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RESUMO 

 

O trabalho a ser apresentado tem como objetivo principal analisar o comportamento dos 

usuários de WhatsApp em Fortaleza, dando destaque ao sensível crescimento do 

aplicativo nos últimos anos no mundo inteiro. O desenvolvimento das relações 

interpessoais, a oportunidade de empreendedorismo por intermédio do aplicativo, bem 

como questões que buscam entender o comportamento do usuário foram assuntos 

abordados. Para a realização da pesquisa, foi elaborado um formulário on-line com base 

no Referencial Teórico e obteve-se 100 respostas. Após a coleta de dados, buscou-se 

analisar o perfil destes usuários para realizar as perguntas convenientes. Por fim, através 

de uma pesquisa exploratória, foi avaliado o resultado do uso do aplicativo WhatsApp em 

Fortaleza. É uma ferramenta nova, simples e que atrai milhões de usuários no mundo 

inteiro. 

Palavras-chave: comportamento dos usuários, WhatsApp, relações interpessoais, 

oportunidade, empreendedorismo, perfil dos usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work to be presented is meant to examine the behavior of WhatsApp users in 

Fortaleza, highlighting the application of rapid growth in recent years worldwide. The 

development of interpersonal relations, entrepreneurship opportunities through the 

application as well as questions that seek to understand user behavior were addressed 

matters. For the research, it designed an online form based on Theoretical Refencial and 

obtained 100 responses. After data collection, we sought to examine the profile of these 

users to perform the appropriate questions. Finally, through an exploratory study, we 

evaluated the result of using the WhatsApp application in Fortaleza. It is a new, simple 

and attracts millions of users worldwide tool. 

Keywords: user behavior, WhatsApp, interpersonal relationships, opportunity, 

entrepreneurship, users profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Observar a atual inserção da tecnologia em nossas vidas nos faz refletir sobre 

o passado, quando era possível viver sem celulares, computadores, iPods1 ou afins.  

O desenvolvimento da integração entre os países trouxe o surgimento de um novo 

mercado, denominado de mercado eletrônico ou virtual, decorrente do uso da Internet2. 

Assim, a globalização contribuiu para a diminuição das barreiras geográficas, políticas e 

econômicas. Desse modo, a intensa busca por tecnologias mais eficientes propiciou o 

desenvolvimento dos meios de propagação de informação. 

Conforme Fedoce e Squirra (2011), a atual Sociedade do Conhecimento 

caracteriza-se pela expansão do acesso às informações e pela combinação das 

configurações e aplicações da informação com as tecnologias da comunicação em todas 

as suas possibilidades. 

Castells (1999) aponta a rede sob aspectos complexos, reunindo questões 

econômicas, sociais e culturais que transformam a sociedade industrial na sociedade da 

informação. Não apenas a sociedade atrelada à indústria da mídia, mas também a que 

possibilita a globalização das empresas e que gera riqueza novas necessidades de 

consumo. 

As tecnologias da informação, os sistemas avançados de telefonia e 

computadores estão crescendo exponencialmente. “O impacto dessas mudanças é tão 

grande que muitos observadores concluíram que estamos vivendo em uma sociedade da 

informação” (STRAUBHAAR; LARROSSE 2004, p. 2) 

Desde 2007, os aplicativos3 (apps) tornaram-se mania entre os brasileiros e, 

grande parte deste êxito em decorrência da propagação e desenvolvimento de aparelhos 

smartphones4. 

                                                           
1 iPod é uma marca registrada que se refere da Apple Inc. e refere-se a uma série de tocadores de áudio 

digital projetados e vendidos pela Apple. 
2 Internet é um sistema global de rede de computadores interligadas. É uma rede de várias outras redes. 
3 Um software aplicativo é um tipo de software concebido para desempenhar tarefas práticas ao usuário 

para que este possa concretizar determinados trabalhos. 
4 Smartphone (tradução: telefone inteligente) é um telemóvel com funcionalidades avançadas que podem 

ser estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional. 
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O blog “Bloid” 5  diz que aplicativos móveis ou aplicações móbile são 

softwares desenvolvidos para rodar em dispositivos móveis como smartphones, tablets 

ou telefones celulares. O blog ainda explana que atualmente o desenvolvimento desses 

softwares está em grande escala em decorrência de o mercado estar ligado na versatilidade 

e comodidade de acessar qualquer informação em qualquer lugar, além de poder realizar 

várias tarefas por intermédio destes aplicativos. 

 Dados da Anatel6 indicam que o Brasil terminou o mês de setembro de 2014 

com mais de 278 milhões de celulares e 136,9 celulares/100 habitantes. Segundo o blog 

do Estadão7, um estudo realizado pela Flury Analytics mostrou que o uso de aplicativos 

cresceu 115% em 2013, com destaque para o aplicativo WhatsApp8 que teve crescimento 

neste período superior a 203%. 

A criação dos smartphones, resultou da necessidade do acesso a meios de 

comunicação e de veículos de informação diferentes a qualquer momento ao longo do dia 

do usuário. O WhatsApp é o aplicativo mais popular do segmento de mensagens 

instantâneas, contando com mais de 700 milhões de usuários ativos9. 

Os efeitos do exponencial progresso dos meios de informação, principalmente 

por intermédio das redes sociais, são determinantes para o desenvolvimento da economia 

mundial. 

Dessa maneira, a busca do conhecimento não é fácil, porém é indispensável 

para que se possa estar inserido neste mundo em que quem detém o conhecimento, 

principalmente sobre a tecnologia, se sobressai.    

 Nesse contexto de interligações das fronteiras comerciais e pessoais, a 

geração atual está bastante dependente dos smartphones. Em Fortaleza, é comum 

observar escolas que consideram como vantagem competitiva a utilização de recursos 

tecnológicos no desenvolvimento das aulas, como tablets10, smartphones ultramodernos, 

dentre outros. 

                                                           
5 Disponível em: http://bloidgroup.blogspot.com.br/2011/09/o-que-sao-aplicativos-mobile.html. Acesso 

em 21/03/2015 
6 Agência Nacional de Telecomunicações. 
7 Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em 22/03/2015 
8 WhatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular 

sem pagar. 
9 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/01/whatsapp-atinge-os-700-milhoes-de-

usuarios-por-mes-em-todo-o-mundo.html Acesso em 23/03/2015 
10 Tablet é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à Internet, 

organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para 

entretenimento com jogos. 

http://bloidgroup.blogspot.com.br/2011/09/o-que-sao-aplicativos-mobile.html.%20Acesso%20em%2021/03/2015
http://bloidgroup.blogspot.com.br/2011/09/o-que-sao-aplicativos-mobile.html.%20Acesso%20em%2021/03/2015
http://blogs.estadao.com.br/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/01/whatsapp-atinge-os-700-milhoes-de-usuarios-por-mes-em-todo-o-mundo.html%20Acesso%20em%2023/03/2015
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/01/whatsapp-atinge-os-700-milhoes-de-usuarios-por-mes-em-todo-o-mundo.html%20Acesso%20em%2023/03/2015
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1.1 Problema da pesquisa 

 

O estudo buscou responder o seguinte questionamento: 

 

“Que variáveis moldam o comportamento dos consumidores de WhatsApp 

em Fortaleza?” 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho, tem por principal objetivo analisar o comportamento dos 

usuários de WhatsApp em Fortaleza. 

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos 

 

Para fundamentar a pesquisa, foram preparados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar o perfil dos usuários de WhatsApp em Fortaleza. 

 Pesquisar as variáveis que motivam a conduta dos usuários deste aplicativo. 

 Analisar o desenvolvimento das relações interpessoais intermediadas pelo 

aplicativo. 

 

1.3 Estrutura 

 

Esta monografia foi dividida em 5 seções: 

Primeiramente, esta introdução contempla alguns dados introdutórios, o 

problema da pesquisa, seu objetivo principal e objetivos específicos, além da sugestão de 

divisão desta monografia. 

A segunda seção, o Referencial Teórico, se embasa  em uma pesquisa 

bibliográfica que contempla ideias, conceitos e contribuições de vários autores da 

Administração, principalmente da área do Marketing. 
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A terceira seção, Metodologia, apresenta os métodos de pesquisa e obtenção 

de dados, fontes de informação, amostra, técnicas de pesquisa e define outros aspectos 

relevantes para a pesquisa. 

A seção de Análise de Dados contempla os resultados da pesquisa aplicada 

em gráficos e comentários acerca do observado.  

A última seção, Conclusão, apresenta considerações importantes sobre a 

pesquisa, o alcance dos objetivos gerais e específicos, assim como algumas considerações 

finais. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com a intenção de analisar o comportamento dos usuários de WhatsApp em 

Fortaleza, tem-se por finalidade discorrer sobre os conceitos que sirvam de embasamento 

para elaborar a pesquisa. Assim, é imprescindível que se teça, de acordo com grandes 

autores, sobre conceitos como Segmentação de Mercado, Fatores de Influência no 

Mercado Consumidor, Meios de Comunicação, Mídias Sociais, WhatsApp e Negócios e 

Influências das Mídias na Sociedade Atual. 

 

2 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

Conforme Churchill e Peter (2000), segmentação de mercado consiste em 

dividir um mercado em grupos de consumidores potenciais que tenham semelhantes 

necessidades e desejos, percepções de valores ou comportamentos de consumo. 

Stanton (1980) afirma que segmentação de mercado é o processo de tornar-

se o mercado global, heterogêneo, de um produto e dividi-lo em diversos subgrupos, 

sendo que este tende a ser homogêneo em seus aspectos fundamentais. 

Assim, Lamb (2004) complementa que segmento de mercado é um subgrupo 

de pessoas ou organizações que compartilham uma ou mais características e que tenham 

as mesmas necessidades. 

Lamb (2004) afirma, também, que o processo de divisão de um mercado em 

segmentos ou grupos significativos, relativamente homogêneos e identificáveis, é 

chamado segmentação de mercado. 

Para Kotler (2002), um segmento de mercado consiste em um grande grupo 

que é identificado a partir de suas preferências, poder de consumo, localização geográfica, 

atitudes de compra e hábitos de compra similares. 

Desse modo, Siqueira (1999) conclui que o objetivo da segmentação é 

analisar os mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar por meio de uma 

posição competitiva superior. Esse objetivo pode ser conseguido pela seleção de um ou 

mais grupos de consumidores como alvos para a atividade de marketing e pelo 

desenvolvimento de programas de marketing únicos para atingir esses grupos potenciais. 

Stanton (1980) explana que os métodos para a segmentação de mercado 

podem variar constantemente à medida que nosso estilo de vida, atitudes, situação 

familiar, renda, padrões geográficos entre outras variáveis se modificam. 
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Toledo (1972) expõe que o mercado deve ser segmentado porque os 

consumidores são diferentes. Eles diferem muito em termos de gosto, interesse, desejos 

e preferências pessoais, em suas necessidades emocionais e psicológicas. Assim, 

características geográficas, demográficas, socioeconômicas, de personalidade e de 

comportamento determinam diferentes sistemas de consumo entre os indivíduos. 

É necessário, portanto, o uso de variáveis para se segmentar um mercado 

consumidor, que podem ser identificadas analisando-se diferenças geográficas, 

demográficas, psicográficas e comportamentais. 

 

2.1 Segmentação Geográfica 

 

Kotler (2000) afirma que o mercado a ser explorado é dividido em diferentes 

unidades geográficas. Assim, pode-se atuar em todas essas diferentes divisões, ou 

somente em algumas. 

Churchill Jr. e Peter (2000) contribuem afirmando que, na segmentação 

geográfica, o mercado é dividido em grupos conforme sua localização, ou de acordo com 

os critérios geográficos. No mercado nacional, essa segmentação pode ser particularizada 

segmentando estado, município e até bairros. 

 

2.2 Segmentação Demográfica 

 

Schiffman; Kanuk (2000) afirmam que as variáveis demográficas são as bases 

mais usadas para se distinguir grupos de clientes. Uma das razões para isso é que as 

necessidades, os desejos e os índices de utilização dos consumidores estão 

frequentemente associados às variáveis demográficas. Uma das principais variáveis de 

segmentação para o mercado de consumidores é por gênero (masculino ou feminino). 

Segundo Kotler (2000), o mercado é dividido com base nas características da 

população. Fatores como idade, sexo, rendimento, escolaridade, ocupação e religião 

contribuem para a segmentação de mercado. São nas variáveis demográficas que se 

concentram os comportamentos de utilização de um produto ou serviço. 

Kotler (2002) completa afirmando que mesmo quando o mercado-alvo não é 

descrito em termos demográficos, é necessário voltar para as características demográficas 

para que se possa estimar o tamanho do mercado-alvo e o meio de comunicação que será 

utilizado. 
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Para Churchill Jr. e Peter (2000), a maneira mais comum de segmentar 

mercados é usar a segmentação demográfica, que envolve dividir o mercado de acordo 

com as características da população. 

Hooley (2005) afirma que a característica idade como variável de 

segmentação é de extrema importância. Com frequência, é utilizada pela sua facilidade 

de mensuração e sua utilidade para o objetivo de seleção de mídias. Os desejos e 

habilidades dos consumidores alteram-se com a idade. 

Em relação à segmentação de mercado por classe social, Hooley (2005) 

considera que diferentes classes possuem níveis diferentes de afluência, e 

consequentemente, devem adotar estilos de vida diferentes. 

Kotler (2000) concorda que fatores como idade, estado civil, presença ou 

ausência de filhos são dados relevantes para a identificação de segmentos. 

 

2.3 Segmentação Psicográfica 

 

Conforme Kotler (2000), segmentação psicográfica se refere à divisão que 

leva em conta como os indivíduos conduzem suas vidas: estilo de vida, personalidade e 

valores. Pessoas do mesmo grupo demográfico podem ter perfis psicográficos diferentes. 

Stanton (1980) afirma que a personalidade é definida como sendo um padrão 

dos traços internos e externos do indivíduo, os quais são fatores determinantes de suas 

reações de comportamento. 

Lamb (2004) concorda que a variável estilo de vida divide as pessoas em 

grupos, conforme a maneira com que passam o tempo, a importância que dão às coisas 

ao seu redor, suas crenças e características como renda e religião. 

Hooley (2005) complementa que a segmentação pelo estilo de vida baseia-se 

em três aspectos principais: atividades (como esportes, passatempos, entretenimento); 

interação com os outros (como autopercepção, personalidade e percepção quanto ao “eu” 

ideal, interação social, comunicação com os outros, liderança de opiniões); e opiniões 

(sobre questões políticas, sociais e morais, questões econômicas e setoriais, tecnológicas 

e ambientais). 

A variável valor, para Kotler (2000), é um segmento de mercado que se baseia 

em valores centrais e crenças que determinam o comportamento e atitudes de consumo. 

Lamb (2004) conclui que idade, sexo, renda, estágio no ciclo de vida e outras 

variáveis demográficas são normalmente úteis no desenvolvimento de estratégias de 
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segmentação, mas frequentemente não mostram todo o cenário. Logo, a demografia 

fornece o esqueleto, mas a psicografia acrescenta carne aos ossos. 

 

2.4 Segmentação Comportamental 

 

Kotler (2002) considera que na segmentação comportamental, os 

consumidores são divididos em grupos com base nos seus conhecimentos de um produto, 

em sua atitude em relação a ele, no uso dele, ou na resposta a ele. 

Hooley (2005) complementa afirmando que o comportamento dos 

consumidores naquele mercado é a maneira mais direta para segmentar os mercados, uma 

vez que a segmentação comportamental abrange benefícios e taxas de uso. 

 

  



21 
 

3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Conforme Berkowitz et al (2007), o comportamento do consumidor se refere 

ao conjunto de ações que um indivíduo toma na compra e na utilização de produtos e 

serviços, incluindo os processos mentais e sociais que acontecem antes e depois dessas 

ações. 

Segundo Solomon (2008), o comportamento do consumidor pode ser definido 

como o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, utilizam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos. 

De acordo com Kotler (1998), a área do comportamento do consumidor 

estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam ou descartam 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. 

Para Churchill Jr. e Peter (2000), o comportamento do consumidor busca 

entender o motivo que leva os consumidores a comprarem certos produtos ou serviços e 

para isso os profissionais de marketing estudam as influências sobre os consumidores que 

determinam mudanças: seus pensamentos, sentimentos e ações. 

De acordo com Castro et al (2004), por se tratar de uma área complexa, o 

comportamento do consumidor deve ser observado segundo diferentes visões do 

conhecimento, como a economia, a psicologia, a sociologia e a antropologia cultural. Para 

isso, serão abordadas as principais teorias sobre o comportamento do consumidor, que 

partem da teoria da racionalidade econômica e vão até a teoria cognitivista. 

Segundo Kotler e Keller (2006) “o comportamento do consumidor pode ser 

influenciado por diversos fatores dos quais podem ser citados: os culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos, sendo os fatores culturais que exercem maiores e mais 

influências” 

O estudo do comportamento do consumidor é de fundamental importância 

para os profissionais de marketing, por permitir que se compreenda a geração de valor 

para o consumidor, a fim de satisfazer suas necessidades e desejos. Saber quem é o 

consumidor, o que ele pensa, no que ele acredita, quais são os julgamentos acerca de si 

mesmo e dos outros, qual sua posição na escala social, a idade, a renda, o estilo de vida, 
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assim como a reação dele aos estímulos presentes no ato da compra são de extrema 

importância na busca incessante da compreensão dos consumidores (CASTRO et al, 

2004). 

Castro et al (2004) afirmam, ainda, que a psicologia surge para uma 

compreensão dos fatores cognitivos, motivacionais e emocionais envolvidos no processo 

de decisão de compra.  A psicologia origina outras três dimensões teóricas: 

comportamental, psicanalítica e cognitivista. A teoria comportamental ressalta o 

comportamento e suas relações com o meio ambiente do indivíduo, ou seja, enfatiza a 

influência do ambiente no processo de compra mediante estímulos de marketing que 

maximizam a intenção de compra. 

Kotler (2000) afirma que a teoria de Freud, a teoria de Maslow e a teoria de 

Herzberg trazem implicações divergentes para a análise do consumidor e a análise do 

marketing. A teoria de Sigmund Freud afirma que as forças psicológicas que formam o 

comportamento humano são basicamente inconscientes e o que o ser humano, nem 

sempre é capaz de entender totalmente suas motivações, daí o peso do marketing em 

desenvolver a mensagem e o apelo. 

Conforme Giglio (2002), a teoria psicanalítica de Freud afirma que as pessoas 

não conhecem seus verdadeiros desejos, pois existe uma espécie de mecanismo de 

avaliação que determina quais delas poderão tornar-se conscientes e inconscientes. 

A teoria cognitivista tem característica integrativa, pois procura integrar 

produto, consumidor e ambiente numa visão onde o comportamento do consumidor é 

visto como um processo de tomada de decisão. Dessa maneira, o consumidor sofre 

influência de fatores cognitivos tais como percepção, motivação, aprendizagem, 

memória, atitudes, valores e personalidade (CASTRO et al, 2004). 

Castro et al (2004) considera ainda a existência das teorias sociais e 

antropológicas, as quais defendem o consumo como um processo social no qual deve-se 

levar em consideração fatores históricos, sociais e culturais. Assim, o processo de compra 

não se trata meramente de um ato individual e racional, mas um processo social no qual 

o indivíduo se posiciona em relação ao seu contexto social e cultural. 
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3.1 Fatores de influência no comportamento do consumidor 

 

Conforme Castro et al (2004), o consumidor final jamais deve ser visto como 

um tomador de decisão de forma isolada. Ele sofre influência de diversos fatores que 

podem se tornar decisivos nas etapas cruciais da compra do produto ou serviço. 

Segundo Cobra (1992), diversos autores destacam os fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos como sendo os de maior relevância quando se trata de 

influência no comportamento do consumidor. 

 

Figura 1: Fatores de influência no mercado consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler (1998) 

 

3.1.1 Fatores Culturais 

 

Conforme Kotler (2000), “a cultura é o determinante mais fundamental dos 

desejos e comportamento das pessoas.” Os fatores culturais são divididos em cultura, 

subcultura e classe social. 

Solomon (2002) considera a cultura como "a acumulação de significados, 

rituais, normas e tradições compartilhadas entre os membros de uma organização [...] é a 

lente através das quais as pessoas enxergam os produtos". 

Para Karsaklian (2000), a cultura reflete nossos hábitos alimentares, 

vestuário, crenças ou músicas. A autora ainda considera que a cultura é um conjunto de 

comportamentos que, no fundo, correspondem a um conjunto de normas que revelam um 
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sistema de valores. Esses valores, normas e comportamentos são compartilhados 

coletivamente e transferidos de geração a geração. 

Charon (2000) afirma que a cultura se desenvolve ao longo do tempo e 

determina muito mais do que os indivíduos fazem. A cultura é uma forma de ver o mundo 

em comum que as pessoas adquirem quando interagem umas com as outras, ou seja, é um 

consenso, um compartilhamento de ideias. Enquanto a estrutura social ressalta as 

diferenças, fazendo as pessoas se relacionarem em termos de suas posições diferentes, a 

cultura agrega as semelhanças, ou seja, um modo de concordar. Os envolvidos acabam 

desenvolvendo um pensamento comum, ideias sobre o que é verdadeiro, importante, 

podendo guiar em muitas escolhas, criando consequências além da mente. 

Kotler (1998) afirma que cada cultura se divide em subculturas, grupos 

menores que imprimem identidade mais específica a seus membros. As subculturas 

englobam as nacionalidades, as religiões, as regiões e as raças. 

Segundo Solomon (2002) “a identidade étnica e racial é um componente 

significativo no autoconceito do consumidor.” Os integrantes de uma etnia mantêm-se 

unidos por elos culturais ou genéticos comuns, formando uma categoria distinta. 

Cobra (1992) explica que as diferenças regionais que caracterizam os 

indivíduos, exemplificando o comportamento distinto de pessoas do nordeste e do sul, do 

norte e do sudeste e ainda do centro-oeste. 

Para Medeiros e Cruz (2006), classe social é a divisão de uma sociedade, 

baseada na homogeneidade e na duração ordenada hierarquicamente. Seus membros 

compartilham valores, interesses e comportamentos semelhantes. 

Conforme Sheth; Mittal e Newmann (2001), um fator importante para definir 

as classes sociais é a renda, mas não é o único. A classe social é influenciada, também, 

pela instrução e ocupação do indivíduo, podendo o grupo relacionar alguém com renda 

relativamente baixa como pertencente à classe mais alta em decorrência a seu 

conhecimento ou ao cargo de prestígio que exerça. 

3.1.2 Fatores Sociais 
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Segundo Kotler (1998), os fatores sociais são: grupos de referência, família e 

papéis e posições sociais. 

Medeiros e Cruz (2006) explanam que os grupos de referência são formados 

por pessoas que têm influência no pensamento, nos sentimentos e nos comportamentos 

do consumidor. Desse modo, esses grupos são classificados como primários e 

secundários. Os grupos primários são formados por família, amigos e algumas pessoas 

próximas. Os grupos secundários, por sua vez, são compostos por religiosos, sindicatos e 

profissões. 

Kotler (1998) afirma, ainda, que a família é o grupo mais importante. Seus 

membros constituem o grupo primário de referência mais influente, uma vez que é a partir 

da família que o indivíduo recebe orientação religiosa, política e econômica. 

Solomon (2002) ressalta, todavia, que o tamanho e a composição das famílias 

estão se alterando. Assim, é comum observar processos de estruturas familiares não-

tradicionais, como colegas de faculdade ou casal de namorados. 

Conforme Cobra (1992), cada pessoa representa um determinado papel em 

cada grupo que faz parte. 

Kotler (1998) complementa que cada papel representa uma posição social e 

as pessoas escolhem comprar os produtos que indiquem seu papel e posição na sociedade. 

3.1.3 Fatores Pessoais 

 

Kotler (1998) elenca os fatores pessoais que também influenciam as decisões 

do consumidor, compostas por idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições 

econômicas, estilos de vida e personalidade. 

Kotler (2000) admite que as necessidades e os desejos das pessoas mudam 

com o tempo, tanto em decorrência da idade, como também pelas condições em que elas 

se encontram. Assim, ocorrem transformações no comportamento de consumo no 

decorrer da vida. 

Kotler (1998) salienta que a ocupação de um indivíduo afeta suas decisões de 

compra, ou seja, as necessidades e os desejos de consumo do dono de uma empresa 

diferentes das necessidades e desejos dos operários. 
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Quanto às condições econômicas, Kotler (1998) salienta que as decisões de 

consumo são afetadas pela renda disponível, patrimônio, poupança, dívidas, condições de 

crédito, dentre outras.  

Solomon (2002) explana que o estilo de vida reflete o modo como outra 

pessoa irá gastar seu tempo e dinheiro. Assim, uma perspectiva de marketing reconhece 

que as próprias pessoas se classificam em grupos com base no que gostam de fazer e 

como gastam sua renda e seu tempo livre. 

Para Kotler (1998), personalidade é o conjunto de características psicológicas 

distintas de uma pessoa que levam respostas consistentes e duradouras em seu ambiente. 

Logo, a personalidade demonstra traços de autoconfiança, domínio, autonomia, 

deferência, sociabilidade, defensibilidade e adaptabilidade. 

3.1.4 Fatores Psicológicos 

 

Segundo Kotler (2000), quatro fatores psicológicos são importantes nas 

escolhas que os consumidores fazem: motivação, percepção, aprendizagem e crenças. 

a) Motivação  

Kotler (2000) afirma que há três principais teorias desenvolvidas para a 

motivação humana: a de Freud, a de Maslow e a de Herzberg. 

 Kotler (2000) considera que Freud concluiu que as forças psicológicas 

são basicamente inconsistentes e que uma pessoa não pode entender 

completamente suas motivações. O autor afirma, ainda, que o 

formato, a marca, o tamanho, o peso, a cor, podem levar a associações 

e emoções inconsistentes que podem induzir o consumidor a desejar 

ou repudiar algo. 

 Kotler (2000) diz que, em relação a teoria de Maslow, as necessidades 

humanas são organizadas em forma de hierarquia, das mais urgentes 

para as menos urgentes. Para o autor, as pessoas tentam satisfazer suas 

necessidades mais importantes em primeiro lugar. 

 Kotler (2000) afirma que a teoria de Herzberg é baseada em fatores 

que causam insatisfação e nos causam satisfação. Evitam-se os fatores 

insatisfatórios e identificam-se os satisfatórios. 
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Kotler (2000) completa que a motivação é uma consequência de uma 

necessidade do indivíduo. Necessidade que pode ser física ou psicológica. 

Segundo Churchill Jr. e Peter (2000), o psicólogo Abraham Maslow afirmou 

que o que motiva as pessoas a agir são as necessidades não atendidas e que as pessoas 

satisfazem certas necessidades básicas antes de se sentir altamente motivadas a satisfazer 

outras. 

 

 

Figura 2: Hierarquia das necessidades de Maslow 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2000) 

b) Percepção 

 

Kotler (2000) explana que a percepção ocorre quando a pessoa está motivada 

e pronta para agir. Para ele, as percepções que as pessoas tem sobre um mesmo objetivo 

podem mudar devido a três processos:  

 Distorção seletiva: quando as pessoas interpretam as informações de 

acordo com suas intenções pessoais, podendo não ser entendido o que 

foi transmitido. 

 Retenção seletiva: quando as pessoas fixam informações que 

reforçam suas atitudes e crenças. 



28 
 

 Atenção seletiva: quando as pessoas percebem mais um estímulo 

relacionado a uma necessidade atual 

 

c) Aprendizagem 

Em relação à aprendizagem, Kotler (2000) conclui que quando as pessoas 

agem, elas aprendem. Assim, a aprendizagem envolve mudanças no comportamento de 

uma pessoa, surgidas a partir da experiência. 

d) Crenças e atitudes 

Quanto às crenças e atitudes, Kotler (2000) salienta que uma crença é um 

pensamento descritivo que uma pessoa mantém em relação a uma coisa, podendo ser 

baseadas em conhecimento, opinião ou fé. Para o autor, uma atitude corresponde a 

avaliações, sentimentos e tendências de ação duradouros favoráveis ou não, a um objeto 

ou ideia. 
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4  MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Conforme Straubhaar; Larrose (2004), a convergência técnica de computação 

e comunicação está refletida a nível institucional e social também. Telefone, computador, 

televisão a cabo e empresas de mídia se unem em um esforço para vencer a corrida para 

inventar e controlar o futuro das comunicações. É fato que formas de telecomunicação 

anteriormente distintas, tais como o telefone e a televisão a cabo, podem agora ser 

integrados em uma única rede digital[...] A convergência de sistemas de comunicação e 

tecnologia da informação é tão importante que emergiu como um tema de legislação 

pública ao redor do mundo. 

Soares (2006) afirma que as mensagens são documentos, registros e atestados 

do que efetivamente é importante e fundamental para a vida em sociedade. Não importa 

qual seja seu conteúdo, toda mensagem é sempre uma prova, um testemunho, na medida 

em que torna público um pensamento, traduz e confirma ideias, transformando-as em 

palavra, sons e imagens. 

Segundo Morin (1962) o pensamento complexo convive com paradigmas e 

se estende por itens tais como sistemas, teorias, organizações, entidades mitológicas e 

racionais.  

Assim, Morin (1962) resume que a complexidade da comunicação está no 

entendimento de como um pensamento comunica-se com o outro. Isso acontece a todo 

momento, em discussões nas organizações, confrontação de ideias, dentre outros. 

Conforme o autor, cada um vive com sua paragdimatologia, fechando-se em suas ideias.  

Morin (1962) afirma que a grande doença da razão é a racionalização que 

encerra o real num sistema lógico coerente, coerente ao preço de terríveis mutilações. 

Segundo ele, a grande doença da ideologia é o doutrinarismo que fecha o sistema de ideias 

ao diálogo com o real e com outros sistemas de ideias. 

Santaella (2004) alega que no início dos anos 1990, com um sentido mais 

estrito, mídia referia-se especificamente aos meios de comunicação de massa, 

especificamente aos que transmitiam notícias e informações, tais como jornais, revistas, 

rádio e televisão, bem como os meios de publicidade se serve. 

Para Santaella (2004), a palavra interatividade está nas vizinhanças 

semânticas das palavras ação, agenciamento correlação e cooperação, das quais empresta 

seus significados. 
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Silva (2000) reitera este pensamento, afirmando que a expressão 

interatividade já se encontrava no meio acadêmico desde os anos 1970, para expressar 

um sistema de trocas, de intercâmbio da informação entre emissores e receptores. Silva 

(2000) também classifica a interatividade de acordo com vários estágios ou graus, que 

vão desde o grau zero, em que o usuário pode simplesmente escolher o canal da televisão 

a que deseja assistir; o romance que vai ler em uma biblioteca; até a manipulação, 

deslocamento e modificação dos conteúdos realizados na Internet. 

Conforme Santaella (2004), o uso da Internet instiga ao leitor desenvolver 

suas habilidades sensoriais, perceptivas e contemplativas, distintas das do leitor da 

linguagem verbal escrita, como o texto impresso, por exemplo, e das do leitor da 

linguagem visual, como o espectador do cinema e da televisão. O autor explana que as 

interfaces homem-máquina, especialmente nas configurações via rede, trouxeram 

sensíveis mudanças nas visões tradicionais de interatividade. 

Lima (2000) complementa que o computador tirou o ser humano da janela em 

que foi colocado pela televisão, onde ele via os atos acontecerem, mas não podia intervir 

para um processo de participação e construção diária em função dos seus objetivos. 

Para Castells (1999), algumas ferramentas podem facilitar a troca e o encontro 

de pessoas a fim de compartilhar opiniões, trocar críticas e se ajudar, podendo evoluir no 

crescimento cognitivo que o diálogo propicia. 

Assim, Habermas (1976) diz que não há comunicar-se, a não ser por meio de 

um conhecimento prévio de um conjunto de sinais comuns, o que atesta o 

desenvolvimento do encurtamento de palavras, que são comuns entre algumas 

ferramentas, como aplicativos de smartphones. 

Baldissera (2003) relata que a comunicação é tão complexa nas organizações 

quanto as questões culturais e a subjetividade das relações de poder. 

 

Conteúdos de mídias tradicionais versus conteúdos de mídias digitais acessados em 

aparelhos móveis 

Aspectos Mídias Tradicionais Mídias 

Digitais/Tecnologias de 

comunicação móveis 

Positivos  Mais 

contextualização; 

 Maior abrangência; 

 Melhor apuração; 

 Mais fáceis de 

entender; 

 Rapidez 

 Praticidade 

 Feedback 

instantâneo 

 Multimídia 
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 Maior 

credibilidade; 

 Maior veracidade; 

 Maior qualidade no 

texto 

 Objetividade na 

informação 

 Variedade de 

formatos 

 Variedade de fontes 

 Variedade de 

pontos de vista 

 Facilidade de 

acesso 

 Custo menor 

Negativos  Menos diversidade 

 Mais conservadoras 

 Exige tempo e local 

apropriados 

 Mais superficiais 

 Não acompanham 

desdobramentos 

Quadro 1: Conteúdos de mídias tradicionais versus conteúdos de mídias digitais acessados em 

aparelhos móveis. 

Fonte: Disponível em file:///C:/Users/User/Downloads/3705-8759-1-PB.pdf Acesso em 18/05/2015 

 

4.1 As novas mídias 

 

Conforme Fiorelli (2010), o conceito de “novas mídias” surge a partir da 

convergência entre formas culturais contemporâneas (interfaces multimídia, hipertexto, 

bancos de dados online), representando uma transformação cibercultural globalizada11, à 

medida que o público é incentivado a procurar novas informações e fazer conexões em 

meio a conteúdos midiáticos dispersos. 

Cardoso (2009) relata que um dos maiores desafios para as mídias de massa 

da atualidade está na sua capacidade de resposta à convergência entre elas próprias e as 

novas formas de comunicação suportadas por ambientes virtuais, na medida em que 

redimensionou o relacionamento entre produtores de conteúdos e os públicos. 

Segundo Pellanda (2009), o aumento das conexões resultantes da telefonia 

móvel, em especial no Brasil, tem proporcionado oportunidades e desafios aos hábitos 

sociais e aos limites de espaço entre aquilo que é público e privado. Fedoce e Squirra 

(2011) relatam que as Tecnologias de Informação e Comunicação relativizam as fronteiras 

de tempo, espaço e de acesso às mídias digitais.  

Para Lemos (2009), a comunicação implica movimento de informação e 

movimento social: saída de si no diálogo com os outros e fluxo de mensagens carregadas 

                                                           
11 É um termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico 

virtual. 

file:///C:/Users/User/Downloads/3705-8759-1-PB.pdf
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por diversos suportes. 

De acordo com o blog “Oficina da Net12 ” o WhatsApp é um serviço para 

trocar mensagens via “startup13”, a plataforma de comunicação instantânea está sendo 

disputada por muitas empresas ao ter oferecido a proposta para a compra do aplicativo – 

inicialmente comprado pelo Google 14  por aproximadamente 1 bilhão de dólares. A 

inovadora ferramenta de buscar os contatos através dos números de telefone que constam 

na sua agenda é a melhor forma de garantir que todos os seus contatos estejam também 

em sua rede de amigos do WhatsApp, facilitando a comunicação entre conhecidos, 

parentes, colegas e amigos, até mesmo daquele taxista que você precisa. O WhatsApp 

pode ser utilizado com acesso pela internet do smartphone via Wi-Fi15 ou 3G16.   

Para se ter uma noção da dimensão do aplicativo, o blog relata que em julho 

de 2013 o WhatsApp atingiu 250 milhões de usuários. Já em outubro de 2013, a marca 

aumentou para 350 milhões de usuários. Dados de 2014, colhidos pela Folha de São 

Paulo17 atestam que em outubro de 2014, os usuários do aplicativo ultrapassavam os 465 

milhões, sendo 38 milhões pessoas que utilizavam o aplicativo no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Disponível em http://www.oficinadanet.com.br/post/10199-o-que-e-o-whatsapp. Acesso em 10/04/2015 
13 É uma empresa que quer inventar um modelo de negócio novo. 
14 Empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. 
15 É uma abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio. É uma tecnologia da 

comunicação que não faz uso de cabos. 
16 O padrão 3g é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, aprimora a transmissão 

de dados e voz, oferecendo velocidades maiores de conexão, além de outros recursos. 
17 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em 11/04/2015 

http://www.oficinadanet.com.br/post/10199-o-que-e-o-whatsapp
http://www1.folha.uol.com.br/
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5 WHATSAPP E NEGÓCIOS 

 

O blog Anima Mídia 18  afirma que o serviço de mensagens instantâneas 

WhatsApp recentemente chegou à marca de 600 milhões de usuários ativos e está 

ajudando o e-commerce. Segundo a primeira Pesquisa Nacional do Varejo Online, feita 

em parceria pelo Sebrae19 e pelo E-Commerce20 Brasil, o serviço é utilizado por 18% dos 

empreendedores como um canal de relacionamento com seus clientes. A pesquisa é a 

primeira do tipo e entrevistou 668 e-commerces no país inteiro. Entre os que afirmaram 

utilizar a ferramenta, a maioria de pequenos empreendedores. Segundo a diretora 

executiva do E-Commerce Brasil, Vivianne Vilela, isto se dá por causa agilidade e 

praticidade do atendimento em relação a formas mais tradicionais, como o e-mail ou 

telefone, ou ainda a central de relacionamento, um investimento que pode ser muito 

grande para os pequenos.  

No segundo trimestre de 2013, a venda de smartphones no Brasil cresceu 

110,1%, chegando a 8,3 milhões de unidades. Os resultados mostram que as vendas de 

smartphones superaram as de celulares tradicionais pela primeira vez no país, 

representando 54% do mercado. Em um contexto de cibercultura, ter um celular, 

especificamente um smartphone, é o reflexo de pertencer em um mundo mediado pelas 

novas tecnologias de comunicação. 

O blog Anima Mídia complementa que a aquisição do WhatsApp por parte do 

Facebook, anunciada em fevereiro de 2014, está fazendo com que as autoridades da 

Comissão Europeia, o principal órgão antitruste do continente, analise com atenção o 

impacto que tal negociação pode causar na concorrência e nas demais empresas de 

tecnologia e internet. 

De acordo com J.B Thompson (2011, p. 35), “os meios de comunicação (...) 

se relacionam com a produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são 

significativos para os indivíduos que os produzem e os recebem”. O autor também afirma 

que o desenvolvimento desses meios de comunicação permite novas formas de ação, 

interação e relacionamentos sociais.  

                                                           
18 Disponível em http://www.animamidia.com.br/tag/whatsapp/. Acesso em 24/04/2015 

 
19 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
20 É a realização de compras e transferências de fundos eletronicamente, especialmente através da 

internet. 

http://www.animamidia.com.br/tag/whatsapp/
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Segundo o blog “PMWeb21”, os brasileiros ainda compram mais via desktop22: 

36% da população compraram pelo menos um item via computador no mês passado 

contra 15% que adquiriram bens via mobile, o que mostra o crescimento do setor de venda 

via telefones móveis. Dados de janeiro de 2015. O blog comenta que 2015 é o ano mobile 

e isso não tem volta. Portanto, as estratégias de marketing para este ano precisam focar 

nos usuários de dispositivos móveis. 

 

 

Gráfico 1: E-commerce by device 

Fonte: Disponível em http://www.fnasser.com.br/dados-sobre-internet-em-2015/ 

 

De acordo com matéria publicada no Valor Econômico, também presente no 

blog Anima Mídia, as autoridades da união europeia estão fazendo pesquisas com as 

principais empresas de tecnologia do continente para tentar compreender o impacto que 

a fusão do Facebook com o WhatsApp teve em seus mercados de atuação. 

Ainda de acordo com o blog supracitado, o investimento global em 

publicidade nas plataformas móveis deve alcançar o montante de US$ 100 bilhões em 

2016, segundo estimativas da consultoria eMarketer. Esse valor representaria um 

aumento de 400% em relação à fatia que a publicidade móvel possuía em 2013. Após 

2016, a consultoria prevê um incremento ainda maior desse investimento no mobile, 

estimando que a publicidade móvel deva alcançar a fatia de US$ 200 bilhões, 

                                                           
21 Disponível em http://blog.pmweb.com.br/a-internet-no-brasil-em-2015. Acesso em 25/04/2015 
 
22 Termo utilizado para nomear o ambiente principal do computador. 

http://www.fnasser.com.br/dados-sobre-internet-em-2015/
http://blog.pmweb.com.br/a-internet-no-brasil-em-2015
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respondendo por um quarto de todo total de US$ 2,7 bilhões em publicidade mobile, 

tornando-se assim a nona nação o investimento em mídia realizado no mundo. A 

consultoria também fez previsões para o mercado brasileiro. Segundo os estudos, em 

2017 o Brasil deverá ter um investimento no ranking publicitário desse tipo de mídia. 

De acordo com o blog Administradores23, atualmente é comum encontrarmos 

em material de divulgação das empresas ao lado do número de contato a observação de 

que a mesma atende também pelo WhatsApp. Cada vez mais os empreendedores 

percebem nessa ferramenta uma maneira de divulgar suas novidades, estreitar sua relação 

com o cliente se fazendo mais acessível ao mesmo e como consequência realizar 

transações pelo aplicativo tanto com seus clientes quanto com seus fornecedores. O que 

torna o aplicativo mais atraente é sua democrática utilização, onde nada impede que um 

pequeno negócio (até mesmo informal) se utilize do mesmo. 

Ainda em conformidade com o blog Administradores, é crucial o cuidado com 

a linguagem utilizada para possíveis negócios e, talvez até mais importante que isso, 

evitar enxurradas de mensagens diariamente. A chegada constante de mensagens pode 

gerar um certo desconforto (principalmente no trabalho). Neste sentido vem à tona a 

importância de se ter bem definido o público alvo de seu negócio, onde o importante para 

sua rede de contatos é a “qualidade” e não a “quantidade”. Caso não se atente a isto a 

empresa pode estar enviando conteúdo irrelevante. O empreendedor precisa lembrar que 

é muito fácil para quem está do outro lado simplesmente “bloquear” seu contato com o 

mesmo. 

O blog americano “Wired24 ”, destaca a importância dos smartphones e do 

WhatsApp em países emergentes, o que explica a compra do aplicativo pelo Facebook 

por um valor expressivo. Na Índia, por exemplo, o WhatsApp é uma “bomba”. Sendo 

aplicativo mais popular de mensagens móveis na Índia, no Brasil e no México. É discutido, 

também, que o mercado de smartphones está se desenvolvendo, pois os telefones de 

plataforma “Android25” possuem um valor baixo. Mais de 1 bilhão de smartphones foram 

vendidos em todo o mundo, no ano passado. Na Índia, 26 milhões deles - 58 por cento do 

mercado - custa menos de US$ 150, de acordo com a empresa de pesquisa IDC. 

                                                           
23 Disponível em http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-lancamento-do-whatsapp-web-e-

sua-influencia-no-mundo-dos-negocios/84225/. Acesso em 14/04/2015. 

 
24 Disponível em http://www.wired.com/2014/02/whatsapp-rules-rest-world/ 

 
25 É um sistema operacional móvel (SO) baseado no núcleo linux e atualmente desenvolvido pela empresa 

de tecnologia Google. 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-lancamento-do-whatsapp-web-e-sua-influencia-no-mundo-dos-negocios/84225/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-lancamento-do-whatsapp-web-e-sua-influencia-no-mundo-dos-negocios/84225/
http://www.wired.com/2014/02/whatsapp-rules-rest-world/
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Gráfico 2: Top active social platforms 

Fonte: Disponível em http://www.fnasser.com.br/dados-sobre-internet-em-2015/ 

 

Segundo o jornal “O Globo26 ”, noventa milhões de brasileiros utilizam a 

Internet, o que representa 57% da população com 12 anos de idade ou mais. Apesar de o 

topo da pirâmide etária estar cada vez mais largo, ainda são os mais jovens que dominam 

a internet: 73% dos que a acessam têm menos de 35 anos. E um dado confirma uma 

tendência que já vinha sendo verificada: a expansão da web, num país que carece de 

infraestrutura de cabeamento por fibras óticas, se dá pelo ar. Mais da metade (ou 65%) 

dos internautas tem como método de acesso primordial uma rede móvel — por meio de 

um smartphone ou tablet. 

Ainda conforme o jornal O Globo, o WhatsApp cresceu bastante entre os 

brasileiros em 2014. Em 2013, 7% tinham o hábito de trocar mensagens por lá. Em 2014, 

o número disparou para 37%. 

Conforme exposto no site da “Terra 27 ”, o aplicativo de mensagens 

instantâneas WhatsApp é utilizado por 19% da população mundial, sendo recentemente 

comprado pelo Facebook8 por 19 bilhões de dólares. Os maiores usuários são os países 

                                                           
26 Disponível em http://oglobo.com/sociedade/tecnologia/pesquisa-mostra-ascensao-do-whatsapp-

decadencia-de-twitter-google-plus-no-brasil-14842028. Acesso em 29/04/2015 
27  Disponível em http://tecnologia.terra.com.br/whatsapp-e-usado-por-19-da-populacao-

mundial,1fe9a8f478a26410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. Acesso em 29/04/2015 

 

http://www.fnasser.com.br/dados-sobre-internet-em-2015/
http://oglobo.com/sociedade/tecnologia/pesquisa-mostra-ascensao-do-whatsapp-decadencia-de-twitter-google-plus-no-brasil-14842028
http://oglobo.com/sociedade/tecnologia/pesquisa-mostra-ascensao-do-whatsapp-decadencia-de-twitter-google-plus-no-brasil-14842028
http://tecnologia.terra.com.br/whatsapp-e-usado-por-19-da-populacao-mundial,1fe9a8f478a26410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/whatsapp-e-usado-por-19-da-populacao-mundial,1fe9a8f478a26410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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asiáticos, seguidos pela África do Sul. Já a Europa tem somente um país na lista de 

classificação de uso do aplicativo, a Espanha.  

Segundo o estudo da “We Are Social28”, o Brasil, com uma população de 204 

milhões, tem 110 milhões de usuários de internet (penetração de 54%). Desses 110 

milhões, 96 milhões (47% da população total), têm perfis em redes sociais, 276 milhões 

têm celular (densidade de 135%) e 78 milhões (38% do total da população) acessam seus 

perfis por meio de dispositivos móveis. Respectivamente, os acessos à internet devem 

crescer 10% este ano (2015); as mídias sociais, 12%; os celulares, 3%; e os acessos a 

redes sociais por meio móvel, 15%. 

O brasileiro, em média, fica 5:26 horas conectado à Internet; gasta 3:47 horas 

com acesso móvel; gasta também 3:47 horas com acesso a redes sociais (via mobile ou 

fixo); e consome 2:49 horas com TV. 

As redes sociais ou serviços de mensagens mais usados são o Facebook (25% 

do total); WhatsApp (24%); Messenger do Facebook (22%); Skype (14%); Google+ 

(13%); Twitter (11%); Instagram (10%); LinkedIn (9%); Pinterest (6%); e Badoo (6%). 

 

5.1 Influência das mídias sociais na sociedade atual 

 

O Jornal “El País29 ” destaca que, como toda boa aplicação o mau uso do 

WhatsApp pode acarretar em problemas. O periódico relata que alguns jovens possuem 

descontrolado vício pelo aplicativo. Prova disso são os momentos em que os usuários 

utilizam os smartphones para interagir, mesmo estando na presença de terceiros, como 

amigos ou parentes. O jornal destaca que a utilização do aplicativo pode ser perigosa nas 

relações interpessoais. 

O Jornal “O Globo30”, por sua vez, relata o sobre a vigilância de governos 

sobre a Internet.  A ONU aprovou resolução para prevenir o monitoramento em massa, 

mas não adiantou. Países como Holanda, África do Sul e Austrália fizeram o contrário e 

criaram leis permitindo a captura de dados em massa pelo governo, sem mandado judicial 

— diz Anne Jellema, diretora executiva da fundação. — Eles pensaram: se os EUA estão 

fazendo, devemos fazer o mesmo para não ficarmos para trás. Há uma corrida 

                                                           
28 Disponível em http://wearesocial.com.br/tag/whatsapp. Acesso em 23/04/2015 
29  Disponível em http://estudiantes.elpais.com/EPE2013/periodico-digital/ver/equipo/6179/articulo/la-

influencia-del-whatsapp-en-la-sociedad-actual. Acesso em 01/05/2015 
30 Disponível em http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/relatorio-mostra-aumento-da-vigilancia-

de-governos-sobre-internet. Acesso em 01/05/2015 

http://wearesocial.com.br/tag/whatsapp
http://estudiantes.elpais.com/EPE2013/periodico-digital/ver/equipo/6179/articulo/la-influencia-del-whatsapp-en-la-sociedad-actu
http://estudiantes.elpais.com/EPE2013/periodico-digital/ver/equipo/6179/articulo/la-influencia-del-whatsapp-en-la-sociedad-actu
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/relatorio-mostra-aumento-da-vigilancia-de-governos-sobre-internet
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/relatorio-mostra-aumento-da-vigilancia-de-governos-sobre-internet
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armamentista na web. A internet como conhecemos está cada vez mais ameaçada. O 

Brasil está na vanguarda quando o assunto é liberdade na web. Dados dos internautas só 

possam ser obtidos via processo judicial. Apesar disso, segundo a diretoria do World Wide 

Web, há muito a ser feito, especialmente em relação à universalização do acesso. 
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6 METODOLOGIA 

 

Conforme Boyd e Westfall (1982), metodologia é a definição operacional do 

estudo das variáveis da pesquisa. A seleção do instrumento metodológico está diretamente 

ligada ou relacionada com o problema a ser estudado. 

 

6.1 Método Escolhido e Justificativa 

 

 A metodologia utilizada foi qualitativa e exploratória.  

No entender de Malhotra (2001, 2006) a pesquisa qualitativa é definida como 

uma técnica de pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, 

que proporciona compreensão do contexto do problema que está sendo estudado. O autor 

completa que a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto 

do problema. 

A pesquisa exploratória é utilizada em casos em que é necessário definir o 

problema com maior precisão, tendo como objetivos prover critérios e compreensão. 

Assim, a pesquisa apresenta natureza predominantemente exploratória. A técnica de 

pesquisa utilizada foi a entrevista, que foi estruturada de forma que os entrevistados 

consigam compreender claramente o que estava sendo perguntado.  

Para o autor, nem sempre é possível, ou conveniente, utilizar métodos 

plenamente estruturados ou formais para obter informações dos entrevistados. 

Determinados valores, emoções e motivações que se situam no nível do subconsciente 

são encobertos do mundo exterior. Nesses casos, a melhor maneira de se obter a 

informação é por intermédio da pesquisa qualitativa. 

 

6.2 Técnicas de Pesquisa 

 

A entrevista foi realizada a partir do auxílio da ferramenta Google Docs31, que 

foi eleita em decorrência de sua facilidade de criação e sua disponibilidade de acesso por 

parte dos entrevistados. Assim, para que se possa responder aos questionários, basta os 

entrevistados clicarem em um link, que serão encaminhados à seção de perguntas. Logo, 

                                                           
31 É um programa que abre, cria e edita documentos do Pacote Office. Tem como característica ser rodado 

na Internet, podendo acessá-lo independente do sistema operacional que esteja utilizando. 
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a ferramenta Google Docs eliminou etapas que poderiam dificultar a participação de um 

maior número de entrevistados. 

No questionário, há perguntas de caráter demográfico, a fim de dar à pesquisa 

uma riqueza em relação à segmentação da amostra delimitada e também fazer as devidas 

associações. Há outras perguntas que são relativas ao uso do aplicativo WhatsApp. 

 

6.3 Universo e amostra 

 

Segundo o blog Infobender 32 , as classes sociais por renda, em salários 

mínimos estão de acordo com a renda familiar mensal de: 

Tabela 1 – Classes Sociais – Renda Familiar Mensal 

Acima de 20 salários mínimos A 

De 10 a 20 salários mínimos B 

De 4 a 10 salários mínimos C 

Até 4 salários mínimos D e E 

 

O universo alvo da pesquisa é composto por usuários do WhatsApp em 

Fortaleza. Foram coletadas respostas de 100 entrevistados, o que facilitou a interpretação 

e análise das variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Disponível em: http://www.infobender.com.br/2011/08/classes-sociais-por-renda.html Acesso em 

27/05/2015 

 

http://www.infobender.com.br/2011/08/classes-sociais-por-renda.html
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                                                      QUADRO-RESUMO 

CONCEITOS AUTORES QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

Segmentação de 

Mercado 

 

 

 

Kotler (2000) – 

Segmentação 

demográfica 

Qual sua idade? 

Qual seu sexo? 

Você trabalha? 

Qual sua renda familiar mensal em salários mínimos? 

Você possui quantos membros na família? 

Quantos membros da sua família utilizam o 

WhatsApp? 

Churchill Jr. e 

Peter (2000) – 

Segmentação 

geográfica 

Qual bairro você mora? 

Hooley (2005) – 

Segmentação 

comportamental 

Qual a quantidade de horas que você utiliza o 

aplicativo WhatsApp por dia? 

Segmentação de 

Mercado 

(Segmentação 

Psicográfica) e 

Fatores de 

Influência no 

Mercado 

Consumidor 

(Fatores Pessoais) 

 

Hooley (2005) – 

Estilo de Vida; 

Solomon (2002) – 

Estilo de Vida. 

Qual seu estilo de vida? 

Eu utilizo o WhatsApp de maneira coerente com meu 

estilo de vida. 

 

Fatores de 

Influência no 

Comportamento do 

Consumidor 

(Fatores Culturais) 

Medeiros e Cruz ( 

2006) – Classe 

Social 

As pessoas com as quais interajo compartilham 

comportamentos semelhantes aos meus. 

Sheth; Mittal e 

Newmann (2001) 

– Classe Social 

Os indivíduos com os quais me comunico pertencem 

à mesma classe social que a minha. 

Fatores de 

Influência no 

Comportamento do 

Consumidor 

(Fatores Sociais) 

Medeiros e Cruz 

(2006) e Kotler 

(1998) – Grupos 

de referência. 

Minha família contribui com opiniões sobre produtos 

ou serviços que eu consumo. 

 

Fatores de 

Influência no 

Comportamento do 

Consumidor 

(Fatores 

Psicológicos) 

 

Kotler (2000) – 

Movitação 

(hierarquia das 

necessidades de 

Maslow) 

Meus relacionamentos entre amigos são beneficiados 

positivamente. 

Meus relacionamentos entre família são beneficiados 

positivamente. 
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Segmentação de 

Mercado 

Segmentação 

Demográfica - 

Idade 

As pessoas com idade superior a 40 anos possuem 

dificuldade de interagir. 

 

Novas mídias 

Pellanda (2009) – 

Hábitos sociais e 

limites de espaço 

entre aquilo que é 

público e privado. 

Exponho situações da minha vida pessoal sem 

problemas. 

 

Quadro 2: Quadro-resumo de perguntas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

a) Dados demográficos 

Em conformidade com o resultado da pesquisa, o Gráfico 4 retrata a 

quantidade de homens e mulheres que responderam à pesquisa. Observa-se uma presença 

masculina significativa de respondentes, em decorrência do ciclo de amizades do autor 

da pesquisa.  

 

 

Gráfico 3 – Quantidade respondentes por sexo. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

O Gráfico 5 retrata que grande parte dos respondentes são jovens de até 24 

anos, em sua maioria universitários. Alguns motivos para o fato são a proximidade com 

o autor da pesquisa, a consciência na importância da participação em pesquisas 

monográficas. O resultado destaca que o aplicativo WhatsApp é utilizado, 

predominantemente, por jovens. 

60%

40%

Quantidade de respondentes por sexo

Homens Mulheres
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Gráfico 4 – Faixa etária dos respondentes 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

O Gráfico 6 indica que as pessoas possuem emprego, em sua maioria, seja 

estagiando ou em trabalho integral. O dado é importante, pois comprova que o fato de 

trabalhar ou estagiar não faz com que as pessoas deixem de utilizar o WhatsApp por 

quantidade de horas consideráveis. 

 

Gráfico 5 – Quantidade de respondentes que trabalham 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

b) Variáveis de renda e classes sociais 

13%

63%

24%

Faixa etária dos respondentes

Até 20 anos De 21 a 24 anos Mais que 24 anos

55

45

TRABALHAM NÃO TRABALHAM
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Em relação às variáveis de renda, percebe-se que uma concentração maior de 

usuários moram em bairros nobres de Fortaleza, como Meireles, Aldeota, Guararapes, 

Cocó, Dionísio Torres, Papicu e Fátima. 

 

Gráfico 6 – Concentração de Respondentes por Bairro 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

 

Dessa forma, foi constatado que os respondentes possuem renda familiar 

mensal de até 4 salários mínimos (16%), de 4 a 10 salários mínimos (33%), de 10 a 20 

salários mínimos e acima de 20 salários mínimos (22%). 

 

6%

16%

7%

2%
4%

3%

3%

2%2%
2%

53%

Concentração de Respondentes por Bairro

Meireles
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Maraponga

Jardim das Oliveiras
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Gráfico 7 – Renda familiar mensal dos respondentes 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

A afirmação sobre a classe social dos indivíduos corrobora a informação da 

renda familiar mensal dos respondentes. Observa-se que há uma divisão bem definida 

entre as classes sociais dos entrevistados. O fato mostra que o aplicativo é bem 

“democrático” e que as interações ocorrem entre as diversas classes sociais. 

 

 

Gráfico 8 – Os indivíduos com os quais me comunico pertencem à mesma classe social que a minha. 

22%

29%
33%

16%

Renda familiar mensal dos respondentes

Acima de 20 salários mínimos De 10 a 20 salários mínimos

De 4 a 10 salários mínimos Até 4 salários mínimos

18%

35%
17%

23%

7%

Os indivíduos com os quais me comunico 
pertencem à mesma classe social que a 

minha.

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Não Concordo Nem Discordo

Discordo Parcialmente

Discordo Totalmente
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Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

As informações são complementadas com o fato de a pesquisa atestar que 70 

entrevistados (concordam totalmente ou concordam parcialmente) interagem com 

pessoas que compartilham comportamentos semelhantes aos delas. Ou seja, ainda que 

possam fazer parte de classes sociais distintas, as pessoas interagem, em sua maioria, com 

outras que possuem comportamentos semelhantes. 

 

 

Gráfico 9 – As pessoas com as quais interajo compartilham comportamentos semelhantes aos meus. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

c) Desenvolvimento de relações interpessoais entre familiares e amigos com o uso 

do aplicativo 

Observa-se que o aplicativo possui importância substancial no 

desenvolvimento das relações interpessoais entre familiares. Foi feita uma razão de 

quantos membros o respondente possui na família e quantos utilizam o aplicativo. O 

surpreendente resultado atestou que 84,66% dos familiares utilizam o aplicativo 

WhatsApp. Isso prova o sensível crescimento do aplicativo, comprovado no referencial 

teórico, e sua importância na integração entre famílias. O resultado vai ao encontro à 

afirmação “Meus relacionamentos entre família são beneficiados positivamente”. Tal 

23%

47%

21%

7%

2%

As pessoas com as quais interajo 
compartilham comportamentos 

semelhantes aos meus.

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Não Concordo Nem 
Discordo

Discordo Parcialmente

Discordo Totalmente
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afirmação foi respondida por 83 pessoas como “Concordo Totalmente” ou “Concordo 

Parcialmente”. 

 

 

Gráfico 10 – Meus relacionamentos entre família são beneficiados positivamente. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

Os resultados ratificam que o aplicativo WhatsApp está cada vez mais 

inserido na rotina das famílias em Fortaleza, seja para resolver problemas pontuais ou 

para demonstrações de afeto, tudo isso em tempo real. Prova disso é que, para 65% dos 

entrevistados, a família instrui com opiniões sobre produtos e serviços que o questionado 

consome, admitindo o fato de o aplicativo contribuir também para o desenvolvimento do 

consumo. 

44%

39%

15%

1% 1%

Meus relacionamentos entre família são 
beneficiados positivamente.

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Não Concordo Nem Discordo
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Gráfico 11 – Minha família contribui com opiniões sobre produtos ou serviços que eu consumo. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

Outro fator preponderante e com resultados igualmente surpreendentes é o da 

importância do aplicativo para as relações interpessoais entre amigos. Foi respondido por 

92 entrevistados entre 100 que o aplicativo WhatsApp beneficia positivamente os 

relacionamentos entre amigos, o que prova que o aplicativo, além de ser utilizado por 

todos os 100 entrevistados, auxilia no desenvolvimento das relações interpessoais. 

 

Gráfico 12 – Meus relacionamentos entre amigos são beneficiados positivamente. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 
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d) Restrições 

Ainda que haja um desenvolvimento sensível do aplicativo nos últimos anos, 

com troca de informações e criação de grupos, nota-se que 46% os usuários de WhatsApp 

de Fortaleza possuem restrições quanto a expor situações da vida pessoal (discordam 

parcialmente ou discordam totalmente). 

 

 

Gráfico 13 – Exponho situações da minha vida pessoal sem problemas. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

Outro fator de especial análise é que, para 55% dos entrevistados, as pessoas 

com idade superior a 40 anos possuem dificuldade de interagir por intermédio do 

aplicativo WhatsApp, o que mostra que as pessoas dessa faixa etária ainda podem 

desenvolver suas habilidades e aproveitar ao máximo as novas mídias. 

 

8%

31%

15%

27%

19%

Exponho situações da minha vida pessoal 
sem problemas.

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Não Concordo Nem Discordo

Discordo Parcialmente

Discordo Totalmente



51 
 

 

Gráfico 14 – As pessoas com idade superior a 40 anos possuem dificuldade de interagir. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

e) Estilo de vida 

Em relação ao estilo de vida, tem-se duas perguntas no questionário que se 

completam. Para 90 respondentes, a utilização do WhatsApp ocorre de acordo com seu 

estilo de vida. Assim, 48 questionados preferem gastar o tempo e dinheiro livre na prática 

de atividades (esportes, passatempo e lazer), 33 preferem gastar o tempo e dinheiro livre 

na interação com os outros (interação social, comunicação com os outros) e apenas 9 

emitindo opiniões (sobre questões políticas, sociais, morais, econômicas e ambientais. 

Com os dados coletados, é possível prever que os assuntos mais comentados nas 

interações no aplicativo estão elencadas dessa maneira. 
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Gráfico 15 – Qual seu estilo de vida? 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 

 

 

Gráfico 16 – Eu utilizo o WhatsApp de maneira coerente com meu estilo de vida. 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor 
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8 CONCLUSÃO  

 

O propósito deste trabalho de conclusão de curso foi analisar as variáveis que 

moldam o comportamento dos usuários de WhatsApp em Fortaleza. O trabalho teve seus 

objetivos alcançados de maneira satisfatória. 

O Referencial Teórico foi discutido, primeiramente, servindo como base para 

a pesquisa direta. Em relação ao objetivo específico de identificar o perfil dos usuários de 

WhatsApp em Fortaleza, foi constatado que o aplicativo WhatsApp se mostra como uma 

ferramenta em pleno desenvolvimento, atingindo um público de todas as idades (embora 

haja restrições) e sendo utilizado por membros de diversas classes sociais de Fortaleza.  

Já em relação ao objetivo específico de analisar o desenvolvimento das 

relações interpessoais intermediadas pelo aplicativo, observou-se que o aplicativo se 

mostra como de especial importância para o desenvolvimento das relações entre amigos 

e família. 

O estudo mostrou, também, que, sobre o objetivo específico de pesquisar as 

variáveis que motivam a conduta dos usuários deste aplicativo, é possível discutir sobre 

o consumo de produtos e serviços, além de a utilização do WhatsApp  pelos usuários ser, 

em sua maioria, coerente com os seus comportamentos e seus estilos de vida. 

Sobre as limitações da pesquisa, é pertinente mencionar que os resultados 

dessa pesquisa não podem ser generalizados, visto que houve um baixo índice de retorno 

ao questionário em relação ao número de usuários do aplicativo, além de haver o viés de 

a pesquisa ter sido respondida, sobretudo, por indivíduos próximos ao autor. 

Portanto, espera-se ter contribuído para a comunidade científica em geral, 

principalmente, para pessoas que precisam dosar a utilização do aplicativo, para 

empresários que utilizem as novas mídias para fazer negócios, além de servir como 

sugestão, para trabalhos futuros, a ampliação da amostra pesquisada, bem como uma 

pesquisa mais aprofundada e sempre em constante atualização. 
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 APÊNDICE A - Questionário 

 

1. Qual sua idade? 

(    ) 

 

2. Qual seu sexo? 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

3. Você trabalha? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

4. Qual sua renda familiar mensal em salários mínimos? 

(                                         ) 

 

5. Você possui quantos membros na família? 

(    ) 

 

6. Quantos membros de sua família utilizam o WhatsApp? 

 

7. Qual bairro você mora? 

(                                         ) 

 

8. Qual a quantidade de horas que você utiliza o aplicativo WhatsApp por dia? 

 

9. Qual seu estilo de vida? 

(    ) Prefiro gastar meu tempo e dinheiro praticando atividades (esportes, 

passatempos, lazer) 

(    ) Prefiro gastar meu tempo e dinheiro interagindo com os outros (interação 

social, comunicação com os outros). 

(    ) Prefiro gastar meu tempo e dinheiro emitindo opiniões (sobre questões 

políticas, sociais e morais, econômicas, tecnológicas e ambientais). 

 

 

As perguntas abaixo se referem à utilização do aplicativo WhatsApp: 

Veja se você concorda ou discorda das afirmações abaixo. Marque um “x” 

no grau de sua concordância ou discordância. 

 

 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não 

Concordo 

Discordo Discordo 

Totalmente 
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Nem 

Discordo 

Eu utilizo o WhatsApp de 

maneira coerente com meu 

estilo de vida. 

     

As pessoas com as quais 

interajo compartilham 

comportamentos 

semelhantes aos meus. 

     

Os indivíduos com os quais 

me comunico pertencem à 

mesma classe social que a 

minha. 

     

Minha família contribui 

com opiniões sobre 

produtos ou serviços que eu 

consumo. 

     

Meus relacionamentos 

entre amigos são 

beneficiados positivamente. 

     

Meus relacionamentos 

entre família são 

beneficiados positivamente. 

     

As pessoas com idade 

superior a 40 anos possuem 

dificuldade de interagir. 

     

Exponho situações da 

minha vida pessoal sem 

problemas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


