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RESUMO 

Este estudo buscou compreender o comportamento dos consumidores de um produto 

específico comercialmente chamado de “Cesta de Café da Manhã”, bem como as melhores 

formas de divulgação com o intuito de influenciar os consumidores no processo de decisão 

de compra e ter como objetivo final atrair esses potenciais clientes. Para isso, foi realizado 

um questionário quantitativo que mediu o grau de consumo dos potenciais clientes às cestas 

de café da manhã, o que levariam um grupo de potenciais clientes a compra-los, quais as 

mídias mais utilizadas por essa mesma amostra e quais as mídias mais eficientes para a 

divulgação das cestas de café da manhã. A pesquisa ajudou a identificar qual a mídia mais 

eficiente, segundo a amostra utilizada, para influenciar o processo de decisão de compra do 

mercado consumidor que podem ser mais explorados por empresas que ofertem esse 

produto no mercado. Podem ser realizadas novas análises com o intuito de sondar as 

empresas que ofertam esse produto no mercado e os custos de utilização de tais mídias por 

parte destas. 

Palavras-chave: Cesta de Café da manhã, consumidores, mídias, divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aimed to understand the consumer behavior when buying "Breakfast baskets", as 

well as to point out the best selling strategies in influencing costumers‟ choice when 

purchasing Breakfast Baskets. For this, a survey was conducted. The quantitative method 

applied, measured: 1- how much appealing some selling strategies are to buyers of 

Breakfast Baskets; 2- which one is the most successful as a selling strategy for Breakfast 

Baskets. The results of this research helped to understand that media, has a powerful 

capacity to make Breakfast Baskets quite “famous” among customers willing to buy them.  

Based on this study, companies can plan their selling campaign having the results of this 

research as another way to consider the best strategies to be used with the purpose of selling 

their products. Other studies can be carried out in order to produce more advanced and 

broaden results to this research.  

  

Keywords: Breakfast basket, consumers, media, publicit.
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1- INTRODUÇÃO 

 Os serviços de cestas de cafés da manhã são tipos de serviços relativamente recentes 

no mercado e vieram, de um modo inovador, buscar agradar o mercado consumidor cada vez 

mais exigente com uma forma de agregar valor por sua característica peculiar e 

personalizada. 

 Este tipo de serviço pode, muitas vezes, se tornar único para cada cliente o que 

dificulta bastante a continuidade do negócio. Sob este aspecto, as empresas que prestam esse 

serviço possuem desafios para poderem agradar os clientes induzindo-os a novos negócios. 

 Além disso, esse tipo de negócio requer criatividade e uma rede de fornecedores 

confiáveis, pois as formas que são feitas as suas distribuições e o prazo de entrega dos 

produtos podem comprometer toda a cadeia de produção. 

 Sobretudo, por ser um negócio relativamente novo e as empresas serem na sua 

maioria de pequeno porte, as formas de divulgação devem apresentar uma característica 

objetiva e que apresente um custo baixo, devido a própria estrutura das organizações que 

oferecem esse serviço. 

 Torna-se importante a busca das melhores formas de veiculação desse tipo de serviço 

devido a própria importância da comunicação que essas empresas devem manter com seus 

clientes. Isto remete à seguinte questão de pesquisa: Levando em questão o valor do produto 

ofertado quais as formas de comunicação e de divulgação de marketing mais adequadas 

para veicular as cestas de cafés da manhã na percepção de um grupo de potenciais 

clientes desse produto? 

 Vale salientar que a análise deve ser feita, principalmente, na visão dos potenciais 

clientes, pois eles é que vão determinar qual a melhor forma de abordagem deve ser 

realizada para atingir um objetivo eficiente e que traga  

 O objetivo geral deste artigo caracteriza-se por analisar quais as ferramentas de 

divulgação de marketing que mais se adéquam na decisão de compra dos consumidores de 

serviços de cestas de cafés da manhã. 
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 O objetivo específico configura-se por observar o comportamento de uma amostra de 

potenciais clientes referente ao consumo por cestas de cafés da manhã. 

 Existem várias formas de comunicação entre a empresa e os seus consumidores, mas 

as organizações devem verificar quais os meios de comunicação mais eficientes e que se 

enquadram melhor a sua unidade de negócio. Segundo Las Casas (2011, P. 377) “Uma 

empresa poderá contar com um bom produto e um preço adequado. Poderá também ter um 

sistema de distribuição muito bem desenvolvido. No entanto, somente poderá ter um sucesso 

rápido de acordo com a sua capacidade de comunicação”.   

 Além disso, faz-se importante a compreensão do comportamento do consumidor 

tanto no que tange a elaboração da comunicação que a empresa irá realizar com seus 

potenciais clientes como as formas de mídia utilizadas nesse processo. Para Predebon at al. 

(2004) os profissionais de mídia devem dominar a essência de todos os meios disponíveis, 

com o intuito de explorar o que eles possuem de melhor para oferecer em uma veiculação da 

mensagem que deve ser passada aos consumidores. Esse contexto pode, também, ser 

utilizada pelas empresas que irão buscar transmitir sua comunicação para os clientes através 

de mensagens de propaganda ou publicitárias com o objetivo, nesse caso, de atrair novos 

clientes. 

 Além da possibilidade de poder ser utilizada como um estudo de análise para as 

empresas que administram os serviços de marketing e de ferramentas de divulgação, 

podendo estas, compreender melhor esse novo segmento. 

 Adotou-se nesta pesquisa, além da pesquisa bibliográfica de importância ao 

referencial teórico uma pesquisa documental em diversos sitio na Internet identificando as 

suas potencialidades para o fim proposto nesta pesquisa. Em termos práticos foi realizada 

uma pesquisa utilizando a técnica de questionário com a finalidade de sondar como um 

determinado grupo de estudante perceberiam o meio e o produto a ser divulgado, no caso, 

cestas de café da manhã. 

 A presente monografia divide-se em cinco partes, sendo a primeira a introdução, 

onde serão apresentados uma pequena abordagem inicial sobre o estudo realizado. A 

segunda parte apresenta o referencial teórico que abordará todo o suporte teórico e 

referências de estudiosos que deixaram sua contribuição aos estudos analisados. A terceira 

parte contém a metodologia da pesquisa realizada, onde irá explicar sobre o tipo de pesquisa 
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realizada, bem como os dados extraídos dela. A quarta parte trará os resultados obtidos a 

partir da pesquisa realizada. A quinta parte, por último, possui a conclusão do artigo. 

 

2- MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 Muitas pessoas interpretam o marketing como sendo apenas propaganda e uma forma 

de expor ao seu potencial cliente a existência de seu produto ou serviço; mas o marketing 

vai muito além disso, a propaganda e as vendas são alguns dos processos dentro do 

marketing. Não somente vender, a empresa deve buscar criar forte relacionamento e 

interação com seus clientes de maneira a criar vínculos duradouros que trarão bem mais 

resultados do que o velho pensamento de apenas visar o lucro imediato e a busca de vender 

produtos ou serviços de qualquer maneira. 

2.1. Conceito de Marketing 

 De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 4) o marketing pode ser definido como 

sendo um processo em que as empresas buscam criar valor para os clientes construindo 

assim, fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca.  

 Portanto; não basta somente desenvolver mecanismos para vender e “empurrar” o 

produto para o cliente, deve haver um entendimento por parte das empresas sobre quais são 

as preferências e gostos dos clientes. Deve haver, acima de tudo, uma estratégia de 

marketing cíclica onde comece e termine pelo cliente.  

 Para o mestre da administração Drucker ( apud Kotler e Armstrong 2007, p. 4) “o 

objetivo do marketing é tornar a venda desnecessária” e essa definição mostra que a venda 

deve ser interpretada como uma consequência de todos os esforços de marketing realizados 

pela empresa e não a principal ação ou objetivo final proposto pela organização, as 

empresas que pensam dessa forma estão equivocadas e não conseguem desenvolver o 

relacionamento duradouro com o cliente, pois elas formulam produtos e serviços que 

podem não ser àqueles desejados pelos seus consumidores ou formas de abordagem 

inadequadas que certamente trarão retornos negativos a essas instituições. 

    Para Las Casas (2011, p. 3) o marketing consiste por ser uma atividade de 

comercialização que teve a sua base no conceito de troca. Portanto, é indispensável a 

presença do cliente na função de marketing; na verdade essa vertente da administração 

caracteriza-se justamente por lidar com o cliente e interpretá-lo de forma objetiva; buscando 



15 
 

resultados para a organização, mas não somente resultados financeiros e de curto prazo e sim 

resultados de longo prazo e que tenham duração por tempo indeterminado. Outro conceito de 

marketing que podemos citar é o proposto por McCarthy ( 1997 apud Cobra 2003 , p. 6) “O 

resultado da atividade das empresas que dirige o fluxo de bens e serviços desde o produtor até 

o consumidor ou usuário, com a pretensão de satisfazer os consumidores e permitir atingir os 

objetivos das empresas”; esse conceito pode expressar, também, que a função de marketing 

não se restringe somente entre consumidor e empresa, mas em toda cadeia produtiva que parte 

desde o fornecedor de matéria-prima e insumos até o consumidor final; mas passa, também, 

pelos funcionários das organizações e de outros parceiros como instituições financeiras e 

empresas de consultoria. Todos esses stakehoders possuem importância na função de 

marketing e tem uma ligação com os resultados que as organizações buscam principalmente a 

longo prazo. 

 Segundo McCarthy (1997, p. 22-23) o marketing divide-se em micro e macro 

marketing, onde o micro marketing destina-se as atividades destinadas ao objetivo das 

organizações com direcionamento no fluxo de bens e serviços através do entendimento das 

necessidades dos clientes; já o macro marketing seria um processo social dirigido para um 

fluxo econômico de bens e serviço que parte do produtor até o consumidor com o objetivo de 

igualar a oferta e a demanda causando um bem-estar na sociedade. 

 Portanto, podemos identificar o verdadeiro conceito de marketing que se opõe a 

diversas práticas ainda praticadas pelas empresas na sua divulgação e processo de venda de 

seus produtos e serviços. Os conceitos que foram expostos anteriormente, serão considerados 

por esse artigo e ajudarão a formular toda estrutura do trabalho. 

2.2. Mix de Marketing e a teoria dos 4 Os 

 Cobra (2003) explica que a teoria dos 4Ps ou mix de marketing foi desenvolvida pelo 

professor E. J. McCarthy e que consiste em ser um sistema que demonstra a interação entre as 

ferramentas de marketing que seriam o produto, o preço, a praça e a promoção; onde o 

consumidor ficaria no centro e isso levaria a missão de negócio da organização. 

 Kotler e Keller (2012, p. 123), complementam o conceito afirmando que: 

Para entender melhor os efeitos de atividades de marketing específicas, os modelos 

de mix de marketing analisam dados de diversas fontes, como dados coletados no 

varejo, dados de expedição da empresa, dados de determinação de preço e dados de 

despesas com propaganda e promoção. 

  Ambos, porém, consideram os 4p's como referenciais na atuação do marketing. 
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 2.2.1.   Produto 

 Para McCarthy (1997) essa área do marketing cuida justamente do desenvolvimento 

do produto destinado a um certo mercado-alvo. Esse elemento não se restringe a bens 

físicos, podem ser também, um serviço ofertado ou um composto de ambos. 

 Para McCarthy (1997) a criação de novos produtos e a manutenção de produtos 

existentes, são desafios bastante grandes para o marketing e uma boa administração desse 

processo irá determinar de forma significativa o sucesso da organização ao longo de sua 

existência. 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 366) “um produto é tudo o que pode ser oferecido 

a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo”. 

 Para a teoria dos 4Ps, o produto deve ser projetado e comercializado sempre 

conforme as necessidades e desejos dos clientes, de acordo com o que fora estudado. 

2.2.2. Preço 

 Segundo McCarthy (1997) as organizações ao fixarem o preço dos produtos 

ofertados devem observar algumas variáveis como o tipo de concorrência, o custo total do 

composto do marketing, a reação do consumidor e as práticas atuais. 

 O preço possui uma grande importância para um produto. Para Kotler e Keller (2012) 

o preço funciona como o principal elemento que determinará a escolha de compra dos 

consumidores. 

 Para Crúzio (2003) o preço praticado por uma organização deve ser coerente com sua 

missão social. 

2.2.3. Praça 

 Para McCarthy (1997) o canal de distribuição possui uma grande importância na 

estratégia de marketing das empresas, pois é através dela que os produtos chegam até os 

clientes; esse canal pode ser curto e simplificado ou pode ser mais complexo. 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 464) “canais de marketing são conjunto de 

organizações independentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou 

serviço para uso ou consumo”. Algumas empresas utilizam uma estratégia de terceirizar o 
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seu sistema de distribuição, pois prefere maximizar esse serviço a uma empresa 

especializada nessa área. 

2.2.4. Promoção 

 Este composto de marketing será mais detalhado, pois aborda justamente os 

elementos principais trazidos neste artigo que são a comunicação e divulgação de 

marketing. 

 Para McCarthy (1997, p. 230) “promoção é a comunicação da informação entre 

vendedor e comprador potencial ou outros do canal para influenciar atitudes e 

comportamento. O principal trabalho de promoção do gerente de marketing é dizer aos 

consumidores-alvo que o Produto certo está disponível, no Preço certo e na Praça (canal) 

certa”. 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 583) 

[...] a promoção de vendas consiste em um conjunto de ferramentas e incentivo, a 

maioria de curto prazo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior 

quantidade de produtos ou serviços específicos por parte do consumidor ou do 

comércio. 

 Pode-se ver que quanto a esse composto de marketing, os autores de marketing 

possuem vertentes distintas, enquanto um acredita que a promoção é toda forma de 

comunicação orientada para levar o cliente a conhecer e ser persuadido pelo consumo dos 

produtos e serviços de uma certa empresa e fortalecer a marca em suas mentes a outra 

abordagem ver a promoção mais como algo a curto prazo com o intuito de atrair clientes e 

maximizar as vendas. Este trabalho irá considerar o composto promoção como uma 

ferramenta do marketing que trará o objetivo de levar a comunicação ao cliente. 

 Quanto ao objetivo, McCarthy (1997) afirma que uma empresa deve ter em mente o 

que deseja realizar, pois uma promoção eficiente depende disto, portanto promoção deve 

possuir objetivo bem definidos. O autor ainda fala que a promoção possui três objetivos: 

informar, persuadir e lembrar os consumidores-alvo sobre a empresa, bem como seu 

composto de marketing. 

 Na conceituação de McCarthy estes três objetivos promocionais assim deverão ser 

entendidos: 

a) Informar: possui como objetivo a construção de uma demanda primária, ou seja, 
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criar uma ideia completa e geral do produto ao invés da construção superficial 

apenas da marca da própria empresa. 

b)  Persuadir: possui como objetivo a demanda seletiva, que consiste na construção 

de ferramentas e elementos que levem os consumidores a consumirem seus 

produtos criando a demanda para a própria marca da empresa. 

c) Lembrar: possui como objetivo evitar que os atuais clientes venham a ser 

atingidos por ações de marketing das empresas concorrentes e essa ação irá 

consistir em criar ferramentas e elementos que reafirmem a boa escolha dos 

consumidores por seus produtos. 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 583) 

Em geral, as promoções atraem os que estão sempre mudando de marca e que 

procuram, antes de mais nada, preço baixo, valor agregado ou valores adicionais. As 

promoções de vendas dificilmente vão transformar essas pessoas em usuários fiéis, 

embora as induzam a realizar compras posteriores. 

2.3- Comunicação empresarial 

 Segundo Las Casas (2011) a comunicação é a ferramenta ao qual a empresa irá 

buscar divulgar um produto ou serviço e estimular seu público-alvo a compra destes, de 

acordo com este mesmo autor o processo de comunicação possui os seguintes elementos: 

a) Emissor: Responsável pela comunicação da empresa. 

b) Codificação: É o material elaborado e destinado a comunicação com o público-

alvo. 

c) Mensagem: É o próprio conteúdo elaborado que será veiculado através de 

algumas ferramentas como: canais de relações públicas, vendedores ou mídias. 

d) Decodificadores: É a interpretação que os receptores fazem à mensagem.  

e) Receptores: São os elementos que recebem a mensagem com o intuito de serem 

estimulados ao consumo. 

f) Feedback: São as respostas e comentários dos clientes. 

 Para Shimp (2002, p. 31),” [...] comunicação é o processo pelo qual os pensamentos 

são transmitidos e o significado é compartilhado entre organizações e pessoas”. 
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 Já Torquato (2015) faz um comparativo da comunicação com o processo empresarial 

e afirma que ambos são sistemas abertos e como sistema são organizados por alguns 

elementos que são eles: a fonte, o codificador, o canal, a mensagem, o decodificador, e o 

receptor. O mesmo autor declara que o processo de comunicação possui duas etapas, onde a 

primeira que é a transmissão da mensagem e a segunda, de recuperação, necessária para a 

obtenção de um controle da comunicação realizada pela fonte.     

2.3.1 Comunicação de marketing 

 Kotler e Keller (2012) afirmam que a comunicação de marketing é a forma ou 

mecanismo pelo qual a empresa transmite ao seu público-alvo, informações com o objetivo 

de persuadirem e lembrarem, seja de forma direta ou de forma indireta, a existência de seus 

produtos e serviços; bem como tentar tornar a marca mais lembrada na mente dos clientes. 

Vários são os conceitos como será visto a seguir, 

 Para Vasconcelos (2009) a comunicação é uma ferramenta do composto de marketing 

que irá permitir que todas as ações traçadas na estratégia de marketing, serão atingidas pelo 

mercado-alvo e as informações embutidas se tornarão conhecidas pelo público-alvo. 

 Para Galindo (1986, p. 37): 

Comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do plano 

mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem persuasiva 

elaborada a partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo e dos canais que lhe 

servem de acesso, utilizando-se das mais variadas formas para atingir os objetivos 

sistematizados no plano. 

 Segundo Alves e Camarotto (2012, p. 15) 

A comunicação de marketing é um aspecto importante na missão geral de marketing 

e um dos principais determinantes de sucesso de uma empresa. O componente 

comunicação diz respeito ao “P” de promoção, sigla em inglês de promotion. O 

significado da palavra promoção nesse contexto refere-se a promover o produto, a 

marca, a empresa, uma oferta etc. 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 532) 

A comunicação de marketing colabora de diversas formas com os consumidores. 

Eles podem conhecer ou ver como e por que um produto é usado, por qual tipo de 

pessoa, quando e onde; podem receber informações sobre quem o fabrica e o que a 

empresa e a marca representam, e, ainda, podem receber um incentivo ou 

recompensa pela experimentação ou uso. 

2.3.1.1. Mix de comunicação de marketing 

 De acordo com Kotler e Keller (2012) o mix de comunicação de marketing é composto por 

oito formas essenciais de comunicação”: 
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a) Propaganda – qualquer forma remunerada de apresentação e promoção impessoal 

de ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado por qualquer meio 

de comunicação (jornal, rádio, televisão, telefone e outros) 

b) Promoção de vendas – variedade de incentivos de curta duração que visa estimular 

o consumidor a experimentar ou mesmo comprar ou adquirir um bem ou serviço. 

c) Eventos e experiências – atividades e programas que estejam de alguma forma 

relacionados com uma empresa com o intuito de criar interações com os 

consumidores. 

d) Relações públicas e publicidade – uma variedade de programas internos 

direcionados aos colaboradores da empresa visando proteger a imagem da 

organização. 

e) Marketing direto – utilização de meios como correio, telefone, fax, e-mail ou 

Internet para se comunicar com clientes específicos e potenciais. 

f) Marketing interativo – atividades e programas on-line que visam envolver clientes 

atuais ou potenciais aumentando a conscientização, melhorando a imagem e gerando 

vendas. 

g) Marketing boca a boca – comunicação entre pessoas de forma verbal ou escrita 

relacionadas aos méritos ou experiências de compra de bens ou serviços. 

h) Vendas pessoais – interação pessoal com compradores visando apresentar produtos 

ou serviços e estimular as vendas. 

2.3.1.2.Comunicação Integrada de Marketing 

 Kotler e Keller (2012) utilizam uma definição para comunicação integrada de 

marketing exposta pela a American Association Agencies, associação norte-americana de 

agências de propaganda, onde caracteriza-se por ser um planejamento de comunicação de 

marketing que considera, na sua formulação, o valor agregado de um plano abrangente. 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 559) 

A comunicação integrada de marketing é capaz de produzir uma mensagem mais 

coerente e um impacto mais expressivo nas vendas. Ela força a gerencia a refletir 

sobre todas as formas pelas quais o cliente estabelece contato com a empresa, como 

a empresa comunica seu posicionamento, a importância relativa de cada veículo e as 

questões de timing. E, além disso, atribui a responsabilidade a alguém – o que 
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anteriormente não ocorria -; com o objetivo de unificar as imagens e as mensagens 

da marca medida que passam pelas milhares de atividades da empresa. 

 Como visto, a comunicação integrada de marketing é uma importante ferramenta que 

permite com que a empresa, que é a emissora da mensagem, se comunique de forma mais 

eficiente com o os seus potenciais clientes, que são os receptores da mesma mensagem, o 

meio poderá ser uma das oito possibilidades anteriormente mencionados e a mensagem 

deverá estimular e conseguir, com isso, atingir seu principal objetivo a curto prazo que é a 

venda. 

2.4- Estratégias de comunicação em Marketing 

 Os gestores de Marketing possuem grande referencial teórico à sua disposição, assim 

como, estudos das desvantagens de uma dentre outras escolas de aproximar-se dos seus 

clientes. Destacou-se nesta pesquisa a publicidade e a propaganda como estes meios. 

2.4.1- Publicidade  

 Para McCarthy (1997, p. 230) “publicidade é qualquer forma gratuita de apresentação 

impessoal de ideias, bens ou serviços”. 

 Pinho (1990) cita sete tipos diferentes de publicidade que são: 

a) Publicidade produto: Tem como objetivo divulgar o produto, levando o 

consumidor ao seu conhecimento e a compra. O produtor ou fabricante do bem 

que é responsável por sua veiculação. 

b) Publicidade de serviços: Irão buscar vender serviços como bancos, financiadoras 

e seguradoras. As empresas desse ramo utilizam muito a propaganda institucional 

que se diferenciam da publicidade. 

c) Publicidade de varejo: A publicidade será desenvolvida por uma empresa de 

varejo que se caracteriza por ser um intermediário no canal de distribuição e 

possui uma especialização em vendas junto ao consumidor final. 

d) Publicidade comparativa: Neste tipo de publicidade o anunciante irá esforçar-se 

para demonstrar que seu produto é melhor que o produto do concorrente. 

e) Publicidade cooperativa: E uma campanha publicitária ou de anúncio feita pela 

empresa juntamente com um ou mais outras empresas do ramo. O seu objetivo é 

informar ao consumidor onde e por quanto ele irá comprar o produto. 
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f) Publicidade industrial: É a publicidade desenvolvida em empresas só setor 

industrial. Seu objetivo não é incentivar a venda junto ao cliente; mas facilitar, 

agilizar, otimizar e reduzir os custos de processo de venda. 

g) Publicidade de promoção: Esse tipo de publicidade pode ser entendido como um 

apoio às ações de promoção de vendas através dos meios massivos: rádio, 

televisão, cinema, jornal, revista e outdoor. 

 Além destas classificações, tem-se as mais direcionadas para o objeto desta pesquisa, 

qual seja, serviços de cestas de cafés da manhã de pequenas empresas que para Gonçalves 

(2009) existem dois tipos de publicidade que são duas, conforme segue:  

a) Publicidade com os objetivos promocionais: É a própria ação de divulgar os 

atributos e benefícios dos produtos e serviços ofertados por uma empresa ao 

mercado, com o objetivo de torna-los conhecidos pelos consumidores. Possui a 

característica de ressaltar as qualidades e vantagens deste produto frente ao dos 

concorrentes objetivando influenciar a decisão de compra dos consumidores. 

Exemplos: publicidade com forte teor apelativo e informações explícitas, como a 

divulgação de um fogão e seu preço baixo (condições de pagamento e prazos), nas 

Cassas Bahia, ou uma publicidade que utilize uma linguagem mais humorística 

criando uma sensação de bem-estar como: “Não é assim uma Brastemp”. 

b) Publicidade Institucional: Consiste por ser a divulgação e valorização das 

marcas e das empresas. Possui uma característica de apresentação de uma 

filosofia, de metas, objetivos e ações das organizações, com o intuito de construir 

uma boa imagem e simpatia por parte dos consumidores. Além disso, tem o 

objetivo de consolidar a organização e sua marca no mercado solidificando sua 

posição através de suas qualidades. Divulgação de ações sociais, de apoio à 

cultura, ao esporte ou mesmo atividades de caráter beneficente. Exemplo: O apoio 

da empresa Azaleia no desenvolvimento do projeto Criança Esperança da rede 

Globo e o Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF). 

Os tipos de publicidade requerem, alguns condicionantes, por exemplo, para 

Gonçalves (2009) a publicidade possui dentre outros três condicionantes técnicos que são: 

a) Ter um produto ou um serviço para oferecer ao mercado, em tal quantidade que 

sua promoção justifique o uso dos meios massivos. 
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b) Ter uma campanha que consiste em Planejar, criar, produzir um anúncio ou um 

conjunto de anúncios. 

c) Ter um patrocinador que financie este anúncio ou campanha deve ser veiculado, 

ou seja, inserido nos meios de comunicação. 

 Inicialmente, é comum que o patrocínio seja na realidade um investimento, pois, o 

proprietário da marca se não tiver outro apoio o fará por conta própria. 

2.4.2- Propaganda 

 Para McCarthy (1997, p. 230) “propaganda é qualquer forma paga de apresentação 

impessoal de ideias, bens ou serviços por patrocinador identificado. Inclui o uso de mídias, 

como revista, jornais, rádio e TV, cartazes e mala direta”. 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 566) “propaganda é qualquer forma paga de 

apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens ou serviços por um patrocinador 

identificado”. 

 Torna-se importante ter-se o conhecimento dos conceitos desses elementos do “P” de 

promoção do marketing. Pois para Belch (2014, p. 5) “a propaganda e a promoção são parte 

essencial dos nossos sistemas econômicos e sociais”. 

 A propaganda é um dos recursos mais importantes e caros do marketing e como é 

mais específica, necessita da elaboração de um planejamento para que produza eficácia. 

Para Predebon, at al. (2004) (Mais de um autor) a propaganda é a comunicação com o 

cliente em potencial e fica sempre dentro do marketing, como parte deste. 

  Referente a isso, é importante compreender, retomando os conceitos de mensagem e 

de propaganda pode-se entender o que Predebon, at al. (2004 considera como um 

instrumento utilizado pelo vendedor (emissor) de produtos e serviços como forma de 

substituir o contato direto e pessoal com o potencial cliente (receptor). 

    Além disso, para Predebon, at al. (2004, p. 105) “a mensagem de propaganda tem a 

finalidade maior de seduzir”. E a sedução pode tornar-se efetiva pela razão ou pela emoção. 

E isso depende em grande parte do próprio produto ou serviço e a forma como este é 

comunicada pelo vendedor ao comprador. 
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 Por sua vez; Gonçalves (2009) afirma que a propaganda, também possui alguns 

condicionantes que seriam: 

a) Ter uma ideia ou uma doutrina a oferecer ao público, a um indivíduo numa 

quantidade que sua promoção justifique o uso dos meios massivos. 

b) Planejar, criar e produzir a informação persuasiva que se quer difundir com o 

intento de reforçar ou modificar comportamentos ideológicos seja religiosos, 

políticos ou mesmo filosóficos. 

c) Ser uma informação de caráter persuasivo que deva ser veiculada, 

ou seja, inserida em meios de comunicação, não necessariamente em forma de 

anúncio. 

 Comparando os dois autores percebe-se que o segundo, de certo modo, consiste num 

detalhamento dos condicionantes. 

2.4.3- Publicidade x Propaganda 

Então, percebe-se que existe uma certa diferença entre esses dois conceitos. Para 

Silva (2007) a publicidade é mais abrangente que a propaganda e ela envolve diversos tipos 

de comunicação de marketing como o merchandising, marketing direto dentre outros. 

Gonçalves (2009) traz um quadro comparativo que tenta deixar claro as diferenças entre a 

publicidade e a propaganda, segue abaixo o quadro citado: 

                         Tabela - 1: Diferenças entre Publicidade e Propaganda.  

Publicidade Propaganda 

Capacidade Informativa Capacidade Informativa 

Força Persuasiva Força Persuasiva 

Caráter Comercial Caráter Ideológico 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2009, p. 8. 

 A diferenciação entre publicidade e propaganda se faz necessário para que as 

empresas possam verificar onde se enquadram as ferramentas utilizadas na comercialização 

deste produto e possam adequar ao perfil do seu mercado consumidor. 
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3- MEIOS DE COMUNICAÇÃO - MÍDIAS 

As mídias ou medias como são conhecidas representam uma quantidade de veículos 

de comunicação que varia por sua tecnologia, amplitude de acesso e possibilidade de 

utilização em função de custos e até mesmo o alcance dos mesmos, cuja tipologia é 

apresentada a seguir: 

3.1. Mídias de som e imagem 

3.1.1. Televisão aberta 

 Esta denominação encobre uma extensa rede de emissoras que atuam por concessão 

pública, no caso brasileiro, e disputam a audiência de seus públicos para a obtenção de 

patrocínio. Tem-se alguns tipos, a TV pública, a TV aberta e a TV paga todas possuem a 

mesma denominação de televisão mas, possuem grandes diferenças entre si. 

Para Predebon, at al. (2004, p. 170) 

É um meio de entretenimento e lazer. É também uma janela para o mundo; uma 

fonte de referência e informação básica para milhões de pessoas, considerando que 

ele não exige alto nível de instrução para ser consumido. Por isso, é o meio de maior 

penetração em qualquer público, favorecendo o alcance e a frequência média. É 

possível a veiculação do comercial em mercado nacional, regional e local. 

 Segundo Kotler e Keller (2012) A televisão é um dos maiores e mais poderosos 

veículos de propaganda atingindo uma grande quantidade de pessoas. 

 Para Kotler e Keller (2012) a televisão possui como principais vantagens o fato de ser 

um meio eficaz para demonstrar os atributos dos produtos e é um meio bastante 

convincente, e podendo utilizar de dramaticidade e do imaginário do público, para retratar a 

personalidade da marca. Entretanto; possui as desvantagens de devido a utilização de 

mecanismos criativos, podem causar distrações no público e a mensagem principal pode ser 

ignorada e até distorcida; além disso, a quantidade de anúncios nesse meio pode causar uma 

saturação. 

3.1.2. Televisão pública 

 Consiste em emissoras estatais que possuem programação tida como não comercial, 

ou seja, relevando programas que poderiam não ser comercialmente interessantes tanto para 

a TV aberta quanto para a paga. Contudo, apesar de não poderem ter anunciantes, em 

alguns casos, alguns programas contam com o apoio na sua produção relevando algumas 

marcas 
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3.1.3. Televisão paga. 

 Este é na realidade o segmento mais exclusivo e que conta com o atrativo de uma 

programação de maior interesse, para Predebon, at al. (2004, p. 171) 

É um meio para um público qualificado e formador de opinião, que oferece 

liberdade de escolha e coloca o público em sintonia com o mundo. Como tem custo 

absoluto baixo, favorece a frequência média e a continuidade linear ou onda. 

Apresenta programação segmentada por gênero. 

3.1.4. Rádio 

Para Predebon, at al. (2004, p. 171) “é o companheiro do dia-a-dia, que propaga a 

palavra e estimula a imaginação. Um meio ágil e flexível, que oferece segmentação por 

gênero de programação e favorece a frequência de exposição”. 

Segundo Kotler e Keller (2012) as principais vantagens deste tipo de mídia são sua 

flexibilidade, a capacidade de possuir um alcance com equilíbrio entre a cobertura ampla e 

local. Já as desvantagens são a falta de imagem e, por consequência, a natureza 

relativamente passiva do processamento pelo consumidor. 

3.2- Mídias impressas 

Para Kotler e Keller (2012) esse tipo de mídia possui um forte contraste com as 

mídias de transmissão, pelo fato de oferecer um grande número de informações detalhadas 

em relação a produto e faz uma comunicação de forma eficaz com o imaginário do usuário 

e do uso. 

Para Predebon, at al. (2004, p. 171) os jornais são: 

Meio que oferece notícias, atualidade e prestação de serviço. Favorece a crítica, o 

debate, e ganha credibilidade ao registrar a palavra. O público leitor é qualificado e 

formador de opinião. Permite o detalhamento sobre o produto ou serviço anunciado 

e favorece o alcance num público adulto, masculino e classe A/B. 

Para Predebon, at al. (2004, p. 171) as revistas são: 

É fonte de referência e de autoridade na discussão dos mais variados temas. Tem 

conteúdo aprofundado e a linguagem do segmento a que se destina. É um veículo de 

consulta colecionável. Serve igualmente a um público qualificado e formador de 

opinião. Oferece a segmentação por gênero e favorece a continuidade e o trabalho de 

apoio à imagem, por causa da qualidade de reprodução do anúncio. 

3.3- Mídia extensiva 

Para Predebon, at al. (2004, p. 171) esse tipo de mídia é composto por outdoor, 

busdoor, metrô, empena e placa de rua. Para os autores, esse meio domina as ruas e os 
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locais de grande fluxo de pessoas, proporcionando-as um impacto visual devido ao seu 

tamanho e ampla visibilidade. 

Kotler e Keller (2012) denominam de propaganda externa e a classifica como sendo 

uma categoria ampla que capta diversas formas alternativas de propaganda. São exemplos 

os outdoors, merchandising, e espaços públicos. 

3.4- Mídias sociais – Internet 

Para Predebon, at al. (2004, p. 172) 

 
A internet dá acesso à informação e à pesquisa sobre qualquer assunto e é o maior 

difusor de conhecimento com que o homem jamais sonhou. Ao mesmo tempo, é um 

meio essencialmente interativo, que promove a comunicação/interatividade entre os 

usuários. Atinge um público qualificado e formador de opinião. Permite a 

mensuração de resultados e uma identificação entre o produto e o site. É o meio 

mais adequado à globalização de uma mensagem. 

 

Para Kotler e Keller (2012, p. 589) 

 
As mídias sociais são um meio para os consumidores compartilharem textos, 

imagens e arquivos de áudio e vídeo entre si e com as empresas. ” Ainda segundo 

tais autores, com as mídias sociais, as organizações ganham voz e presença na rede 

mundial de computadores reforçando suas atividades de comunicação. 

 

 Segundo Barger (2012) as mídias sociais são ambientes ao qual as barreiras para a 

publicação dos dados desaparecem, e transformam qualquer pessoa que possua uma boa 

conexão de Internet e, por consequência, uma fonte confiável de informações. O mesmo 

autor afirma que as conexões reais não são apenas possíveis, como também ainda mais 

valorizadas do que um acesso oficial de uma empresa. 

Comparando as diversas formas de mídia resume-se também as suas vantagens e 

desvantagens conforme o quadro 2. 

Tabela - 2:  Lista de vantagens e limitações de Mídias. 

Meio Vantagens Limitações 

Jornais 

Flexibilidade, oportunidade, boa cobertura 

de mercado local, ampla aceitação, alta 

credibilidade 

Vida curta, baixo nível de qualidade de 

reprodução, pequeno público circulante 

Televisão 

Combinação de visão, som, movimento, 

apelo aos sentimentos, alta repetição, alta 

cobertura 

Custo absoluto alto, saturação de comunicação 

elevada, exposição transitória, menor grau de 

seletividade do público 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller, p. 574, 2012. 
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Tabela - 2 (continuação): Lista de vantagens e limitações de Mídias. 

Meio Vantagens Limitações 

Mala direta 

Seletividade de público, flexibilidade, 

ausência de concorrência dentro do 

mesmo veículo, personalização 

Custo relativamente alto, imagem de 

'correspondência inútil' 

Rádio 

Uso em massa, alto grau de 

seletividade geográfica e demográfica, 

baixo custo 

Apresentação sonora apenas, menor grau 

de atenção do que a televisão, tarifas não 

tabeladas, exposição transitória 

Revista 

Alto grau de seletividade geográfica e 

demográfica, credibilidade e prestígio, 

alta qualidade de reprodução, longa 

vida, boa circulação de leitores 

O espaço precisa ser comprado com muita 

antecedência, certo desperdício de 

circulação, nenhuma garantia de posição 

Outdoor 

Flexibilidade, alto grau de repetição de 

exposição, baixo custo, baixa 

concorrência 

Seletividade de público limitada, 

limitações criativas 

Páginas Amarelas 

Excelente cobertura local, alta 

credibilidade, ampla cobertura, baixo 

custo 

Alta concorrência, o espaço precisa ser 

comprado com muita antecedência, 

limitações criativas 

Informativos 

Seletividade muitíssimo alta, controle 

total, oportunidade interativas, custo 

relativos baixos 

Os custos podem fugir ao controle 

Brochura/Folder 
Flexibilidade, controle total, 

mensagens de maior impacto 

A produção excessiva pode levar ao 

descontrole dos custos 

Telefone 
Muitos usuários, oportunidade de dar 

um toque pessoal 

Custo relativo alto, a não ser que conte 

com voluntários 

Internet 
Alta seletividade, possibilidades 

interativas, custo relativamente baixo 

Veículo relativamente novo, com um 

pequeno número de usuários em alguns 

países 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller, p. 574, 2012. 

3.5- Escolha dos tipos de mídia 

 Para Kotler e Keller (2012) no momento da escolha da mídia num processo de 

veiculação da comunicação ao cliente, é necessário tomar decisão sobre a cobertura, 

frequência e impacto; escolher entre os principais tipos de mídia; selecionar os veículos de 

comunicação específicos; decidir quanto ao timing da mídia e à sua distribuição geográfica. 

Para os autores, é necessário avaliar os resultados destes elementos, obedecendo sua 

sequência 

 Segundo Kotler e Keller (2012) a escolha dos tipos de mídia deve levar em 

consideração as seguintes variáveis: 

3.5.1- Hábitos de mídia do público-alvo 
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  Rádio e televisão são os meios mais recomendados para atingir adolescentes, por exemplo. 

3.5.2- Características do produto 

   Os tipos de mídia possuem diferentes potenciais para demonstração, visualização, 

explanação, credibilidade e cor. A apresentação de roupas femininas funciona melhor em 

revistas coloridas, enquanto a demonstração das câmeras Kodak é mais eficaz na televisão. 

3.5.3- Características da mensagem 

 Conforme a informação que se transmite e o momento em que se pretende fazê-lo, a 

escolha da mídia pode variar. Uma mensagem para anunciar uma grande liquidação no dia 

seguinte precisa ser feita no rádio, na televisão ou no jornal. Já uma mensagem que 

contenha uma quantidade ampla de dados técnicos requer revistas ou malas diretas 

especializadas. 

3.5.4- Custo 

 A televisão é muito cara, enquanto a propaganda no jornal é relativamente barata. O 

que conta é o custo por mil exposições 

 Estas escolhas, no entanto, podem estar relacionadas ao comportamento do 

consumidor seja de forma espontânea ou de forma induzida. 
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4- COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 Torna-se muito importante a observação e a compreensão do comportamento do 

consumidor, segundo Larentis (2012) em uma sociedade cujo consumo está presente na vida 

de seus membros, fica nítida a necessidade, principalmente por parte dos gestores de 

marketing, de se compreender o comportamento do consumidor.   

4.1- Conceito de necessidades e desejos 

 Kotler (2007, p. 4) cita um conceito para as necessidades humanas que não foram 

formuladas pelo marketing, onde essas necessidades são situações de privação identificadas 

e sofridas que são geralmente físicas; podemos citar como exemplos necessidades de 

alimentação, vestuário, abrigo e segurança. 

 Chiavenato (2011, p. 307-308) apresenta uma teoria motivacional desenvolvida por 

Maslow onde as necessidades humanas são dispostas de forma hierárquica e pode ser vista 

na forma de uma pirâmide que na base estariam as necessidades fisiológicas que são as de 

mais baixo nível, mas aquelas que apresentam uma vital importância; após desta, temos as 

necessidades de segurança caracterizadas pela busca de segurança, estabilidade e proteção 

física; em seguida aparecem as necessidades sociais sendo de aceitação e certos grupos e 

interação social; depois apresentam as necessidades de estima que são relacionados a 

avaliação e por último as de auto realização que são as mais elevadas e são relacionadas a 

realização do próprio potencial; para Maslow essas necessidades obedecem uma ordem 

onde somente satisfazendo uma a outra que está logo após na ordem hierárquica poderá ser 

satisfeita. Entretanto, essa teoria traz alguns problemas; pois os indivíduos são seres 

complexos e suas necessidades são sistemáticas, onde um mesmo homem e ao mesmo 

tempo pode sentir uma necessidade social e também de auto realização; porém essa 

definição nos ajuda a compreender as diversas dimensões da necessidade humana. 
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 Abaixo segue uma figura que ilustra a pirâmide das necessidades proposta por 

Maslow: 

Figura - 1: Pirâmide das necessidades de Maslow. 

  

 Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2012, p. 174). 

 

 Portanto, as necessidades são algo básico para os seres humanos e que fazem parte de 

sua natureza; elas precisam serem satisfeitas, senão pode gerar um imenso desconforto seja 

físico ou psicológico. São algo inerente aos homens e não são moldados ou aperfeiçoados 

pelo marketing ou qualquer outra ciência. 

 Quanto aos desejos, podem ser moldados pela sociedade e sua ciência; para Kotler 

(2007, p. 4) “os desejos são compartilhados por uma sociedade e são descritos em termos 

de objetivos que satisfarão as necessidades”. Portanto podemos ver que as necessidades e 

os desejos são coisas distintas, enquanto uma já faz parte da natureza humana a outra é 

construída de acordo com convenções e costumes sociais; apesar de distintas elas estão 

interligadas, pois uma necessidade de sede, por exemplo, pode ser transformada em um 

desejo de beber refrigerante. 

 Para Cobra (2009, p. 5) os desejos podem ser subdivididos em duas partes, os desejos 

explícitos que fazem parte do nível do consciente e são expressados de forma verbal, onde 

Necessidades de 
Autorrelização 

(desenvolvimento e 
realizações pessoais 

Necessidades de Estima 

(autoestima, 
reconhecimento, status) 

Necessidades Sociais 

(sensação de pertencimento, 
amor) 

Necessidades de Segurança 

(segurança, proteção) 

Necessidades Fisiológicas 

(comida, água, abrigo) 
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podem ser facilmente identificados; e os desejos ocultos que estão no nível do inconsciente, 

não sendo expressados de forma verbal e são mais complexos de serem identificados. Os 

profissionais de marketing necessitam desta conceituação para classificar qual o tipo de 

desejo que o seu público-alvo possui. Portanto, se uma organização possui um certo 

público-alvo que tem desejos mais explícitos, ela irá demandar maior esforço para tentar 

codificar seus desejos e agir na direção deles. 

 O marketing irá sempre buscar entender quais são as reais necessidades e desejos dos 

clientes e as organizações devem desenvolver suas atividades de produção de produtos e 

serviços, treinamento de seus funcionários e divulgação de sua marca acima de tudo 

baseado nessas necessidades e desejos compreendidos dos seus clientes. 

 Além disso, toda a comunicação de marketing e as formas de divulgação dependem 

de quais são as necessidades e os desejos dos clientes. Esse entendimento de forma 

eficiente irá colocar em jogo justamente o retorno esperado pelas organizações que 

desenvolvem sua forma de comunicação, já que é gasto muito recurso financeiro na 

pesquisa para se identificar quais são os desejos e as necessidades dos consumidores. 

Portanto, deve-se ter bastante atenção ao interpretarmos esses conceitos apresentados. 

4.2- Conceito de valor e satisfação 

 Para então, o valor é algo percebido pelo cliente como importante, os clientes criam 

expectativas a respeito das suas experiências com determinados produtos, afinal o mercado 

está com uma enxurrada de produtos e serviços no mercado e de forma cada vez mais 

variada; quando um cliente fica em dúvida em qual produto compra se leva o A ou o B ele 

irá se basear muitas vezes no seu instinto ou no que ele ouve falar desses produtos, na 

verdade ele irá criar expectativas sobre esses produtos; pois ele deixou de comprar de um 

para adquirir de outro. De acordo com Kotler (2007, p. 5) “os clientes formam expectativas 

em relação ao valor e à satisfação que várias ofertas proporcionarão e fazem suas escolhas 

de acordo com essas expectativas”.  

 Mas afinal, o que seria a satisfação para o cliente? A satisfação é o nível de 

atingimento ou não das expectativas de um determinado produto ou serviço de acordo com 

seu desempenho frente ao seu valor percebido pelo cliente. Para Cobra (2009, p. 6) “um 

produto poderá proporcionar satisfação ao consumidor se os seus atributos, o seu corpo – 

também chamado de valores tangíveis -, o satisfazerem. ”; já para Kotler e Armstrong 

(2007, p. 11) “a satisfação do cliente depende do que ele percebe em relação ao 
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desempenho do produto em comparação com suas expectativas”. É bastante importante 

compreender o nível de satisfação dos clientes e sempre buscá-la, pois para Kotler e 

Armstrong (2007, p. 5) “os clientes satisfeitos compram novamente e contam aos outros 

suas boas experiências”. Entretanto, na situação contrária em que o cliente fica insatisfeito, 

as consequências são mais fortes e, obviamente, negativas; já que para Kotler e Armstrong 

(2007, p. 5) “os clientes insatisfeitos muitas vezes mudam para a concorrência e depreciam 

o produto aos outros”. Por sua vez o valor segundo Cobra (2009, p. 6) é definido como 

sendo a diferença entre o que o cliente espera e o que ele recebe. Segundo Kotler e 

Armstrong (2007, p. 10) o valor percebido pelo cliente sobre um determinado produto ou 

serviço é o diagnóstico que ele faz a respeito das diferenças entre todos os benefícios e 

todos os custos de uma oferta ao mercado em relação às ofertas dos concorrentes. Portanto, 

o valor percebido pelo cliente seria justamente o que ele retira de positivo em uma 

experiência de consumo sobre um produto ou um serviço.  Os custos que incidem no 

cálculo do valor percebido pelo cliente incluem os custos monetários, os físicos e os 

psicológicos; pois o cliente ao comprar um determinado produto se deslocou de um certo 

caminho e demandou um certo esforço físico, além de ter gastado uma energia psicológica 

na escolha entre um produto A e um produto B, ele também criou uma certa expectativa a 

cerca desse produto e tudo isso gerou uma carga psicológica nele. 

 As organizações precisam mensuram o nível de expectativa dos seus clientes, pois 

isso irá auxiliar no planejamento das ações em marketing, inclusive nas formas de 

comunicação e abordagem ao público-alvo; mas essa mensuração deve ser realizada de 

forma cautelosa, pois para Kotler e Armstrong (2007, p. 5) as expectativas devem ser 

mensuradas de forma cautelosa pelas organizações; pois se forem feitas muito baixas, 

podem satisfazerem os clientes que já consomem seus produtos, mas poderão deixar de 

atrair compradores suficientes; já se forem muito elevadas os compradores ficarão 

insatisfeitos. 

 As organizações que priorizam suas atividades em satisfazerem seus clientes, 

recebem o retorno de forma bastante satisfatória; pois eles se tornarão clientes fiéis. 

Segundo Kotler (2007, p. 11) “empresas inteligentes têm como objetivo encantar o cliente 

prometendo somente aquilo que podem oferecer e entregando mais do que prometem. Isso 

nos leva a interpretar que as organizações devem buscar sempre irem além e procurar 

superar as expectativas de seus clientes, pois isso as tornarão clientes leais que não irão 

consumir o produto ou serviço dos concorrentes e ainda farão a divulgação positiva para 



34 
 

outras pessoas; a comunicação em marketing será uma ferramenta importantíssima nesse 

assunto, pois permitirá a compreensão de quais são as necessidades e desejos dos clientes e 

o que as empresas poderão fazer para buscar superar essas expectativas satisfazendo, 

portanto, seus consumidores. 

 Além de buscar a satisfação das expectativas dos clientes, o marketing possui como 

objetivo a maximização do lucro das organizações, portanto os profissionais que trabalham 

nesse ramo devem tentar conciliar os interesses das empresas; por exemplo, uma empresa 

pode baixar o preço dos seus produtos com o intuito de buscar a satisfação dos seus 

clientes, mas pode acabar tendo uma redução nos seus lucros.  

 A busca da satisfação das expectativas dos clientes possui como maior retorno às 

organizações a fidelização dos clientes, pois ele torna-se bem mais lucrativo do que a busca 

por novos. 

4.3- Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 Para Kotler e Armstrong (2007, p. 112) “o comportamento de compra do consumidor 

se refere ao comportamento de compra dos consumidores finais – indivíduos e famílias que 

compram bens e serviços para consumo pessoal”. 

 Segundo Richers (1984) o comportamento do consumidor pode ser entendido como 

sendo toda a carga emocional e a atividade mental gasta durante o processo de seleção, 

compra de um produto ou um serviço que permitam a satisfação de suas necessidades e 

desejos. 

 Para Kotler e Keller (2012) o comportamento de compra do consumidor sofre 

influência de alguns fatores como culturais, sociais pessoais e psicológicos. Os autores 

ainda relatam que os fatores culturais são aqueles que exercem a maior e mais profunda 

influência sobre o comportamento dos consumidores. 

4.3.1 Fatores culturais 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 173) “a cultura é o principal determinante do 

comportamento dos desejos de uma pessoa”. 

 Para Cobra (2003) a cultura consiste por ser o principal fator e um elemento 

determinante no comportamento e nos desejos das pessoas. Além disso, desde criança que 

os indivíduos adquirem certos valores, percepções definindo preferencias e moldando o seu 
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próprio comportamento de acordo com sua experiência de mundo. 

 De acordo com McCarthy (1997) a cultura pode ser definida como um conjunto de 

crenças, atitudes e formas de desenvolver atividades por uma sociedade sendo realizadas 

por um grupo homogêneo de pessoas. 

 Além da cultura, existe também a subcultura que são culturas desenvolvidas por 

subgrupos dentro de grupos maiores e orientados por culturas maiores. 

 De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 173) “cada cultura compõe-se de 

subculturas que fornecem identificação e socialização mais especificas para seus membros. 

Entre as subculturas estão as nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as regiões 

geográficas”. 

 Para Honorato (2004) a subcultura pode ser definida como um segmento separado da 

cultura que irão compartilhar de visões e valores diferentes da cultura maior e dentre os 

fatores existentes estão a raça, nacionalidade, religião ou localização geográfica. 

4.3.2 Fatores sociais 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 176) “Além dos fatores culturais, o comportamento do 

consumidor é influenciado por fatores sociais, como grupos de referência, famílias, papéis 

sociais e status”. 

 Para Cobra (2005, p. 413) “os padrões de consumo são típicos das classes sociais das 

pessoas. O que fica bem ou não consumir é uma regra silenciosa da sociedade em que as 

pessoas transitam”. 

a) Grupos de referência 

 Para Kotler e Keller (2012, p. 117) “os grupos de referência são aqueles que exercem 

alguma influência direta (face a face) ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de 

uma pessoa”. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) definiram os grupos de referência como sendo um 

conjunto de indivíduos que exercem uma forte influência sobre o comportamento de uma 

outra pessoa e impõe a ela, padrões de conduta e valores já formados que determinarão seus 

atos. 
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 Para Cobra (2005, p. 414) 

No grupo de referência das pessoas são incluídos amigos, colegas de trabalho, 

colegas de esporte e outras pessoas de convívio permanentemente ou eventual. 

Todas essas pessoas de uma maneira ou de outra acabam por influir no 

comportamento de outros indivíduos. 

 

 De acordo com Honorato (2004) os grupos de referência são conjunto de pessoas que 

podem ser consideradas formadores ou líderes de opinião e estes irão influenciar o 

comportamento do consumidor. Ainda segundo o autor, os consumidores podem sofrer 

influência desses grupos de diversas maneiras, como conversas, sugestões, elogios, dentre 

outros. 

b) Famílias 

 Para Kotler e Keller (2012) as famílias são as mais importantes organizações no que 

se refere a influenciar o comportamento de compra do consumidor. Os autores ainda 

relatam que existem dois tipos de famílias, sendo uma de orientação composta pelos pais e 

irmãos onde irão orientá-los quanto a religião, política, economia e demais assuntos sociais; 

já a outra seria a família de procriação composta pelo cônjuge e filhos. 

 De acordo com Honorato (2004, p. 129) “o impacto da influência da família no 

processo de decisão de compra do consumidor pode ser entendido sobretudo pelo ciclo de 

vida da família (CVF), considerando a base efetiva de segmentação demográfica de 

mercado, e pelo papel dos membros da família no processo de tomada de decisão”. 

 Segundo Cobra (2005) as famílias são o traço que exercem a maior influência sobre o 

comportamento do consumidor. Essa influência pode ser identificada por hábitos 

transmitidos de geração para geração e de pai para filho. 

c) Papel e Status 

 Para Kotler (2012) todos nós participamos de grupos sociais e dentro deles 

exercemos papéis que seria a atividade esperada a ser exercida por um indivíduo num 

desses grupos e cada pessoa carrega um status. 

4.3.3 Fatores pessoais 

 De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 167), “as decisões do comprador também 

são influenciadas por características pessoais como idade e estágio no ciclo de vida, 

ocupação e circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de vida e 
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valores. ” 

a) Idade e estágio de ciclo de vida 

Para Kotler e Keller (2012, p. 179) 

 As pessoas compram diferentes artigos e serviços durante a vida. O gosto no que diz 

respeito a roupa, móveis e lazer em geral se relaciona à idade. Os padrões de consumo são 

moldados de acordo com o ciclo de vida da família e com o número a idade e o sexo de 

seus membros em qualquer ponto no tempo. 

 Já para Cobra (2003) a idade permite a divisão dos consumidores em grupos distintos 

que podem ser definidas de forma cronológica, mas também psicológica e esse 

comportamento pode mudar com o passar do tempo. 

b) Ocupação e circunstâncias econômicas 

 De acordo com Kotler e Keller (2012) “A escolha de um produto é extremamente 

afetada pelas circunstâncias econômicas: renda disponível (nível, estabilidade e 

periodicidade), economias e bens (incluindo o percentual líquido), débitos, capacidade de 

endividamento e atitude em relação a gastar e economizar”. 

 Para Cobra (2003) as variações econômicas interferem diretamente no 

comportamento do consumidor. Em tempos de inflação acelerada, as pessoas consomem 

mais para antecipar as prováveis alta nos preços; já em longos períodos recessivos, as 

pessoas consomem menos para poderem guardar suas reservas financeiras. 

c) Personalidade e autoimagem 

 Para Kotler e Keller (2012) o termo personalidade significa traços psicológicos 

distintos que desencadeiam em reações continuadas a estímulos do ambiente. O autor fala 

também que as marcas possuem personalidades próprias e que os consumidores tendem a 

escolherem consumir os produtos e serviços daquelas que mais se parecem com as suas. 

d) Estilo de vida e valores 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 181) “Um estilo de vida é o padrão de vida de uma 

pessoa expresso por atividade, interesses e opiniões. O estilo de vida representa a „pessoa 

por inteiro‟, interagindo com seu ambiente”. 



38 
 

4.3.4 Fatores psicológicos 

 “O ponto de partida para compreender o comportamento do comprador é o modelo de 

estímulo e resposta”. (KLOTER; KELLER, 2012, p. 182) 

Para Kotler e Keller (2012, p. 182) “um conjunto de fatores psicológicos 

combinados a determinadas características do consumidor leva a processos de decisão e 

decisões de compra”. 

Para Grewal e Levy (2011) existem uma série de fatores psicológicos que 

influenciam a forma de como os consumidores recebem as mensagens emitidas pelos 

profissionais da área de marketing; dentre elas estão a motivação, atitudes, percepção, 

aprendizado e estilo de vida. 

De acordo com Cobra (2003, p. 100) "a mente humana é a caixa postal das emoções. 

Ali estão registradas suas alegrias, tristezas e indiferenças em relação a diferentes 

experiências com produtos e serviços de diversas marcas". 
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5- PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

O Consumo de bens e serviços é algo que faz parte da cultura nos tempos atuais, 

algumas formas de consumo são feitas para alivio de necessidades e outras para saciar 

desejos construídos pela sociedade. Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 112) 

“diariamente, os consumidores tomam diversas decisões de compra”. 

Para Cobra (2003, p. 93) o processo de decisão de compra pode ser realizado por 

um indivíduo, pelo domicílio em que o indivíduo vive, ou pode ser uma decisão de uma 

organização no caso de uma compra de negócios. 

Entretanto, não é uma tarefa muito fácil a identificação de quais são os fatores que 

influenciam o processo de decisão de compra dos consumidores. Kotler e Keller (2012) 

desenvolveram uma estratégia em que mostram que o processo de decisão de compra 

possui cinco estágios como segue a seguir: 

5.1- Reconhecimento do Problema 

 Para Cobra (2003, p. 106) 

O ser humano é estimulado a reconhecer os problemas que o afligem. Esses 

estímulos são de duas naturezas: interno - que é o estado percebido do desconforto, 

novamente de natureza física ou psicológica (fome, sede, sexo) -, e estímulos 

externos - como o aroma de café, o cheiro de churrasco, o cheiro de pão fresquinho -

; são apenas alguns exemplos de sensações externas que agem sobre o indivíduo 

estimulando-o ao consumo. 

Segundo Kotler e Keller (2012) o processo de compra se inicia quando o 

consumidor identifica uma necessidade ou um problema, essa necessidade pode ser gerada 

por um estímulo interno como fome, sede, sexo e externo como um anúncio de uma viagem 

no Havaí ou a compra do carro novo do vizinho. 

5.2- Busca de Informações 

De acordo com Cobra (2003) a busca de informações seria o passo onde os 

profissionais de marketing teriam que pesquisar quais informações para descobrir onde o 

problema pode ser resolvido. 

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 189) 

O consumidor interessado tende a buscar mais informações. Podemos distinguir 

entre dois níveis de interesse. O estado de busca mais moderado é denominado 

atenção elevada. Nesse nível, a pessoa é mais receptiva a informações sobre o 

produto. No outro nível, a pessoa embarca em uma busca ativa de informações: 

procura literatura a respeito, telefona para amigos, vasculha a Internet e visita lojas 

para saber mais sobre o produto.  
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5.3- Avaliação de Alternativas 

Segundo Cobra (2003, p. 106) 

De posse de diversas informações, o consumidor se depara frente a frente com a 

necessidade de escolher a melhor alternativa em termos de conveniência e custos. 

Mas a influência da marca é significativa. Entre várias marcas de um mesmo 

produto, prevalece aquela mais reconhecida e lembrada no mercado. Quando o fator 

tempo é preponderante, a decisão de compra pesa para a alternativa de solução mais 

rápida. Quando, no entanto, o fator preço for importante, o produto de melhor 

alternativa de custo e qualidade e ganha a preferência. 

 

 Para Kotler e Keller (2012) não existe um único processo de avaliação, mas sim que 

esses processos passarão pela tentativa de satisfação das necessidades, depois a busca de 

certos benefícios na escolha do produto e por último a visão dos atributos dos produtos ou 

dos serviços pelo cliente. 

5.4- Decisão de compra 

Honorato (2004) afirma que existem situações que podem levar ao adiantamento da 

compra e que essas situações são normalmente por atitude de terceiros ou imprevistos. 

 Para Cobra (2003) a decisão de compra parece um momento fácil, mas não é; pois 

podem surgir algumas objeções. 

5.5- Comportamento pós-compra 

Para Honorato (2004, p. 138) "o comportamento pós-compra é de fundamental 

importância para que se tenha as respostas necessárias do mercado e com elas o consumidor 

seja estimulado a novas compras ou encoraje outras pessoas a consumir". 

“Após a compra, se percebe certos aspectos inquietantes ou ouvir coisas favoráveis 

sobre outras marcas, o consumidor pode experimentar dissonâncias cognitivas. Ele ficará, 

então, atento a informações que apoiem sua decisão”. (KLOTER; KELLER, 2012, p. 182) 
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6- RELATO DA PESQUISA  

 Abrão (2002, p. 11) descreve a pesquisa como “pesquisar é averiguar algo de forma 

minuciosa, é investigar. ” Já segundo Gerhardt e Silveira (2010) caso uma dúvida ou 

pergunta surja referente a algum evento, irá surgir, também, uma pesquisa que buscará 

encontrar a resposta para esse questionamento. 

 Portanto, segue o relato da pesquisa deste estudo que tentou analisar o problema da 

pesquisa que é: qual a forma de comunicação e de divulgação mais adequada veicula 

das cestas na percepção de um grupo de potenciais clientes desse produto¿ 

6.1-  Metodologia 

 A metodologia adotada nesta pesquisa foi inicialmente um levantamento 

bibliográfico que buscou o embasamento teórico referente aos meios de comunicação de 

marketing, as ferramentas de divulgação, como por exemplo as mídias, e o estudo e a 

compreensão do comportamento do consumidor. Para Gil (2008, p.50) “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. ” 

 Além disto, realizou-se uma pesquisa utilizando como instrumento um questionário 

para a realização da coleta de dados e, através disso, realizar as análises necessárias sobre o 

público-alvo desse tipo de produto. 

 A pesquisa possui três classificações que são: exploratória, descritiva e explicativa. 

Este trabalho utilizou o tipo de pesquisa exploratória para orientar os seus estudos que para 

Gil (2008, p. 27) esta deve “ter como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. ” 

6.2-  População – Amostra  

  De acordo com Prodanov (2013) a população (ou universo da pesquisa) pode ser 

entendida como sendo um conjunto de pessoas que possuem algumas características 

parecidas, características estas que são estabelecidas e bastante relevante em um 

determinado estudo. 

 O mesmo autor define amostra como sendo uma parcela da população que será 

escolhido de acordo com algum critério seguindo normas e regras. 

 O estudo utilizou como população jovens com uma idade média de 24 anos, a 



42 
 

amostra foi composta por estudantes que estão cursando e que cursaram o curso de 

Administração na Universidade Federal do Ceará (UFC) e em sua maioria mulheres. A 

pesquisa foi feita de forma aleatória utilizando potenciais clientes.  

6.3- Instrumento de coleta de dados 

  De acordo com Lopes (2006, p. 69) 

 
Coleta de dados é quando o pesquisador vai à busca de dados para dar continuidade 

à pesquisa e em geral esses dados são coletados de livros, revistas, jornais, internet, 

etc. ou mesmo utilizando-se de instrumentos como entrevistas e questionários, que 

podem ser ligada à observação.  

 

Já para Gerhardt e Silveira (2010, p. 56), “a coleta de dados compreende o conjunto de 

operações por meio das quais o modelo de análise é confrontado aos dados coletados.” 

 Para a coleta de dados foi realizado um questionário com uma amostra de potenciais 

clientes das cestas de cafés da manhã. De acordo com Lakatos e Marconi (2007 p. 203) “o 

questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 De acordo com Gil (2008) o questionário nada mais é que uma técnica de 

investigação, onde se elabora um conjunto de questões a ser aplicado em uma amostra de 

indivíduos e possui como objetivo a coleta de dados que podem conter os sentimentos, as 

expectativas, os interesses e várias outras informações desta mesma amostra. 

 O questionário utilizado no estudo dividiu-se em 3 partes, onde a primeira foi 

realizado perguntas com o intuito de ser extraído o perfil dos entrevistados como sexo, 

idade, escolaridade, na segunda parte as perguntas tem como objetivo o entendimento sobre 

o comportamento dos potenciais clientes que abrangem questionamentos sobre o produto 

em questão e a terceira parte do questionário possui como objetivo a análise das diversas 

mídias que podem ser utilizadas pelos consumidores e quais os impactos destas sobre o 

público-alvo. 

6.4 Objeto da pesquisa 

 O objeto da pesquisa foi identificar qual o meio de comunicação apresenta-se como 

mais atraente para um grupo de potenciais clientes na oferta de um produto comercialmente 

denominado de cesta de café da manhã. 

 A coleta das informações acerca do produto mencionado foi obtida através do relato 

de um empreendedor que possui uma microempresa do ramo de cestas de café da manhã 
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chamado D&E Cestas e Presentes. 

 A D&E Cestas e Presentes é uma microempresa que comercializa cestas de cafés da 

manhã e chás da tarde, assim como presentes diversos. Atua neste ramo desde 2007 e 

possui a localização física na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Demócrito Rocha, 

Fortaleza, Ceará. 

 A organização mencionada é classificada, juridicamente, como um Micro 

Empreendedor Individual tendo na figura de seu proprietário, Ernesto Uchoa, a 

responsabilidade formal. 

Esta empresa possui como posicionamento de preço acessível aos seus clientes e 

possui uma política de cobrir o preço da concorrência com o intuito de garantir a fidelização 

destes, também atua com um atendimento diferenciado. 

 Então, a cesta de café da manhã é um produto relativamente recente posto no 

mercado, utilizado como um presente em datas comemorativas como aniversários, 

aniversários de namoro ou casamento, dia dos namorados, dia das mães dentre outras 

ocasiões especiais; ou apenas usado para presentear uma pessoa especial. Pode ser 

caracterizado como um produto, mas agrega alguns serviços como a entrega, a própria 

preparação que pode ser personalizada ou serviços extras como mensagens telefônicas e 

demais. 

 Na sua composição; a cesta de café da manhã contém, geralmente, chocolate, um 

brinde que pode ser uma pelúcia ou outro presente, frutas e sucos. A variedade de cestas de 

cafés da manhã pode ser grande, contendo variados produtos e podendo ser personalizado 

pelo cliente, uma das diferenciações desse produto pode ser o arranjo da cesta, as opções 

dadas aos clientes quanto sua personalização e os serviços agregados ao produto como 

entrega e tele mensagens. 

 Atualmente, as empresas que trabalham oferecendo esse tipo de produto criaram 

bastantes variedades e inovações para as cestas de cafés da manhã, personalizando a 

diversas datas comemorativas além daquelas tradicionais como dia do amigo ou cestas 

românticas, cestas diet e personalizada para times de futebol. 

 Além das cestas de cafés da manhã, faz parte de sua variedade o chá da tarde e a 

cesta de pelúcia com chocolate. O chá da tarde é bastante semelhante a cesta de café da 
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manhã, sendo diferente apenas o horário de entrega que se caracteriza por ser a tarde e 

devido a isso alguns componentes que o compõe. Já a pelúcia com chocolate é um produto 

mais simples; possuindo uma pelúcia, chocolate e mais algum outro componente.  

6.5 Resultados da pesquisa 

 Segue o resultado da pesquisa que, conforme abordado anteriormente, possui 3 

divisões, sendo a primeira uma análise do perfil da amostra, logo em seguida temos a 

segunda parte com a análise do comportamento da amostra sobre o produto cesta de café da 

manhã e na terceira parte segue uma análise dos tipos de mídia junto à população que está 

contida na amostra utilizada neste estudo. 

6.5.1 Perfil da amostra 

 Segue, abaixo, uma tabela que irá expor o perfil da amostra utilizada na pesquisa: 

 

Tabela - 3: Perfil da amostra 

ITENS ALTERNATIVAS TOTAL % 

Idade Média Aritmética Simples 24 anos   

Sexo 
Masculino     8 40% 

Feminino   12 60% 

Renda Mensal 

Renda de1 a 2 salários mínimos 5   

Renda de 2 a 3 salários mínimos 2   

Renda de 3 a 4 salários mínimos 5   

Renda de 4 a 5 salários mínimos 3 25% 

Renda acima de 5 salários 

mínimos 
5 10% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental  0 0% 

Ensino Médio 0 0% 

Ensino Superior Incompleto 17 85% 

Ensino Superior Completo 3 15% 

Renda Própria 
Sim  14 70% 

Não 6 30% 

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor  
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 A pesquisa foi feita com 20 pessoas entre homens e mulheres, observa-se que a 

maioria dos participantes são mulheres que representam 60% contra 40% dos homens. Os 

participantes do questionário cursaram ou estão cursando ensino superior sendo 85% das 

pessoas ainda cursando e 15% dos entrevistados são estudantes universitários, o que 

podemos levantar a concepção que a amostra é composta por pessoas que possuem certo 

grau de conhecimento, isso acaba sendo um dado relevante, pois este produto possui uma 

certa sensibilidade e sofisticação.  

Quanto à renda, os dados mostram uma certa heterogeneidade na amostra, sendo a 

maioria, pessoas que tem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos com 25%, 3 e 4 

salários mínimos e acima de 5 salários mínimos com a mesma porcentagem da primeira 

situação, esse dado aponta que a pesquisa trouxe uma variedade de rendas abrangendo 

diferentes faixas de renda. A maioria dos participantes possuem renda própria, o que é uma 

boa contestação, pois são pessoas que tem condições para comprar o produto em questão. 

 Para uma melhor visualização, segue abaixo os gráficos 1, 2, 3 e 4 referente aos 

mesmos dados apresentados na tabela:     

 

 

  Gráfico - 1: Sexo    Gráfico - 2: Escolaridade 

  

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 
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           Gráfico - 3: Renda Familiar 

 

     Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

 

 

   Gráfico - 4: Renda Própria 

 

   Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

6.5.2 Comportamento da Amostra – Cesta de Café da Manhã 

 Segue abaixo uma planilha expositiva que irá expor o conhecimento, o 

comportamento de compra e a divulgação dos consumidores referente ao produto cesta de 

café da manhã: 

 

25% 

10% 

25% 

15% 

25% 

Renda Familiar 

1.3.1 Renda de R$ 880,00 a
R$ 1.760,00 (1 a 2 salários
mínimos)

1.3.2 Renda de R$ 1.760,00
R$ 2.640 (2 a 3 salários
mínimos)

1.3.3 Renda de R$ 2.640,00 a
3.520,00 (3 a 4 salários
mínimos)

1.3.4 Renda de R$ 3.520,00 a
R$ 4.400,00 (4 a 5 salários
mínimos)

70% 

30% 

Renda própria 

1.5.1 Sim

1.5.2 Não
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Tabela - 4: Comportamento da amostra quanto ao produto. 

ITENS ALTERNATIVAS TOTAL % 

Já comprou cestas de cafés da 

manhã? 

Sim  9 45% 

Não 11 55% 

Compraria cestas de cafés da 

manhã? 

Sim  10 91% 

Não 1 9% 

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

Seguem abaixo, para melhor visualização, os gráficos 5, 6 e 7referente aos mesmos 

dados apresentados pela planilha acima: 

Gráfico - 5: Clientes que já   

Compraram cestas.     Gráfico - 6: Clientes que comprariam.        

   

 Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor  

Observou-se, através dos dados apresentados, que a maioria dos integrantes da 

amostra nunca compraram cestas de cafés da manhã, sendo representado por 55% dos 

entrevistados. Isso prova a afirmação do estudo que trata-se de um produto recente no 

mercado e que pode ser melhor explorado pelas empresas dispostas a ofertá-los no mercado. 

Apesar disso, das 11 pessoas que nunca compraram cestas de cafés da manhã, exatamente 10 

pessoas que representam 91% comprariam cestas de cafés da manhã para presentear pessoas 

especiais, isso leva a conclusão que trata-se de um produto aceitável pela amostra, pois 

somente um entrevistado dos 20 totais não comprou e nunca compraria este tipo de produto. 
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 Portanto, levou-se a contestação que trata-se de um produto recente e pouco 

consumido, mas que possui um forte potencial de consumo por parte do público-alvo 

estudado. As empresas podem explorar esse produto, pois possui uma ótima aceitação, como 

já comprovado pelo estudo. Segue abaixo a pergunta aberta feita no questionário que mediu 

o comportamento dos consumidores quanto a compra das cestas de cafés da manhã. 

 A pergunta aberta no questionário é a seguinte: “Qual o motivo que determinou ou 

determinaria a decisão de compra por cestas de cafés da manhã?”  

 Em síntese, os entrevistados informaram que comprariam ou já compraram as cestas 

de cafés da manhã, pois trata-se de um produto inovador e configura-se como uma ótima 

oportunidade para presentear alguém especial. 

6.5.3 Comportamento da Amostra – Mídias mais eficientes 

 Foram analisadas as principais mídias de comunicação que podem ser exploradas 

pelas empresas que ofertam as cestas de cafés da manhã. Segue, abaixo, uma planilha que 

expõe a quantidade de pessoas da amostra que utilizam cada uma das mídias expostas.  

Tabela - 5: Mídias mais utilizadas pela amostra.   

Mídias mais utilizadas pela amostra *marcada mais de 

uma opção 

Qde de pessoas que 

escolheram cada 

item 

Porcentagem 

sobre o total 

(20) 

Jornal 9 pessoas 45% 

Revista 2 pessoas 10% 

Rádio 7 pessoas 35% 

TV 10 pessoas 50% 

E-mail 11 pessoas 55% 

Redes sociais 17 pessoas 85% 

Youtube 13 pessoas 65% 

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor.   

 Observou-se, portanto, que as mídias mais utilizadas foram as redes sociais 

(Facebook, Instagram, Whatsapp), pois 85% do total de entrevistados utilizam esse meio de 

comunicação, a segunda mídia mais utilizada pela amostra é o Youtube com 65% do total de 

entrevistados e o E-mail segue em terceira ordem, já que 55% dos entrevistados utilizam esta 

mídia. Esses dados mostram que as chamadas Mídias Sociais ou Mídias Digitais são as mais 

utilizadas como forma de comunicação, interatividade e entretenimento por parte da amostra 

abordada no questionário e essa informação permite a afirmação que as mídias sociais como 

as redes sociais, o Youtube e o E-mail, devem ser as mais utilizadas como forma de 
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comunicação por parte das empresas desse produto, já que seu público tem uma chance 

muito grande se ser abordado tanto com o objetivo de atrair novos cliente como para a 

manutenção e a construção de um relacionamento duradouro com esses consumidores, mas 

como o estudo resume-se as formas de divulgação que irão atrair novos clientes, pode-se 

concluir que essas formas possuem uma grande eficiência nesse quesito. 

 O questionário preocupou-se, também, em especificar quais os tipos de mídia 

específicas dentro de um conceito macro de mídias são as preferências da população 

representada pela amostra utilizada no estudo. Portanto, segue abaixo uma planilha 

expositiva que traz os tipos específicos de mídias mais consumidas pelos integrantes da 

amostra: 

Tabela 6: Tipos de mídias (específicas) mais consumidas  

ITENS ALTERNATIVAS TOTAL % 

Jornal 

O Povo 
14 70% 

Diário do Nordeste 4 20% 

Outros 2 10% 

Revista 

IstoÉ 1 5% 

Veja 8 40% 

Carta Capital 3 15% 

Outros 8 40% 

Rádio 
FM 20 100% 

AM 0 0% 

TV 
Aberta 7 35% 

Cabo 13 65% 

Internet  

E-mail 2 10% 

Redes sociais 16 80% 

Sites informativos (G1, R7, 

MNS) 2 10% 

Outros 0 0% 

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor. 

 Constatou-se com os dados coletados que das opções de Jornal expostos o Jornal O 

Povo é o mais consumido pelos entrevistados; quanto a revista os entrevistados, em sua 

maioria, escolheram a opção outros e mencionaram a Superinteressante; a rádio é a FM; a 

TV é a aberta e a Internet são as redes sociais as mais consumidas pelos consumidores. Esses 

dados podem ser úteis as empresas na tomada de decisão sobre quais as mídias escolherem 

na divulgação de cestas de cafés da manhã para os potenciais clientes.   



50 
 

 Seguem os gráficos8, 9 10 3 11 dos dados mencionados acima, para melhor 

visualização das informações expostas. 

 

Gráfico - 7: Mídias – Jornal   Gráfico - 8: Mídias – Rádio  

   

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor  Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

Gráfico - 9: Mídias – TV    Gráfico - 10: Mídias – Internet.  

   

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor  Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo auto 

 

 A pesquisa buscou saber qual a mídia, de todas apresentadas, mais eficiente na oferta 

de cestas de cafés da manhã. Portanto, segue abaixo uma planilha expositiva referente a essa 

informação: 
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     Tabela - 7: Mídias mais eficientes para as cestas. 

Mídia mais eficiente (somente uma opção) Pessoas 

Jornal 1 

Revista 0 

Rádio 0 

TV 0 

Outdoor 0 

Panfleto 0 

Internet (Mídias sociais) 19 

TOTAL 20 

   Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor. 

  

Segue, abaixo, o gráfico 12 que irá expor os dados apresentados da tabela: 

   Gráfico - 11: Mídias mais eficientes. 

 

       Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

 Constatou-se, através destas informações, que de todas as mídias a mais eficiente no 

oferecimento das cestas de cafés da manhã, na ótica dos potenciais clientes, é a Internet 

representada pelas mídias sociais como: Redes Sociais, Youtube, E-mail, etc. As empresas 

que oferecem esse produto deverão, portanto, optarem por essa mídia como o principal meio 

de comunicação entre a empresa e os consumidores para divulgação das cestas de cafés da 

manhã. 

5% 

95% 
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2.7.1 Jornal

2.7.7        Internet
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 Nesse contexto, o questionário procurou explorar qual a ferramenta de comunicação 

que mais a população da amostra utiliza para entrar em contato com as empresas que lhes 

ofertam algum produto ou serviço, seja para buscar informação ou mesmo para fechar a 

venda, portanto segue abaixo uma planilha expositiva referente a essas informações 

mencionadas. 

Tabela - 8: Meios de contato dos consumidores com as empresas. 

Meio de Contato dos Consumidores com a Empresa Pessoas % 

Internet 
5 25% 

Telefone 
15 75% 

Visita pessoal 
0 0% 

TOTAL 

20 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor. 

 Segue, abaixo, o gráfico 13 que expões os mencionados anteriormente: 

     Gráfico - 12: Meios de contato dos consumidores com a empresa. 

 

     Fonte: Pesquisa de campo realizado pelo autor 

 

 Os dados expostos mostram que a maioria das pessoas entrevistadas utilizam, ainda, 

o telefone para entrar em contato com as empresas com o intuito de obter alguma informação 
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sobre um certo produto, serviço ou mesmo para fechar a venda. Portanto, as empresas devem 

manter uma boa estrutura em seu contato telefônico para manter uma boa comunicação com 

os potenciais clientes e, assim, atrair esses futuros consumidores. 

Além disso, o questionário coletou o grau de eficiência que a população da amostra 

avalia cada mídia abordada utilizando como critério a pontuação de 1 a 5. Portanto, segue 

abaixo a tabela expositiva para essas informações: 

Tabela - 9: Pontuação de mídias. 

Mídias Pontuação Média 

Jornal 53 2,65 
Revista 39 1,95 
Rádio 60 3 
TV 73 3,65 

Outdoor 69 3,45 
Panfleto 77 3,85 
E-mail 53 2,65 
Redes sociais 92 4,6 

Youtube 75 3,75 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

 Abaixo segue gráfico 14 que irá expor os dados abordados acima: 

      Gráfico - 13: Pontuação – Mídias. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 
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Concluiu-se, através dos dados acima, que as redes sociais possuem uma melhor 

pontuação, pois de acordo com 81% dos entrevistados essa mídia merece a pontuação 5 

(máxima), mostrando que os esforços de divulgação das empresas que ofertam as cestas de 

cafés da manhã devem explorar com mais intensidade esse meio de comunicação.  

O E-mail possui uma relevante pontuação, pois 40% dos entrevistados classificaram 

essa mídia com nota 5 no quesito eficiência na divulgação de cestas de cafés da manhã, 

podendo ser mais uma mídia forte para ser utilizada pelas empresas que ofertam as cestas.  

O Outdoor possuiu uma boa avaliação, segundo a amostra, pois 55% dos 

entrevistados classificaram com nota 5, sendo mais uma mídia a ser explorada com bastante 

ênfase.  

Quanto ao jornal e revista, foram mal classificadas, de acordo com a pesquisa, e a TV 

e o rádio possuíram uma avaliação intermediária, podendo ser utilizada, mas com menos 

intensidade do que as outras anteriormente abordadas, além disso devem ser observados os 

custos dessas mídias que, geralmente, são altos, conforme observado no referencial teórico. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo buscou abordar o comportamento do consumidor e as formas de divulgação 

e comunicação de marketing com o intuito de influenciar os clientes no processo de decisão 

de compra, foi abordado o produto de cestas de cafés da manhã. Os consumidores, para 

serem atraídos pelas empresas, precisam de ferramentas eficientes para a realização de uma 

abordagem inicial e, assim, ser atingido o objetivo principal que é a formalização da venda e 

a manutenção dos clientes em sua carteira. 

 Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa em forma de 

questionário e utilizado um grupo de potenciais clientes como uma amostra para o estudo e 

análise de sua opinião sobre as mídias propostas na oferta de cestas de cafés da manhã.  

 A pesquisa demonstrou, na percepção de um grupo de potenciais clientes, que as 

formas de comunicação e de divulgação de marketing mais adequadas para veicular as cestas 

de cafés da manhã foram as mídias sociais, ou seja, aquelas disponibilizadas na Internet 

representaram a grande preferência dos entrevistados. 

 Foi possível definir essa informação, pois foi comprovado, através do mesmo estudo, 

que a maioria dos entrevistados já consumiram ou consumiriam o produto abordado nesta 

monografia. 

 Portanto, constatou-se que as mídias sociais, representado pela Internet, foram as 

mais eficientes de acordo com uma pesquisa realizada perante uma amostra extraída. Das 

mídias sociais dispostas, as redes sociais são as mais eficientes, segundo os próprios 

entrevistados. Além disso, as redes sociais são as mídias mais consumidas, no geral, e obteve 

uma maior pontuação perante as outras mídias. Então, concluiu-se que as redes sociais são as 

mídias mais eficientes para divulgação das cestas de cafés da manhã. Pode-se, portanto, 

considerar que os objetivos propostos na pesquisa foram atingidos. 
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9- APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

As cestas de cafés da manhã são produtos utilizados, geralmente, em datas comemorativas 

como aniversário de nascimento, aniversário de namoro, dia dos namorados, dia dos pais, dia 

das mães, etc. Contém, geralmente, em sua composição chocolates, brindes, pelúcias, frutas e 

demais itens a ser inseridos a gosto do consumidor, além de chamarem atenção por sua 

embalagem decorada.  

A respeito deste tipo de produto e de acordo com sua opinião sobre os assuntos abordados, 

preencha este questionário, desde já agradeço a participação de todos: 

 

PERFIL 

Idade 

   

Sexo 

Masculino         Feminino   

 

Qual sua renda familiar mensal? 

Renda de R$ 880,00 a R$ 1.760,00 (1 a 2 salários mínimos) 

Renda de R$ 1.760,00 R$ 2.640 (2 a 3 salários mínimos) 

Renda de R$ 2.640,00 a 3.520,00 (3 a 4 salários mínimos) 

Renda de R$ 3.520,00 a R$ 4.400,00 (4 a 5 salários mínimos) 

Renda acima de R$ 4.400,00 (5 salários mínimos) 

 

Qual a sua escolaridade? 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior Incompleto 

 Ensino Superior Completo 

 Mestrado (Cursando/Completo) 
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Doutorado (Cursando/Completo) 

 

 

Você possui renda própria? 

 

Sim     Não  

 

Perguntas 

 

1. Você já comprou alguma cesta de cafés da manhã para presentear alguém? 

 

Sim     Não  

 

 

2. Caso a resposta seja Não, você compraria cestas de cafés da manhã para presentear 

alguém? 

 

Sim     Não  

 

3. Qual o motivo que determinou ou determinaria a decisão de compra por cestas de 

cafés da manhã? 

 

 

 

 

 

 

4. Você divulgaria para amigos, colegas e parentes algum produto que você consumiu e 

que te agradou, dando indicação a certa empresa específica? 

 

Sim     Não  
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5. Indique, em cada item, uma opção de mídia que você mais utiliza como meio de 

informação, interatividade e entretenimento? *Indique apenas uma opção em cada 

item. 

 

 

Jornal  

 O Povo  Diário do Nordeste  Outros  

 

Revista 

 IstoÉ   Veja  Carta Capital  Outros 

 

Rádio 

 FM   AM 

 

TV 

 Aberta    Cabo 

 

Internet  

 E-mail   Redes sociais  Sites informativos     Outros 

      (G1, R7, MSN) 

6. Quais os tipos de mídias abaixo você mais utiliza como meio de informação, 

interatividade e entretenimento? *Pode ser marcado mais de uma opção. 

Jornal   

Revista 

Rádio 

TV 

E-mail 

Redes  

Sociais 

Youtube 
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7. Qual a mídia você escolheria como mais eficiente em uma abordagem sobre cestas 

de cafés da manhã? *Marque somente uma opção 

 

Jornal   

Revista 

Rádio 

TV 

Outdoor 

Panfleto 

Internet  

 

8. Qual meio você recorre, para entrar em contato com certa empresa, quando deseja 

realizar a aquisição de algum produto ou serviço desta, ou mesmo verificar as opções, 

preços e condições de certos produtos ou serviços? 

 

Internet   

Telefone 

Visita pessoal 

 

 

9. Qual o grau de eficiência que você indicaria para cada mídia abaixo na oferta de cestas 

de cafés da manhã? Indique uma nota de 1 a 5, sendo 1 menos eficiente e 5 mais 

eficiente. 

 

 Jornal          1                  2                

3                 4               5 

 

Menos Eficiente                                                                                            Mais eficiente  

 

Revista       1                  2                3                 4               5 
 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

Rádio       1                  2                3                 4               5 
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Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

 

TV               1                 2                3                 4               5 
 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

 

Outdoor       1                  2                3                 4               5 
 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

 

 

Panfleto       1                  2                3                 4               5 
 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

 

 

E-mail         1                  2                3                 4               5 
 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

Redes           1                  2                3                 4               5 

            Sociais 

 

Menos Eficiente         Mais eficiente 

 

Youtube           1                  2                3                 4               5 

             

Menos Eficiente   
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