos produtos. 

Os consumidores têm maior capacidade de controlar a informação que veem, assim 

como o nível e a sequência da sua exposição a essa informação. A internet é com frequência 

chamada de mídia puxada (pull midia), já que os usuários decidem que websites vão acessar. 

(PRIDE, FERRELL; 2015) 

Para Segura (2009), a internet apresenta uma série de vantagens quando comparada 

aos canais tradicionais (TV, imprensa, rádio), pois possibilita a interação tanto no sentido do 

consumidor como da organização, é acessível em qualquer momento e em qualquer lugar, é 

dinâmica e permite que as pequenas empresas alcancem clientes em todo mundo, podendo 

expandir seu negócio a nível global. 

Um dos maiores erros que um profissional de marketing pode cometer ao se envolver 

com o marketing digital é tratá-lo como um canal tradicional. A mídia digital oferece uma 

nova dimensão ao marketing, a qual deve ser considerada ao preparar as estratégias de 

marketing da empresa. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Pride e Ferrel (2015) consideram como características do marketing digital: 

- Endereçabilidade: capacidade do profissional de marketing de identificar os 

clientes antes que façam uma compra. 

- Interatividade: a habilidade de os clientes expressarem suas necessidades e 

desejos diretamente à organização em resposta à sua comunicação de 

marketing. 

- Acessibilidade: a capacidade da organização obter informações digitais. 

- Conectividade: habilidade de os consumidores se conectarem com os 

profissionais de marketing junto com outros consumidores. 

- Controle: o cliente consegue controlar a informação que recebe e a exposição a 

tal informação.  
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 É necessário redirecionar a visão de mercado da organização para poder obter 

competitividade e sucesso com essa nova forma de relacionamento. Torna-se necessário 

também planejar de forma eficiente seu posicionamento e suas ações, através da definição de 

estratégias de marketing digital.  

2.3.1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL 

A principal missão o marketing sempre foi fornecer o produto certo, com preço justo, 

no momento certo e no melhor lugar. As corporações devem antecipar as necessidades e 

preferências e, então, adequar seus produtos para alcançá-las. O mesmo acontece ao ofertar 

um produto nas mídias digitais. (PRIDE, FERRELL; 2015)  

Para visualizar as estratégias possíveis e optar pela que melhor se encaixa nos 

objetivos da empresa, é necessário conhecer as formas de comunicação que existem dentro do 

marketing digital.  

1. Rede social é um local de encontro na web para amigos, familiares, colegas de 

trabalho e companheiros que permite aos usuários criar um perfil e se conectar com 

outros usuários para buscar conhecimento, manter contatos e construir uma rede de 

trabalho interligada. Pelo ponto de vista empresarial, as redes sociais também 

oferecem formas de promover suas empresas, produtos e serviços. Algumas usam, 

inclusive, as redes como forma de comunicação entre os departamentos e empregados. 

(PRIDE, FERRELL; 2015) 

a. Instagram
1
: é um aplicativo para dispositivos móveis que possui características 

de rede social e permite o compartilhamento de fotos e vídeos, bem como a 

integração com outros aplicativos.  Entre as suas funcionalidades estão a 

aplicação de filtros, os Stories (vídeos de até 15 segundos que ficam 

disponíveis por 24 horas após a sua postagem), o IGTV (plataforma dentro da 

rede onde é possível postar vídeos de proporção 16:9 - verticais - com duração 

de até uma hora), além das gravações e transmissões de vídeos ao vivo. Dentro 

da rede, existem dois tipos de perfis disponíveis: o pessoal, com 

                                                 
1
 Por ser uma rede social recentemente lançada no mercado, o Instagram carece de fontes e referências 

de estudo. Todas as informações sobre o aplicativo foram retiradas de sites especializados em tecnologia 

(https://canaltech.com.br/empresa/instagram/, www.techtudo.com.br) e no site da própria rede (https://instagram-

press.com/).  

https://canaltech.com.br/empresa/instagram/
http://www.techtudo.com.br/
https://instagram-press.com/
https://instagram-press.com/
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funcionalidades básicas; e o comercial, criado essencialmente para as empresas 

com funcionalidades extras. Dentre elas, estão a possibilidade de patrocinar 

uma postagem para que ela seja vista por mais usuários dentro da rede, a 

obtenção de dados diversos a respeito dos usuários e a venda de produtos. De 

acordo com o próprio Instagram, 85% dos usuários seguem pelo menos uma 

conta comercial e o número de usuários no Brasil é o segundo maior do 

mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. 

Figura 10 - Alguns dados disponíveis para um perfil comercial no Instagram a respeito dos usuários 

que interagem com aquela conta 

 

Fonte: Instagram (2018) 

b. Pinterest
2
: é um mecanismo de descoberta visual para encontrar ideias. Criado 

em 2010, a plataforma consiste em um mural de pastas de imagens que os 

usuários podem criar de acordo com seus interesses. Além de ter seu próprio 

mural, o usuário pode acompanhar o que as pessoas que ele segue no Pinterest 

estão salvando. A maior parte do conteúdo postado na rede social é 

relacionado à moda, decoração e afins, o que atraiu bastante o público 

feminino e empresas voltadas para o setor. Além de compartilhar ideias, a rede 

também permite a criação de um perfil comercial, com acesso a ferramentas e 

mecanismos que ajudam a empresa a aumentar a sua presença na plataforma. 

                                                 
2
 Por ser uma rede social recente,  o Pinterest carece de fontes e referências de estudo. As informações 

a respeito dessa rede social foram todas retiradas do próprio site da empresa (https://help.pinterest.com/pt-

br/guide/all-about-pinterest e https://newsroom.pinterest.com/pt-br).  

https://help.pinterest.com/pt-br/guide/all-about-pinterest
https://help.pinterest.com/pt-br/guide/all-about-pinterest
https://newsroom.pinterest.com/pt-br
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Através de dados divulgados pela própria empresa
3
, essa rede social foi 

considerada a que mais cresceu no ano de 2018, tendo mais de 250 milhões de 

pessoas acessando a plataforma todos os meses. A companhia ainda cita um 

estudo que indica que 98% dos usuários da plataforma testam as ideias 

apresentadas no site e que 92% das 27 campanhas analisadas dentro do 

Pinterest levaram a um aumento positivo nas vendas das respectivas 

organizações. 

c. Twitter: é uma mistura de site de rede social com um microblog que pergunta 

aos visitantes uma única questão: “o que está acontecendo?”. Os usuários 

podem postar resposta de até 140 caracteres, que ficam disponíveis para os 

seus “seguidores” lerem. Ele pode ser usado pelas empresas para melhorar o 

atendimento ao cliente, criar publicidade e promover campanhas, além de 

terem acesso ao que os usuários estão falando na plataforma e poderem utilizar 

isso para alimentar estratégias de marketing. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

2. Blogs são diários baseados na web nos quais escritores editoram e interagem com 

outros usuários da internet. Eles dão controle aos consumidores, às vezes mais do que 

as empresas gostariam, uma vez que os blogueiros podem postar o que quiserem a 

respeito de uma empresa ou de seus produtos. Em outros casos, a resenha positiva de 

um produto postada em um blog pode aumentar bastante as vendas. Portanto, blogs 

podem representar tanto uma ameaça potencial, quanto uma oportunidade.  (PRIDE, 

FERRELL; 2015) 

 

É indispensável que a empresa, antes de iniciar sua estratégia de marketing digital e 

selecionar as ferramentas que estarão dentro desta, identifique seu público-alvo, aqueles que 

utilizarão seus produtos ou terão acesso as suas promoções através da internet, para poder 

oferecer algo que venha de encontro com suas necessidades. 

Para Kotler (2000), quanto mais específica é uma abordagem, quanto mais se 

conhece dos seus consumidores, mais assertiva e eficiente é uma estratégia. Planejando 

adequadamente as estratégias a serem adotadas e implementando-as de forma segmentada os 

custos para conquistar clientes se tornam menores.  

                                                 
3
 Disponível em: https://business.pinterest.com/en/blog/new-measurement-solutions-show-how-

intent-turns-to-action-on-pinterest 

https://business.pinterest.com/en/blog/new-measurement-solutions-show-how-intent-turns-to-action-on-pinterest
https://business.pinterest.com/en/blog/new-measurement-solutions-show-how-intent-turns-to-action-on-pinterest
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Uma das vantagens do marketing digital em relação ao público alvo é a possibilidade 

de adquirir diversas informações a respeito dele para, assim, personalizar cada vez mais os 

produtos e a forma de comunicação da empresa. Um recurso utilizado para isso é chamado de 

Big Data Analytics, definido como o “conjuntos de dados extremamente amplos e que, por 

este motivo, necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes 

volumes” (ALECRIM, 2013).   

O Big Data refere-se a dados volumosos, em um fluxo constante e de forma não 

estruturada. O mais importante é não se deixar deslumbrar com o volume de dados, mas sim 

analisá-los para convertê-los em conhecimento, inovação e valor. Desta forma, é possível 

saber os interesses do consumidor, seus hobbies, trabalho, estilo de vida, entre outras 

informações para que seja possível oferecer o produto certo. Esse recurso pode guiar as ações 

e estratégias de marketing de uma empresa. (DAVENPORT, 2017) 

Além desse recurso, também existem outras teorias para a forma de exercer o 

marketing digital. Uma delas é a teoria dos 8P’s, desenvolvida por Conrado Adolpho em seu 

livro “Os 8P’s do Marketing Digital”, os quais seriam: pesquisa, planejamento, produção, 

publicação, promoção, propagação, personalização e precisão.  

Os consumidores compram um produto ou contratam um serviço quando enxergam 

que isso tem mais valor do que o preço cobrado. Adolpho (2011) acredita em uma estratégia 

virtual em que a primeira etapa consiste no consumidor conhecer a empresa (visto que 

ninguém valoriza aquilo que não conhece), gostar da empresa, confiar na empresa e, por fim, 

comprar os produtos daquela empresa. Vender para o consumidor que já quer comprar os 

produtos daquela organização requer menos recursos e, consequentemente, aumenta o lucro.  

É necessário fazer o consumidor conhecer exatamente o valor que o produto fornece. 

Assim, a empresa evita comentários negativos de consumidores que se sentiram enganados. 

Quanto mais ela mostra os benefícios do seu produto, levanta o problema que o consumidor 

tem e a solução que ela fornece, mostra como será a vida do consumidor depois de consumir 

daquele determinado produto e como será a vida dele sem a sua solução, mais valor seus 

produtos e serviços tem na visão dos consumidores. (ADOLPHO, 2011) 

Adolpho (2011) também defende a criação de uma lista de e-mails da sua audiência, 

ou seja, qualquer pessoa que acompanhe, pelo menos um pouco, a marca em qualquer 

plataforma online. Toda a ação da organização em meio digital deve levar a sua audiência a se 

cadastrar nessa lista de e-mails. Desta forma, a lista é formada por pessoas interessadas pela 

marca, pelo conteúdo que ela fornece ou que já teve qualquer contato com o seu negócio. A 
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partir dela, é possível direcionar a venda dos produtos para um público que tem maior 

probabilidade de virar um consumidor de fato.  

Assim como o método de Adolpho (2011), o Inbound Marketing também usa 

conteúdo relevante como estratégia de marketing digital. Entretanto ele se diferencia de outros 

métodos ao focar na melhoria do negócio e não correr atrás de clientes. Também chamado de 

marketing de atração,  se consolida como uma estratégia de mercado que usa a criação de 

conteúdos e sua distribuição através de blogs, das redes sociais e de campanhas de e-mail 

marketing
4
, a fim de gerar, nutrir e conquistar leads (potenciais consumidores de uma marca - 

pessoas que demonstraram interesse em consumir o seu produto ou serviço). (FROST, 

STRAUSS; 2012) 

Para Nogueira (2014), o Inbound Marketing é conhecido como o “novo marketing”, 

pois se baseia em ganhar o interesse das pessoas e fazer com que esses potenciais clientes te 

encontrem, utiliza a ideia do marketing de entrada. Diferenciando-se assim do marketing 

tradicional, que usa táticas para ir até os potenciais clientes e oferecer a eles os produtos ou 

serviços. 

Em vez de interromper os clientes em suas atividades com ações tradicionais para 

obter a atenção deles para seus anúncios, essa nova estratégia busca a contextualização dos 

conteúdos, redes sociais e técnicas de otimização do mecanismo de busca para concretizar as 

vendas. Segundo uma pesquisa feita pela Yankelovich e associados, 54% dos clientes 

afirmaram que “evitariam produtos e serviços que os esmagam com tanta publicidade”. 

(FROST, STRAUSS; 2012) 

A partir dessas estratégias, decorrer a respeito de um novo conceito, chamado de 

marketing de conteúdo, é fundamental para o sucesso do marketing digital de uma 

organização. 

O marketing de conteúdo é uma abordagem que envolve criar, selecionar, distribuir 

e ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público claramente definido 

com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo. Os profissionais dessa área poderiam 

afirmar que o conteúdo se tornou a nova propaganda e as #hashtags (palavra ou frase 

antecedida pela cerquilha) usadas na distribuição de conteúdo pela mídia social igualaram o 

papel dos slogans tradicionais. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN; 2017)  

Esse termo consiste em uma estratégia de produção de conteúdos de interesse para 

determinado público que auxilie nos processos de consumo e que atraia esse público de forma 

                                                 
4
 Comunicação entre uma empresa e seus consumidores ou potenciais clientes, via e-mail. 
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natural e espontânea. O Content Marketing Institute (2016) descreve como uma abordagem 

estratégica de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e 

consistente para atrair e reter um público claramente definido - e, em última instância, para 

impulsionar a ação do cliente lucrativa. 

Segundo Sebin (2016), são estratégias para criação de conteúdos que têm como 

objetivo informar e solucionar os problemas dos usuários. Em troca, o criador "vende" 

serviços adicionais ou divulga uma marca. O marketing de conteúdo também busca chamar a 

atenção dos clientes e construir uma relação de longo prazo e lucrativa para sua fidelização.  

Welling, Dores e Mallozi (2009) também defendem que, para aumentar a interação 

dos usuários com a publicidade online é preciso levar conteúdo interessante até ele e nunca 

forçá-lo a ver o que ele não deseja. O que o usuário quer é a transparência da marca e 

conteúdo relevante. Ele também precisa sentir-se parte integrante daquela marca, percebendo 

que é ouvido e entendido. Uma maneira é estimulá-lo a produzir conteúdo também.  

Enquanto a mídia digital e o e-marketing (o processo estratégico de distribuir, 

promover e precificar os produtos, descobrindo, dessa maneira, os desejos dos clientes por 

meio da mídia e do marketing digital) têm gerado diversas oportunidades para que as 

organizações interajam com os consumidores, é crucial reconhecer que as mídias sociais 

impulsionam mais os consumidores do que as tradicionais. As pessoas estão criando e lendo 

conteúdo gerado por outros consumidores como nunca. Existe uma forte tendência dos 

consumidores de publicar os seus próprios pensamentos, opiniões, resenhas e confiarem mais 

em outros consumidores do que em corporações. (PRIDE, FERRELL; 2015) 

Com as mídias sociais, os consumidores têm à disposição um grande volume de 

conteúdo gerado por outros usuários, o qual eles consideram mais confiável e bem mais 

atraente do que aquele oferecido pela mídia tradicional. Isso acontece pelo fato desse 

conteúdo ser voluntário e acessado sob demanda, ou seja, os consumidores optam por 

consumir o conteúdo quando e onde querem. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN; 2017)  

Mídias sociais como Twitter e Instagram facultam aos usuários mostrar e 

compartilhar suas experiências como clientes, inspirando outros consumidores da mesma 

classe, ou de uma classe inferior, a buscar uma experiência semelhante. Sites com sistemas de 

avaliação empoderam os consumidores para fazerem escolhas baseadas na sabedoria das 

multidões. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN; 2017) 



62 

 

 

 

A Figura 11 ilustra a porcentagem de empresas que conquistaram seus clientes 

através de mídias sociais e mostra a influência que elas têm no marketing digital das 

organizações. 

Figura 11 - Porcentagem de empresas que conquistam um cliente na mídia social 

 

Fonte: adaptado de Frost e Strauss (2012) 

 

Usar os diversos recursos disponíveis no marketing digital são determinantes para o 

sucesso do marketing das organizações e, consequentemente, para a longevidade delas. 

Através das Redes Sociais, Blogs, WebSites e do uso de estratégias como marketing de 

conteúdo e inbound marketing  é possível otimizar os recursos que devem ser usados para 

efetivar a compra e fidelizar o cliente, melhorando cada vez mais as perspectivas financeiras 

das empresas. Além disso, essas ações têm grande impacto no crescimento das empresas, 

além de guiar o desenvolvimento de novos produtos e a reputação da empresa perante o 

mercado.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 O MERCADO  

Além de pertencer à um estado altamente consumidor de produtos de beleza, Juiz de 

Fora, local onde está situada a empresa, fica na Zona da Mata, a sudeste da capital do estado e 

tem uma localização estratégica, já que está entre os três maiores mercados de consumo do 

Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Colocada na 7° posição no ranking de 

atividade econômica do estado de Minas Gerais, Juiz de Fora tem como mercado forte a área 

de serviços e é considerada um polo universitário: é a sétima cidade de Minas no número de 

alunos de cursos de graduação segundo pesquisa divulgada pela UFJF (2012). Isso faz com 

que o número de festas na cidade, incluindo formaturas, seja relevante e maior do que em 

muitos locais. Uma das evidências desse fato é a empresa Viva Eventos, única do setor de 

eventos do país que se tornou uma franqueadora, ter iniciado sua trajetória na cidade e estar 

presente em 16 municípios atualmente. 

Segundo reportagem da Tribuna de Minas (2018), Juiz de Fora já se firma como polo 

regional de eventos. Apesar da ausência de pesquisas locais que permitam dimensionar o 

setor, quem atua no ramo afirma que a infraestrutura oferecida pela cidade e os preços mais 

baixos em comparação com os grandes centros têm atraído cada vez mais o interesse do 

público de municípios da Zona da Mata e Vertentes, além da região Serrana do Rio de 

Janeiro. Além da crescente demanda externa, a característica de polo estudantil e a vocação 

para o turismo de negócios aumentam as oportunidades das empresas que lidam com o setor 

de eventos. Festas, formaturas, casamentos, feiras, congressos, encontros corporativos, shows 

e eventos que se tornaram tradicionais no calendário da cidade movimentam milhões 

anualmente e aquecem diversos mercados, incluindo o de beleza.  

3.2 A EMPRESA E OS SERVIÇOS 

O MakeArt Studio, fundado pela pesquisadora, iniciou suas atividades em maio de 

2018 e atua no mercado de Juiz de Fora e região prestando serviços de maquiagem e produção 

de cabelo. A empresa conta com uma equipe fixa de três profissionais: a pesquisadora, 

atuando como maquiadora e gestora da empresa; uma esteticista, sendo responsável pelos 

serviços de penteado e escova e uma assistente, responsável pelos agendamentos, contratos e 
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outros serviços administrativos. Existem outras profissionais que atendem como profissionais 

autônomas, sendo contratadas em dias nos quais os horários com as duas profissionais fixas já 

foram esgotados. 

Os principais serviços prestados são a maquiagem social, artística, escovas e 

penteados. Através destes, são oferecidos também pacotes para formandas, noivas e 

convidadas. O tempo de execução de cada serviço é, em média, uma hora. Como a maior 

parte das clientes faz pelo menos dois serviços de uma vez, o tempo de permanência delas na 

empresa é, em média, de duas horas. 

A empresa possui site (www.makeartstudio.com.br) e blog e também faz sua 

divulgação através da plataforma do Instagram e Pinterest. Quanto à gestão, a empresa definiu 

diretrizes, alguns indicadores e metas anuais. A missão é “valorizar a beleza das mulheres 

proporcionando autoestima e autoconfiança através da nossa arte, transformando produções 

de beleza em momentos especiais” e a visão “ser referência em arte e beleza e a melhor 

escolha para produções em Juiz de Fora e região”. Os indicadores que a empresa controla 

atualmente são de faturamento, número de serviços realizados, crescimento nas redes sociais, 

número de atendimentos de formandas e noivas realizados e efetividade das despesas 

planejadas/executadas. São feitas reuniões semanais com a equipe e as atividades e 

responsabilidades mensais estão divididas e são controladas. Entretanto, não há uma 

padronização formal, nem um controle rigoroso de seus processos e estratégias de longo prazo 

definidas.  

3.3 EXPERIÊNCIA DA PESQUISADORA 

Antes de dar início às ferramentas etnográficas, é necessário compreender a 

experiência da pesquisadora com os grupos sociais do estudo para, assim, entender seu viés e 

os questionamentos iniciais.  

Sua principal motivação ao iniciar-se nesse mercado de beleza foi observar a 

insatisfação dos consumidores em relação ao serviços de maquiagem: em muitos casos, ao 

invés de se sentirem melhor após o serviço, as mulheres apresentavam o efeito contrário. Ao 

observar fotos comparativas de “antes da maquiagem” e “depois da maquiagem” e questionar 

algumas pessoas sobre em qual delas a mulher estava mais bonita, muitos consideravam a foto 

do “antes”, quando esta deveria ser a outra já que a maquiagem é usada para valorização. 

Muitas vezes, a grande quantidade de produtos utilizada na pele ficava explícita e o efeito de 
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“ficar mais bonita” era transformado em uma sensação de vestir-se uma “máscara”. Ao longo 

de sua experiência profissional, foram observados muitos questionamentos feitos pelas 

clientes, dentre eles a vontade de terem um efeito mais natural nesses serviços e que 

proporcionem mais conforto à pele. Além disso, manter sua identidade na maquiagem e não 

sentir-se transformada em outra pessoa também é uma necessidade apresentada por grande 

parte das mulheres atendidas. 

Apesar de existirem muitas profissionais que oferecem o mesmo serviço na mesma 

cidade em que a empresa está localizada, muitas clientes afirmam ter dificuldades para 

encontrar um profissional que atenda às suas necessidades. Os motivos que levam os clientes 

a não escolher um profissional ficaram implícitos, entretanto já foram levantados alguns 

fatores: más recomendações, insatisfação ao ver o serviço realizado em alguém conhecido, 

insegurança por não conhecer o trabalho do profissional pessoalmente e não identificação 

com o trabalho apresentado nas fotos em redes sociais. 

Em relação aos motivos que levaram algumas clientes a contratar a pesquisadora 

como profissional, já foram listados: a crença de que ela entende quais técnicas valorizam 

mais cada tipo de rosto, o uso de produtos de qualidade, a indicação de pessoas próximas e 

ficar satisfeita com fotos do mesmo serviço realizado em outras pessoas.  

Entretanto, podem existir fatores além dos aspectos técnicos da maquiagem que 

levam um profissional de beleza a ser contratado. Uma cliente já relatou que uma colega 

marcou a maquiagem do baile de sua formatura com o mesmo profissional que produziu ela 

anteriormente para as fotos do seu convite, mesmo ficando insatisfeita com a durabilidade da 

maquiagem e sentindo desconforto nos olhos.  

Além desses fatores, é importante entender os motivos que levam um cliente que diz 

estar satisfeito com aquele serviço buscar por outros profissionais futuramente para 

fidelização. Alguns clientes já enviaram depoimentos agradecendo e demonstrando sua 

satisfação com o serviço e posteriormente buscaram por outros profissionais.   

A pesquisadora considera que entender os fatores que podem influenciar um 

consumidor a trocar de profissional e conhecer um novo serviço também pode gerar bons 

resultados, considerando que, comparado com outros profissionais, seu tempo de profissão é 

menor e muitos profissionais já têm clientes  

Em relação aos aspectos culturais dos grupos sociais, os grupos sociais relacionados 

podem apresentar maior vaidade e interesse pelos serviços de beleza em relação aos grupos de 

outros lugares do país. Durante uma conversa, em outubro de 2018, com um vendedor de uma 
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loja de uma rede de cosméticos famosa, situada na Avenida Paulista na cidade de São Paulo, 

ele relatou que a mesma loja da empresa situada em Belo Horizonte (em um shopping center 

com um fluxo menor de pessoas) possui vendas iguais ou maiores do que a de São Paulo 

todos os anos.  

 

3.4 PESQUISA DE CAMPO 

Como campo de pesquisa, selecionou-se a própria sede da empresa, local de 

permanência cotidiana da pesquisadora, onde ocorrem a maior parte dos atendimentos e é 

frequentada por um público diverso de mulheres, todas consumidoras dos serviços de beleza. 

Como grande parte das clientes permanecem no local por muitas horas, retornam em outros 

dias da mesma semana e usam o momento do atendimento para conversar sobre assuntos 

pessoais, dificuldades e outras experiências, tornou-se possível estudar o comportamento e 

alcançar os objetivos deste estudo.  

Para dar entrada no campo como pesquisadora, bastou o começo deste estudo para 

compreender os aspectos da etnografia, do estudo do comportamento do consumidor, dos 

fatores que influenciam o consumo e como eles podem ser usados para um marketing digital 

efetivo e, assim, iniciar o processo da observação. É importante lembrar que a pesquisadora 

acompanhou o comportamento das consumidoras durante os serviços que eram executados, 

fez perguntas e conversou sem deixar explícito o que estava sendo pesquisado e, desta forma, 

não induzir o resultado a algo que fosse diferente da realidade. Dessa forma, o papel adotado 

durante o período de coleta de dados foi o de observadora e participante.  

 O período de observação direta e coleta de dados ocorreu de junho de 2019 a outubro 

de 2019, época de grande fluxo de atendimentos da empresa, execução de 548 serviços em 

513 clientes diferentes.  

3.4.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  

3.4.1.1 FASE 1: OBSERVAÇÃO INICIAL 

Conforme aplicada por Barros (2016), esta fase caracterizou-se pelas estratégias de 

observar e ouvir para a obtenção de uma perspectiva geral do campo de pesquisa se atentando 

aos fatores que influenciam o comportamento do consumidor levantados nos itens 1.5 e 2.2 
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deste trabalho. Esse momento de observação era feito quando as clientes visitavam a empresa 

pela primeira vez, seja para assinar um contrato, reservar um horário ou realizar algum 

serviço. A princípio, se analisou o comportamento delas ao entrar na empresa, a postura e o 

estado de espírito (se aparentavam estar felizes, preocupadas, animadas, sérias, aflitas ou 

impacientes). Também eram observados comportamentos de clientes que ainda não haviam 

sido atendidas e estavam conversando com outras pessoas em um ambiente diferente do local 

onde a pesquisadora estava. Como os dois ambientes da empresa, o que a pesquisadora atende 

e o da recepção, são muito próximos, era possível ouvir sem que as pessoas percebessem. 

 Vale ressaltar que o registro das observações eram feitos através de anotações após a 

execução dos serviços (haviam intervalos de 5 à 10 minutos entre alguns atendimentos), 

devido à impossibilidade de registro no momento em que as situações aconteciam.  

3.4.1.2 FASE 2: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Com o início do atendimento das clientes, a participação se dava ao realizar as 

primeiras perguntas referentes aos serviços, as quais eram: “Existe algo específico que você 

quer?”, “Qual o compromisso do dia?” e “Como você conheceu o meu trabalho?”.  A 

participação nesta etapa teve foco em conhecer melhor as motivações e inseguranças das 

clientes, pensamentos, atitudes, experiências anteriores e aspectos que não estavam claros 

somente com a observação. Foi possível identificar algumas características em comum, assim 

como os fatores que levaram a buscar por aquele serviço/empresa específicos e não pelos 

concorrentes. 

A partir dessas características em comum e de informações sobre as características das 

consumidoras, a participação se tornou mais intensa. Leininger (1985) afirma que nesse 

momento, o observador deve começar com uma participação mais ativa nas atividades e, por 

esse motivo, neste período a pesquisadora fazia mais perguntas e pedia detalhes das situações 

que as clientes relatavam. Por ter um contato direto de pelo menos uma hora com cada cliente, 

a pesquisadora conseguiu extrair informações cada vez mais detalhadas ao longo do 

atendimento. Era possível fazer perguntas mais específicas como “porquê você se sentiu 

daquela forma quando contratou aquele profissional?” e identificar quais valores aquela 

cliente enxerga no serviço executado. Enquanto conversava com as clientes atendidas, a 

observação continuava no ambiente e com as outras clientes que estavam aguardando o 
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atendimento ou sendo atendidas por outras profissionais. Essa fase teve duração aproximada 

de três meses.   

3.4.1.3 FASE 3: OBSERVAÇÃO REFLEXIVA 

Esta é a última fase da observação e, para Leininger (1985), é quando o pesquisador 

avalia e sintetiza o total das observações, para obter um quadro representativo dos dados para 

poder relatá-los claramente. Nesse momento foi iniciada a montagem do mapa de empatia 

para sintetizar as informações coletadas. Além dos dados coletados qualitativamente através 

da participação e observação, surgiu a necessidade de uma nova estratégia: uma pesquisa 

quantitativa - com o objetivo de esclarecer, complementar e confrontar os dados observados 

em campo.  

3.4.1.4 PESQUISA QUANTITATIVA 

  A pesquisa foi elaborada com o intuito de complementar os itens de “o que o 

consumidor fala e faz” do mapa de empatia, além de auxiliar na criação das estratégias de 

marketing e priorização dos fatores mais relevantes. Para a montagem das perguntas, foram 

levantados os fatores de influência observados, as dores latentes, os pensamentos, as 

inseguranças e as motivações coletadas nas fases anteriores através da observação 

participante. Além de analisar a relevância dos fatores, identificar possíveis itens não 

observados e complementar a análise qualitativa, a pesquisa buscou atingir um público além 

daquele consumidor direto dos serviços da empresa, visto que a observação e participação só 

foi feita com esse público. A coleta foi feita através de um formulário online, disponibilizado 

entre os dias 16/10/19 e 21/10/2019 no perfil do Instagram da pesquisadora, através de um 

link nos stories. Além disso, familiares e amigos também divulgaram a pesquisa. Foram 

coletadas 370 respostas de potenciais consumidores e clientes da empresa, o que permitiu 

conhecer ainda mais este mercado-alvo e elaborar estratégias que estejam alinhadas com os 

requisitos dessas pessoas. 
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4. RESULTADOS 

Após os 5 meses de pesquisa aplicando os passos descritos no capítulo anterior, 

diversas características referentes ao público alvo puderam ser analisadas, assim como 

aspectos culturais e da personalidade de cada mulher. É importante ressaltar que, para 

preservar a identidade de todas as clientes participantes deste estudo, foram colocados nomes 

fictícios. 

Além de analisar o comportamento, a pesquisa também permitiu identificar o mercado 

potencial e o mercado-alvo da empresa. O mercado potencial é formado por mulheres de 

todas as idades de classe média a alta a partir da percepção da pesquisadora; o mercado-alvo 

restringe às idades entre 15 e 35 anos, período em que as oportunidades festivas são mais 

intensas, a exemplos de festas de 15 anos, eventos universitários e casamentos.  

A partir da análise foi verificado que, apesar das inseguranças variarem conforme a 

idade, as motivações para a contratação do serviço eram semelhantes: a busca por algo que 

valorizasse a beleza de cada uma, fortalecesse a autoconfiança e proporcionasse bem-estar 

durante e após a realização do serviço.  

Durante o período de observação, era possível identificar que muitas clientes 

chegavam no local empolgadas, ansiosas e felizes pela experiência que viria naquele 

momento. Muitas comentavam sobre as postagens de antes e depois
5
 divulgada nas redes 

sociais da empresa e diziam querer experimentar estas transformações. 

Foi visto que o desejo de se sentir bem e a elevação da autoestima são grande 

motivadores para a contratação do serviço. Em dias especiais, Luiza, 23, disse: “preciso me 

sentir maravilhosa, melhor do que em todos os outros dias para conseguir aproveitar a festa”. 

Ana, 25, também afirmou: “depois que comecei a fazer maquiagens profissionais, não consigo 

parar. Minha própria maquiagem não faz eu me sentir tão bonita e tão bem”. Afirmações 

como essas foram observadas durante quase todos os atendimentos no qual a pesquisadora 

participava perguntando “você gosta de maquiagem?”.  

Quando perguntado o motivo por buscarem aquela profissional, grande parte das 

respostas ficavam divididas entre “através do Instagram”, “vi a maquiagem que você fez em 

uma amiga” e “uma pessoa conhecida me indicou”. Nem sempre a pessoa conhecida tinha 

feito o serviço, às vezes a indicação era feita somente por conhecer na internet. Das clientes 

                                                 
5
  Postagem com uma comparação de fotos da mesma pessoa antes da maquiagem e depois da 

maquiagem. 
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que respondiam ter conhecido a empresa através do Instagram, muitas relataram ter 

conhecido através da Influenciadora Digital parceira da empresa, do campo de pesquisa da 

plataforma e de outras usuárias que divulgaram o serviço.  

Muitas clientes relataram ter recebido indicações de diversas profissionais, mas 

selecionaram a empresa pela naturalidade do serviço. Rafaela, 23 anos, afirmou “eu escolhi 

vocês porque vocês não transformam a pessoa em outra, mesmo com a maquiagem continua 

sendo ela ali”. Outro ponto muito abordado era o conhecimento de maquiagem que a 

pesquisadora apresentava nas redes sociais. Andrea, 25 anos, disse que “dá pra ver que você 

sabe fazer maquiagem para valorizar cada tipo de olho e, como o meu é um pouco torto, te 

procurei”. Alinhado com essa afirmação, também era abordado a vontade de ter algo 

personalizado. Júlia, 27, falou que vê muitas profissionais fazendo a mesma coisa em todo 

mundo e que esperava encontrar algo personalizado, feito só pra ela, naquela empresa. 

Uma característica comum entre todas as idades era a auto cobrança e visão crítica que 

elas tinham com elas mesmas: quando perguntado se havia algo específico que elas queriam, 

na maior parte dos casos as respostas eram “quero que afine o meu rosto”, “meu nariz é 

grande”, “minha pele é ruim”, “meu olho é pequeno”, “meu rosto é torto”. Eram raras as 

vezes que era citado por elas uma característica positiva que elas buscavam valorizar: o foco 

inicial era sempre disfarçar um defeito percebido por elas, muitas vezes algo sutil e que nem 

era visto pela observadora. 

 Além disso, durante o mesmo questionamento inicial, foi visto que todas as clientes 

que iniciavam as considerações por afirmações negativas, do tipo “não quero isso” ou “não 

gosto quando fazem isso”, declaravam no meio do atendimento terem passado por 

experiências ruins com serviços semelhantes executados por outras profissionais. Quando 

investigou-se os detalhes dessas experiências, grande parte afirmou terem sido ruins por não 

corresponderem ao que elas haviam pedido anteriormente, nem sempre pelo serviço ter ficado 

ruim de fato. Além disso, a pressa na hora de realizar o serviço, o uso de produtos sem 

qualidade - não serem importados segundo a percepção das clientes - e um serviço sem 

durabilidade foram apontados como pontos dessas experiências ruins. Grande parte dessas 

consumidoras reclamou não terem “se sentido especiais”, terem sido atendidas de forma 

“rápida” quando na verdade buscavam por algo com mais capricho. Essas consumidoras 

apresentavam estar mais apreensivas durante o atendimento. 

As clientes que não especificaram algo que elas não queriam que fosse feito, também 

não relataram terem passado por experiências ruins com o mesmo serviço.  
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Em relação às idades, durante o atendimento de mulheres com mais de 40 anos, 

abordagens sobre querer o “rejuvenescimento” com o serviço era comum. Nessa faixa etária, 

experiências ruins anteriores eram sempre relacionadas às linhas do rosto que não tinham sido 

disfarçadas e sim ressaltadas. Apesar disso, essas consumidoras apresentavam menos 

ansiedade, mais confiança e menos preocupações: não eram feitas muitas especificações para 

o serviço. 

Em contrapartida, o público referente às idades entre 18 e 25 anos era mais exigente: 

foram identificadas mais inseguranças, mais ansiedade e mais expectativas. O comportamento 

variava muito com a personalidade: enquanto muitas clientes diziam “pode fazer o que você 

quiser, confio no seu trabalho”, outras apresentavam inseguranças, pedindo sugestões para 

outras pessoas que estavam na empresa. Ao final do serviço, muitas mulheres se mostravam 

satisfeitas, entretanto algumas só se mostravam 100% seguras com a aprovação de outras 

pessoas presentes no local, o que reforça ainda mais a insegurança e necessidade de uma 

aprovação externa. 

Em um momento, foi possível identificar a insegurança e expectativa de uma das 

consumidoras: Bruna, 24 anos, agendou todas as produções de beleza da semana da sua 

formatura na empresa e pediu às colegas da sala que não marcassem lá. Tal fato foi 

descoberto por uma amiga dessas colegas, que esteve na empresa alguns dias antes e relatou 

“a minha amiga queria ter marcado com vocês, mas uma colega da sala já marcou e disse que 

queria exclusividade”. Durante o atendimento da Bruna no MakeArt Studio, foram 

identificadas muitas inseguranças e o receio de ser “ofuscada” por outras formandas.  

A busca pelos serviços também era fortemente motivada pelas características do 

evento que as mulheres iriam posteriormente: Carla, 27 anos, afirmou que raramente busca 

por esses serviços, mas que como todas as mulheres iriam muito arrumadas na festa que ela 

iria, ela teria que ir também. Isso reforça a grande influência da cultura no comportamento 

desse público-alvo. Apesar de buscarem algo personalizado, a necessidade de se adequar ao 

padrão existente foi identificada em diversos momentos. Um deles foi na hora de mostrarem 

as referências de maquiagem para a maquiadora:  fotos de modelos conhecidas, trabalhos de 

outros maquiadores e pessoas famosas, apesar das mulheres dizerem que buscavam algo 

exclusivo. 
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4.1 PESQUISA QUANTITATIVA 

A pesquisa realizada permitiu complementar os fatores do comportamento observados 

no passo anterior e comparar o que os consumidores falam e fazem com o que eles pensam e 

sentem. Ela foi preenchida por 370 mulheres, das faixas etárias dispostas na Figura 12. É 

importante destacar que a aplicação de um questionário por meio da página da empresa em 

uma rede social permitiu o acesso mais abrangente ao mercado potencial, diferente do que 

ocorreu na pesquisa etnográfica realizada, mais direcionada aos clientes já conquistados. 

 

Figura 12 - Divisão de idades das respondentes da pesquisa 

 

Fonte: da autora (2019) 

 

Das respondentes apenas 6% afirmaram nunca ter contratado um serviço de 

maquiagem profissional. Dentre o restante, a grande maioria (70%) afirmou já ter feito o 

serviço em ocasiões na qual eram convidadas de festas, enquanto 45% das respondentes 

disseram ter contratado o serviço para a própria formatura e 12% para o próprio casamento. 

Sobre a frequência, quase metade afirmou que são raras as vezes que contrata o serviço, 

enquanto 8% afirmou fazer maquiagem profissional mais de 6 vezes por ano. Foi identificado, 

através das análises qualitativas e como disposto na figura 13, o comportamento de compra 

complexo, aquele semelhante ao adotado em compras de produtos caros, realizadas com baixa 

frequência e que envolvem algum risco (ASSAEL, 1987): as consumidoras estão altamente 

envolvidas com os serviços de maquiagem, pesquisam sobre eles, pedem indicações e estão 

conscientes das diferenças entre os profissionais. A escolha pelo profissional é feita de forma 

consciente e reflexiva, após as crenças e atitudes sobre o serviço serem estabelecidas.  
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Figura 13 - Frequência de contratação do serviço de maquiagem profissional 

 

Fonte: da autora (2019) 

 

Sobre o levantamento dos fatores considerados mais importantes pelos respondentes 

na hora de selecionar um maquiador (Figura 14), estão a divulgação do trabalho dele nas 

redes sociais (71%) e o trabalho dele sendo feito em alguém próximo/conhecido (54,1%). 

Esse resultado ressalta ainda mais a influência da mídia e do convívio social sobre a escolha 

das consumidoras, enquanto o preço, a experiência do maquiador e o nome/fama dele ficam 

em segundo plano. Além disso, é possível verificar que existe, de fato, uma influência do 

marketing digital no comportamento de compra das consumidoras muito maior do que a do 

marketing tradicional. É a partir dele que elas conhecem o serviço, verificam se seus pré-

requisitos são atendidos através das fotos de trabalho publicadas e realizam a contratação do 

serviço. 

Figura 14 - Principais fatores analisados ao contratar um maquiador profissional 

 

Fonte: da autora (2019) 
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Em relação aos motivos que levariam os consumidores a não contratar um maquiador, 

estão como mais relevantes “más indicações ou experiências ruins de pessoas conhecidas” e 

“acabamento ruim e excesso de produto”. Sobre estes, 75% dos respondentes consideraram 

esses fatores extremamente relevantes. A não identificação com o trabalho do profissional 

também foi considerada um fator muito relevante por 77% dos consumidores. As formas de 

pagamento, localização do atendimento e falta de experiência do maquiador ficam em 

segundo plano, com 45% dos consumidores classificando como baixa ou sem relevância. 

Quanto à falta de personalização dos serviços, 21% consideraram pouco relevante enquanto 

79% das pessoas ficaram divididas entre relevante (26%), muito relevante (26%) e 

extremamente relevante (27%).  

Como uma oportunidade de estratégia de marketing, está a resposta à pergunta sobre 

experiências ruins com outros profissionais: 66% das pessoas afirmaram já terem tido alguma. 

Sobre os motivos disso ter acontecido, estão como mais apontados as consumidoras não terem 

se sentido mais bonitas após o serviço (34,6%), o acabamento do serviço ter ficado ruim 

(31,1%) e o profissional ter executado algo diferente do que foi pedido (19,2%). 

 

4.2 ANÁLISE GERAL DOS FATORES QUE INFLUENCIAM OS CONSUMIDORES 

Com a soma das pesquisas qualitativas e quantitativas apresentadas acima, foi possível 

identificar os fatores que mais influenciam o público-alvo da empresa em estudo e confrontar 

a relação dos pensamentos e sentimentos das consumidoras com o que elas fazem e falam. 

Enquanto elas falam querer algo personalizado, internamente existe uma grande necessidade 

de aprovação externa, muitas vezes realizada através da aproximação de uma referência 

externa. Em relação aos outros aspectos observados, ambas pesquisas convergem para um 

mesmo ponto: a compra extremamente reflexiva e consciente, a relevância das indicações de 

pessoas próximas, a importância da divulgação do trabalho nas redes sociais e a busca por um 

momento de cuidado, de um serviço feito com produtos de qualidade e que transmite 

naturalidade, que não passe a ideia de uma valorização da beleza de forma artificial. 

Com o objetivo de entender melhor os pensamentos e sentimentos dos clientes e 

aprimorar a análise de comportamento, foi elaborado o mapa de empatia disposto na Figura 

19. 
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Figura 15 - Mapa de empatia das consumidoras de serviços de beleza da empresa 

 

Fonte: da autora (2019)  

 

A partir da etnografia por observação participante, foi visto que os fatores culturais 

exercem forte influência no comportamento das consumidoras. O padrão estabelecido pela 

mídia (revistas, televisão e influenciadoras digitais) e as ações das mulheres do convívio 

social das consumidoras têm grande responsabilidade nas atitudes delas. Assim, foi 

identificado que os grupos de referência dessas pessoas são formados pela família, amigas, 

mulheres de convívio próximo e blogueiras/influenciadoras digitais. A influência da mídia, do 

marketing digital e desses grupos de referência se destaca ainda mais na pesquisa qualitativa, 

quando a grande maioria das respondentes afirma que os fatores que fazem um 

maquiador/profissional de beleza ser a primeira opção são as fotos divulgadas nas mídias dele 

e o trabalho dele sendo visto em rostos de pessoas conhecidas. Além disso, existem crenças 

formadas pela cultura local de que as mulheres precisam estar arrumadas em dias e momentos 

especiais. Contratar um maquiador para formaturas, casamentos e aniversários é visto como 

um bom costume pela cultura local. Dessa forma, adquirindo essas atitudes, elas são melhores 

aceitas pela sociedade.  

Com as análises feitas, foi visto que os fatores sociais também são relevantes. A classe 

social e renda, apesar de não terem sido apontadas como relevantes na pesquisa quantitativa 
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quando questionado a importância do preço na contratação do serviço, são primordiais para 

definir o comportamento de compra. No caso da empresa, a maior parte das clientes do estudo 

etnográfico são de classes média à alta. Entretanto, por se tratar de um serviço contratado em 

momentos de realização de sonhos e considerados muito importantes, algumas clientes estão 

dispostas a despender de um valor superior se perceberem um maior valor agregado - o que 

justifica a baixa relevância do preço apontada pelo público-alvo. Assim como alguns autores 

apontaram fatores sociais alinhados com os culturais, ambos se relacionam.  

Em relação aos fatores psicológicos, a personalidade das consumidoras exerce forte 

influência. Quanto mais vaidosas, mais estão dispostas a contratar os serviços mesmo para 

ocasiões menos importantes. Além disso, a insegurança também guia o comportamento de 

compra - quanto menor é a autoconfiança e mais defeitos e assimetrias a pessoa enxerga em sí 

própria, mais disposta a “terceirizar” sua produção a mulher está. Isso pode se relacionar com 

a hierarquia das necessidades de Maslow (Figura 9), visto que uma maior insegurança pode 

fazer com que as necessidades de estima desçam de nível na pirâmide e se alinhem com 

necessidades mais básicas, como as sociais. A sensação de bem-estar, necessidade de se sentir 

mais bonita, elevação da autoestima e o estímulo ao autocuidado são fortes motivações para a 

contratação do serviço. Muitas vezes, estes também são influenciados pela mídia e pela 

cultura local, o que reforça ainda mais a influência dos costumes, valores e sociedade no 

comportamento dessas consumidoras.  

Como fatores situacionais de influência, estão os eventos nos quais as pessoas são 

convidadas, principalmente no que diz respeito às madrinhas de casamento: por ser um bom 

costume cultural elas irem muito arrumadas, esse convite é quase uma decisão de contratação 

de um profissional de beleza. Alguns fatores pessoais como a idade, o ciclo de vida e as 

mudanças de vida (formatura, casamento, celebrações) também são notáveis, visto que, na 

pesquisa quantitativa, as contratações são feitas para esses tipos de eventos.   

Além desses fatores, algumas características do serviço foram listadas como decisivas 

no comportamento de compra. O acabamento da maquiagem e a identificação com o trabalho 

do maquiador estão diretamente ligados com a percepção de valor. As clientes buscam 

atenção exclusiva no momento da execução da maquiagem, sentir suas expectativas 

entendidas, uso de produtos de qualidade e um serviço de alta durabilidade. A personalização 

do serviço, apesar de ser algo que foi considerado relevante pela grande maioria na pesquisa 

qualitativa e foi muito abordada durante a observação participante como um dos fatores que 

levaram ela àquela profissional, muitas vezes é visada para alcançar um padrão cultural de 
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beleza, mesmo sem elas terem uma clara consciência disso. As mulheres pediam algo 

personalizado para o rosto delas e, apesar de algumas se mostrarem confiantes e não 

apresentarem inspirações externas, a grande maioria mostrava fotos de mulheres de referência 

logo após solicitar algo personalizado. 

Para melhor visualização, todos os fatores foram compilados e apresentados no 

Quadro 5. 

Quadro 5 - Fatores que influenciam o comportamento de compra do público-alvo da empresa 

 

 

Fonte: da autora (2019) 
 

4.3 PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Acompanhar as tendências ditadas pela mídia e influenciadores é um pré-requisito 

para uma estratégia de marketing de sucesso, dado a influência que a cultura imposta por 

esses veículos e grupos de referência têm sobre o comportamento das consumidoras dos 

serviços de beleza. Dar ênfase em experiências positivas de outras clientes, indicações e 

depoimentos cria confiança de consumidores na empresa, aumentando o número de clientes. 

Além disso, focar na sensação de autocuidado, bem estar e autoestima que o serviço pode 

proporcionar, além do uso de produtos de qualidade e na alta durabilidade dos serviços 

também formam uma boa estratégia.  

Em relação ao posicionamento de mercado que a empresa deve ocupar, sugere-se 

adotar uma estratégia de diferenciação (entregar maior valor para os clientes com um produto 



78 

 

 

 

que se destaca perante os concorrentes) para obter vantagem competitiva. Essa diferenciação 

será baseada na naturalidade, momento de bem-estar e personalização do serviço. Desta 

forma, a estratégia de marketing digital deve focar, principalmente, em atribuir valores e 

características exclusivas como as apontadas para aumentar a percepção de valor do cliente 

em relação aos serviços. 

O mix de marketing que poderá ser usado pela empresa como base para o 

planejamento estratégico, projetos e ações futuras está descrito a seguir:   

Produto: serviços de beleza personalizados que proporcionem bem-estar, autoestima 

e autoconfiança, valorizando os traços de cada mulher individualmente. Uso de materiais de 

qualidade (importados), alta durabilidade e acabamento natural, sem transformar a pessoa em 

outra. Momento de felicidade e de “se sentir bem”.   

Praça: estúdio atual. O ambiente deve ser aconchegante, calmo e que proporcione, 

juntamente com o serviço, o momento de bem estar. 

Preço: O preço não é uma questão muito sensível para o mercado da empresa e os 

concorrentes não oferecem facilidades de pagamento. Logo, é interessante diversificar as 

formas de pagamento mas sem promoções nos meses de muito movimento. Valores 

promocionais nos meses de menor movimento (poucos eventos de casamentos, formaturas) 

são válidos. O preço dos serviços deve ser diferenciado para cada cliente, visto que o valor 

agregado na produção para noivas, formandas e uma convidada de festa são muito diferentes.  

Promoção: anúncios no site da empresa e em redes sociais divulgando experiências 

de clientes, depoimentos e resultados dos serviços (antes e depois). Enfatizar a sensação de 

bem-estar e autoestima proporcionados pelos serviços, além da personalização e durabilidade. 

Fazer parcerias de divulgação com influenciadores digitais. Criação de e-books voltados para 

o público feminino para a captação de leads e direcionamento de anúncios por e-mail.   

Para concretizar a estratégia virtual sugerida por Adolpho (2011), para que os 

consumidores conheçam a empresa, além das publicações que já são feitas nas mídias sociais, 

sugere-se uma estratégia de Inbound Marketing através da criação de conteúdo publicado no 

Blog da empresa e divulgado na plataforma do Instagram com temas que atraiam o público-

alvo, como por exemplo cuidados com a pele, dicas que facilitem a organização de festas e 

ideias de produções de beleza. Podem ser convidadas empresas parceiras que atendam à esse 

mesmo público para a criação desse conteúdo, como cerimonialistas, estilistas e fotógrafos. 

Para intensificar a visibilidade da empresa, deve ser usada a plataforma do Pinterest, 

publicando conteúdos de beleza e fotos originais para inspirar e incentivar à produção de 
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beleza das consumidoras. Sugere-se que essas fotos incluam modelos com feições diferentes e 

que se aproximem da diversidade de belezas e características das mulheres para que, assim, as 

consumidoras se identifiquem mais com o trabalho. 

Assim que esse público-alvo conhecer a empresa, a segunda etapa seria, na linha de 

Adolpho (2011), fazê-los gostar dela. Isso pode ser feito através da criação de e-books – feitos 

pela própria empresa ou profissional terceirizado - para download que facilitem o dia a dia 

daquelas consumidoras, principalmente no que diz respeito ao autocuidado. Esses e-books 

poderão abordar dicas de auto maquiagem, passo-a-passo no cuidado de cabelos e indicações 

de produtos de beleza. Para recebê-los, basta o cadastro do e-mail e, assim, é possível criar 

uma lista de e-mails da audiência da empresa. Desta forma, a lista é formada por pessoas 

interessadas pela marca, pelo conteúdo que ela fornece e que já tiveram contato com o 

negócio. A partir dela, pode-se direcionar a venda dos serviços para um público que tem 

maior probabilidade de virar um consumidor de fato.  

Depois que os consumidores conhecem e gostam da empresa, é preciso fazer com que 

eles confiem nela. É nessa etapa que devem ser usados os grupos de referência e a influência 

da mídia: divulgar depoimentos de clientes, fazer parcerias com influenciadores digitais e 

fazer postagens com “antes e depois” reduzem os riscos que os consumidores atribuem àquele 

serviço. Criar uma interação através de um espaço de perguntas e respostas tanto no site 

quanto nas redes sociais também pode aumentar a confiança do público-alvo.  

Por fim, os consumidores irão contratar os serviços oferecidos pela empresa, os quais 

já são apresentados através do site. Acredita-se que, com essa estratégia, a venda será feita de 

forma natural.  

Como o público-alvo se mostrou aberto a experimentar os serviços de concorrentes, 

podem ser criados programas de fidelização que promovam descontos para quem retornar em 

um período de tempo à empresa ou que acumulem algum crédito a partir das indicações que 

fecharem contratações.  A Figura 16 apresenta um resumo com as ações e recursos que a 

empresa poderá utilizar nessa estratégia de marketing digital. 

Figura 16 - Resumo da estratégia de marketing digital proposta 

 

Fonte: da autora (2019) 
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5. CONCLUSÃO 

A partir do estudo teórico sobre marketing, estratégia, comportamento do consumidor 

e marketing digital, estabeleceu-se a metodologia que deveria ser aplicada para estudar os 

fatores que mais influenciam o comportamento de compra do público-alvo e as ferramentas 

que deveriam ser usadas para propor uma estratégia de marketing digital que permita a 

criação de vantagens competitivas no mercado e solidez nos resultados futuros da empresa. 

Foi feito um estudo  com ferramentas etnográficas, o qual contou com a experiência da 

pesquisadora nos serviços e contato prévio com diversas situações que traduzem parte do 

comportamento estudado neste trabalho. Este estudo foi feito em clientes da empresa através 

de um método, já aplicado anteriormente por Barros (2016), chamado Observação 

Participante. A pesquisa quantitativa aplicada após este estudo proporcionou uma análise de 

dados mais ampla, a classificação do grau de relevância dos fatores previamente levantados e 

a elaboração de um mapa de empatia mais completo. 

Das dificuldades encontradas, estão a falta de estudos científicos sobre as redes sociais 

atuais e como o uso delas influencia diretamente no comportamento, a impossibilidade de 

registros durante a observação participante no estudo etnográfico e a percepção de 

sentimentos, inseguranças e características muito intrínsecas dos consumidores.      

Apesar desses desafios, os objetivos deste estudo foram atingidos. Entre eles, está a 

realização da pesquisa etnográfica, que permitiu obter dados a respeito do comportamento 

dos consumidores, sendo esses os fatores que mais os influenciam ao contratar um serviço de 

beleza. São eles, em sua maioria, fatores psicológicos, culturais e sociais, destacando-se pela 

influência dos grupos de referência, padrões criados pela mídia e personalidade no que diz 

respeito às inseguranças, necessidades de estima e vaidade. Além disso, identificou-se que o 

processo de decisão de compra é relacionado com o comportamento de compra complexo, no 

qual os consumidores estão altamente envolvidos e reconhecem as diferenças entre os 

prestadores de serviço - o que enfatiza a importância de uma estratégia de diferenciação bem 

sucedida para a criação de vantagens competitivas e resultados sólidos e crescentes. 

Tal estratégia de diferenciação através do marketing digital, outro objetivo 

específico, foi proposta baseada no mix de marketing e no processo de estratégia virtual que 

consiste no consumidor conhecer a empresa, gostar da empresa, confiar na empresa e, 

posteriormente, contratar os serviços da empresa.  
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Por fim, foi possível alcançar o objetivo geral do estudo, que consistiu em 

compreender os fatores que influenciam o comportamento do consumidor do negócio 

analisado, assim como quais deles são mais relevantes para a decisão de compra, 

contribuindo para competitividade e crescimento da organização. 

Como sugestões de trabalhos futuros estão o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico mais completo, criação de um plano de marketing e de indicadores de desempenho 

para mensurar os resultados da empresa além dos que já existem. 
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