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"O marketing autêntico não é a arte de vender 

o que você faz, mas saber o que fazer. É a arte 

de identificar e compreender as necessidades 

dos consumidores e criar soluções que tragam 

satisfação aos consumidores, lucros aos 

produtores e benefícios aos acionistas." (Philip 

Kotler). 



 
 

RESUMO 

 

Os consumidores vêm alterando seu comportamento com o avanço da tecnologia e suas 

mudanças de hábitos. A internet e outras tecnologias criaram um novo mundo de 

possibilidades de interações entre as marcas e seus produtos e serviços, e seus consumidores. 

O comércio online (e-commerce) brasileiro está crescendo exponencialmente, no primeiro 

semestre do ano 2014, bateu seu recorde de faturamento, atingindo a marca de 16,06 bilhões 

de reais, um crescimento nominal de 26% em relação ao ano de 2013 que já vinha em 

crescimento em relação ao ano anterior. A fim de demostrar que este tipo de comércio de 

enorme potencial, vai muito além das simples relações de compra em lojas online, 

estudaremos um ambiente que nasceu da ideia de criar um novo mundo construído 

unicamente de bytes, o Second Life. Em seu auge em 2006 possuía milhões de usuários ao 

redor do mundo e crescia a uma taxa de 15% ao mês. E nele grandes marcas como: Coca-cola, 

Adidas, Nokia e Volkswagem, vislumbraram uma maneira de interagir de uma forma mais 

direta com os seus consumidores e assim vender seus produtos e serviços, além de fidelizar 

seus clientes. Analisaremos quais das estratégias do composto promocional utilizadas no SL 

obtêm maior impacto junto aos usuários; como os jogadores percebem o grau de importância 

das suas necessidades em um ambiente online que busca recriar nos mínimos detalhes o 

mundo real e realizar uma comparação entre o perfil dos usuários brasileiros do game, com o 

perfil dos consumidores online brasileiros. Através de um estudo de caso no Second Life, 

aplicou-se um questionário para os usuários brasileiros do SL, a fim de captar as suas 

percepções das estratégias do composto promocional ao qual foram expostos no game. As 

diferentes estratégias promocionais possuem um grau de influência bem diferente junto aos 

seus usuários e a percepção de qual é mais efetiva, orienta as empresas em qual direção 

devem seguir para serem mais eficazes em suas campanhas publicitárias junto a este público. 

 

Palavras-chaves: composto promocional; Second Life; consumidor online. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The costumers are changing their behavior at the same time that technologies and habits 

changes. Internet and other technologies created a new world of possibilities of interactions 

among brands, their products and services and themarket. The Brazilian e-commerce is 

growing a lot. In the first semester of 2014, it broke the record of billing, reaching the 

milestone of 16,06 billion dollars, a nominal increase of 26% over the year 2013 that was 

already on the rise over the previous year. In order to demonstrate that this kind of huge 

commercial potential goes far beyond simple relations of buying from online stores,we study 

an environment that was born the idea of creating a new world built solely of bytes called 

Second Life. At its peak in 2006, Second Life had millions of users around the world and 

grew at a rate of 15% per month. Through it, brands like Coca-Cola, Adidas, Nokia and 

Volkswagen saw a way to interact more directly with their consumers and thus sell their 

products and services and customer loyalty. We will analyze which of the promotional 

strategies of the compound used in the SL achieve greater impact with users; as players 

realize how important their needs in an online environment that seeks to recreate the minutest 

detail the real world and make a comparison between the profile of Brazilian users of the 

game with the profile of Brazilian consumers online. Through a case study in Second Life, we 

applied a questionnaire for Brazilian users of SL, in order to capture their perceptions 

aboutthe promotional strategies which were exposed to the compound in the game. Different 

promotional strategies have a very different degree of influence among its users and the 

perception of what is most effective guides companies in which direction should follow to be 

more effective in their marketing campaigns to their market. 

 

Key-words: promotional compound; Second Life; online consumer.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

O comportamento dos consumidores vem modificando-se ao longo dos anos e as 

empresas de comunicação estão buscando novos meios de se comunicarem com este novo 

público. A internet e outras tecnologias criaram um novo mundo de possibilidades de 

interação entre as marcas e seus produtos e serviços, e seus consumidores. Um destes 

ambientes digitais é o Second Life, que mostrou-se uma ideia inovadora e capaz de alcançar 

um grande número de pessoas.  

De acordo com Coelho (2012, p. 43); estamos passando por um momento de 

mudanças nas propagandas nos últimos anos, a internet alterou a forma como as pessoas se 

relacionam e trouxe um novo mundo de possibilidades para a comunicação. 

Conforme Messias (2009, p.4) a indústria cibernética movimenta bilhões de reais, 

boa parte destes recursos aplicados nos ambientes virtuais, onde os consumidores são 

bombardeados por milhões de estímulos a cada segundo. As movimentações financeiras 

nestes ambientes vêm crescendo bastante, cerca de 270% entre 2009 e 2013, devido às 

facilidades criadas neste tipo de ambiente, como compra com cartões de crédito, estratégicas 

de logística avançadas e as mordomias de se adquirir produtos sem precisar pegar filas e nem 

sair de casa.  

Para Parasuraman (2002, p.108) á predisposição à tecnologia está relacionada com 

um conjunto de crenças, ou seja, elementos culturais interferem na tendência das pessoas a se 

relacionarem com produtos e serviços que têm como base a tecnologia. Na cultura brasileira 

observou-se no século XXI, uma grande aceitação as mídias sociais, sendo o Brasil um 

destaque mundial em participação em diversas mídias digitais, podendo-se citar como 

exemplo as redes sociais. 

Na busca de se compreender as reações no comportamento do consumidor online das 

ações do composto de marketing em um ambiente online, estudaremos tais interações no 

ambiente de simulação digital do Second Life. O SL atingiu seu auge no ano de 2006 sendo 

habitado por mais de 7 milhões de residentes em torno do globo e vinha crescendo a uma 

incrível taxa de 15% ao mês (ROSSI, 2006). Devido a alguns problemas ocorridos na época e 

à criação de novos ambientes de interação como: facebook, twitter e whatsapp; o Second Life 

perdeu mercado e hoje conta com um pouco mais de 1 milhão de usuários, mas com o seu 

conceito de criar um novo mundo dentro de um ambiente digital, aonde grandes marcas como 

Coca-cola, Nokia e Claro, enxergaram um ambiente capaz de fazer com que um publico bem 
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especifico interagisse com seus produtos e serviços, e que apresentou resultados interessantes, 

procuraremos compreender melhor tal fenômeno.  

Conforme Churchill (2000, p. 42), para os profissionais de marketing criarem valor 

para os consumidores, precisam entender o que os faz adquirir preferência por determinados 

produtos. Seguindo esta linha de pensamento as estratégias de comunicação mais efetivas são 

aquelas que compreendem os tipos de comunicação que mais se encaixam com os perfis dos 

consumidores. Para Messias (2009, p. 4), desenha-se um novo cenário informacional, aonde 

os consumidores se tornaram mais complexos e diferenciados, e a sociedade deixou de ter um 

comportamento padrão e passou a ter múltiplos padrões. 

Conforme Sant`Anna (1998, p.108) quando a sociedade sofre modificações em seus 

estilos de vida, os produtos e serviços que o mercado oferece também têm que se adequar a 

essa nova realidade. Os estilos de vida influenciam no comportamento de compra dos 

consumidores e por isso devem ser estudados pelas instituições mercadológicas, afim de que 

se obtenha mais eficiência nas campanhas publicitárias. 

No game Second Life os usuários criam um avatar e simulam viver situações do 

mundo real, tais como ir a uma festa ou fazer compras no supermercado. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da reação do consumidor online 

brasileiros às ações do composto promocional de marketing em um ambiente de interação 

digital. Os objetivos específicos são: fazer uma analise comparativa entre o perfil dos usuários 

do SL brasileiros e o perfil dos consumidores online brasileiros e verificar quais as 

necessidades percebidas no ambiente SL. Tendo como pressuposto que algumas ações do 

composto promocional são mais efetivas neste tipo de ambiente e que as necessidades 

percebidas nos ambientes online de simulação da realidade funcionam de forma similar as do 

mundo real. 

Será feito um estudo de caso no game Second Life, utilizando como fonte de 

obtenção de dados uma pesquisa, que será realizada com usuários brasileiros do game, mas 

especificamente usuários brasileiros. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro é a introdução do trabalho 

onde é feita uma apresentação inicial do assunto abordado. O segundo é o referencial teórico 

aonde são expostos pontos tais como comportamento do consumidor, processo de compra, 

pirâmide das necessidades ,composto promocional e explanações sobre o game Second Life. 
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No terceiro é apresentada a metodologia escolhida para a realização deste trabalho, 

onde são explorados aspectos teóricos sobre o tipo de pesquisa escolhido e a justificativa para 

a escolha da mesma. 

No quarto apresenta-se a pesquisa utilizada para testar as premissas apresentadas e os 

resultados da pesquisa com os usuários do SL. No quinto está a conclusão do trabalho com as 

considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING 

Quando buscamos a melhor forma possível de se desenvolver, promover, 

disponibilizar e concretizar a venda de produtos e serviços, para um determinado público alvo 

pré-definido, estamos tratando de assuntos relacionados com marketing. No século XXI tem 

se desenvolvido estratégias cada vez mais avançadas e elaboradas a fim de se alcançar a 

mente, coração e espírito dos consumidores. Nesta seção do trabalho analisam-se aspectos 

sobre marketing, tais como suas definições e evolução de objeto central de ações e foca-se nos 

compostos promocionais.  

 

2.1.1 CONCEITO DE MARKETING 

Kotler e Keller (2006) caracterizam marketing como sendo a busca por identificar e 

suprir as necessidades humanas e sociais, realizando tal tarefa de forma a se obter lucros. Para 

Kotler (1999) o objetivo do marketing está bem além da simples concretização da venda, o 

seu real objetivo é fornecer um produto ou serviço tão moldado a um determinado cliente que 

se compreende tão profundamente, que para ocorrer à venda, seja necessário apenas 

disponibilizar o produto ou serviço. 

Segundo Costa (1998), marketing é algo que vai muito além da concepção popular 

da população, que o associa apenas a propaganda, marketing é uma forma de arte, voltada 

para conquistar, encantar e fidelizar os clientes. 

Conforme Dias et al. (2003, pág. 2), ―marketing é a função empresarial que cria 

continuadamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, 

por meio da  gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, 

comunicação e distribuição.‖ 

Relacionando estes quatro conceitos de diferentes autores, pode-se observar a 

complexidade e amplitude que está relacionada com o marketing. E como atualmente ele está 

voltado mais para o cliente do que para o produto, como se observa na definição de autor 

Costa. 
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2.1.2 MARKETING 3.0 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) o marketing vem se desenvolvendo ao 

longo dos anos, com a variação de seu objeto principal de estudo. No chamado marketing 1.0 

o foco era o produto ou serviço, ou seja, se desenvolvesse um produto de qualidade obter-se-

ia sucesso. A segunda geração o marketing 2.0 era voltado para o cliente, acreditando-se que 

resposta para o sucesso de produtos e serviços era conhecer quais as necessidades e os desejos 

dos clientes. Já no marketing 3.0 a visão está centrada nos valores. Enxerga-se as pessoas em 

um aspecto superior a simples consumidores, e analisa-se toda sua estrutura física, psicológica 

e social, procurando-se conquistar o intelecto, as emoções e o espírito dos clientes. 

Compreende-se no marketing 3.0 que os clientes buscam satisfazer não somente as 

suas necessidades, mas também os seus desejos e anseios. A fim de estreitar o seus 

relacionamento com os clientes as organizações vêm utilizando os ambientes digitais tanto 

para obterem informações sobre os seus clientes, como para oferecem um novo meio de 

interação entre os consumidores e seus produtos e serviços. Como os estudos sobre esses tipos 

de relações digitais são relativamente recentes é necessário que os funcionários do alto 

escalão das organizações mantenham-se abertos a riscos nos novos meios que vêm surgindo, e 

possuam uma percepção aguçada afim de não perderem oportunidades que surgem a cada dia 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010).  

 

2.1.3 COMPOSTO PROMOCIONAL 

O composto promocional é um conjunto de diversas estratégias mercadológicas 

aplicadas no fortalecimento de uma marca, de um produto e/ou serviço, a fim de promover um 

aumento na produtividade e consumo dos mesmos e agregar valor às organizações. 

Para Kotler (1996) ter um produto de qualidade, com uma precificação adequada, 

exposto da melhor forma possível, por si só, não é capaz de fazer com que as organizações 

gerem vendas e lucros suficientes. Pois a empresa perderia os consumidores potenciais que 

não possuiriam informações sobre o produto e não formariam em suas mentes aspectos que os 

levassem à concretização da compra. Nesse contexto, surgem os programas de comunicação e 

promoção dos produtos e serviços. Assim, as organizações passaram a procurar transmitir 

mensagens persuasivas das mais diversas formas e nos diversos ambientes de interação com 

os consumidores.  
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Crocco et al. (2006) consideram que a promoção, para fins de comunicação, torna-se 

mais efetiva quando realizada através de diferentes métodos ou meios, e deve considerar 

alguns aspectos como posicionamento pretendido e mercado-alvo. 

O composto promocional é formado pelos seguintes métodos e ferramentas: 

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

merchandising (KOTLER, 1996).  

No quadro 1 apresenta-se um resumo das definições dos métodos e ferramentas que 

compõem o composto promocional: 

Quadro 1 – Composto Promocional 

Propaganda 

Trata-se de uma atividade específica de comunicação a ser realizada com um público-

alvo específico durante um período de tempo determinado. Para se obter sucesso na 

propaganda, é preciso investir na campanha através de mídia como televisão, rádio, 

imprensa, marketing direto, cartazes, dentre outros. 

Venda Pessoal 

Envolve a interação pessoal com o cliente. Permite o feedback imediato e possibilita 

ao gestor de marketing ajustar a comunicação às necessidades do mercado. Também 

é conhecida como venda customizada ou venda personalizada. Antigamente era 

praticada de forma mais efetiva, através das vendas porta à porta. 

Relações 

Públicas 

É a comunicação vista como não-paga, de informações sobre a organização ou 

produto, geralmente em alguma forma de mídia. Também é conhecida como 

publicidade e comparada à propaganda gratuita e espontânea, ou seja, que não é 

promovida diretamente pela empresa. Entretanto, as organizações podem influenciar 

a geração de publicidade e se beneficiaram deste meio de divulgação da empresa. 

Promoção de 

Vendas 

Consiste em incentivos de curta duração, destinados a estimular a compra ou a venda 

de um produto ou serviço. Enquanto a propaganda e a venda pessoal oferecem 

razões para comprar um produto ou serviço, a promoção de vendas oferece um 

incentivo para a compra imediata. 

Marketing 

Direto 

Marketing Direto é um sistema interativo de marketing que utiliza um ou vários meios 

de comunicação para obter uma resposta mensurável ou transação num local 

qualquer. Trata-se de conjugar meios pessoais, impessoais e eletrônicos, tais como 

visita ao cliente, telemarketing, internet, catálogos, malas diretas, para estabelecer 

relacionamentos com clientes. 

Merchandising 

Refere-se à comunicação do produto/serviço no ponto de venda, por meio de 

cartazes, displays, práticas de degustação e demonstração, podendo-se incluir 

técnicas de disposição e exposição do produto, influenciando diretamente a 

percepção do consumidor e a decisão de compra. 

Fonte: Periódico UTFPR (2014) 
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2.1.3.1 PROPAGANDA 

Segundo Churchill e Peter (2000), a preocupação de ofertar os produtos e serviços da 

melhor forma possível, é um anseio por parte dos comerciantes deste os primórdios da 

humanidade, pois a propaganda é uma eficaz ferramenta que desperta nos clientes valores que 

os tornam capazes de decidir o que consumir. 

De acordo com Dias (2003), pode-se conceituar a propaganda como sendo uma 

mensagem voltada para determinado público-alvo, que busca criar ou estimular a compra de 

determinado produto ou serviço, utilizando-se para atingir tal objetivo de meios de 

comunicação em massa.   

Kotler e Keller (2006, pág. 567) conceituam alguns dos principais meios utilizados 

nas propagandas para estimular os consumidores: 

Propaganda persuasiva procura criar simpatia, preferência, convicção e a compra de 

um produto ou serviço. Algumas formas de propaganda persuasiva utilizam a 

propaganda comparativa, que faz uma comparação explícita das qualidades de duas 

ou mais marcas. [...] a propaganda de lembrança tenciona estimular a repetição da 

compra de produtos e serviços. A propaganda de reforço visa convencer atuais 

compradores de que fizeram a escolha certa. (KOTLER; KELLER, 2006 p. 567) 

 

Para Kotler (1996), podem-se citar como características da propaganda: 

- Caráter público: É uma forma de comunicação aberta a todo o público. As 

informações são expostas ao público em geral de forma padronizada e fornecem um 

tratamento impessoal. 

- Universalidade: A mensagem pode ser transmitida várias vezes e permite aos 

compradores comparar as mais diversas ofertas que lhe são propostas. 

- Expressividade ampliada: Pode-se utilizar de diversos aspectos para tornar a 

mensagem transmitida mais enriquecida, como cores, sons e imagens. Mas se estes aspectos 

forem utilizados indevidamente, podem poluir a mensagem e tornar a propaganda ineficaz. 

- Impessoalidade: A propaganda não se adapta aos receptores de uma forma pessoal. 
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2.1.3.2 PROMOÇÃO DE VENDAS 

Segundo Ferracciù (1997, p.9), ―a promoção de vendas define-se por si própria: é 

uma técnica de promover vendas. Promover implica fomentar, ser a causa, dar impulso, fazer 

avançar, provocar, diligenciar, desenvolver, originar, favorecer, etc (...)‖. 

Para Kotler (1996) as promoções de vendas são utilizadas a fim de se obterem 

respostas fortes e rápidas, resolvendo problemas de ociosidade ou estoque acumulado, com 

efeitos de curto prazo. 

De acordo com Zenone e Buairide (2005, p.112-113), algumas das principais 

ferramentas de promoção de vendas utilizadas pelos varejistas são: 

- Festejos, acontecimentos e ocorrências sazonais: Utilizam-se das datas 

comemorativas, como Natal e Dia dos Pais, para fomentar as vendas; 

- Concursos: São ações em que o consumidor terá que utilizar-se das suas habilidades 

físicas ou intelectuais, a fim de receber premiações; 

- Sorteio: Premiação que depende exclusivamente da sorte, utilizam-se normalmente 

números ou cupons; 

- Prêmios: Oportunidades concedidas ao consumidor de ganhar dinheiro, 

mercadorias ou outros incentivos por ter adquirido um produto ou serviço; 

- Descontos: esse tipo de promoção consiste em rebaixar, direta ou indiretamente, o 

preço de venda de algum produto ou serviço a fim de chamar a atenção dos consumidores. 

- Ofertas: vantagens adicionais oferecidas ao consumidor.  

Para Pires (2008) existem diversas formas e ferramentas de se atingir o público com 

promoções de vendas, mas podem-se destacar três características que se enquadram na 

maioria: 

- Comunicação: Possuem um forte apelo para atrair a atenção dos consumidores e os 

levar a adquirir os produtos ou serviços. 

- Incentivo: Utilizam-se de concessões, incentivos ou contribuições que possuem 

valor do ponto de vista do consumidor para estimular a venda. 
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- Convite: Por possuírem prazos normalmente curtos, procuram estimular o 

consumidor a adquirir os produtos ou serviços de forma imediata. 

 

2.1.3.3 MARKETING DIRETO 

As estratégias de marketing direto possibilitam às organizações atenderem aos seus 

clientes de uma maneira personalizada e geralmente a um baixo custo, utilizando dos diversos 

meios disponibilizados pela tecnologia. Umas das tecnologias mais utilizadas atualmente é 

um banco de dados Mercadológico aonde as organizações utilizam-se das informações que 

constam em seus bancos de dados sobre os seus clientes atuais e/ou potenciais. As 

informações sobre os clientes potenciais normalmente são obtidas através de pesquisas, para 

que através de mídias, como mala direta e telemarketing, possam estreitar a sua relação com 

este público e realizar campanhas personalizadas, de maneira a obter melhores resultados 

(SILVA E SILVA, 2010) 

Karkotli (2008, pág.33) afirma que:  

Marketing direto é comunicação dirigida de oferta, para um público-alvo prioritário, 

com resposta direta, quantificável e mensurável. É um sistema de mídia e métodos 

designados a resposta de prospect ou cliente com o intuito de desenvolver ou 

aumentar o relacionamento com o cliente. 

Para Dias et al. (2003) as principais características do marketing direto são: 

- Interatividade: Oferecer ao cliente formas de interação com a organização tais 

como: telefone, e-mail e quiosques. Softwares especializados no relacionamento com o cliente 

(CRM) fazem com que o cliente possa interagir com as organizações conforme a sua vontade 

e tornam essa interação personalizada e individualizada. 

  - Pertinência: Segmenta-se o mercado através de características especificas e 

comunica-se com mensagens personalizadas a tais características. 

- Utilização integrada de várias mídias: A combinação de diversas mídias produz um 

resultado mais eficiente que a utilização de apenas uma. 

- Mensuração das respostas: Torna possível se mensurar quais foram às respostas dos 

consumidores a ação praticada, permitindo averiguar o sucesso ou fracasso da ação de acordo 

com metas pré-estabelecidas. 
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De acordo com Kotler e Armstrong (2003, pág. 447), ―as principais formas de 

marketing direto são: venda pessoal, telemarketing, mala-direta, catálogo, televendas, 

terminais multimídia (quiosques) e marketing on-line‖. 

 

2.1.3.4 RELAÇÕES PÚBLICAS 

Para Cobra (1984, pág.603), ―relação pública é a ciência e a arte de compreender, 

adequar-se e influenciar sobre o clima das relações existentes entre as pessoas e as instituições 

de uma determinada sociedade‖. 

As Relações Públicas utilizam-se das ferramentas de marketing de massa e de 

relacionamento interpessoal, para que através de personalidades que possuem um poder de 

influência sobre a opinião do público, elas possam interferir positivamente na visão dos 

consumidores sobre um produto ou serviço de uma empresa. 

Kunsch (2003) afirma que, para ter sucesso no uso das relações públicas como 

estratégia de marketing, é imprescindível que a organização adote estratégias e técnicas 

apropriadas e que, para cada segmento de público, seja utilizado um instrumento adequado de 

comunicação. Sobre as estratégias utilizadas as relações públicas Kunsch (2003, pág. 103) 

afirma: 

Exercer a função estratégica significa ajudar as organizações a se posicionar perante 

a sociedade, demonstrando qual é a razão de ser do seu empreendimento, isto é, sua 

missão, quais os seus valores, no que acreditam e o que cultivam, bem como definir 

uma identidade própria e como querem ser vistos no futuro (KUNSCH, 2003, pág. 

103). 

Segundo Kotler (1996) podem-se destacar três qualidades distintas na utilização das 

relações públicas como estratégia de comunicação: 

- Alta credibilidade: As informações passam a transmitir ao público um caráter de 

autenticidade mais elevado. 

- Desprevenção: As relações públicas mascaram o objetivo de persuasão a venda, 

atingindo assim uma parte do público-alvo que procura evitar vendedores e anúncios. 

- Dramatização: Potencializa as qualidades dos produtos ou serviços, e das 

organizações. 
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2.1.3.5 VENDA PESSOAL 

Segundo Miguel (2005, pág. 210) pode-se definir a venda pessoal como: 

A venda pessoal é um processo de comunicação interativo que permite a 

flexibilização das mensagens do vendedor de acordo com necessidades, desejos, 

crenças e valores dos clientes, que, geralmente, são diferentes entre si. Essa 

flexibilização permite que o vendedor desenvolva um processo de vendas específico 

para cada cliente, com os seguintes passos: 

- busca de informações essenciais sobre os clientes com perspectiva de negócios, 

antes ou durante a interação; 

- desenvolvimento de táticas de abordagens com base nessas informações; 

- adaptação e transmissão de mensagens pessoais aos clientes com perspectiva de 
negócios; 

- avaliação dos resultados das abordagens e das mensagens pessoais utilizadas; 

- ajustamento das mensagens pessoais conforme a avaliação. 

 

Para Kotler (1996) a venda pessoal á a ferramenta de menor custo no estágio final do 

processo de compra e possui três qualidades que a diferenciam positivamente da propaganda: 

- Confronto pessoal: Na venda pessoal o consumidor se relaciona com outro ser vivo, 

de forma imediata e interativa. Ambos os indivíduos, vendedor e comprador, analisam as 

características um do outro e adapta os termos para se chegar a um senso comum. 

- Manutenção do relacionamento: Os vendedores podem manter um relacionamento 

duradouro com seus compradores a fim de facilitar futuras negociações. 

- Resposta: O comprador sente-se mais pressionado a fornecer uma resposta ao 

vendedor, mesmo esta resposta sendo negativa, o que não ocorre na propaganda. 

 

2.1.3.6 MERCHANDISING 

Merchandising é um dos principais responsáveis pela concretização das vendas no 

PDV. Segundo uma pesquisa do POPAI-BRASIL (Point of Purchase Advertising 

International) — organização internacional dedicada ao estudo e conhecimento das atividades 

varejistas — 85% das compras realizadas pelos consumidores brasileiros são decididas no 

ponto-de-venda. 

De acordo com Cobra (1984, pág. 681), ―merchandising compreende, um conjunto 

de operações táticas efetuadas no ponto de venda para colocar no mercado o produto ou 

serviço certo, com o impacto visual adequado e na exposição correta‖. 

Para Kotler (1996), merchandising é uma séria de ações que são realizadas dentro do 

ponto de vendas, que visam ter os produtos corretos, de qualidade adequada, exposto da 
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maneira certa, com uma precificação adequada, no tempo correto, a fim de se obter um 

impacto positivo sobre o consumidor. 

As técnicas de merchandising resumidamente buscam, conforme pode-se observar 

nas definições de ambos os autores citados, valorizar o produto de forma a fornecer estímulos 

à compra no próprio local de venda. 

As ferramentas do composto promocional têm seus pontos fortes e fracos e não são 

mutualmente excludentes, pelo contrário, normalmente são utilizadas de forma combinada, 

assim uma complementa a outra. A efetividade das ferramentas varia de acordo com o público 

a que são direcionadas, por isso a importância de se compreender pra quem se deseja 

transmitir a mensagem, para que se possa utilizar as ferramentas adequadas, e personalizadas 

para seu público alvo.  

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Para se obterem campanhas publicitárias que causem impacto sobre o consumidor, é 

indispensável conhecer seus hábitos, seus costumes e suas motivações. Assim sendo as 

organizações buscam cada vez mais compreender os seus consumidores, realizando um 

marketing direcionado, com objetivos claros para um público-alvo bem definido. 

Churchill, Gilbert e Peter (2003, pág. 144) afirmam que existem três fatores que 

influenciam o processo de compra do consumidor, eles são: fatores situacionais, sociais e de 

marketing. E que é inestimável conhecer as necessidades especificas de cada consumidor, 

para que possa-se supri-las de uma maneira efetiva. 

Conforme Kother e Armstrong (1993) existem diversos fatores que influenciam o 

consumidor no seu comportamento de compra. Entre eles podem-se destacar três, que são: os 

motivacionais, que são as necessidades que influenciam os consumidores, podendo ser 

fisiológicas ou psicológicas; a personalidade, que são características psicológicas que definem 

o comportamento individual em um determinado ambiente; e as percepções, que é o 

―processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam informações para formar 

uma imagem significativa do mundo‖ (KOTLER e ARMSTRONG, 1993, pag. 89). 
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2.2.1 NECESSIDADES DO CONSUMIDOR 

O inicio do processo de consumo dá-se por uma necessidade percebida ou gerada no 

consumidor. Para compreender-se melhor o comportamento dos consumidores, deve-se 

conhecer mais profundamente as suas necessidades.  

Segundo Churchill, Gilbert e Peter (2003, pág. 144), há diversos fatores que 

influenciam o processo de compra, entre eles podem-se citar os fatores: situacionais, sociais e 

de marketing.  Para se suprir as necessidades dos consumidores, inicialmente devemos 

conhecê-las especificamente, analisando os consumidores individualmente. 

Para Maslow (1976) as necessidades dos consumidores podem ser divididas em: 

primárias e secundárias. As necessidades primárias são aquelas fisiológicas, ou seja, sede, 

fome, sono, entre outras. Já as secundárias são aquelas que são derivadas das primárias ou 

possuem um caráter mais psicológico, como relacionar-se, amar, comunicar-se, expressar-se. 

A teoria de Maslow afirma que podem-se dividir os fatores de satisfação humana em 

cinco níveis em formato de pirâmide, como ilustrado na figura 1. Na base da pirâmide 

encontram-se as necessidades de nível mais inferior, são elas as necessidades fisiológicas e de 

segurança; na parte superior da pirâmide encontram-se as necessidades de nível mais elevado, 

são elas as necessidades sociais, de estima e de auto realização.  

Figura 1 – Pirâmide de Maslow 

 

Fonte: Blog dos Administradores do Brasil (2014). 
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Conforme o individuo vai suprindo as suas necessidades mais básicas, ele vai 

ascendendo na pirâmide de Maslow ilustrada acima, e vai desenvolvendo novas necessidades. 

 

2.2.2 CONSUMIDOR ONLINE 

O número de pessoas que passaram a consumir através da internet vem crescendo 

exponencialmente. De acordo com a E-bit (2014), empresa especializada em informações do 

comércio eletrônico, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 16,06 bilhões no primeiro 

semestre de 2014, superando o mesmo período em 2013 (quando registrou R$ 12,74 bilhões), 

e com crescimento nominal de 26% no setor. O número de pedidos neste período foi de 48,17 

milhões, sendo 36% maior em relação ao primeiro semestre de 2013. 

Kotler (2000, pág. 683) afirma que os consumidores online dispõem de três 

benefícios principais ao consumirem: 

1. Conveniência: os clientes podem fazer pedidos de produtos 24 horas por dia, 

onde estiverem. Não precisam entrar num carro, achar uma vaga para estacionar e 

andar inúmeras ruas até encontrar o que procuram. 

2. Informação: Os clientes podem encontrar dados comparativos sobre as 

empresas, produtos, concorrentes e preços sem deixar seu escritório ou residência. 

3. Maior comodidade: os clientes não precisam lidar com vendedores nem se 

expor a fatores de persuasão e emocionais; também não precisam esperar na fila. 

 

O comércio online brasileiro fechou o primeiro semestre de 2014 com um 

faturamento de R$ 16,06 bilhões, tendo um crescimento nominal de 26% no setor. Aumentou-

se o número de transações em 36%.  

Ainda conforme pesquisa da E-bit em relação às categorias de produtos, a que lidera 

em volume de pedidos é a moda e acessórios com 18% do volume total de pedidos. Os 

cosméticos e perfumaria/cuidados pessoais e saúde vêm em segundo lugar com 16%, depois 

eletrodomésticos com 11%, livros e assinaturas/revistas com 8%, telefonia/celular com 7% e 

informática com 7%, estes são as seis principais categorias em volume vendido.  
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Figura 2 – Categoria dos mais vendidos pela internet 

 

Fonte : E-bit Informação (2014) 

 

De acordo com Nascimento (2011), o consumidor online tende a ser mais criterioso 

nas suas decisões de compra tendo em vista que ele dispõe de mais comodidade e 

tranquilidade no ato da compra. Um dos fatores que ainda influenciam negativamente as 

compras online e a falta de confiança de parte da população em realizar uma transação online. 

Muitas pessoas preferem pagar um preço superior em uma loja física, por se sentirem mais 

seguros no recebimento de seu bem adquirido. 

Para Rao (1999) algumas das vantagens em ser um consumidor online ou e-

consumidor, é a conveniência, a grande gama de produtos ofertados, a ampla oferta de 

informações e o ganho de tempo. Com o tempo que o consumidor gastaria tendo que se 

deslocar a uma loja física, ele pode realizar a pesquisa em várias ofertantes online e finalizar a 

compra na que melhores condições ofertar. 

 

 

2.2.3 PERFIL DO CONSUMIDOR ONLINE BRASILEIRO 

 

De acordo com pesquisa realizada pela E-BIT (2014), o atual perfil dos 

consumidores que realizam compras na internet está assim definido: 57% dos consumidores 

onlines são mulheres, sendo a maior parte na faixa etária entre 35 e 49 anos (39%). Os 

homens representam os restantes 43%, acompanhando a média feminina por idade. Os 



26 

 

consumidores das classes A e B respondem por 64% dos participantes do e-commerce 

enquanto as classes C e D representam 25%. Os outros 11% não quiseram informar a renda. 

O número de novos consumidores online vem crescendo ao longo dos anos, para 

2014 está previsto que 11,6 pessoas realizem sua primeira compra pela internet. Um dos 

motivadores desta crescente de novos consumidores é o aumento das lojas que vem 

oferecendo seus produtos na internet e consequentemente a um mix maior de produtos que 

podem ser adquiridos. 

 

Figura 3 – Número de Novos E-consumidores 

 

Fonte : E-bit Informação (2014). 

 

O comércio online brasileiro fechou o primeiro semestre de 2014 com um 

faturamento de R$ 16,06 bilhões, tendo um crescimento nominal de 26% no setor. Aumentou 

o número de transações em 36%.  

 

Uma pesquisa realizada pelo Ibope E-commerce (2013) apontou que os homens são 

os que mais realizam transações pela internet, mas com uma diferença mínima para as 

mulheres, com 51% das transações. Apesar do crescente aumento do poder de consumo das 

pessoas da classe C, são as classes A e B que dominam as compras online, com 64% do 

volume de transações. Das pessoas que efetuam alguma transação pela internet 62% estão na 

faixa etária de 15 e 34 anos. Ainda constatou-se que 80% dos internautas com idade entre 12 e 

17 anos visitam sites varejistas e encontram-se propensos a realizarem compras online. 
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2.2.4 RISCO PERCEBIDO PELO CONSUMIDOR ONLINE BRASILEIRO 

Algo que afetava negativamente o resultado das vendas pela internet era o alto risco 

percebido pelo consumidor em realizar este tipo de transação. Riscos como não receber a 

mercadoria, o produto não ser aquele que se esperava e o roubo de dados pessoais eram 

apontados como algumas das principais causas para não se realizar uma compra pela internet. 

Cox e Rich (1964, p. 33) conceitua risco percebido como:  

Refere-se à natureza e à quantidade de risco percebido por um consumidor ao 
contemplar uma decisão particular de compra. Básica para o conceito de risco 

percebido é a noção de objetivos de compra. Presumivelmente, um consumidor é 

motivado a fazer uma compra a fim de atingir um conjunto de metas de compras. O 

elemento do risco está sempre presente, pois antes de fazer a compra, o consumidor 

não pode ter sempre a certeza de que a compra planejada lhe permitira alcançar seus 

objetivos de compra. 

 

Para Yoon (2002) é necessário fornecer um grande nível de importância ao quesito 

confiança quando discutimos aspectos sobre as transações online. Pois não existe aquela 

relação pessoal, que observa-se nas lojas físicas, o cliente é obrigado a confiar nas 

informações fornecidas pelos sites. 

Em pesquisa realizada pela Ibope E-commerce (2003) revelou que entre os 

respondentes da pesquisa 84% das pessoas apontaram o fato de não poderem ver ou 

experimentar os produtos que consomem pela internet como ponto negativo ao se realizar este 

tipo de compra; 56% dos respondentes afirmaram ter medo de não receber o produto 

adquirido; 42% afirmaram temerem que o produto não satisfizesse as suas expectativas. 

Em pesquisa feita pela consultoria de varejo GS&MD – Gouvêa de Souza (2014) os 

principais receios apontados pelos internautas entrevistados eram o temor de que o produto 

não chegará e o receio em revelar dados bancários na rede. 

 

2.3 SECOND LIFE 

O Second Life é um game que simula situações do mundo real em um ambiente 

virtual em três dimensões. Foi desenvolvido por Philip Rosendale em 2003, mas só se 

popularizou em 2005.  Neste simulador os usuários interagem através de avatares, que são os 

personagens virtuais do SL. Estes personagens são modificados de acordo com os gostos dos 

usuários, alguns buscam recriar as suas características físicas do mundo real e outros as 

características que gostariam de possuir na realidade. 
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Segundo Rymaszewski (2007), Philip Rosedale criou o Second Life com a ideia de 

desenvolver um mundo construído unicamente de bytes. Este novo mundo de possibilidades e 

características inovadoras, foi chamado inicialmente de Linden World. O Second Life é 

administrado pela empresa Linden lab. 

De acordo com Vieira (2007) um dos principais motivos para o salto do interesse do 

público pelo SL foi o desenvolvimento de sua própria economia, com a sua moeda corrente o 

Linden Dólar, que assim como as moedas do mundo real tem um câmbio flutuante e uma 

estrutura complexa, o seu valor varia de acordo com as especulações e inflação, e possui 

ambientes como bancos e fundos de investimento dentro do próprio game (DUGUAY E 

PATRIOTA, 2007, p. 5). Stein (2007) afirma que a movimentação no Second Life gira em 

torno de um a dois milhões de dólares por dia, sendo esse valor monetário convertido em 

Linder Dólar através do site oficial do SL ou através de sites parceiros. Um real equivale a 

aproximadamente L$ 145.  

2.3.1 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS 

Por ser um simulador que possui atualizações sucessivas e que envolve em sua 

jogabilidade uma interface de interação entre os usuários, o SL exige dos componentes de 

hardware algumas configurações ao menos intermediárias.   

De acordo com o site do game, os requisitos básicos são: 

Quadro 2 – Requisitos Básicos para utilização do Second Life 

Windows Requisitos mínimos Recomendável 

Conexão com a Internet: Cabo ou DSL Cabo ou DSL 

Sistema operacional: Vista, Windows 7 ou Windows 8 Vista, Windows 7 ou Windows 8.1 

Processador do computador: 

CPU com suporte para SSE2, inclusive Intel 

Pentium 4, Pentium M, Core ou Atom, AMD 

Athlon 64 ou superior. 

2 GHz (Vista) 32 bits (x86) ou superior 

Memória do computador: 1 GB ou mais 3 GB ou mais 

Resolução da tela: 1024x768 pixels 1024x768 pixels ou superior 

Placa gráfica para Vista  

Windows 7 ou Windows 8 

(requer os drivers mais 

recentes): 

 NVIDIA GeForce 6600 ou melhor 

 OU ATI Radeon 9500 ou melhor 

 OU chipset Intel 945 

Placas gráficas NVIDIA 

Série 9000: 

 9600, 9800 

Série 200: 

 275 GTX, 295 GTX 

Placas gráficas ATI 

Série 4000: 

 4850, 4870, 4890 
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Windows Requisitos mínimos Recomendável 

Série 5000: 

 5850, 5870, 5970 

 

Mac OS X Requisitos mínimos Recomendável 

Conexão com a Internet: Cabo ou DSL Cabo ou DSL 

Sistema operacional: Mac OS X 10.7 ou superior a versão mais recente de 10.9 

Processador do computador: 1,5 GHz Intel para Mac 2 GHz Intel Core 2 Duo ou acima 

Memória do computador: 1 GB ou mais 3 GB ou mais 

Resolução da tela: 1024x768 pixels 1024x768 pixels ou superior 

Placa gráfica: 
 ATI Radeon 9200 e melhor 

 OU NVIDIA GeForce 2, GeForce 4 

 ATI: 4850, 4870 

 OU NVIDIA: 9800 

 

Linux Requisitos mínimos Recomendável 

Conexão com a Internet: Cabo ou DSL Cabo ou DSL 

Sistema operacional: 

Um ambiente razoavelmente moderno do Linux de 
32 bits é necessário. Se você está executando uma 
distribuição do Linux de 64 bits, precisará instalar o 
ambiente de compatibilidade de 32 bits. 

Um ambiente razoavelmente moderno do Linux de 
32 bits é necessário. Se você está executando uma 
distribuição do Linux de 64 bits, precisará instalar o 
ambiente de compatibilidade de 32 bits. 

Processador do computador: Pentium III ou Athlon de 800 MHz ou melhor 1,5 GHz ou melhor 

Memória do computador: 512MB ou mais 1 GB ou mais 

Resolução da tela: 1024x768 pixels 1024x768 pixels ou superior 

Placa gráfica: 
 NVIDIA GeForce 6600 ou melhor 

 OU ATI Radeon 8500, 9250 ou melhor 

 ATI: 4850, 4870 

 OU NVIDIA: 9600, 9800 

Fonte: Second Life (2014). 

 

 

2.3.2 DIFERENCIAÇÃO 

O Second Life diferencia-se dos famosos games de Massive Multiplayer Online 

(MMO), como podemos citar como exemplo: The Sims e World of Warcraft, games estes 

onde os usuários interagem e sobem de níveis através de cenários virtuais, e comunicam-se 

entre si através de personagens online (ROSSI,2006). A diferença é que não existem desafios, 

fases pré-definidas para que o jogador avance no game. No Second Life o jogador é livre para 

fazer o que ele quiser, ou ate mesmo não fazer nada, sentar-se à beira de um rio virtual e 

admirar uma lua feita de bytes. 
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Figura 4: The Sims 

 

Fonte: Game The Sims (2014) 

 

 

 
Figura 5 – Wordl Of Warcraft 

 
Fonte: Ultradownloads (2014) 

 

De acordo com Vida (2006), há diversas maneiras de se passar o tempo no Second 

Life: passear, interagir com os demais avatares, construir objetos ou até mesmo edificações ou 

simplesmente curtir a paisagem. 

Outra diferença interessante é a de dar aos usuários a possibilidade de desenvolver 

este ambiente virtual livremente. Assim, o game tem milhares de desenvolvedores tendo 

ideias e as colocando em prática dentro do SL. 
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2.3.3 AÇÕES PUBLICITÁRIAS 

Vislumbrando um novo mundo de possibilidades de interação e integração com seus 

clientes grandes marcas mundiais como: IBM, Adidas, Nike, Nokia, Playboy e General 

Motors; utilizaram-se do espaço virtual do Second Life para realizar ações publicitárias das 

mais tradicionais às mais criativas.  

Segundo Messias, Correa e Carvalho (2009) o Second Life diferencia-se dos demais 

simuladores, pois possibilita aos seus usuários produzirem conteúdo dentro do game, isso traz 

um novo nível de customização e incríveis possibilidades. Podemos citar como exemplo, um 

usuário que possua uma banda, pode construir uma loja dentro do SL, e vender o download de 

suas músicas para outros usuários. Essas possibilidades de inovar e abranger um número 

considerável de pessoas atraiu grandes organizações de publicidade, que construíram filiais 

virtuais e vislumbram novas estratégias publicitárias para este tipo de ambiente.   

Porém algumas das organizações que adentraram no Second Life não diferenciaram 

muito as suas ações publicitárias do mundo real, das aplicadas no simulador. Alguns 

utilizaram-se de banners, Outdoors, camisetas e a impressão de sua marca em utensílios em 

geral; este tipo de abordagem que já não vem produzindo um grande impacto no mundo real, 

teve resultados inferiores no SL. 

 

Figura 6 – Evento Virtual Second Life 

 
Fonte: Mundo Linden (2014) 

 

 

As ações publicitárias que obtiveram melhores resultados no Second Life, foram as 

que ocasionaram uma interação entre os produtos e os serviços, e os usuários. Para Rabaça e 
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Barbosa (1998, pág. 151), interatividade significa ―tornar comum, partilhar, repartir, associar, 

trocar opiniões, conferenciar‖. Atualmente, a sociedade deixou de ser mera receptora das 

campanhas das organizações, mas uma busca para que haja interação entre o público e as 

ações. 

No Second Life está interação que ocorre através dos avatares, pode chegar a outro 

nível de profundidade. Conforme Patriota e Rizzo (2006) quando a interligação entre usuário 

e mídia ultrapassa o limite existente entre a realidade e a ficção, esta interação transforma-se 

em imersão. 

Para Duguay e Patriota (2008) os conceitos de misticismo e tecnologia misturam-se. 

As infinitas possibilidades criadas pela tecnologia e sua quase onipresença no nosso dia-a-dia 

traz conceitos similares aos místicos tradicionais. Analisando o grau de influencia do 

ambiente gerado pelo Second Life, podemos vislumbrar o potencial de comunicação e 

interação entre usuários e marcas, e o impacto que isto pode ocasionar nas decisões de compra 

dos consumidores. 

De acordo com Lévy (2001), a experiência com os produtos e serviços é a melhor 

forma de se influenciar os consumidores cognitivamente, afetivamente e conotativamente. E 

foram ações publicitárias que buscaram ocasionar uma experiência entre seus produtos e 

serviços, que ocasionaram os melhores retornos. 

Um exemplo de ação publicitária que buscou ocasionar esta interação entre público 

alvo e produto, foi a realizada pela Nokia no lançamento de seu celular modelo Nokia 5200 

no Brasil. De acordo com a descrição da ação realizada por Duguay e Patriota (2008), o 

modelo 5200 era um celular de design arrojado, que possuía gravação e comandos por voz, 

para a época, uma tecnologia ainda recente, e seu principal diferencial era um reprodutor de 

músicas mp3 com memória expansível até 2gigabytese e com Bluetooth estéreo para o 

compartilhamento principalmente das músicas. 

A Nokia instalou stands em ambientes de grande fluxo de brasileiros, onde podia-se 

adquirir uma versão virtual do modelo 5200 da Nokia, que funcionava de verdade e 

possibilitava uma comunicação através de um messenger exclusivo entre os usuários que 

possuíam o aparelho. Para ter acesso a esses serviços o usuário tinha que realizar um cadastro 

em um site específico da Nokia. Para atrair mais ainda a atenção dos usuários para a 

campanha a Nokia promoveu um show virtual do DJ Fat Boy Slim, muitos usuários do SL 

pegaram seus ingressos para este evento através da finalização de seus cadastro em um site, 
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que explanava explicações sobre o próprio Second Life, o DJ Fat Boy Slim e a relação entre 

música e o modelo 5200. Ouve ainda distribuição através de e-mail dos usuários que se 

cadastram na campanha, de bônus para a compra de músicas no site da sonora, os usuários 

podiam baixar gratuitamente um cd de músicas em mp3, formato aceito por diversos 

tocadores de mp3 e claro pelo Nokia 5200. 

Figura 7 – Modelo Nokia 5200 

 

Fonte: Blog Leonardo Xavier (2014) 

 

Outro exemplo de uma ação publicitária que rendeu bons frutos foi a da montadora 

Volkswagem, que promove test-drive para os usuários em seus carros virtuais, que são feitos 

o mais próximo possível dos modelos da vida real (STEIN, 2007). De acordo com Stein 

(2007), apenas nos 5 primeiros meses do ano 2007, 70 carros foram vendidos nas lojas físicas, 

em função das ações realizadas no Second Life. Além dos test-drives a Volkswagem promove 

festas, com músicas, shows e distribui brindes. Ela possui um espaço virtual desenvolvido 

pela agência Bullet, que foi uma das primeiras a criar um escritório virtual dentro do Second 

Life, aonde os usuários podem conhecer os modelos da companhia, além de estampar a marca 

em outdoors, distribuir Lindens (moeda que é utilizada para compras no SL) e ter promotoras 

que recepcionarão convidados o dia inteiro (VOLKSWAGEN, 2007). 

 

2.3.4 DECLÍNIO 

 

Segundo Second Life (2007) o game atingiu seu auge em novembro de 2007, onde 

chegou a ter 7 milhões de avatares. Mas o SL vem perdendo espaço, tanto em ações 

publicitárias das grandes corporações, como no fluxo de usuários. 

As empresas que investiram em ilhas virtuais passaram a perceber que o fluxo 

imaginado dentro dos espaços preparados para os avatares, não atingiu o volume que elas 

haviam imaginado. De acordo com Abel Reis, vice-presidente de tecnologia e projetos da 
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agência Click, umas das razões é que ao visitarem as áreas preparadas pelas empresas, os 

visitantes não encontravam motivos para permanecer nas mesmas e muito menos retornar ou 

indicar tais locais aos demais, ou seja, um dos culpados para o pequeno fluxo dentro das ilhas 

publicitárias, foi a falta de criatividade das organizações e a pouca interatividade 

proporcionada pela maioria das ações publicitárias (ZERO HORA, 2007). 

Outro problema foi a possibilidade que os avatares possuíam de consumir ou não, os 

mais diversos produtos ofertados, ou seja, não havia uma necessidade de se adquirir comida, 

roupas, carros, entre outros produtos, alguns destes indispensáveis na vida real. 

Outro fator que levou o Second Life a perder espaço, foi o fato dele ter fixado a sua 

forma de acesso apenas nos computadores, não ampliando para via de acessos tão comuns 

atualmente como através dos celulares (ABRIL ONLINE, 2007). 

Uns dos principais problemas para o Second Life foram às outras grandes redes de 

relacionamento sociais, como Twitter, Whatsapp e Facebook, que passaram a ser utilizados 

como maneira de interatividade entre as pessoas e claro atraíram a atenção das grandes 

organizações como meio de divulgação.   
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3 METODOLOGIA 

Na tentativa de se responder ao questionamento central deste trabalho que é qual das 

ações do composto promocional de marketing realizadas no game Second Life são mais 

eficazes no incentivo a compra dos consumidores online, adotou-se para a realização desta 

pesquisa a metodologia de caráter exploratório. 

Segundo Gil (2008) podem-se classificar as pesquisas quanto aos objetivos como: 

exploratória; descritiva e explicativa. Para esta pesquisa utiliza-se a metodologia da pesquisa 

exploratória que é a metodologia que procura trazer mais familiaridade sobre as questões 

levantadas na problemática da pesquisa. Na maioria dos casos envolve uma pesquisa 

bibliográfica e quanto aos procedimentos técnicos geralmente é um estudo de caso (GIL, 

2008). 

De acordo com Yin (2005) estudo de caso é uma forma de se realizar pesquisa, 

utilizada em fenômenos da atualidade, dentro de uma perspectiva real, em situações onde 

existe dificuldade em delimitar-se as fronteiras existentes entre o contexto e o fenômeno. 

Para Gil (2008) uma das limitações do estudo de caso é: 

A impossibilidade de generalização dos resultados obtidos com o estudo de caso 

constitui séria limitação deste tipo de delineamento. Todavia, o estudo de caso é 

muito frequente na pesquisa social, devido à sua relativa simplicidade e economia, já 

que pode ser realizado por único investigador, ou por um grupo pequeno e não 

requer a aplicação de técnicas de massa para coleta de dados, como ocorre nos 

levantamentos. A maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 
exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases de uma investigação 

sobre temas complexos, para a construção de hipóteses ou reformulação do 

problema. Também se aplica com pertinência nas situações em que o objeto de 

estudo já é suficientemente conhecido a ponto de ser enquadrado em determinado 

tipo ideal (GIL, 2008, p. 140).  

 

De acordo com as disposições de Yin (2005), a coleta de dados realizou-se através de 

questionários. A população definida para a aplicação deste questionário foi a de usuários do 

game Second Life. Determinou-se que a amostra para a coleta dos dados fosse por 

conveniência, realizada através da disponibilização do link do questionário em grupos de 

usuários brasileiros do Second Life, na rede de relacionamentos Facebook. 

Essa pesquisa exploratória é alicerçada por um estudo de caso quantitativo. O tipo de 

tratamento de dados utilizado na pesquisa é através do tratamento estatístico dos dados. Lima 

(2008), afirma que o tratamento estatístico possui a dimensão descritiva e a indutiva. A 

descritiva compreende a organização, resumo e descrição dos dados coletados e a indutiva 
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pressupõe a análise dos dados coletados, de maneira a permitir ao pesquisador extrapolar os 

resultados obtidos para a população.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário online desenvolvido dentro de 

uma das ferramentas da empresa Google, o google docs. O link que encaminha os 

entrevistados aos questionamentos foi disponibilizado, junto a uma pequena explicação sobre 

a pesquisa, em comunidades específicos de usuários do Second Life, existentes na rede social 

Facebook. Segundo Gil (2008), o questionário é uma das ferramentas de coleta de dados que 

possui mais importância na obtenção de dados em estudos de ordem social. Algumas das 

vantagens em se utilizar do questionário são: possibilidade de se obter dados de um grande 

número de entrevistados independentemente de sua localização geográfica, evita a influencia 

do entrevistador sobre as respostas do entrevistado e fornece caráter de anonimato aos 

entrevistados se assim for definido pelo entrevistador. 

Na primeira parte do questionário buscou-se delimitar informações sócio 

demográficas sobre a população da pesquisa, a fim de se conhecer o perfil dos pesquisados. 

Foram feitos questionamentos como: idade, sexo e escolaridade. 

Na segunda parte do questionário buscou-se verificar qual a percepção dos usuários 

sobre as ações do composto promocional de marketing que ocorrem no Second Life e quais as 

necessidades percebidas neste ambiente virtual que simula a vida real. 

 

3.2 QUADRO-RESUMO 

Quadro 3 – Quadro-resumo de conceitos, autores e análise por assusto. 

CONCEITOS AUTORES QUESTIONÁRIO/ANÁLISE 

Composto promocional – 

Propaganda 

Churchill e Peter 

 

Dias 

 

Kotler e Keller 

- As propagandas expostas pelo 

Second Life, me atraem? 

- Costumo prestar atenção em 

anúncios publicitários no Second 

Life? 

- As empresas que possuem 
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propagandas no Second Life são 

mais lembradas? 

- Os meios visuais de propaganda 

utilizados pelas empresas no 

Second Life me agradam? 

Composto promocional – 

Promoção 

Ferraciú 

 

Kotler 

 

Zenone e Buairide 

 

Pires 

 

- As promoções expostas pelas 

organizações no Second Life me 

incentivam em dar preferencia pela 

mesma? 

- Considero importante a realização 

de eventos promocionais? 

- Me atraem os eventos 

promocionais de organizações 

dentro do Second Life? 

- Efetuo compras no Second Life 

movido por promoções (preço 

promocional, sorteios, campanhas)? 

Composto promocional – 

Merchandising 

Cobra 

 

Kotler 

- A forma como os produtos são 

expostos nas lojas onlines no 

Second Life influência em minha 

decisão de compra? 

- O Ambiente das lojas no Second 

Life influência na minha decisão de 

compra? 

- A degustação de produtos e 

serviços influencia a minha decisão 

de compra? 

- Faço a minha decisão de compra 

sem a intervenção do vendedor? 

Composto promocional – Relações 

Públicas 

Cobra 

 

Kunsch 

 

- É importante que as empresas 

estejam envolvidas em atividades 

com a comunidade? 

- É importante Avaliar o 

entrosamento da empresa com o 

meio em que vive antes de decidir 
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Kotler entre uma empresa e outra? 

- É importante Avaliar os 

comentários positivos  e negativos 

da comunidade em relação as 

empresas? 

- É importante ter uma figura 

publica de expressão para 

fortalecimento de uma marca? 

Composto promocional – Venda 

Pessoal 

Miguel 

 

Kotler 

- Gosto de interagir com 

vendedores? 

- Os vendedores me auxiliam a 

tomar as minhas decisões de 

compra? 

- As dicas dos vendedores são 

essenciais no meu processo de 

compra? 

 

Composto promocional – 

Marketing Direto 

Kotler e Armstrong 

 

Dias 

 

 

- As empresas devem construir 

relacionamentos fortes com os 

clientes? 

- É importante interagir com os 

produtos e serviços das 

organizações para se tomar a 

decisão de compra? 

- Receber mensagens 

personalizadas me influencia a 

realizar uma compra? 

- Telemarketing de produtos e 

serviços influencia na minha 

decisão de compra? 

Necessidades percebidas Churchill 

 

Maslow 

- Consumir alimentos? 

- Vestir-se? 

- Possuir uma residência? 
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Kotler e Armstrong 

 

- Segurança de seus dados? 

- Segurança ao se relacionar-se 

com os demais usuários? 

- Relacionar-se com outros 

usuários? 

- Ter um grande numero de amigos 

no Second Life? 

- Ser aceito pelos usuários do 

Second Life? 

- Obter status no Second Life? 

- Ser conhecido por outros usuários 

do Second Life? 

- Obter atenção com suas ações no 

Second Life? 

- Liberdade no Second Life? 

- Explorar seu potencial? 

- Desenvolver suas habilidades no 

Second Life? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo deste capítulo é fazer uma analise das respostas fornecidas na pesquisa 

elaborada, alicerçada no referencial teórico. Busca-se analisar quais das ferramentas do 

composto promocional influenciam mais o consumidor online, quais as necessidades 

percebidas pelos usuários do SL e comparar o perfil dos usuários brasileiros do SL com o dos 

consumidores online brasileiros, delimitando o estudo em usuários do game Second Life. 

A pesquisa foi realizada online, por meio de um questionário elaborado em umas das 

ferramentas da empresa Google, o google docs, aplicado junto à rede de contatos do autor e 

nos grupos de usuários brasileiros do SL do Facebook. 

No total foram respondidos 50 questionário, uma amostra que ficou menor do que a 

esperada, restringida pela queda no número de usuários do SL e pelo fator limitante do tempo 

para entrega deste trabalho. Dentre os entrevistados, 27 respondentes são do sexo masculino e 

23 são do sexo feminino, o que nos informa que os usuários brasileiros do Second Life, estão 

distribuídos de forma bem similar entre homens e mulheres, com uma diferença de apenas 8% 

entre os do sexo masculino em relação aos do sexo feminino. Em relação a faixa etária 

mostrou-se que a maioria dos usuários são jovens, com idade entre 19 e 26 anos. Conforme 

apresentado na tabela 1, 94% dos respondentes tem no máximo 34 anos.  

Tabela 1 – Tabela de frequência da Faixa Etária 

Idades Respondentes Porcentagem 

Até 18 anos 9 18% 

19 á 26 anos 28 56% 

27 á 34 anos 10 20% 

35 á 42 anos 1 2% 

43 á 50 anos 1 2% 

51 á 58 anos 0 0% 

59 á 65 anos 1 2% 

acima de 65 anos 0 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No quesito escolaridade a maioria possuem formação de nível superior: 50% dos 

respondentes têm graduação e 4% especialização. 98% dos respondentes possuem no mínimo 

o ensino médio completo, ou seja, são pessoas que tiveram acesso a instrução escolar. 
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Tabela 2 – Tabela de frequência do grau de escolaridade 

Escolaridade Respondentes Porcentagem 

Fundamental 1 2% 

Médio 17 34% 

Técnico 3 6% 

Técnico de nível superior 2 4% 

Graduação 25 50% 

Especialização 2 4% 

Mestrado 0 0% 

Doutorado 0 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Quanto ao questionamento sobre a renda, 82% dos respondentes ganham até no 

máximo 4 salários mínimos, portanto, são usuários que não possuem um alto poder aquisitivo, 

e enquadram-se na faixa salarial aonde se encontra a maior parte da população brasileira. 

Tabela 3 – Tabela de frequência da Renda 

Renda Respondentes Porcentagem 

Até dois salários mínimos 23 46% 

Entre 2 e 4 salários mínimos 18 36% 

Entre 4 e 10 salários mínimos 8 16% 

Entre 10 e 20 salários mínimos 0 0% 

Acima de 20 salários mínimos 0 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De acordo com resultados apontados pela amostra podemos presumir que o perfil dos 

usuários do SL como sendo predominantemente masculino com 54% dos respondentes, mas 

assim como na pesquisa dos consumidores online brasileiros apresentada pelo Ibope E-

commerce (2013), esta diferença é pequena em relação aos usuários femininos. A faixa etária 

também é compatível com à pesquisa do Ibope apresentada no referencial teórico, com o 

perfil do consumidor online brasileiro, sendo que 94% dos entrevistados tem idade até 34 

anos, na pesquisa com os consumidores online 62% estão na faixa etária de 15 e 34 anos e os 

padrões salariais também foram semelhantes. Logo constata-se que a primeira premissa 

adotada, está correta pois o perfil dos usuários brasileiros do Second Life é bastante similar ao 

perfil dos consumidores online brasileiros assim, as informações sobre a influência das 
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ferramentas do composto promocional sobre os usuários do SL, possuem uma grande 

probabilidade de se assemelharem as dos consumidores online brasileiros, tendo em vista a 

semelhança em seus perfis. 

Apresentar-se-á agora a análise das respostas ás perguntas que buscam identificar a 

influência das diferentes ferramentas do composto promocional utilizadas no Second Life. 

As primeiras quatro afirmativas buscaram identificar como os usuários do SL 

percebem as propagandas expostas nos diversos ambientes do SL, tendo-se obtido os 

resultados apresentados na tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de frequência da atratividade das propagandas 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

As propagandas expostas no Second 

Life, me atraem. 

6% 60% 14% 18% 2% 

Costumo prestar atenção em 

anúncios publicitários no Second 

Life. 

34% 30% 20% 8% 6% 

As empresas que possuem 

propagandas no Second Life são 

mais lembradas 

34% 28% 14% 16% 8% 

Os meios visuais de propaganda 

utilizados pelas empresas no Second 

Life me agradam. 

32% 30% 14% 18% 6% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Como observa-se, de acordo com os resultados apontados pela amostra, as 

propagandas utilizadas não despertam a atenção dos usuárias, nas quatro afirmativas, se 

somarmos as opções discordo totalmente e discordo, obteremos um valor acima de 50%. Na 

primeira afirmação que traz a frase ―as propagandas expostas no Second Life, me atraem‖, 

66% dos entrevistados discordaram ou discordaram totalmente, isso ocorre pela falta de 

imaginação de boa parte das propagandas que são expostas. As empresas utilizaram-se de 

meios que são comuns no mundo real como banners e outdoors, sem visualizar o potencial 

gigantesco de um ambiente online, como colocar sua marca em locais que não são possíveis 

no mundo real e que atraem muito mais a atenção dos jogadores, como por exemplo: nas 

nuvens ou na lua. 
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Esta falta de imaginação explica os resultados das outras três perguntas, que 

obtiveram também porcentagens altas nas opções discordo e discordo totalmente.  As 

afirmativas foram: 

- Costumo prestar atenção em anúncios publicitários no Second Life; 

- As empresas que possuem propagandas no SL são mais lembradas; 

- Os meios visuais de propaganda utilizados pelas empresas no Second Life me 

agradam. 

Respectivamente obteve-se das somas das opções discordo e discordo totalmente das 

afirmativas as seguintes porcentagens: 64%, 62% e 62%. Logo as propagandas expostas no 

Second Life possuem baixa influência sobre os jogadores. 

Após as afirmativas relacionadas à ferramenta propaganda, estão as relacionadas com 

a ferramenta promoção, que obteve resultados bem melhores, em relação à propaganda, 

obtendo nas quatro afirmativas resultados acima de 70% na soma das opções concordo e 

concordo totalmente. A primeira afirmativa relacionada à promoção, teve o objetivo de 

verificar se o consumidor na hora de realizar uma compra, dá preferência entre uma marca e 

outra, incentivado por uma ação promocional. O resultado constatou ser positiva esta 

afirmação, pois, 78% dos respondentes, marcaram que concordam ou concordam totalmente 

com está afirmação.  

A segunda e terceira afirmativas buscam verificar qual a visão dos usuários em 

relação aos eventos promocionais que ocorrem no Second Life, referindo-se que 88% dos 

respondentes consideram estes eventos importantes em ambas as afirmativas. Isto explica o 

excelente resultado de algumas ações promocionais, como a da Nokia, no lançamento de seu 

aparelho modelo 5200, que além da distribuição de vários brindes, como a possibilidade de 

fazer download de músicas gratuitamente, contou com um show do DJ Fat Boy Slim dentro 

do SL.  

 

A quarta afirmativa relacionada a promoção procura verificar se as promoções são 

uma fonte de motivação forte para a realização de compras. A resposta também foi positiva, 

74% dos respondentes marcaram as opções concordo ou concordo totalmente. Estes 

resultados estão de acordo com as ideias de Kotler (1996) que afirma que as promoções são 

utilizadas para se obter respostas fortes e rápidas, com efeito de curto prazo. 
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Tabela 5 – Tabela de frequência das afirmativas referentes a promoção 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

As promoções expostas pelas 

organizações no Second Life me 

incentivam em dar preferencia pela 

mesma 

2% 8% 12% 32% 46% 

Considero importante a realização 

de eventos promocionais 

4% 2% 6% 26% 62% 

Me atraem os eventos promocionais 

de organizações dentro do Second 
Life. 

4% 2% 4% 24% 64% 

Efetuo compras no Second Life 

movido por promoções (preço 

promocional, sorteios, campanhas). 

4% 8% 14% 10% 64% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Posteriormente à ferramenta promoção, procurou-se identificar como elementos da 

ferramenta de marketing merchandising são percebidos pelos jogadores do SL. Primeiramente 

procura-se perceber se a forma como os produtos e serviços estão dispostos nas lojas online 

existentes dentro do Second Life, influencia o consumidor em sua decisão de compra. Dos 

respondentes 74% afirmaram concorda ou concordar totalmente, que a forma como os 

produtos e serviços são expostos influencia em sua decisão de compra, o que demonstra que 

as lojas virtuais situadas dentro do ambiente digital do SL seguem o exemplo das lojas 

convencionais que posicionam produtos chaves próximos aos caixas ou nos chamados locais 

quentes das lojas (locais de maior fluxo de pessoas). Estes produtos são expostos dessa forma 

para tentar induzir as compras por impulso, da mesma forma os produtos que são expostos em 

locais de destaque, normalmente localizados nas páginas iniciais nas lojas que comercializam 

seus produtos pela internet, estão mais propensos à venda, do que os demais itens, que 

demandam um esforço maior por parte do consumidor para serem encontrados. 

Ainda verificando informações sobre a ferramenta merchandising, propõe-se que os 

respondentes, marquem uma opção entre concordo totalmente e discordo totalmente, sobre a 

afirmativa, o ambiente das lojas no Second Life influencia na minha decisão de compra, 60% 

dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente com está afirmação, destacando o 

ambiente das lojas como um fator importante na decisão de compra, ainda 30% dos 
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respondentes, apontou à alternativa, nem concordo/ nem discordo, provavelmente por não 

terem tido experiências nas lojas virtuais neste ambiente, ou considerarem o ambiente das 

lojas um fator irrelevante. 

Kotler (1996) afirma que merchandising é uma série de ações que são realizadas 

dentro do ponto de venda, uma dessas ações que traz mais impacto sobre o consumidor e a 

possibilidade de degustar os produtos e serviços, antes de efetuar a sua decisão de compra. No 

SL empresas como a Volkswagen disponibilizam seus produtos para que o consumidor tenha 

experiências com os mesmos e assim criem um vinculo com os produtos e serviços e 

desenvolvam uma maior propulsão para a concretização das vendas. A afirmativa, a 

degustação de produtos e serviços influencia a minha decisão de compra, obteve 88% de 

respondentes se somarmos as opções concordo e concordo totalmente, o que aponta um 

resultado bastante positivo pra este tipo de ação de merchandising. 

Tabela 6 – Tabela de frequência das afirmativas referentes a merchandising 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

A forma como os produtos são 

expostos nas lojas onlines no 
Second Life influencia em minha 

decisão de compra. 

2% 8% 12% 32% 46% 

O Ambiente das lojas no Second 

Life influencia na minha decisão de 

compra. 

4% 2% 6% 26% 62% 

A degustação de produtos e serviços 

influencia a minha decisão de 

compra. 

4% 2% 4% 24% 64% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para Cobra (1994), a ferramenta de marketing relações públicas é uma arte, aonde as 

organizações compreendem, adequam-se e influenciam as relações existentes entre o público 

e a organização. Pode-se observar que as afirmativas relacionadas com esta ferramenta, 

obtiveram grande concordância por parte dos respondentes em relação a influencia desses 

elementos sobre a decisão de compra. As afirmativas sobre está ferramenta foram voltados a 

identificar se os respondentes visualizam como importante, as organizações procurarem ter 

uma boa relação com o meio em que estão envolvidos e possuírem figuras públicas de 
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expressão para estreitar suas relações com o público. Pode-se observar na tabela 7 as quatro 

afirmativas relacionadas com a ferramenta de marketing relações públicas, e seus respectivos 

resultados. Estas afirmativas obtiveram em média 61,5% de respostas na opção concordo e 

21,5% na opção concordo totalmente, ou seja, relações públicas é uma ferramenta de 

marketing considerada  importante pelos respondentes.   

Tabela 7 – Tabela de frequência das afirmativas referentes a relações públicas 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

É importante que as empresas 

estejam envolvidas em atividades 

com a comunidade. 

2% 8% 12% 32% 46% 

É importante avaliar o entrosamento 

da empresa com o meio em que 

vive antes de decidir entre uma 

empresa e outra. 

4% 2% 6% 26% 62% 

É importante avaliar os comentários 

positivos e negativos da 

comunidade em relação às 

empresas. 

4% 2% 4% 24% 64% 

É importante ter uma figura publica 
de expressão para fortalecimento de 

uma marca. 

4% 8% 14% 10% 64% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A próxima ferramenta a ser analisada é a venda direta. No SL diferentemente do que 

ocorre nas lojas online, existem lojas semelhantes as do mundo reais e em algumas dispõe de 

vendedores, que abordam os usuários e comentam e indicam produtos e serviços. Na maioria 

das lojas online o ambiente de exposição é diferente do SL, mas dispõem de chats para a 

interação entre consumidores e vendedores que acabam exercendo papel semelhante.  

A primeira afirmação sobre venda pessoal busca identificar se os usuários gostam 

desta interação entre vendedor e cliente. Dos respondentes 62% optaram pelas opções 

discordo e discordo totalmente, conclui-se então que os clientes estão cada vez mais 

independentes e buscam decidir suas aquisições sem a interferência dos vendedores. 
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A segunda afirmação sobre venda pessoal busca identificar se os consumidores do 

SL enxergam os vendedores como uma ferramenta auxiliadora em suas decisões de compra. 

A maioria discorda ou discorda totalmente, 58% dos respondentes, o que nos leva a crer que 

os vendedores que vêm atuando no SL não vem exercendo um papel positivo sobre os 

consumidores, ou por falta de treinamento ou por não terem se adaptado a está nova forma de 

interação. Porém 30% dos respondentes concordaram que os vendedores auxiliam em suas 

decisões de compra, está discrepância provavelmente ocorreu porque algumas organizações 

contrataram empresas de marketing que instalaram algumas de suas filiais dentro do SL e 

assim adquiriram uma visão mais detalhada sobre o funcionamento desse ambiente online, 

quando estas organizações de marketing tornam-se responsáveis pelas lojas online de 

empresas que decidem adentrar no Second Life utilizam de linguagem e ações que produzem 

um impacto mais forte e positivo sobre os usuários e com uma equipe de vendedores bem 

treinada e adequada a este ambiente, possuem uma probabilidade maior de agradam e auxiliar 

os consumidores do SL. 

A última afirmação sobre venda pessoal procura identificar se os respondentes 

consideram os vendedores parte essencial no processo de compra. Está afirmação obteve 68% 

de respostas discordo e discordo totalmente, ou seja, podemos aferir que a presença de 

vendedores não é de suma importância no processo de compra no SL. 

Tabela 8 – Tabela de frequência das afirmativas referentes à venda direta 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

Gosto de interagir com vendedores. 6% 56% 16% 16% 2% 

Os vendedores me auxiliam a tomar 

as minhas decisões de compra. 

32% 26% 10% 30% 0% 

As dicas dos vendedores são 

essenciais no meu processo de 

compra. 

32% 36% 10% 18% 2% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As próximas três afirmativas estão relacionadas com marketing direto que segundo 

Karkotli (2008) é uma comunicação dirigida, para um público alvo especifico que tem como 

objetivo desenvolver ou aumentar o relacionamento com os clientes.  

A primeira afirmação questiona a importância de se construir estes relacionamentos 

fortes com os clientes, 88% dos respondentes optaram pelas opções concordo e concordo 

totalmente, ou seja, considera importante existir um relacionamento forte entre cliente e 

empresa. 

Umas das ações mais comuns das organizações quando utilizam-se do marketing 

direto é o envio de mensagens personalizadas para os clientes, estas mensagens normalmente 

são enviadas por e-mails, com produtos identificados de acordo com o perfil dos 

consumidores. A próxima afirmativa procura identificar a influencia deste tipo de ação na 

decisão de compra dos usuários do SL. Dentre os respondentes 84% concordaram ou 

concordaram totalmente que este tipo de ação do marketing direto influencia a sua decisão de 

compra.    

A última afirmação sobre marketing direto busca identificar outra prática comum 

desta ferramenta de marketing, que é o telemarketing. Dentre os respondentes 68% afirmaram 

discordar ou discordar totalmente que o telemarketing influencia em sua decisão de compra. 

Provavelmente obteve-se estas respostas devido a má reputação que este tipo de ação possui 

na vida real, sendo classificada como incomodo e inconveniente.   

Tabela 9 – Tabela de frequência das afirmativas referentes à Marketing direto 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem concordo/ 

Nem Discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

É importante as empresas 

construírem relacionamentos fortes 
com os clientes. 

2% 0% 6% 18% 70% 

Receber mensagens personalizadas 

me influencia a realizar uma 

compra. 

2% 4% 10% 38% 46% 

Telemarketing de produtos e 

serviços influencia na minha 

decisão de compra. 

26% 42% 10% 14% 6% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As última parte do questionário buscou identificar dentre as necessidades descritas na 

teoria de Maslow, ou seja, fisiológicas, segurança, sociais, estima e auto-realização; quais são 

consideradas mais importantes pelas usuários do SL, em suas atividades exercidas dentro do 

game. Conhecendo-se o que é mais valorizado pelos usuários, empresas que desejam oferecer 

seus produtos e serviços para serem consumidos dentro do SL, podem tomar suas decisões 

com mais segurança. A seguir segue uma tabela com as necessidades questionadas e como 

foram os resultados sobre o seu grau de importância.  

 

Tabela 10 – Tabela de frequência das afirmativas referentes a necessidades percebidas 

Necessidades Percebidas 

 

Muito Importante Importante Indiferente Pouco Importante Nada Importante 

Consumir alimentos 4% 28% 4% 46% 12% 

Vestir-se 12% 28% 8% 34% 16% 

Possuir uma residência 14% 26% 4% 24% 28% 

Segurança de seus dados 54% 34% 2% 6% 2% 

Segurança ao se 

relacionar-se com os demais 

usuários 46% 44% 6% 2% 2% 

Relacionar-se com outros 

usuários 44% 48% 2% 6% 0% 

Ter um grande número de 

amigos no Second Life 56% 30% 10% 2% 2% 

Ser aceito pelos usuários 

do Second Life 62% 22% 12% 2% 2% 

Obter status no Second 

Life 50% 34% 10% 4% 2% 

Ser conhecido por outros 

usuários do Second Life 60% 30% 4% 4% 2% 

Obter atenção com suas 

ações no Second Life 54% 32% 8% 4% 2% 

Liberdade no Second Life 60% 28% 4% 2% 4% 

Explorar seu potencial 54% 36% 6% 0% 4% 

Desenvolver suas 
habilidades no Second Life 48% 42% 4% 0% 4% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através dos dados obtidos com a aplicação do questionário, constatou-se que o perfil 

dos usuários brasileiros do Second Life é similar ao perfil dos consumidores online brasileiros, 

isto denota que os resultados obtidos com a pesquisa provavelmente serão similares de 

aplicados neste público mais amplo. Dentre as ferramentas do composto promocional de 

marketing, as ferramentas que obtiveram destaque, ou seja, foram consideradas mais 

importantes foram: promoção, merchandising, relações públicas e marketing direto; logo se 

uma organização tiver que escolher dentre as ferramentas do composto de marketing qual 

utilizar para obter melhores resultados em campanhas no Second Life, preferencialmente 

deverá utilizar-se da combinação destas ferramentas. Dentre as necessidades percebidas 

observou-se que a seguinte ordem foi estabelecida, de forma crescente: fisiológicas, 

segurança, auto-realização, social e estima. 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar dentre as ferramentas do composto 

de marketing, quais possuem maior poder de influencia nos usuários do SL em suas decisões 

de compra e como objetivos específicos, fazer uma comparação do perfil dos usuários do SL 

brasileiros com o perfil do consumidor online brasileiro e elencar as necessidades percebidas 

no ambiente virtual Second Life, ambos os objetivos, geral e específicos, foram alcançados, 

pois analisou-se o perfil dos usuários do SL, verificou-se a influencia na decisão de compra 

das diversas ferramentas do composto de marketing e  as necessidades percebidas. 

Fatores limitantes para este trabalho foram principalmente o limite de tempo para a 

sua conclusão e o contato com os usuários do game Second Life para responder ao 

questionário, base para a obtenção de dados desta pesquisa. 

Sugere-se para novas pesquisas que seja analisado a utilização das ferramentas do 

composto promocional de marketing, com os consumidores online brasileiros, não apenas 

delimitados aos usuários do Second Life, mas em um ambiente mas amplo. 
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ANEXO A – PESQUISA EXPLORATÓRIA DO GAME SECOND LIFE 

 

Nome: Faixa etária Sexo Grau de escolaridade: 

João 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Henrico Aquila 27 á 34 anos Masculino Graduação 

Janayna 19 á 26 anos Feminino Graduação 

Débora Cristina  19 á 26 anos Feminino Médio 

José Roberto Severiano 

Gomes Júnior 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Stefanie 19 á 26 anos Feminino Graduação 

Lueynnia Máyra Ferreira 

Barroso Até 18 anos Feminino Técnico 

Lola Sofie  Até 18 anos Feminino Fundamental 

Kass 43 á 50 anos Feminino Especialização 

Ferreira 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Jean Louis 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Matheus Martins Até 18 anos Masculino Médio 

iago Até 18 anos Masculino Médio 

Antonio 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Milena 27 á 34 anos Feminino Médio 

joao 19 á 26 anos Masculino Graduação 

antonio 27 á 34 anos Masculino Especialização 

Rodrigo Câncio 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Tereza Raquel Rodrigues 

Celestino 19 á 26 anos Feminino Graduação 

joao luiz ferreira filho 59 á 65 anos Masculino Médio 

jose 19 á 26 anos Masculino Técnico de nível superior 

mari 27 á 34 anos Feminino Médio 

Joanna 19 á 26 anos Feminino Graduação 

Estevão 19 á 26 anos Masculino Graduação 

sofia Até 18 anos Feminino Médio 

rafael 27 á 34 anos Masculino Graduação 

Sabrina 19 á 26 anos Feminino Graduação 

Vitor 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Erla 19 á 26 anos Feminino Graduação 

Andressa 19 á 26 anos Feminino Graduação 

jéssica 19 á 26 anos Feminino Médio 

Diderot 19 á 26 anos Masculino Técnico de nível superior 
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Paulo 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Marlene 35 á 42 anos Feminino Médio 

Vanessa 19 á 26 anos Feminino Técnico 

Silva 19 á 26 anos, 27 á 34 anos Masculino Médio 

Neide 43 á 50 anos Feminino Técnico 

Monyca 19 á 26 anos Feminino Graduação 

thais Até 18 anos Feminino Médio 

Michel 27 á 34 anos Masculino Médio 

Jefferson 27 á 34 anos Masculino Graduação 

Junior 19 á 26 anos Masculino Médio 

Rebeca Até 18 anos Feminino Médio 

Juliana Até 18 anos Feminino Médio 

Tony 27 á 34 anos Masculino Graduação 

Vânia 19 á 26 anos Feminino Médio 

Pedro 27 á 34 anos Masculino Graduação 

Ted Até 18 anos Masculino Médio 

Arão 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Lucas 19 á 26 anos Masculino Graduação 

Renda: 

Propaganda [As 

propagandas expostas no 

Second Life, me atraem] 

Propaganda [Costumo 

prestar atenção em 

anúncios publicitários 

no Second Life] 

Propaganda [As empresas 

que possuem propagandas 

no Second Life são mais 

lembradas] 

Até dois salários minimos Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo totalmente 

Até dois salários minimos Discordo Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Até dois salários minimos Concordo Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo 

Até dois salários minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo totalmente Discordo 

Até dois salários minimos 
Nem concordo / Nem 
discordo Discordo Concordo 

Até dois salários minimos Concordo Discordo Concordo totalmente 

 

Discordo Discordo totalmente Concordo 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Concordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Concordo Concordo Concordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo Discordo 

Até dois salários minimos Concordo Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 
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Entre 4 e 10 salários 

mínimos Discordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo Concordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Concordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo 

Até dois salários minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Concordo Concordo Concordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo Discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo 

Até dois salários minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo Discordo 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo Discordo totalmente 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo 

Entre 4 e 10 salários 

mínimos Discordo Discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Até dois salários minimos Discordo 

 

Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Até dois salários minimos Concordo Discordo Discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Até dois salários minimos Concordo Concordo Concordo totalmente 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo 

Entre 2 e 4 salários 
minimos Discordo Discordo totalmente Discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo 

Entre 2 e 4 salários Discordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 
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mínimos 

Até dois salários minimos Discordo Discordo Discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo Discordo 

Até dois salários minimos Discordo Discordo Discordo totalmente 

Até dois salários minimos Discordo Discordo Discordo totalmente 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Até dois salários minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Entre 2 e 4 salários 

minimos Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Propaganda [Os meios 

visuais de propaganda 

utilizados pelas 

empresas no Second 

Life me agradam] 

Promoção [As promoções 

expostas pelas 

organizações no Second 

Life me incentivam em 

dar preferencia pela 

mesma] 

Promoção [Considero 

importante a 

realização de eventos 

promocionais] 

Promoção [Me atraem os 

eventos promocionais de 

organizações dentro do 

Second Life] 

Concordo Concordo Concordo totalmente Concordo 

Concordo Discordo Concordo totalmente Concordo 

Discordo Concordo Concordo totalmente 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Discordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 
 

Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Discordo Concordo 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo Concordo totalmente Concordo 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente Concordo 

Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo Concordo 

Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo Discordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo 

Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 
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Nem concordo / Nem 

discordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo Discordo 

Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo Concordo 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo totalmente Concordo 

Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo totalmente Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Nem concordo / Nem 

discordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo 

Discordo totalmente Concordo Concordo Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Discordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo Concordo Concordo totalmente Concordo 

Promoção [Efetuo 

compras no Second Life 

movido por promoções 

(preço promocional, 

sorteios, campanhas).] 

Merchandising [A forma 

como os produtos são 

expostos nas lojas onlines 

no Second Life influencia 

em minha decisão de 

compra] 

Merchandising [O 

Ambiente das lojas no 

Second Life influencia 

na minha decisão de 

compra] 

Merchandising [A 

degustação de produtos e 

serviços influencia a 

minha decisão de compra] 
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Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Concordo Totalmente Concordo Concordo 

Concordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Discordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Discordo totalmente 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente Concordo 

Concordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo Discordo Discordo Discordo 

Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Concordo Totalmente 

Discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Discordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Totalmente Concordo 

Concordo totalmente 

Nem Discordo / Nem 

concordo Discordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Discordo Concordo 

Nem concordo/ Nem 

discordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 
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Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente 
Nem Discordo / Nem 
concordo Discordo 

Nem Discordo / Nem 
concordo 

Concordo totalmente Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Discordo Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Merchandising [Faço a 

minha decisão de 

compra sem a 

intervenção do 

vendedor] 

Relações Públicas [É 

importante que as 

empresas estejam 

envolvidas em atividades 

com a comunidade] 

Venda Pessoal [Gosto 

de interagir com 

vendedores] 

Relações Públicas [É 

importante Avaliar o 

entrosamento da empresa 

com o meio em que vive 

antes de decidir entre 

uma empresa e outra.] 

Concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo Discordo totalmente 

Discordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente Discordo totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Totalmente Concordo Concordo 
Nem discordo / Nem 
concordo 
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Concordo Totalmente Concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo totalmente Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo Concordo 

Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

 

Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Discordo Concordo Totalmente 

Concordo Totalmente Concordo Discordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo 

 

Concordo 

Concordo Totalmente Concordo Discordo Concordo 

Discordo totalmente Concordo Discordo Concordo 

Discordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Totalmente Discordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem Discordo / Nem 

concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Totalmente Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 
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Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Concordo Totalmente Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo Concordo 

Concordo Concordo Discordo totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Concordo Discordo Concordo 

Discordo Concordo Discordo Concordo 

Relações Públicas [É 

importante Avaliar os 

comentários positivos  e 

negativos da 

comunidade em relação 

as empresas] 

Relações Públicas [É 

importante ter uma 

figura publica de 

expressão para 

fortalecimento de uma 

marca] 

Necessidades 

percebidas [Consumir 

alimentos] 

Necessidades percebidas 

[Vestir-se] 

Concordo Totalmente Concordo Importante Indiferente 

Concordo Concordo Nada importante Muito Importante 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente Importante Muito Importante 

Concordo Concordo Muito Importante Importante 

Discordo Concordo Indiferente pouco importante 

Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo 

 

Nada importante 

Concordo Totalmente Concordo Muito Importante Muito Importante 

Discordo totalmente Concordo pouco importante Muito Importante 

Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Nada importante Muito Importante 

Concordo Concordo pouco importante Importante 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente pouco importante Importante 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente pouco importante pouco importante 

Discordo Concordo Totalmente Indiferente Muito Importante 

Concordo Totalmente Discordo Indiferente Indiferente 

Concordo Concordo Importante Importante 

Discordo Concordo Importante Importante 

Nem discordo / Nem 

concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Importante Importante 

Concordo Concordo Importante Importante 

Concordo Concordo Importante Importante 
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Concordo 

 

Importante 

 
Concordo Concordo Totalmente pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Importante Indiferente 

Concordo Concordo Importante pouco importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante Nada importante 

Concordo Concordo Importante Importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante pouco importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante Importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Importante Indiferente 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente Indiferente Importante 

Concordo Concordo Totalmente Importante Importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Totalmente pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Totalmente Nada importante Nada importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Importante Importante 

Concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo pouco importante Importante 

Concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Totalmente pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Nada importante Nada importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante pouco importante 

Concordo Totalmente Concordo pouco importante Nada importante 

Concordo Concordo Totalmente pouco importante pouco importante 

Concordo Concordo Totalmente pouco importante Nada importante 

Concordo Concordo pouco importante pouco importante 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Nada importante Nada importante 

Concordo Totalmente Concordo Nada importante Nada importante 

Necessidades percebidas 

[Possuir uma 

residencia] 

Necessidades percebidas 

[Segurança de seus 

dados] 

Necessidades 

percebidas [Segurança 

ao se relacionar-se com 

os demais usuários] 

Necessidades percebidas 

[Relacionar-se com outros 

usuários] 
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Importante Importante Indiferente Indiferente 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Importante Indiferente Indiferente Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Importante pouco importante Indiferente pouco importante 

pouco importante Nada importante Nada importante pouco importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Indiferente Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Importante Importante Importante Importante 

pouco importante pouco importante pouco importante pouco importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante 

 

Importante Importante 

Importante Importante Muito Importante Importante 

pouco importante Muito Importante Muito Importante Importante 

pouco importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

pouco importante Muito Importante Importante Importante 

Nada importante Muito Importante Importante Muito Importante 

 

Muito Importante Importante Muito Importante 

Indiferente Muito Importante Muito Importante Importante 

pouco importante Muito Importante Importante Importante 

pouco importante Importante Importante Muito Importante 

Nada importante Muito Importante Muito Importante Importante 

pouco importante Importante Importante Muito Importante 

Nada importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

pouco importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Importante Importante Muito Importante 

Nada importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Importante Importante Importante Muito Importante 

Nada importante Importante Importante Muito Importante 
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Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Nada importante Muito Importante Muito Importante Importante 

pouco importante pouco importante Importante Importante 

pouco importante Importante Importante Importante 

Nada importante Importante Importante Importante 

Nada importante Importante Importante Importante 

Nada importante Importante Importante Importante 

Nada importante Importante Importante Muito Importante 

Nada importante Importante Muito Importante Muito Importante 

Nada importante Importante Importante Muito Importante 

pouco importante Muito Importante Importante Importante 

Nada importante Importante Importante Importante 

Nada importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Necessidades percebidas 

[Ter um grande numero 

de amigos no Second 

Life] 

Necessidades percebidas 

[Ser aceito pelos usuários 

do Second Life] 

Necessidades 

percebidas [Obter 

status no Second Life] 

Necessidades percebidas 

[Ser conhecido por outros 

usuários do Second Life] 

Importante Importante Importante Importante 

Indiferente Indiferente Indiferente Importante 

Muito Importante Muito Importante Indiferente Muito Importante 

Importante Muito Importante Importante Importante 

Indiferente Indiferente Indiferente Importante 

Indiferente Indiferente Importante Indiferente 

Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

pouco importante pouco importante pouco importante pouco importante 

Indiferente Indiferente Indiferente pouco importante 

Importante Importante Importante Importante 

Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante Indiferente pouco importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Nada importante Nada importante Nada importante Nada importante 

Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante Importante Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 
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Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Importante Importante 

Importante Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Importante Muito Importante 

Necessidades percebidas 

[Obter atenção com 

suas ações no Second 

Life] 

Necessidades percebidas 

[Liberdade no Second 

Life] 

Necessidades 

percebidas [Explorar 

seu potencial ] 

Necessidades percebidas 

[Desenvolver suas 

habilidades no Second 

Life] 

Muito Importante Importante Importante Importante 

Indiferente Importante Importante Importante 

Importante Indiferente Importante Importante 

Indiferente Muito Importante Indiferente Importante 

Importante pouco importante Indiferente Indiferente 
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Muito Importante Nada importante Nada importante Nada importante 

Indiferente Importante Importante Muito Importante 

pouco importante Muito Importante Importante Importante 

pouco importante Muito Importante Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Indiferente Importante Importante Importante 

Importante Indiferente Indiferente Indiferente 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Nada importante Nada importante Nada importante Nada importante 

Importante Importante Importante Importante 

Importante Importante Importante Muito Importante 

Importante 

 

Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Muito Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Importante 

Muito Importante Importante Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Importante Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Importante Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

 
Muito Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 
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Muito Importante Importante Muito Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Muito Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Importante Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Importante Muito Importante Muito Importante Importante 

Muito Importante Muito Importante Importante Muito Importante 

Venda Pessoal [Os 

vendedores me auxiliam 

a tomar as minhas 

decisões de compra] 

Venda Pessoal [As dicas 

dos vendedores são 

essenciais no meu 

processo de compra] 

Marketing Direto [As 

empresas devem 

construir 

relacionamentos fortes 

com os clientes.] 

Marketing Direto [É 

importante interagir com 

os produtos e serviços das 

organizações para se 

tomar a decisão de 

compra.] 

Nem discordo / Nem 
concordo 

Nem discordo / Nem 
concordo Concordo Concordo 

Discordo totalmente Discordo 

Nem concordo / Nem 

Discordo Concordo 

Concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Concordo Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Discordo totalmente Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo 

Nem concordo / Nem 

Discordo Concordo 

Discordo Discordo 

Nem concordo / Nem 

Discordo 

Nem concordo / Nem 

Discordo 

Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo 

Concordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Nem discordo / Nem 

concordo Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Concordo Totalmente Concordo 

Concordo 

Nem discordo / Nem 

concordo 

  
Concordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo Totalmente 
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Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo 

  

Concordo Totalmente Concordo 

Discordo totalmente Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Discordo totalmente Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Concordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo 

Discordo Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo 

Concordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente Concordo 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Concordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo 

Nem discordo / Nem 

concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Concordo Totalmente 

Discordo Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Discordo Discordo totalmente 

 

Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Concordo Totalmente 

Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Marketing Direto [Receber mensagens personalizadas 
me influencia a realizar uma compra.] 

Marketing Direto [Telemarketing 
de produtos e serviços influencia 
na minha decisão de compra] 

Concordo Concordo 

Discordo Discordo Totalmente 

Concordo Nem concordo / Nem Discordo 

Concordo Nem concordo / Nem Discordo 

Concordo Concordo Totalmente 

Nem concordo / Nem Discordo Discordo Totalmente 
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Concordo Nem concordo / Nem Discordo 

Discordo Discordo 

Nem concordo / Nem Discordo Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Nem concordo / Nem Discordo Discordo Totalmente 

Nem concordo / Nem Discordo Nem concordo / Nem Discordo 

 
 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Concordo Totalmente 

Concordo Concordo 

Concordo Concordo 

Concordo Concordo 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Concordo 

Concordo Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Concordo 

Nem concordo / Nem Discordo Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Concordo Totalmente 

Concordo Discordo Totalmente 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Discordo Totalmente 

Concordo Nem concordo / Nem Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Concordo 

Concordo Totalmente Discordo 
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Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Discordo 

Concordo Totalmente Discordo 

Concordo Discordo 
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ANEXO B – FORMULÁRIO PUBLICADO NO GOOGLE DOCS 

 

Second Life 

Formulário para obtenção de informações sobre a influencia das ações do composto promocional e as 

necessidades percebidas pelos usuários do Second Life, a ser utilizado como base de dados na pesquisa 

para o trabalho de conclusão de curso do aluno Lucas Rodrigues Ferreira, estudante da Universidade 
Federal do Ceará. 

*Obrigatório 

Nome: * 

 

Faixa etária * 

o  Até 18 anos 

o  19 á 26 anos 

o  27 á 34 anos 

o  35 á 42 anos 

o  43 á 50 anos 

o  51 á 58 anos 

o  59 á 65 anos 

o  acima de 65 anos 

Sexo * 

o  Masculino 

o  Feminino 

Grau de escolaridade: 

o  Fundamental 

o  Médio 

o  Técnico 

o  Técnico de nível superior 

o  Graduação 

o  Especialização 

o  Mestrado 

o  Doutorado 

Renda: 

o  Até dois salários minimos 

o  Entre 2 e 4 salários minimos 

o  Entre 4 e 10 salários mínimos 
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o  Entre 10 e 20 salários mínimos 

o  Acima de 20 salários mínimos 

Propaganda 

Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 
marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo / 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

As 

propagandas 

expostas no 

Second 

Life, me 

atraem 

     

Costumo 

prestar 

atenção em 

anúncios 

publicitários 

no Second 

Life 

     

As 

empresas 

que 

possuem 

propagandas 

no Second 

Life são 

mais 

lembradas 

     

Os meios 

visuais de 

propaganda 

utilizados 

pelas 

empresas no 

Second Life 

me agradam 

     

Promoção 
Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 
marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo/ 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

As 

promoções      
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Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo/ 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

expostas 

pelas 

organizações 

no Second 

Life me 

incentivam 

em dar 

preferencia 

pela mesma 

Considero 

importante a 

realização de 

eventos 

promocionais 

     

Me atraem os 

eventos 

promocionais 

de 

organizações 

dentro do 

Second Life 

     

Efetuo 

compras no 

Second Life 

movido por 

promoções 

(preço 

promocional, 

sorteios, 

campanhas). 

     

Merchandising 

Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 
marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

Discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

A forma 

como os 

produtos 

são 

expostos 

nas lojas 

onlines no 

Second 

Life 
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Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

Discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

influencia 

em minha 

decisão de 

compra 

O 

Ambiente 

das lojas 

no Second 

Life 

influencia 

na minha 

decisão de 

compra 

     

A 

degustação 

de 

produtos e 

serviços 

influencia 

a minha 

decisão de 

compra 

     

Faço a 

minha 

decisão de 

compra 

sem a 

intervenção 

do 

vendedor 

     

Relações Públicas 

Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 
marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

É importante 

que as 

empresas 

estejam 

envolvidas em 

atividades 

com a 

comunidade 

     

É importante      
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Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

Avaliar o 

entrosamento 

da empresa 

com o meio 

em que vive 

antes de 

decidir entre 

uma empresa 

e outra. 

É importante 

Avaliar os 

comentários 

positivos  e 

negativos da 

comunidade 

em relação as 

empresas 

     

É importante 

ter uma figura 

publica de 

expressão 

para 

fortalecimento 

de uma marca 

     

Venda Pessoal 
Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 
marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

Gosto de 

interagir 

com 

vendedores 

     

Os 

vendedores 

me 

auxiliam a 

tomar as 

minhas 

decisões 

de compra 

     

As dicas 

dos 

vendedores 
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Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo / 

Nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

são 

essenciais 

no meu 

processo 

de compra 
Marketing Direto 
Responder as questões abaixo de acordo com a suasexperiencias vividas dentro do Second Life, 

marcando apenas uma opção por questionamento. 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo / 

Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

É importante as 

empresas 

construírem 

relacionamentos 

fortes com os 

clientes. 

     

      

Receber 

mensagens 

personalizadas 

me influencia a 

realizar uma 

compra. 

     

Telemarketing 

de produtos e 

serviços 

influencia na 

minha decisão 

de compra 

     

Necessidades percebidas 
Marque a opção que melhor representa a relevância do item para você no Second Life. 

 

Muito 

Importante 
Importante Indiferente 

pouco 

importante 

Nada 

importante 

Consumir 

alimentos      

Vestir-se      
Possuir uma 

residencia      

Segurança 

de seus 

dados 
     

Segurança 

ao se      
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Muito 

Importante 
Importante Indiferente 

pouco 

importante 

Nada 

importante 

relacionar-

se com os 

demais 

usuários 

Relacionar-

se com 

outros 

usuários 

     

Ter um 

grande 

numero de 

amigos no 

Second Life 

     

Ser aceito 

pelos 

usuários do 

Second Life 

     

Obter status 

no Second 

Life 
     

Ser 

conhecido 

por outros 

usuários do 

Second Life 

     

Obter 

atenção com 

suas ações 

no Second 

Life 

     

Liberdade 

no Second 

Life 
     

Explorar 

seu 

potencial  
     

Desenvolver 

suas 

habilidades 

no Second 

Life 

     

 


