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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho partiu da constatação que existe pouco estudo sobre o uso do 

brinde como prática de promoção de vendas. Esta temática, dentro do campo da Comunicação 

Social, na área da Publicidade e Propaganda, insere-se no estudo da mercadologia.  

Mercadologia ou marketing, como é comumente chamado, é o processo de planejar e 

executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição de idéias, 

produtos e serviços, a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais 

(American Marketing Association, 2004).  

O marketing tem início com a idéia fundamental de que a maior parte, se não todo o 

comportamento humano, é uma busca da satisfação de necessidades e desejos, sendo que a 

estratégia de vendas deve se relacionar a elas de alguma forma.  

Hoje em dia com a padronização, e os avanços tecnológicos está cada vez mais difícil 

conquistar o consumidor, fazendo com que o mesmo compre determinado produto. Dentro 

desse contexto, acredita-se que as empresas tentam, com as ferramentas de comunicação, 

diferenciar seu produto. Uma das táticas possíveis nesse caso é a utilização de brindes, 

especialmente com produtos em fase de crescimento no seu ciclo de vida. Isso porque a 

referida tática tende a proporcionar rápida aceitação de mercado e melhoria significativa no 

lucro.  

A fim de investigar a efetividade do brinde como tática de promoção de vendas e de 

identificar os papéis que o mesmo desempenha, desenvolveu-se o presente estudo. O mesmo 

se propõe a analisar o papel do brinde pingente de celular em forma de cachorrinho como 

fator de decisão na compra do salgadinho Cheetos com Surpresa, no período promocional  de 

novembro de 2006 à abril de 2007. 

A população investigada constituiu-se, em um primeiro momento, por acadêmicos do 

Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Inicialmente 

participaram 103 alunos pertencentes a turmas do 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º semestres. Na etapa 

seguinte da pesquisa, foi selecionada uma amostra composta por 34 pessoas. Entre essas, 

dezesseis participaram da fase de entrevistas. 

A apresentação do estudo realizado foi organizada em cinco partes, sendo que as 

quatro primeiras trazem uma revisão bibliográfica sobre os assuntos envolvidos explicitando 

definições e teorias importantes para a compreensão do tema pesquisado. Dentro da revisão, o 

capítulo 1 introduz o leitor em aspectos históricos do marketing expondo a evolução de seus 

conceitos e, a seguir, se aprofunda na prática da promoção de vendas orientada para o 

consumidor.  
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O capítulo 2 é constituído por uma revisão teórica sobre a sociedade de consumo, o 

desejo e, por fim, são apresentadas algumas teorias que explicam o comportamento do 

consumidor e suas motivações. Dentre essas há um destaque para as teorias econômicas, as de 

avaliação de risco e decisão, teorias de Freud e Maslow, assim como a teoria Behaviorista.   

No capítulo 3 são contemplados diferentes aspectos do consumo, enfatizando o 

processo de compra e a compra por impulso. No capítulo 4, último dedicado ao referencial 

teórico, é possível encontrar a descrição do produto, as características gerais de um produto, 

assim como um pequeno histórico sobre a empresa Elma Chips e o Cheetos com surpresa, 

salgadinho objeto de estudo deste trabalho. 

A seguir, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. Resumidamente pode-se dizer que para a coleta de dados 

foram utilizados um questionário e uma entrevista estruturada (apêndices A e B) enquanto 

para a análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo das entrevistas. Para esta análise as 

respostas foram agrupadas em unidades temáticas que deram origem a subcategorias e, por 

fim, a três grandes categorias. 

Na primeira delas, denominada “consumo e produto” foram agrupadas questões 

relativas ao consumo do produto salgadinho (em geral), abordando a regularidade, a 

freqüência e o tipo de salgadinho consumido pelos entrevistados. A segunda categoria, 

“compra e motivações”, apresenta e discute alguns elementos que podem motivar a compra 

do produto pesquisado, a saber: a localização do produto no ponto de venda, desejos 

despertados nos consumidores e vantagens advindas da escolha do produto.  

A terceira e última categoria, “Consumidor e brinde”, reúne questões relacionadas à 

percepção do consumidor sobre o brinde, a saber: brinde percebido como fator de compra, 

visão dos entrevistados sobre o brinde e impacto perante o fim da promoção Cheetos com 

Surpresa que trazia como brinde um pingente de celular em forma de cachorrinho. 

Cada categoria foi analisada tanto quantitativamente, como qualitativamente. Os dados 

quantitativos relevantes estão ilustrados por gráficos enquanto as informações qualitativas 

estão representadas por trechos das entrevistas. A discussão dos resultados ocorre a partir do 

cruzamento entre os elementos antes descritos e o levantamento bibliográfico.  

Por fim conclui-se a problematização desse estudo destacando os aspectos que a 

pesquisadora considera de maior relevância, propondo novos questionamentos e identificando 

as limitações encontradas durante o percurso da pesquisa.    
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING    

Para embasar esta pesquisa científica a rota teórica a ser seguida começa pelo 

marketing. Segundo Cobra (1986), "Marketing é uma expressão anglo-saxônica derivada da 

palavra mercari, do latim, que significa comércio, ou ato de mercar, comercializar ou 

transacionar". E para que possamos ter uma visão sobre marketing, se faz necessário um 

conhecimento sobre sua evolução histórica. 

 

2.1.1 Uma visão na história do marketing 

Apesar de encontrarmos suas raízes ao longo da história da humanidade, na própria 

gênese do comércio, o marketing é um campo de estudo novo se comparado com os demais 

campos do saber. Teve início nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX  e, no 

Brasil,  foi introduzido em 1947. Nos anos 60, a American Marketing Association (AMA) 

conceituou marketing pela primeira vez como sendo “o desempenho das atividades de 

negócio que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou utilizador.  

O estudo do mercado surgiu da necessidade das indústrias de administrar a nova 

realidade, advinda da Revolução Industrial que, segundo Cobra (1986), transformou um 

mercado de vendedores em um mercado de compradores. Com o final da Guerra Mundial, foi 

necessária uma nova estruturação nas empresas: elas iniciaram o processo de percepção do 

consumidor e da diversidade de produtos para suprir as necessidades de diversos públicos. O 

êxito dessas empresas passou a depender da capacidade das mesmas de saber o que os 

consumidores desejavam.  

Junto com essas modificações vieram alguns problemas internos e também o aumento 

da concorrência empresarial. A transferência do poder para o consumidor junto da invasão de 

empresas norte-americanas e européias foram fatores que contribuíram para que, a partir desse 

momento, vários elementos passassem a ser analisados na busca pela competitividade. 

Tornaram-se indispensáveis estudos sobre qual produto seria colocado no mercado, quando 

isso aconteceria, qual a necessidade do consumidor e com que preço se lançaria este produto 

(LUPETTI, 2006). 

Desde então as empresas se organizaram e iniciaram o processo de definição de 

objetivos que, a seguir, deu origem ao planejamento estratégico. Inicialmente o planejamento 

estratégico levava em consideração as modificações tecnológicas, o comportamento do 

consumidor e os recursos financeiros que a empresa disponibilizava. Tinha a função de 
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orientar os negócios fazendo com que o lucro fosse gerado e houvesse um crescimento 

notável. Para que o planejamento fosse adequado e eficaz, as empresas levantavam dados do 

ambiente externo, ou seja, dados que mostram o que está acontecendo no mercado tanto no 

ponto de vista político, como no econômico, tecnológico e social (LUPETTI, 2006). 

Com essas informações se tornava mais fácil analisar os pontos fortes e fracos da 

própria empresa e assim determinar sua missão. De acordo com a mesma autora, a definição 

clara da missão (Por que a empresa existe? Qual é o seu propósito?) possibilita a construção 

de objetivos, que vão fazer parte do planejamento. Este último, executado setorialmente, 

passa a determinar o marketing como um plano - constituído de metas, estratégias e ações - 

para se atingir os objetivos propostos.  

Mesmo com todo esse avanço na questão da organização empresarial, o ambiente 

externo em 1980, sofreu uma mutação notável, pois houve uma alteração considerável no 

poder de compra dos consumidores, advinda da crise financeira.  Nesta época, aponta Lupetti 

(2006), muitos conceitos do marketing foram extinguidos e a propaganda questionada. Assim, 

em 1985, a American Marketing Association (AMA) passa a afirmar que marketing é “o 

processo de planejamento e execução de conceitos, precificação, promoção e distribuição de 

bens, idéias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos dos individuos e das 

empresas”.  

Um outro fato importante que influenciou o marketing, foi a difusão das novas 

tecnologias. Ainda que a mesma tenha trazido muitos beneficios, foi também responsável por 

vários novas dificuldades, visto que diminuiu muito a competitividade com a padronização 

dos produtos. Além desse grande problema, nesse período observou-se uma distância entre 

quem planejava e quem executava o que estava escrito no planejamento, o que causava falta 

de integração e levava a uma ação deficiente. A solução encontrada para suprir essa 

deficiência foi reunir o planejamento estratégico à administração estratégica (LUPETI, 2006). 

Esse novo processo, denominado “gestão estratégica”, modificou a forma de pensar 

das empresas, mudando toda a forma de pensar toda a estrutura empresarial do linear para o 

sistêmico. Segundo Lupetti (2006), após o problema organizacional ter sido resolvido, o fato 

da padronização foi solucionado através valorização da marca, passando ela a ser considerada 

a principal vantagem competitiva de um produto. O enfoque na marca passa a exigir um 

trabalho integrado de ações e divulgação que  leva a comunicação à uma posição estratégica 

dentro do planejamento.  

A soma da comunicação ao planejamento estratégico permitiu a criação de um novo 

conceito pela  American Marketing Association (AMA), que passa a definir marketing como 
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“a função organizacional e uma série de processos para a criação, a comunicação e a entrega 

de valor para clientes e para o gerenciamento de relacionamento com eles, de forma que 

beneficie a organização e seus stakeholders”. Stakeholder pode ser definido como “pessoa 

física ou jurídica afetada, ou interessada, direta ou indiretamente, pelos empreendimentos 

econômicos”. (LUPETTI, 2006) 

Como pode-se observar, a maioria dos conceitos de marketing relacionam 

planejamento, troca e satisfação de desejos e necessidades. Kotler ainda afirma: “Marketing é 

um processo social e gerencial pelo qual indivíduos  e grupos obtém o que necessitam e 

desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. (KOTLER, 1998, 

pág. 27) 

Porém Ogden (2002) diz que o conceito de marketing vai além da satisfação das 

necessidades; marketing é a superação das necessidades dos clientes. E nesse conceito 

encontra-se o papel da comunicação, que se faz necessária de maneira eficiente para 

surpreender e superar as expectativas do consumidor, e não apenas atende-las.  

Para superar essas expectativas o marketing é composto por diversas ferramentas que 

são utilizadas por várias empresas, chamadas de mix de marketing. Entre essas ferramentas, 

encontramos a propaganda, a venda pessoal, as relações públicas, o marketing direto e o 

marketing digital e, por fim, a promoção de vendas, que será focada no item seguinte.  

 

2.1.2 Promoção de vendas orientadas para o consumidor 

Conforme apontado no tópico anterior, uma das ferramentas que constituem o mix de 

marketing é a promoção de vendas, ou seja, os incentivos e recompensas que visam induzir 

um público à compra de determinado produto. São vários os tipos de promoções, porém as 

orientadas para o consumidor, segundo Shimp (2002), são incrivelmente bem sucedidas e 

geram aumentos imensos nas vendas em curto prazo. Kotler (2000) define: 

 
A promoção de vendas consiste de um conjunto diversificado de ferramentas de 
incentivo, em sua maioria em curto prazo, que visa estimular a compra mais rápida 
e/ou em maior volume de produtos/serviços específicos por consumidores ou 
comerciantes. (Kotler, 2000, p. 616) 

 

Esta ferramenta está incluída no composto de marketing e é 

muitas vezes confundida com propaganda, porém, enquanto a propaganda é uma ferramenta 

de longo prazo, a promoção é uma ferramenta de curto prazo para estimular a ação de compra. 
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Pinheiro (2004) estrutura as diferenças entre essas ferramentas de marketing no quadro 

abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Comparativo das ferramentas de suporte e marketing (Pinheiro, 2004, p. 85) 

 

Além de possibilitar retorno em curto prazo, Zenone e Buairide (2006), afirmam que a 

promoção de vendas traz diferenciais importantes para as organizações, como a interatividade 

com o consumidor e o dinamismo, ou seja, com essa ferramenta o profissional do marketing 

pode verificar rapidamente a reação do público-alvo.  

 

 
Figura 1: Promoção e objetivos estratégicos (Zenone e Buairide, 2006 p. 67) 

 

Essa rapidez na hora de verificar a reação do consumidor, junto com outras 

características da promoção de vendas como: atrair a atenção, criar consciência do produto, 

permitir uma medição mais fácil dos resultados e obter um aumento nas vendas em curto 

prazo, tornam essa ferramenta muito vantajosa.  
 
O fato é que promoção de vendas funciona, produz respostas mais rápidas e 
mensuráveis que a propaganda. Hoje, a proporção entre propagandas e promoção de 
vendas talvez seja 30-70, oposto do que costumava ser. (Kotler, 2003 p. 188) 

 
 

Propaganda Promoção 

Leva o consumidor ao produto Leva o produto ao consumidor 

É usada como estímulo de persuasão 

e compra 

É usada como reforço de venda 

Tem como veículo de mídia – TV, 

rádio, jornal, etc. 

Tem como veículo o canal de 

distribuição e a força de vendas. 
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O crescimento da promoção de vendas é reflexo da 

importância que as empresas têm atribuído as vendas atuais. É com esse instrumento que uma 

empresa se diferencia das demais concorrentes, despertando as necessidades do consumidor 

que se identifica com a promoção proposta. Entretanto, ainda que seja uma ferramenta 

importante para as empresas, Zenone e Buairide (2006) apresentam algumas limitações da 

promoção de vendas: 

 

• Curta duração: uma promoção de vendas não pode ter longa duração, com risco de 

não criar mais o impacto desejado. 

• Cria impacto negativo nos meses seguintes: durante a promoção o consumidor 

tende a estocar o produto em reação ao atributo oferecido, acarretando a 

diminuição nas vendas no período posterior. 

• Gera uma guerra no mercado: a partir de uma promoção desenvolvida, os 

concorrentes reagem criando estratégias de comunicação que tem por objetivo 

neutralizar a ação promocional.  

• Cria dependência do consumidor na oferta: o mercado acostuma-se com o plus 

oferecido, passando a nutrir um sentimento de insatisfação com o término da 

promoção.  

Mesmo com essas limitações, as empresas recorrem às técnicas de promoções de 

vendas, pois os produtos estão cada vez mais parecidos e esta ferramenta possibilita um 

diferencial competitivo. Além disso, com o auto-serviço, o atendimento pessoal está perdendo 

seu espaço como fator de diferenciação. O atendimento também está se tornando um 

commodity (serviços ou produtos colocados à venda sem nenhuma diferenciação para o 

consumidor em relação as suas características), que favorece mais uma vez a promoção de 

vendas como diferencial (ZENONE E BUAIRIDE, 2006). 

Como se percebe através do exposto, a promoção de vendas tem uma característica 

estratégica importante e, portanto, é sábio incluí-la sempre que possível em planos de 

comunicação com as demais ferramentas. Ao planejar uma ação promocional o responsável 

deve tomar os mesmos cuidados dedicados a uma campanha de propaganda, pois como 

Zenone e Buairide (2006) lembram: os efeitos da promoção de vendas são facilmente medidos 

na caixa registradora. Para se estabelecer um plano de campanha promocional, normalmente 

passa-se pelas etapas a seguir:  
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Figura 2: Etapas de um plano de promoção de vendas (Zenone e Buairide, 2006 p. 81) 

 

Com um foco claro em mente, é possível de forma inteligente especificar o objetivo 

que um determinado programa de promoção deve atingir. Assim como Kotler (2000) que 

afirma que o ponto de partida para a estratégia promocional é compreender o comportamento 

do consumidor, Shimp (2002) conclui que o mercado-alvo é o ponto inicial de todas as 

decisões: 
Todas as orientações de marketing devem ser (1) planejadas para determinado 
mercado-alvo, (2) criadas para atingir um objetivo específico e (3) realizadas para 
atingir um objetivo direcionado ao mercado-alvo dentro das restrições 
orçamentárias. (Shimp, 2002, p. 442) 

 

O grande desafio do profissional de marketing ao estabelecer o plano promocional é 

fazer promoções dirigidas ao consumidor para atingir objetivos estratégicos. Entre os 

principais objetivos da promoção de vendas destacam-se: estímulo da compra; estímulo à 

visita ao ponto de venda aumentando a demanda de vários produtos e criando um 

relacionamento que resulta na fidelidade; atração de novos clientes; bloqueio da penetração 

ou ação da concorrência e aumento da eficácia da força de vendas (ZENONE E BUAIRIDE, 

2006). 

Porém, os objetivos não seriam alcançados se o consumidor não se sentisse 

recompensado, então, segundo Shimp (2002) todas as técnicas de promoção dão alguma 

recompensa (incentivos ou estímulos) que encorajam certas formas de comportamento 

desejadas pelo profissional de marketing. Geralmente, para estratégias promocionais de 

produtos e serviços as recompensas são na forma de economia de dinheiro ou brindes.  
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Os brindes favorecem ao consumidor uma vantagem além da compra do produto... 
Um brinde pode ser um objeto diferente do produto promocionado, tipo chaveirinho, 
pin´s etc., um objeto que tenha relação com o produto promocionado, tipo um creme 
rinse para shampoo; e até para serviços podemos pensar num brinde como períodos 
maiores de garantias. (Pinheiro, 2004, p.96) 

Essas recompensas podem ser imediatas ou não. A recompensa imediata é aquela que 

traz uma economia ou brinde assim que o consumidor assume o comportamento esperado 

pelo profissional de marketing. Muitos profissionais de marketing usam prêmios, que podem 

ser enviados pelos correios, prêmios autoliquidantes e prêmios ou brindes encontrados dentro 

ou fora da embalagem. Em geral, os brindes dentro e fora da embalagem têm um valor 

imediato para os consumidores e dessa forma, estimulam o aumento do consumo do produto 

(SHIMP, 2006). 
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2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Conforme foi apresentado até aqui, compreender o comportamento do consumidor é 

fundamental para o profissional do marketing estabelecer o plano promocional que será 

articulado para determinado produto. Sendo assim, o presente tópico apresenta alguns fatores 

relacionados a este comportamento através de uma breve revisão teórica sobre a sociedade de 

consumo e o desejo. Da mesma forma, reúne algumas das principais teorias que explicam o 

comportamento do consumidor. 

 

2.2.1 A Sociedade de Consumo e o Desejo 

O desejo pode ser considerado, segundo Laplanche e Pontalis(2001), um impulso que 

leva ao surgimento de uma tensão. Quando a pessoa pensa na coisa desejada, aumenta a 

tensão psíquica, sendo assim alvo da motivação que o levará a agir no sentido de satisfazer o 

desejo. Desejando algo, o indivíduo já se prepara para obter em vista uma meta, e se sente em 

um estado de expectativa ainda que estejam relacionados, desejo e necessidade devem ser 

destinguidos, pois a necessidade visa corrigir ou suprimir uma falta, e o desejo visa obter 

satisfação por si mesma, sem que seja necessário haver anteriormente uma falta. 

As técnicas publicitárias se preocupam em despertar desejos através da motivação, a 

fim de provocar a compra dos produtos. Cada vez mais as mensagens visam provocar os 

desejos do consumidor enquanto a sociedade contemporânea, de consumo, tem como objetivo  

satisfazer os mesmos. A promessa de satisfação deve ser sempre sedutora para que esse desejo 

seja sempre irrealizado, criado-se então uma espécie de fetichização que dá a sustentação da 

mercadoria como objeto de consumo, objeto consumível e nunca atingido (BAUMAN, 2005). 

De acordo com as idéias deste autor, a insatisfação que move a sociedade do consumo 

desvaloriza um produto logo após ele ser consumido. Assim, para a sobrevivência dessa 

sociedade é essencial que sejam criadas necessidades de uso de novos produtos, alimentando 

o ciclo onde um produto aparece no mercado, é consumido intensamente e, em seguida, é 

substituído por outro.  Ainda conforme o autor referido, outra maneira de dar gás à sociedade 

de consumo, é sempre despertar novos desejos. A compra vai tornar-se uma compulsão ou 

vicio, já que as pessoas buscam na loja muito mais do que o produto que satisfaça o seu 

desejo como também um ideal de felicidade e um modo de vida.    

Uma sociedade de consumidores julga e avalia seus membros pela capacidade de 

conduta no relacionamento de consumo: é feliz quem tem mais. Numa sociedade de consumo, 

ter dinheiro significa poder consumir e é sinônimo de busca de felicidade e status. A compra 
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de um produto tido como importante produz uma imediata sensação de prazer e realização e 

geralmente confere status e reconhecimento. Porém, conforme a novidade vai se desgastando, 

a solução padrão do consumidor é se concentrar numa próxima compra promissora, na 

esperança de que a satisfação seja mais duradoura e mais significativa (MARTINS, 1993).  

Sempre haverá, por mais que se obtenha um novo produto ou uma nova tecnologia a 

ser lançada, algo melhor do que aquilo que acabamos de consumir. O que passa a se 

estabelecer, entretanto, é a necessidade contínua de dar cabo da falta e instaurar o novo 

objeto, o novo produto, que irá imaginariamente bloquear o acesso ao vazio. Conforme a 

autora antes referida, eis aí o aspecto mais árduo da descartabilidade, uma vez que obriga o 

sujeito a acorrentar-se a inúmeros objetos que serão consumidos, destruidos, gastos, 

substituidos e descartados. 

A percepção e o tratamento no ambiente social tendem ser orientadas pelo que 

Bauman (2005) denominou síndrome consumista. Essa síndrome, segundo o autor, degradou 

a duração e promoveu a transitoridade, colocou o valor da novidade acima do valor da 

permanência, entre os objetos de desejo humano, colocou a apropriação, rapidamente seguida 

pela remoção de desejos, no lugar de bens e prazeres duradouros.  

 

2.2.2 Teorias do Comportamento do Consumidor 
 
Estamos diante de vários sistemas de raciocínio (positivismo, sistemismo...) que 
fornecem bases para diferentes teorias gerais (Psicologia, Sociologia) que geram 
diferentes teorias sobre o comportamento do consumidor ( teorias tipológica e do 
risco e do prazer, entre outras.). Diante de tantos sistemas, surge a pergunta: Qual 
utilizar?  (Giglio, 2003, p.19) 

 

Ainda que muitas vezes pareça se tratar de um ciclo repetitivo e automático entre 

desejo e consumo, a decisão de compra muitas vezes pode ser um processo difícil para o 

consumidor, que se vê diante de tantas opções e limitado por fatores de ordem racional e 

emocional. Para uma melhor compreensão destas interferências, serão apresentadas a seguir 

algumas explicações sobre as diferentes forças ou modelos que influenciam o comportamento 

do consumidor neste momento decisivo. 

Considerando os pressupostos dos vários campos de conhecimento sobre o ser 

humano, Giglio (2003) pensa esta questão tendo como ponto de partida algumas idéias sobre 

o ser humano. Segundo o autor, o ser humano é: positivo, seu comportamento é ditado pelos 

processos racionais (comparação, análise e síntese);  emocional, movido por afetos 

conscientes e inconscientes; social, movido (e controlado) pelas regras do grupo; dialético, 
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movido pelas oposições da existência humana (altruismo e egoismo, por exemplo) e 

complexo, movido por determinação e indeterminação de vários níveis (tornando seu 

comportamento imprevisível). 

Esse  conjunto de elementos, a seu ver, possui relação com o consumo. O pressuposto 

do homem ser positivo explica a decorrente prática do marketing de se basear na razão, na 

comparação de lucros e perdas. Em contra partida a esse pressuposto, encontra-se o fato do 

ser humano ter a base do seu comportamento na emoção, e não na razão, o que explica a 

decorrente utilização de estimulações visuais e auditivas que mantêm pouca relação lógica 

com o produto. Como é um ser social, inserido num conjunto de regras preexistentes onde o 

objetivo do sujeito é fazer parte do grupo, alguns produtos e serviços, são fundamentalmente 

mostrados beneficiando integração social. 

A seguir serão apresentadas algumas teorias baseadas  na racionalidade que, segundo o 

autor citado anteriormente, consideram os afetos humanos secundários e, ainda, que a grande 

massa de consumidores tem consciência do seu comportamento de consumo. O grande uso 

das teorias racionais está orientado para o comportamento de compra e consumo, e alguns 

argumentos racionais adotados são: comprar o estritamente necessário, pelo menor preço, 

melhor qualidade, pela melhor condição. Entre estas encontram-se  as teorias econômicas e as 

de avaliação de risco e decisão.  

 

- Teorias Econômicas: de acordo com essas teorias, o consumo é ditado por escolhas 

racionais sobre a disponibilidade dos produtos e os recursos necessários. Segundo Giglio 

(2003, p.54): “O homem tem infinitos desejos, mas limitadas as possibilidades de satisfazê-

los. Por isso, tem de escolher os produtos e serviços que lhe dêem o máximo de satisfação”.  

O fator renda é um dos mais importantes para essa teoria. Pesquisas mostram uma relação 

direta entre a renda das famílias e o consumo de certas categorias de produtos. Afirma-se que 

quanto maior a renda existe a maior possibilidade de compra de supérfluos. 

 

 - Teorias de Avaliação de Risco e Decisão: o risco é a possibilidade do resultado alcançado, 

ou não, considerando os esforços financeiros e psíquicos. A decisão trata da decisão de 

compra. Na área do comportamento do consumidor, define-se como uma boa decisão quando 

o sujeito obtem os resultados esperados. Este fator utiliza números e probabilidades para 

decidir uma questão de compra. Entretanto, para Giglio (2003), um problema que as teorias de 

risco apresentam, é o seu ponto central, pois o risco tem componentes objetivos (números, 
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probabilidades), mas também componentes subjetivos (disposição ao risco, ao novo). O 

mesmo produto pode ser avaliado em diferentes níveis de risco e pessoas. 

 Ao lado das teorias racionais, encontra-se teorias sobre a motivação do consumidor 

que têm como fundamento o comportamento entendido como um jogo de emoções e afetos, 

deixando o racional em segundo plano. Entre estas, destaca-se a teoria de Freud, a de Maslow 

e o Behaviorismo, apresentadas a seguir.   

  

- Teoria de Freud: essa teoria afirma que as pessoas não conhecem seus verdadeiros desejos, 

pois existe um mecanismo de avaliação que determina quais devem ser conscientes e quais 

não. Após os estudos, Giglio (2003) comenta que a consciência passou a ser vista como 

prisioneira do inconsciente, que é chamado como a fonte de desejos e motor do 

comportamento. Esta teoria, nasceu da relação de Freud e seus pacientes mediante a técnica 

de associação livre, que consiste em pedir ao paciente que fale tudo que vier a cabeça, sem 

nenhum censura ou preocupação lógica, e apartir dai criou-se um conceito importante que diz 

que o inconsciente é o mecanismo de repressão.  

O consumo, para Giglio (2003) através da teoria de Freud, é explicado como o 

comportamento resultante de conteúdos incoscientes, isto é, o comportamento de consumo é 

uma das formas de satisfação dos desejos incoscientes. Profissionais do marketing tem 

utilizado o conceito do incosciente parar criar explicações sobre motivos de consumo, porém 

Giglio (2003) lembra que o uso dessas teorias não oferecem instrumentos de avaliação.  

 

- Teoria de Maslow: Essa teoria tem como principal tese que as pessoas criam cinco planos 

básicos na sua vida: satisfazer necessidades fisiológicas, segurança, afeto, relacionamento e 

auto-realização. Esses niveis, segundo Giglio (2003), são independentes uns dos outros, 

porém seguem uma ordem hierarquica conforme a figura 3. Primeiro, o consumidor suprirá 

suas necessidades básicas ligadas ao fisiológico: fome, sede, sexo, saúde, etc. Em segundo 

lugar, vem a segurança, quando ele perceber a necessidade de garantir melhor seus bens 

obtidos. Então depois é que ele sentirá as necessidades sociais, primeiro de afeto e aceitação 

no grupo e depois busca status, procurando atingir uma posição de destaque no grupo. Por 

último ele perceberá a necessidade de auto-realização que consiste no desejo de auto 

satisfação através de um sistema de valores reconhecidos por si mesmo. 
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                                     Figura 3: Hierarquia das necessidades ( Kotler e Keller, 2006,p.184) 

 

A teoria de Maslow não proporciona captar mudanças, pois diferentemente da teoria 

de Freud, ela está voltada ao presente do sujeito, em uma relação direta do que lhe acontece e 

o seu comportamento de consumo. Esta teoria apesar de muito difundida, assim como a teoria 

de Freud, é fraca em criar instrumentos de avaliação e ação sobre os consumidores.  

 Ainda dentro das teorias de motivação, existem as que seguem a linha 

positivista, colocando em estudo apenas fenômenos observáveis, eliminando emoções e 

qualquer noção de inconsciente. Entre elas, enfoca-se o behaviorismo por se entender que é a 

mais pertinente ao estudo aqui proposto. Assim, os parágrafos a seguir são dedicados ao seu 

detalhamento. 

 

- Behaviorismo: Para Guareschi (1991), de acordo com essa escola, o comportamento pode 

ser reflexo, respondente ou operante. O comportamento reflexo tem como causa um estímulo, 

a conjunção estímulo resposta forma o reflexo, sendo que o estimulo pode ser incondicionado 

ou condicionado. Holland e Skinner (1975) definem como estímulo incondicionado qualquer 

forma de energia física que causa um comportamento sem condicionamento anterior. Giglio 

(2003) trata desses estímulos como eliciadores, que pretendem levar a pessoa à compra, nem 

que seja uma vez só.  

O comportamento está diretamente vinculado a um processo de condicionamento, o 

qual ocorre quando um estímulo neutro é associado a um estímulo previamente neutro, 

tornando-se um estimulo condicionado, esse estímulo condicionado pretende fazer com que a 

pessoa continue a comprar após a primeira vez, ou aumente a freqüência de compra.  Segundo 
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a escola behaviorista, não existe uma opção e sim uma resposta. O comportamento operante é 

o que exerce influencia sobre o meio ambiente e cuja freqüência aumenta pela supressão ou 

apresentação de reforços. Os anúncios geralmente apresentam esse pressuposto, ou seja, 

comprando tal produto, você recebera uma recompensa, que resultara na repetição desse 

comportamento. (HOLLAND E SKINNER, 1975). 

Guareschi (1991) refere que o reforço é sinônimo de recompensa e tem papel 

fundamental no comportamento operante. O reforço positivo está presente nos anúncios, 

prometendo exclusividade, bons preços, prêmios e praticidade. O reforço pode adquirir a 

propriedade de condicionar. Giglio (2003) afirma “Todas as promessas de prêmios, presentes, 

brindes seguem a mesma estrutura de estímulo eliciador e reforçador”. 
 
Toda gama de serviços e brindes pós-venda, que nos últimos anos ganhou 
notoriedade, pode ser entendida sob a ótica de fornecer “presentes” após compra, 
objetivando a repetição de compra, ou a realização da propaganda boca a boca.  
(GIGLIO, 2003, p. 68.) 

 

As propagandas funcionam como estímulos eliciadores buscando um lugar na 

consciência das pessoas, naquele fluxo constante de estímulos, enquanto os presentes 

posteriores são considerados os responsáveis pelo condicionamento. Apesar de ter um caráter 

reducionista, essa teoria tem apoio nos fatos e no embasamento lógico, o que falta às teorias 

de motivação. Ainda Giglio (2003) diz que os numerosos casos de sucesso do 

condicionamento de pessoas têm peso importante.  
 
A teoria behaviorista encontrou campo fértil no marketing, com todos aqueles ramos 
de negócios que necessitam de uma alta freqüência de recompra, como é o caso de 
produtos de higiene, limpeza e alimentos. Não é por acaso que numerosas empresas 
adotam estratégias de presentes (as chamadas promoções) para tentar atrair o 
consumidor e levá-lo ao hábito de compra. (GIGLIO, 2003, p. 71) 
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2.3 O CONSUMO 

 Nestor Garcia Canclini (1999) considera o consumo como uma das dimensões do 

processo comunicacional, relacionando-o com práticas e apropriações culturais dos diversos 

sujeitos envolvidos neste sistema. Afirmou que por meio dele os sujeitos transmitem 

mensagens aos grupos sócio-culturais dos quais fazem parte.   

Segundo Canclini, o consumo não deveria ser visto somente como uma posse de 

objetos isolados, mas também como “apropriação coletiva” destes. Este processo consideraria 

relações de solidariedade e, principalmente, de distinção, através de bens e mercadorias que 

satisfazem no plano biológico e no simbólico, servindo também para enviar e receber 

mensagens. 

Além disso, Giglio (2003) afirma  que “O consumo deve ser entendido como um 

processo, um ato em etapas”. No tópico a seguir serão apresentados o processo de compra, e 

também um dos temas mais abordados ultimamente que é o consumo por impulso.   

 

2.3.1 O processo de compra 

O inicio desse processo se dá com a percepção das necessidades e desejos, segundo 

Garboggini (2007) qualquer carência conduz a uma forma de ação que pode a compra, ou 

qualquer outro esforço que gera a obtenção de algum produto consumido para diminuir a 

tensão provocada pela necessidade, restabelecendo o equilíbrio. 

No processo de escolha dos produtos contribuem fatores internos como: experiência, 

atitudes, crenças, personalidade, auto-imagem e identificação; além de fatores exteriores 

como: cultura, poder econômico e outros. As pessoas são seletivas na escolha dos produtos, e 

caso não estejam motivadas, podem não perceber determinado estímulo visto que recebem 

estímulos a todo o momento. 

Depois de reconhecida a necessidade, o próximo passo da compra é a busca de 

informações. Essa busca, ainda segundo Garboggini (2007), pode ser ativa - com o indivíduo 

despendendo tempo e esforço para colher informações, ou passiva - quando o indivíduo se 

torna apenas mais receptivo e atento às informações relativas à sua necessidade e satisfação. 

A partir deste ponto o indivíduo passa ao reconhecimento da situação indo, em seguida, 

buscar e avaliar as alternativas disponíveis. A compra e o consumo são etapas seguintes. 

O processo de compra hoje em dia tem como característica a facilidade. Difundem-se 

lojas de conveniência, compras por telefone, internet, todos os tipos de comodidade e 

serviços. Isto acontece porque, com a competitividade, tornou-se obrigatório ter um 
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diferencial no atendimento e o ponto alto do atendimento é no momento de compra - a ordem 

agora, é encantar o consumidor. 

 Embora o momento de compra já tenha sido considerado o único passo do consumo, 

antes do mesmo existem momentos importantes que, segundo Giglio (2003), determinam o 

quê esperamos, para quê esperamos, o quê selecionamos como possível de satisfazer as 

expectativas e como validamos a compra. A compra deve então ser entendida como um dos 

passos, mas não o único passo do consumo. Assim, se durante algum tempo as técnicas de 

marketing procuravam influenciar o consumidor somente no momento de compra, hoje 

dispõem de ferramentas que têm como objetivo despertar as expectativas do consumidor e 

manter o cliente satisfeito após a compra.  

 De acordo com Assael (1998), as pessoas se comportam de maneira diferente 

no momento da compra conforme o grau de envolvimento e diferenciação da marca. O 

envolvimento se relaciona com a importância que o cliente dá à compra, e o quanto ele está 

disposto a se esforçar para realizá-la (GIGLIO, 2003).  

Produtos de alto envolvimento, segundo Jacob e Kaplan (1972) são aqueles em cuja 

compra percebemos riscos de diversas ordens. Risco econômico: o produto pode não valer o 

que custa, pode ser mais barato em outro local. Risco funcional: o produto poderá não ter a 

performance esperada. Risco físico: o produto pode ser perigoso para a integridade física. 

Risco psicológico: o produto pode não satisfazer as necessidades de auto-estima ou de afeto. 

Risco social: o produto pode não ser socialmente aceito.  

Na compra de produtos de alto envolvimento a decisão é mais racional e mais 

complexa. Enquanto isso, conforme os mesmos autores, quando se trata de produtos de baixo 

envolvimento a decisão de compra é mais simples, pois, o consumidor não percebe tantos 

riscos como os antes citados. O indivíduo toma sua decisão com mais facilidade e, neste caso, 

ocorre a compra impulsiva, emocional.  

 

2.3.2 Compra por impulso 

Um dos temas mais abordados no varejo moderno é o comportamento do consumidor 

no momento da compra. Segundo Cabrino (2003), existem vários estudos realizados com o 

objetivo de levantar informações possíveis sobre os hábitos e costumes de compra. A 

compreensão do comportamento se faz, principalmente através da análise de suas 

necessidades. Conforme já foi referido nos tópicos anteriores, todo processo de tomada de 

decisão de consumo ou de compra é construído na busca do equilíbrio com a satisfação das 
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necessidades e desejos, qualquer carência conduz a uma forma de ação que gera a obtenção de 

algum produto. 

Dentro dos vários tipos de compras que existem, a compra por impulso vem se 

destacando. A mesma é compreendida como a compra que ocorre quando um consumidor, por 

alguma razão, decide, dentro da loja, comprar algo que não estava previsto, seja na lista 

escrita no papel, ou na intenção da visita. Estudos mostram que é nos supermercados que 

ocorre mais frequentemente este tipo de compra, pois neste cenário que está contida uma 

gama muito grande de marcas e produtos, divididos em inúmeras seções, com apelos visuais 

diversos. Na prática do marketing os profissionais colocam uma outra categoria relativa a 

compra por impulso, que é a variável da localização e posse. É o caso de serem colocados 

numerosos produtos de baixo valor no caixa de supermercados (GIGLIO, 2003).   

O comprar por impulso geralmente possui base na racionalidade do consumidor: 

supõe-se que as pessoas buscam maximizar a satisfação. Segundo Cabrino (2003), associa-se 

o consumidor impulsivo ao não planejamento prévio, ou seja, os consumidores acabam sendo 

divididos em dois grupos, onde o primeiro é do tipo indeciso, que acaba por definir suas 

compras dentro do ambiente da loja, que possui inúmeras incidências influenciadoras de 

compra, girando em torno de marca e produtos. O outro grupo tem sua impulsividade 

diretamente relacionada a fatores emocionais.  

Em meio a esta situação, Cabrino (2003) diz que estudos comprovam que em 35% dos 

casos os consumidores acabam comprando mais do que precisavam, sendo que 15% se 

arrependem da compra que realizam por impulsividade. Outro ponto que merece destaque 

com relação à compulsividade dos consumidores é a faixa etária: constata-se que os jovens 

são mais propensos a realizar compras por impulso e a experimentar novos produtos.  

Segundo Roberto Miranda (1997), os consumidores estão se acostumando a procurar 

em determinado ponto os produtos que precisam, se esses produtos estão em pontos 

diferentes, o consumidor pode passar sem vê-los e compra-los. Afirma-se que os produtos de 

compra por impulso estão localizados nas áreas mais nobres dos supermercados. Para Cabrino 

(2003):  
 As estratégias de ações no ponto-de-venda são importantíssimas, e isso é verificado 
quando se constata que 40% dos consumidores dizem lembrar de itens que 
precisavam ao vê-los nas prateleiras. Assim, o reforço das ações in loco é 
fundamental, pois estas são potenciais, e praticá-las de forma correta, unida a uma 
política de preços competitiva, poderá gerar ótimos resultados imediatos. 

 

Também é importante o espaço reservado nas filas dos check outs, o autor informa que 

13,5% dos consumidores afirmam que adquirem produtos enquanto aguardam e que 65% 
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praticam esta ação periodicamente. Assim, expor produtos próximos aos check outs é uma 

alternativa que pode render vendas de oportunidade para diversas linhas. De um modo geral, 

afirma Cabrino (2003), é complexo o estudo de ponto-de-venda. Todos os elementos são 

importantes, pois os consumidores estão muitas vezes a cargo dos elementos influenciadores e 

os estímulos visuais podem direcionar uma decisão. 

 

2.4 O PRODUTO 

Podemos escrever sobre marketing, promoção de vendas, comportamento do 

consumidor, mas não podemos esquecer que o mais importante de um composto de marketing 

é o produto. Como vimos anteriormente todos os compostos são relevantes, mas sem o 

produto, objeto principal da comercialização, eles nem existiriam. 

 

2.4.1 Caracteristicas de um produto 

 

Produto, para Kotler e Armstrong (1999), é qualquer coisa que possa ser oferecida a 

um mercado para atenção, aquisição, uso e consumo, e que possa satisfazer um desejo ou 

necessidade. Ele pode ser definido como objeto principal das relações de troca que podem ser 

oferecidos num mercado para pessoas físicas ou jurídicas visando proporcionar satisfação 

para quem adquire ou consome. (LAS CASAS, 2001) 

Portanto um produto não é apenas um conjunto de aspectos tangiveis, embora eles 

tenham que possuir beneficios suficienter para motivar a compra. Os consumidores precisam 

ver, além dos beneficios, que o produto vai satisfazer suas necessidades e desejos. Empresas 

de sucesso, segundo Kotler e Armstrong (1999), acrescentam às suas ofertas benefícios que 

satisfazem os consumidores da melhor forma possível. Os produtos proporcionam utilidade de 

tempo, forma, lugar e de posse, Las Casas (2001) afirma que quanto maiores os benefícios 

reais oferecidos, maior a chance de o produto ser escolhido entre as ofertas de mercado. 

Os produtos podem ser divididos em dois grupos: os produtos de consumo, ou seja, 

aqueles dirigidos ao cliente pessoa física para o seu próprio consumo, e os produtos 

industriais, que são produtos comprados para serem processados posteriormente ou usados na 

condução de um negócio. Esses produtos são também classificados como peças e matérias 

primas. Dentro dos produtos de consumo existe uma classificação. 

Em geral, esses produtos são classificados pelos hábitos de compra do consumidor e 

assim como diferem na forma de serem comprados, Kotler afirma que eles diferem na forma 

de serem colocados no mercado. De acordo com essa classificação existem os produtos de 
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conveniência, de comparação, de especialidade e os produtos não-procurados. Estes tipos  

serão caracterizados a seguir: 

- Produtos de Conveniência: são aqueles que o consumidor não pretende despender muito 

tempo no esforço de compra, são comprados com freqüência e com o mínimo de comparação, 

têm preço baixo e são preferivelmente adquiridos no primeiro local disponível.  

- Produtos de Comparação: são os produtos de consumo comprados com menos freqüência, e 

cuidadosamente comparados em termos de adequação, qualidade, preço e estilo. Nesse caso, 

os consumidores acreditam que o esforço e o tempo gasto poderão ser compensados pelas 

diferenças de preços obtidas.  

- Produtos de Especialidade: são produtos de consumo com características únicas ou 

identificação de marca, em função das quais o consumidor se dispõe a fazer um esforço 

especial de compra. Eles poderão ser distribuídos em estabelecimentos exclusivos ou até 

mesmo distantes dos centros de compras tradicionais. Alguns produtos com preço alto se 

enquadram nesta classificação. 

-Produtos Não-procurados: são os produtos de consumo que o consumidor não conhece ou, se 

conhece, normalmente não pensa em comprar. (KOTLER E ARMSTRONG, 1999). 

Além de classificações os produtos, assim como os seres vivos, possuem diferentes 

fases na vida. Desde que ele é colocado no mercado até sua retirada total ele passa por vários 

estágios representados graficamente quadro: 

 

 
Figura 4: Ciclo de vida de um produto, vendas e lucro (Las Casas, 2001, p. 178) 

 

Segundo Las Casas (2001), o tempo de permanência do 

produto em cada fase é bastante variável de acordo com o mercado considerado. Alguns 

produtos têm vida longa, como os automóveis, e outros em compensação têm vida bem curta, 
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é o caso de danceterias. O ciclo de vida poderá ser medido em termos de classe de produtos, 

por tipo de caracteristicas, ou por marca específica. Essa teoria é válida como um instrumento 

de previsão e algumas mudanças podem afetar o marketing, como mostra o quadro 

desenvolvido pelo autor: 

 

 

Características Introdução Crescimento Maturidade Declínio 
Produção e 
Tecnologia 

Enfase em pesquisa e 
desenvolvimento 
Experiencia com 
vários modelos e o 
produto não é 
sofisticado 

Continuidade do 
desenvolvimento 
tecnologico. 
Concorrência 
aumenta. 
Produção em massa 
e grande velocidade 
de produtos 

Sem maiores 
inovações ou 
modificações. 
Produção em 
larga escala 

Pesquisa e 
desenvolvimento 
cessam. 
Tecnologia 
desenvolvida para 
outros produtos 
Produto começa a 
declinar 

Concorrência e 
Indústria 

Somente uma ou 
outra firma entram no 
mercado. 
Investimento 
financeiro moderado 

Maior aceitação do 
produto, muitos 
concorrentes. 
Maiores recursos são 
necessários. 

Aceitação 
estabilizada do 
produto. 
Número de firmas 
começa a 
diminuir. 
Competição é 
acirrada 

Diminui aceitação 
no mercado. Poucas 
firmas ainda estão 
produzindo 

Promoção Investimento 
considerável para 
desenvolver aceitação 
do produto. 
Diversificação das 
técnicas de vendas e 
propaganda usadas 
por empresas 
concorrentes. 

Grande enfase em 
promoção. 
Novas abordagens 
promocionais em 
virtude da 
concorrências 

Líderes 
continuam a 
investir 
maciçamente em 
promoção para 
manter a fatia do 
mercado. 
Muita semelhança 
em apelos 
promocionais. 

Diminuem esforços 
promocionais. 
 

Preço Tendem a ser em 
carater experimental, 
apresentando-se bem 
variável. 

Diferença 
significativa em 
relação a 
concorrência. 

Diferença em 
preços diminuem. 

Competição de 
preço mais acirrada, 
uma vez que as 
firmas lutam pela 
sobrevivência. 

Distribuição Dificil conseguir 
intermediários para 
comprar ou expor o 
produto. 

Grande interesse dos 
intermediários. 
Membros de canal 
podem querer 
exclusividade. 

Produtos torna-se 
rotina. 
Pouco esforço 
adicional é feito 
para vender mais. 

Interesse do 
intermediário 
diminui. 
Espaço alocado para 
novos produtos. 

 
Lucros 

Primeiro as empresas 
geralmente tem 
prejuizos, por motivo 
da demanda baixa, 
muitos gastos e 
propaganda. 

Inovadores fazem 
lucros substanciais. 
Lucro no patamar 
mais elevado na 
maioria das firmas. 

Lucros começam 
a diminuir. 

Lucros baixos ou 
inexistentes com 
algumas firmas 
começando a perder 
dinheiro 
 
 
 

Quadro 2: Como mudanças no ciclo vital afetam o marketing (Las Casas, 2001, 

p. 180) 
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De maneira geral, o modelo de ciclo de vida segundo Kotler e Armstrong (1999), 

ajuda o profissional de marketing a estabelecer suas estratégias. Ao definir qual estratégia de 

produto adotar, além dessa análise do estágio do ciclo de vida em que se encontram os 

produtos específicos, deve-se considerar os diversos itens oferecidos no mercado.  

 

 

2.4.2 A Elma Chips e o “Cheetos com Surpresa”  

Segundo o site da Elma Chips, empresa que fabrica o “Cheetos com Surpresa”, ela 

nasceu no Brasil em 1974, com a união de duas empresas, a "American Potato Chips" de São 

Paulo e a "Elma Produtos Alimentícios" de Curitiba. Desde seu início a Elma Chips é líder do 

setor de salgadinhos, com uma linha variada de produtos que conquistaram diferentes tipos de 

consumidores. 

Os salgadinhos são produzidos em três fábricas: Itú/SP, Curitiba/PR e Sete 

Lagoas/MG, distribuídos para filiais próprias e distribuidores, e depois para mais de 200 mil 

pontos-de-venda. Para produzir e distribuir os salgadinhos, a Elma Chips conta com uma 

equipe de mais de 5000 mil funcionários trabalhando em várias regiões do Brasil. A Elma 

Chips trabalha com 13 marcas alimentícias, dentre as quais está o Cheetos. O mesmo é um 

salgadinho de milho feito com aromas de queijo, assado e com 0% de gorduras trans. Ele é 

disponível em diferentes versões sendo elas Lua (sabor Parmesão); Onda (sabor Requeijão); 

Bola (sabor Queijo Suíço).  

Em 30 de outubro de 2006, a Elma Chips, empresa do grupo Pepsico e também líder 

absoluta no mercado brasileiro de salgadinhos, lançou o “Cheetos com Surpresa”, 

caracterizado por possuir em todos os pacotes de salgadinho um item exclusivo para 

colecionar. A surpresa do lançamento ficou por conta do pingente de celular em forma de 

cachorrinho, que foi inserido nas embalagens de “Cheetos com Surpresa”. Esse pingente foi 

disponibilizado em dez modelos diferentes, ilustrando raças de cachorro para colecionar. A 

promoção foi prevista para tempo indeterminado e o pacote de 50 gramas teve o preço 

sugerido de R$1,90. 
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Figura 5: Modelos do brinde de pingentes de celular 

Com isso, foi possível observar no mercado mais uma tática de venda da Elma Chips, 

empresa que está sempre trazendo diferentes opções para seus consumidores. Percebe-se uma 

preocupação da mesma em aplicar os recursos do marketing na conquista do consumidor - 

que é constantemente recompensado pela compra do produto. No caso do “Cheetos com 

Surpresa”, um produto que está em fase de introdução no mercado, o grande investimento na 

promoção de vendas é um movimento relevante. 

 

 
Figura 6: Embalagem do “Cheetos com Surpresa” 
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3. METODOLOGIA 
 

A metodologia não só contempla a fase exploração do campo,(escolha do espaço da 
pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, estabelecimento de critérios de 
amostragem e construção de estratégias para entrada em campo) como a definição 
de instrumentos e procedimento de analise de dados (MINAYO, 2001,p.43) 

 
Mediante os objetivos estabelecidos por esse estudo e segundo o entendimento de que 

metodologia cientifica é o conjunto detalhado e seqüencial de métodos e técnicas científicas a 

serem executados ao longo da pesquisa, foi preciso criar um caminho a ser seguido para 

melhor compreender o fenômeno investigado.  

O delineamento da pesquisa foi definido como estudo de caso. O mesmo consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento.  
Caracterizado por ser um estudo intensivo. É levada em consideração, 
principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os 
aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo podem até aparecer 
relações que de outra forma não seriam descobertas (FACHIN, 2001, p. 42). 

 

Verificou-se que essa pesquisa é de natureza qualitativa e também quantitativa a 

medida que  o conjunto de dados quantitativos e qualitativos segundo Minayo (2001) não se 

opõem, ao contrário se complementam, pois a realidade atingida por eles interage 

dinamicamente.  

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2001) responde questões particulares, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com um universo de 

significados, crenças, atitudes, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

E a pesquisa quantitativa apresenta como uma pesquisa mais objetiva. 

O procedimento científico deste estudo permite classificá-lo como exploratório. 

Conforme declara Vergara (1997), as pesquisas exploratórias são realizadas em áreas em que 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Na visão de Gil (2002), esse tipo de 

pesquisa caracteriza-se por envolver: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com a situação problemática pesquisada; e a análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que é a busca e análise da 

bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo, colocando o pesquisador em 

contato direto com o que foi escrito, dito ou filmado sobre o assunto. Essa pesquisa teve como 

foco o estudo de marketing, a construção de desejo, a sociedade de consumo, o 
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comportamento do consumidor, entre outros assuntos que ajudam a obter informações 

detalhadas sobre o tema. 

Após a pesquisa bibliográfica foi elaborado o questionário, que segundo Barros e 

Lehfeld (2001), tem a característica de levantar informações com a vantagem de abranger um 

grande número de pessoas. Esse pequeno questionário (apêndice A) aplicado em algumas 

turmas do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra mostrou quem havia consumido o 

salgadinho “Cheetos com Surpresa”.  

Em um terceiro momento, depois de identificado um número de consumidores, 

utilizou-se a técnica de coleta de dados chamada de entrevista estruturada (apêndice B). Para 

Barros e Lehfeld (2001), essas entrevistas trazem as questões previamente formuladas, o 

entrevistador estabelece um roteiro prévio de perguntas e não há liberdade de alteração de 

tópicos.  

Depois de realizados esses processos metodológicos, os dados foram analisados em 

duas etapas. A primeira quantificou as respostas encontradas a fim de proporcionar uma visão 

sintética dos dados, ainda que os mesmos não sejam suficientes para generalizações sobre o 

assunto em função do número restrito de entrevistados. A segunda etapa abordou uma análise 

qualitativa das respostas fornecidas pelos entrevistados. 

Para esta análise as respostas foram agrupadas em unidades temáticas que deram 

origem a subcategorias e, por fim, a três grandes categorias. A interpretação das informações 

obtidas com a coleta de dados e o cruzamento entre as mesmas e as referências bibliográficas 

e documentais serão apresentadas no tópico a seguir.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Através de um questionário com a pergunta “Você consumiu o salgadinho “Cheetos 

com Surpresa” que trazia como brinde um pingente de celular em forma de cachorrinho?” 

descobriu-se que, entre os 103 alunos do curso de Publicidade e Propaganda do centro 

Universitário Franciscano, apenas 33% consumiram o produto pesquisado. Destes, 47% 

foram entrevistados pela pesquisadora e em sua maioria eram mulheres com vinte anos de 

idade conforme a tabela abaixo: 

 

Denominação Idade Sexo 
E1 20 anos Feminino 
E2 23 anos Feminino 
E3 20 anos Masculino 
E4 20 anos Feminino 
E5 19 anos Feminino 
E6 20 anos Feminino 
E7 18 anos Feminino 
E8 20 anos Feminino 
E9 22 anos Feminino 

E10 21 anos Feminino 
E11 19 anos Feminino 
E12 19 anos Feminino 
E13 21 anos Feminino 
E14 33 anos Feminino 
E15 19 anos Feminino 
E16 22 anos Masculino 

Quadro 3: Características da amostra 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, os resultados e a discussão dos resultados 

foram analisados através da construção das categorias e subcategorias abaixo descritas. 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
A. Consumo e Produto 
 

A1. Consumo Regular  
A2. Freqüência do Consumo 
A3. Consumo antes da Promoção 

 
B. Compra e Motivações 

B1. Localização do produto no ponto de Venda 
B2. Desejos despertados no consumidor 
B3. Vantagens advindas da escolha do produto 

 
C. Consumidor e Brinde 

C1. Brinde percebido como fator de compra 
C2. Visão do brinde 
C3. Impacto do fim da promoção 

Quadro 4: Estrutura da análise dos dados 
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4.1 ANÁLISE DA CATEGORIA “CONSUMO E PRODUTO” 

Nesta categoria foram agrupadas questões relativas ao consumo do produto salgadinho 

(em geral), abordando a regularidade, a freqüência e o tipo de salgadinho consumido pelos 

entrevistados.  De acordo com o levantamento realizado, a maior parte da amostra consome 

salgadinhos regularmente, no mínimo uma vez por semana (gráficos 1 e 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Você normalmente consome salgadinho? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 2: Com que freqüência? 
 

A partir disso confirma-se que o consumo do salgadinho pode ser considerado de 

baixo envolvimento (JACOB E KAPLAN, 1972), pois a decisão de compra é mais simples e 

muitas vezes ocorre impulsivamente. Além disso, os dados mostrados anteriormente ratificam 

o que Kotler (1999) teoriza sobre classificação de produtos, visto que salgadinhos são 

comprados comumente e com certa constância. 

Quando questionados sobre o tipo de salgadinho consumido antes do lançamento do 

“Cheetos com Surpresa”, alguns entrevistados citaram outros da mesma linha: “consumia 

cheetos bola ou aquele que é uma lua...” (E2), “quando consumo, eu consumo cheetos.” 
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(E11). Entretanto, a maioria dos entrevistados não consumia o produto analisado antes da 

estratégia de promoção, conforme se pode observar a seguir (gráfico 3):   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
 

 
Gráfico 3: Qual salgadinho você costumava consumir? 

 

A partir do gráfico podemos perceber que os dados revelados vão ao encontro das 

afirmações de Kotler (2003), quando ele cita que a promoção de vendas funciona e produz 

respostas rápidas, pois os consumidores entrevistados não tinham o costume de consumir a 

linha de produtos Cheetos. Percebe-se que realmente é uma estratégia bem sucedida que gera 

aumentos consideráveis em curto prazo.  

Considera-se relevante apontar que todos os outros tipos de salgadinho referidos, entre 

os quais o Ruflles, o Doritos, o Baconzitos e o Fandangos, também são fabricados pela Elma 

Chips. Ou seja, a liderança dessa empresa entre outras do setor é facilmente notada 

confirmando os dados apresentados no site da mesma. Pode-se pensar que a estratégia de 

promoção de vendas seja um dos elementos que colabore para que haja um diferencial 

competitivo entre a Elma Chips e as demais concorrentes, conforme as idéias apresentadas 

por Zenone e Buairide (2006). 

É possível perceber que os mais lembrados: Ruflles e Doritos não se utilizam do 

brinde como estratégia de promoção de vendas. De acordo com Las Casas (2001) são 

produtos em fase de maturidade, que se tornaram rotina e não precisam de esforços adicionais 

para venda. Uma outra característica comum aos dois é que ambos possuem uma linha que 

contempla variações de sabores – assim como o Cheetos. Entretanto, o conceito dos mesmos 

não se dilui, o que aparentemente ocorre com a linha Cheetos quando oferece diferentes 

formatos de salgadinhos, sabores e embalagens.  
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4.2 ANÁLISE DA CATEGORIA “COMPRAS E MOTIVAÇÕES” 

   Esta categoria apresenta e discute alguns elementos que podem motivar a compra do 

produto pesquisado, a saber: a localização do produto no ponto de venda, desejos despertados 

nos consumidores e vantagens advindas da escolha do produto. Isto levando em conta o fato 

de que as compras ocorreram em supermercados e lojas de conveniência, portanto, em locais 

caracterizados pela facilidade e comodidade, uma tendência atual apontada por Giglio (2003). 

   Foi possível notar que algumas pessoas realizaram a compra do produto na saída do 

estabelecimento: “compro no mercado ou no posto, na prateleira e na saída do posto” (E14), 

“compro em lancheria, posto e perto da saída” (E15). Apesar da ênfase dada à compra no 

momento da saída, os dados encontrados indicam que não há uma diferença significativa entre 

a compra do produto exposto na prateleira (54%) ou junto ao caixa (46%). 

   Através da entrevista de E2, foram encontradas características que situam a compra de 

salgadinhos entre as chamadas compras por impulso, diz ela: “... é uma decisão que sempre 

acabo tomando no local, não vou ao local para comprar salgadinho, acabo comprando por 

impulso”. Conforme Cabrino (2003) este tipo de compra ocorre quando o consumidor, por 

alguma razão decide, dentro da loja, comprar algo que não estava previsto, seja na lista do 

papel, ou na intenção da visita.  

   Outro aspecto relevante é a apontado pelo depoimento de E5: “o salgadinho se localiza 

perto dos caixas, até tenho dificuldade de encontrá-los às vezes, pois há em vários 

supermercados salgadinhos nas prateleiras e outros perto do caixa, sendo que não são os 

mesmos”. Segundo Roberto Miranda (1997) os consumidores estão se acostumando a 

procurar em determinado os produtos que precisam, se esses produtos estão em pontos 

diferentes, o consumidor pode passar sem vê-lo.  

   Por fim, a proximidade entre o consumidor e o ponto de venda também parece ter 

influência na compra desse tipo de produto: “compro no mercado ou lancheria, onde fica mais 

perto” (E3), “compro num mercadinho na esquina de casa...” (E7), “compro em bares, no 

caminho de casa para a faculdade...” (E16).  

Os motivos que levam a compra podem ser diretamente ligados aos desejos, pois, 

segundo Laplanche e Pontalis (2001) quando a pessoa deseja algo ela se transforma em alvo 

de motivações que o levará a agir no sentido de satisfazer o desejo. No que se refere aos 

desejos despertados no consumidor pelo produto “Cheetos com Surpresa” foi possível 

identificar o desejo de obter o brinde, de ingerir o produto, de satisfazer a curiosidade e 

também o desejo de usufruir do brinde. Estes se revelam quando os entrevistados dizem por  

que compraram o produto estudado (gráfico 4): 



 36

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Por que você comprou o Cheetos com surpresa? 

 

Através desse mesmo gráfico é possível constatar que a maioria dos entrevistados 

comprou o produto especificamente para obter o brinde pingente em forma de cachorrinho: 

“sempre me chama atenção esses brindes, e como eu consumo salgadinho acabei escolhendo 

com surpresa, e porque era de animal que eu adoro”(E2),” escolhi pela surpresa, até porque 

não sou de consumir Cheetos, prefiro Ruffles ou Baconzitos” (E5), “ comprei porque queria o 

coisinha de celular” (E8). 

As afirmações apresentadas ratificam a idéia de Pinheiro (2004), segundo a qual os 

brindes favorecem uma vantagem além da compra, recompensando o consumidor – por isso 

os objetivos propostos pela promoção são atingidos. As recompensas podem ser imediatas ou 

não, segundo Shimp (2006) em geral os brindes têm um valor imediato para os consumidores 

estimulando o aumento do consumo: “comprei o “Cheetos com Surpresa” pra poder ficar com 

os cachorrinhos” (E10).   

   É notável que as vantagens advindas pela escolha do produto são fatores significativos 

na manutenção da compra do mesmo durante esta promoção. A escolha de um brinde 

colecionável, como o pingente de celular em forma de cachorrinhos, faz com que o brinde 

desempenhe um papel de grande relevância neste caso: “comprei as mesmas três vezes por 

semana, mas somente o Cheetos para colecionar” (E13). : 
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Gráfico 5: Porque você comprou o  “Cheetos com surpresa” constantemente? 

     

As informações apresentadas acima (gráfico 5) vão ao encontro do que diz Bauman 

(2005). Segundo ele, a promessa de satisfação deve ser sempre sedutora para que o desejo seja 

sempre irrealizado criando-se então uma espécie de fetichização que sustenta a mercadoria 

como objeto consumível e nunca atingido: “consumi constantemente porque queria conseguir 

o dálmata e ninguém tinha para trocar” (E8). 

Sendo assim a variedade nos modelos do brinde (cachorrinhos disponíveis em dez 

raças) pode ser relacionada ao sucesso da promoção: “comprei constantemente para ganhar 

diferentes brindes”(E1), “comprei mais para colecionar” (E10).Tendo como base a Teoria 

Behaviorista do Comportamento do Consumidor é possível inferir que a existência do brinde 

dentro de todas as embalagens do “Cheetos com Surpresa” funcionou como um reforço 

positivo à compra, condicionando assim o ato de consumir este produto.  

O estimulo condicionado pretende fazer com que a pessoa continue a comprar após a 

primeira vez, ou aumente a freqüência de compra: “consumi mais porque gostei e queria ver 

outros diferentes” (E7). Giglio (2003) afirma que este condicionamento é amplamente usado 

em produtos que necessitam de uma freqüência de recompra, como é o caso dos produtos 

alimentícios. Assim os dados encontrados na pesquisa podem servir para demonstrar como 

isso ocorre na prática. 

 

4.3 ANÁLISE DA CATEGORIA “CONSUMIDOR E BRINDE” 

Foram agrupadas nesta categoria as questões relacionadas a percepção do consumidor 

sobre o brinde a saber: brinde percebido como fator de compra, visão dos entrevistados sobre 

o brinde e impacto perante o fim da promoção “Cheetos com Surpresa” que trazia como 
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brinde um pingente de celular em forma de cachorrinho. Conforme pode se observar abaixo 

(gráfico 6) a maior parte da amostra considera o brinde como um fator decisivo ao optar pelo 

consumo do produto pesquisado.    

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6: A existência do brinde fez com que você consumisse mais o salgadinho? 

 

   Quando a presença do brinde dá ao consumidor a impressão de que suas expectativas 

em relação ao produto foram superadas, entende-se que a estratégia de marketing atendeu 

seus objetivos destacando esse produto entre os concorrentes: “não comprei mais, mas escolhi 

ele e não outro”(E2), “com certeza a existência do brinde fez com que eu consumisse mais 

este salgadinho” (E4). Conforme Shimp (2002) os objetivos não seriam alcançados se o 

consumidor não se sentisse recompensado.  

 No caso das pessoas entrevistadas para o presente estudo, a maioria percebe o brinde 

de uma forma positiva, seja como uma bonificação: “é uma bonificação, é mais uma utilidade 

para o salgadinho” (E12), como um incentivo: “vejo com um atrativo, algo diferente para se 

comprar” (E1), como um presente: “eu acho que é um agradinho” (E8) ou como uma 

recompensa: “foi um apelo para ti comprar e não só comer e engordar”(E15). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 7: Qual o papel do brinde para você? 
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   Esta visão positiva ilustra a boa relação que se estabeleceu entre os consumidores 

entrevistados e o produto “Cheetos com Surpresa” que trazia como brinde um pingente de 

celular em forma de cachorrinho. Entretanto ela não ameniza os efeitos limitados da 

promoção de vendas, estratégia de marketing que visa a venda em curto prazo e não a 

fidelização do consumidor.  

    A pesquisa mostra que o brinde teve um papel importante na conscientização do 

público consumidor de salgadinhos sobre o lançamento do “Cheetos com Surpresa”. 

Entretanto, esse público não se manteve fiel ao novo produto com o término desta promoção. 

Os dados abaixo (gráfico 7) ilustram o fato de que a maioria das pessoas deixou de consumir 

o produto assim que o brinde pingente de celular em forma de cachorrinho deixou de ser 

distribuído dentro das embalagens do salgadinho.       
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 8: Você continua comprando Cheetos com surpresa? 

    

Alem das já citadas, os dados da pesquisa também confirmam outras limitações da 

promoção de vendas apontadas por Zenone e Buairide (2006), como por exemplo, a criação 

de uma dependência do consumidor. Ele acostuma-se com o adicional oferecido e tende a 

ficar insatisfeito com o término desta promoção: “quando estou com vontade eu compro, mas 

não com a mesma freqüência” (E10), “raramente compro cheetos” (E15).  

Um outro fator interessante a ser considerado é que o percentual de pessoas que 

mantiveram o consumo do salgadinho estudado equivale ao percentual de pessoas que já 

consumiam Cheetos antes da existência do “Cheetos com Surpresa” como relata a 

entrevistada E12: “já consumia cheetos”, “Continuo comprando Cheetos com Surpresa sim, 

sempre”.  
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  5. CONCLUSÃO 

O desejo de estudar o brinde como uma ferramenta de promoção de vendas foi 

interessante e prazeroso, pois surgiu de uma curiosidade pessoal que foi ao encontro de uma 

carência de informações sobre o tema dentro do meio científico. Através deste estudo foi 

possível aprofundar muitos dos conceitos que haviam sido apresentados no decorrer do Curso 

de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, através de uma interação concreta e 

aplicada com os mesmos.  

A análise do papel do brinde como fator na decisão de compra de salgadinhos 

“Cheetos com Surpresa” entre os acadêmicos do Curso de Publicidade e Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano, viabilizou a articulação de relações em três níveis: 

consumo x produto, compra x motivações e consumidor x brinde. Muitos dos dados 

encontrados só vieram a confirmar as teorias apresentadas no levantamento bibliográfico, mas 

de qualquer forma foram geradores de reflexão e de novos questionamentos. 

Um dos primeiros achados significativos foi que a maioria dos entrevistados não 

consumia os produtos da linha Cheetos antes do lançamento do “Cheetos com Surpresa”, 

ainda que fossem consumidores regulares de salgadinhos. Uma das hipóteses levantadas para 

este fato é de que esta linha já estivesse em fase de declínio devido a sua grande ramificação 

em diversas versões de embalagem, formato e sabor. Pode-se pensar que os consumidores do 

Cheetos tradicional se diluíram entre os novos produtos da linha e, assim, a mesma tenha 

perdido a representatividade entre as outras opções. 

Outro dado relevante foi a confirmação da já imaginada liderança da empresa Elma 

Chips quando se fala de salgadinhos. Acredita-se que o favoritismo dos produtos esteja 

diretamente relacionado à consolidação desta marca no mercado consumidor local. Da mesma 

forma, é possível pensar que esta consolidação vêm de um histórico de investimento em 

marketing e também do fato de a mesma pertencer ao grupo Pepsico. 

Em termos de localização do produto no ponto de venda, destaca-se a evidência de que 

não há uma diferença significativa entre a compra do produto exposto na prateleira ou no 

caixa. Este dado difere do que trazem os referenciais teóricos, segundo os quais produtos de 

baixo valor e que geralmente são comprados por impulso são mais consumidos quando 

expostos no caixa. Ou seja, surpreende um índice tão significativo de busca pelo produto em 

prateleiras no interior do ponto de venda. 

Além disso, percebe-se o quanto é importante o uso adequado do planejamento de 

marketing e de todos os seus componentes (praça, produto, promoção e preço). Os dados da 
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pesquisa indicam que a distribuição do produto em determinados pontos de venda também 

estimula o processo de compra. 

A promoção do “Cheetos com Surpresa” parece ter seu sucesso relacionado à escolha 

do brinde oferecido. O pingente de celular em forma de cachorrinho atingiu não só criança, 

como geralmente ocorre nestes casos, mas também adultos de ambos os sexos e de diferentes 

idades – conforme se observa na amostra deste estudo. Acredita-se que isto ocorreu pela 

aparência moderna, unisex e pouco infantilizada das miniaturas. 

Do mesmo modo, oferecer um brinde colecionável, composto por dez modelos 

diferentes foi decisivo para os objetivos da promoção de vendas serem alcançados. Os 

cachorrinhos funcionavam, ao mesmo tempo, como recompensa pelo consumo e estímulo 

para uma nova compra. Estes fatores confirmam a relevância que o papel do brinde assumiu 

no caso da promoção estudada. 

De acordo com o esperado para uma promoção de vendas, o brinde cumpriu o seu 

papel de incentivador da compra. Mas, além disso, acredita-se que serviu também como a 

própria publicidade do “Cheetos com Surpresa”, destacando-se como mensagem da 

comunicação informal entre o público consumidor de salgadinhos. Aliás, uma questão que 

merece ser aprofundada em estudos posteriores é: Como ocorre a descoberta do brinde? 

 A pesquisa mostra que o brinde teve um papel importante na conscientização do 

público consumidor de salgadinhos sobre o lançamento do “Cheetos com Surpresa”. 

Entretanto, como provavelmente estava previsto na estratégia de promoção de vendas, esse 

público não se manteve fiel ao novo produto com o término desta promoção. 

Observou-se que houve uma queda no consumo do salgadinho após encerrar-se a 

distribuição dos pingentes. Os dados da pesquisa sugerem que continuaram consumindo o 

Cheetos aquelas pessoas que já o consumiam antes da promoção. 

Assim, retornando à questão inicial investigada com este estudo: “Qual o papel do 

brinde na hora da compra do produto “Cheetos com Surpresa” que trazia como brinde um 

pingente de celular em forma de cachorrinho?”, pode-se concluir que o mesmo tinha o papel 

de: captar a atenção do consumidor, ampliar o público-alvo do produto, incentivar a compra a 

curto prazo, além de condicionar a recompra durante o período da promoção. 

Ficam ainda alguns questionamentos que talvez pudessem ter sido solucionados num 

estudo com um universo de pesquisa mais amplo e diversificado. Apesar disso, acredita-se 

que o desenvolvimento desta pesquisa e a conseqüente análise das informações permitiram 

que se alcançasse o objetivo inicialmente definido, tendo sido sustentada por um referencial 

bibliográfico pertinente ao tema. 
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Conclui-se que o presente trabalho serviu como um meio de aprimorar e ampliar os 

conhecimentos referentes à área da comunicação vistos no decorrer dos quatro anos do curso 

de Publicidade e Propaganda. Especificamente, os assuntos relacionados ao marketing e suas 

ferramentas como a promoção de vendas, o comportamento do consumidor e, principalmente, 

o papel do brinde na hora da compra do produto “Cheetos com Surpresa” que trazia como 

brinde um pingente de celular em forma de cachorrinho.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado 
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APÊNDICE B: Roteiro da entrevista 
 
 
 
- Você normalmente consome salgadinhos? 
 
 
- Qual a freqüência de consumo do produto? 
 
 
- Onde você costuma comprar salgadinho, e dentro do ponto de venda, onde fica localizado? 
 
 
- Por que você comprou o “Cheetos com Surpresa” que tinha como brinde o pingente de 
celular em forma de cachorrinho? 
 
 
- Você acha que a existência desse brinde fez com que você comprasse mais o salgadinho? 
 
 
- A compra do “Cheetos com surpresa” foi constante? Por que?  
 
 
- Qual o papel do brinde para você? 
 
 
- Você continua comprando esse salgadinho? 
 
 
- Você costumava consumir qual salgadinho? 


