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RESUMO  

 

É possível observar que cada vez torna-se mais difícil conquistar o consumidor, 

diante da grande concorrência apresentada no mercado e pelas singularidades presentes 

nos produtos e serviços oferecidos aos clientes. Diante deste cenário, nota-se que o 

consumidor de hoje difere-se muito do consumidor de alguns anos atrás, tanto em 

relação as suas necessidades quanto as suas exigências. Com isso, o objetivo principal a 

ser verificado são as mudanças ocorridas no comportamento dos consumidores nos 

últimos anos, observando como a empresa CVI – Companhia Vontobel de 

Investimentos percebe o consumidor atual e se esta teve que moldar-se em função de 

atender ao perfil dos consumidores, tanto em relação a sua estrutura quanto em suas 

ações.  

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico para obtenção de 

maiores informações a respeito do assunto a ser abordado na pesquisa. Consideraram-se 

autores como Kotler (1998), Schiffman e Kanuk (2000) e Solomon (2002). 

Posteriormente, foi aplicado um questionário com dez perguntas abertas, semi-

estruturadas, com o Diretor presidente e diretora de marketing da CVI para coleta de 

dados a respeito da empresa e opiniões sobre o tema a ser abordado.   

Após coletados os dados necessários para construção da pesquisa, desenvolveu-

se a construção de seis capítulos que vão desde o estudo de marketing até as principais 

inovações e tendências apresentadas no complexo estudo do comportamento do 

consumidor.    

 

Palavras-chave: marketing de relacionamento, publicidade e CVI.  
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1 INTRODUÇÃO     

 

O consumidor vem apresentando gradativamente mudanças significativas de 

comportamento. Por influências sociais, políticas e econômicas, os hábitos de compra 

dos consumidores, bem como suas preferências e necessidades, distinguem-se muito das 

observadas há algumas décadas.   

Com as mutações de comportamento dos consumidores, as empresas enfrentam 

o difícil desafio de conhecer esse novo consumidor e encontrar meios de conquistá-lo, 

tendo em vista a grande concorrência apresentada no cenário atual.  

Diante deste contexto, foram analisadas algumas mudanças significativas 

ocorridas no comportamento dos consumidores nos últimos dez anos e como essas 

refletiram na empresa CVI – Companhia Vontobel de Investimentos.   

A escolha por trabalhar com esta empresa, deve-se ao fato de estar estabelecida 

na cidade de Santa Maria há vinte e nove anos, e como a sua marca consolidada no 

mercado regional, tendo prestígio e credibilidade.   

Para desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico com base no estudo do comportamento do consumidor. Posteriormente, foi 

aplicado um questionário com o diretor presidente e diretora de marketing da CVI, com 

vista à obtenção dos dados necessários para conclusão da pesquisa.  

Estruturou-se a pesquisa em seis capítulos. O capítulo inicial compreende um 

estudo sobre marketing, onde é analisada a forma como os clientes tomam suas decisões 

de compra e a prática do marketing de relacionamento. Os capítulos dois e três são 

referentes a estratégias de marketing, como conquistar clientes, suas singularidades e a 

influência da publicidade nessa arte de consumir. O quarto capítulo refere-se às ações de 

responsabilidade social realizadas pelas empresas, enquanto o quinto já apresenta as 

últimas tendências do comportamento do consumidor. O sexto e último capítulo aborda 

a análise dos dados da empresa CVI.   

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

 

2.1.1 Marketing – A conquista de clientes 

 

 Inicialmente, para estudar marketing, deve-se ter em mente o significado deste 

termo tão utilizado popularmente, porém, com significado usualmente distorcido por 

alguns. A palavra marketing vem da língua inglesa market que significa mercado. A 

utilização da palavra marketing é recente, há aproximadamente quatro décadas, porém 

sua prática é bastante antiga. O marketing passou a ser integrado ao vocabulário popular 

por influência da industrialização no Brasil, o advento das novas tecnologias e criação 

de cursos superiores que envolvem Administração de empresas.  

 Recorrendo ao seu significado literal, marketing, segundo o Mini dicionário Luft 

(2004, p. 445), é:     

1. Mercadologia; 2. Ato de vender ou alugar em um mercado; 3. Estudo ou 
conjunto de medidas adotado por uma empresa ou pessoa para garantir o 
lançamento de um serviço ou produto no mercado; 4. Departamento ou setor 
de uma empresa que trata deste assunto.  

 

Marketing, na linguagem mais popular é sinônimo de vendas, já segundo, Kotler 

(1998, p. 27), “é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o 

que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os 

outros”. O seu propósito é atender e satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores, planejando preços, campanhas publicitárias, promoções e distribuição, 

com intuito de satisfazer necessidades individuais e organizacionais, favorecendo trocas 

e transações. Kotler (1998) sintetiza o seu conceito de marketing em (figura 1):  

 

 
 

Fonte: KOTLER (1998, p. 28) - Conceitos centrais de marketing.  

 

  É correto afirmar que o cenário mundial vem sofrendo mudanças radicais nos 

últimos anos. A comunicação vem apresentando significativas transformações, com isso 



as distâncias geográficas encurtaram-se. O concorrente que antes se conhecia, hoje já 

não é mais tão fácil identificá-los. A concorrência tanto é uma empresa localizada na 

mesma cidade, como também uma estabelecida em outro país, que por meio do seu site 

vende seus produtos via internet.  

 

Os anos 80 ensinaram uma lição surpreendente para as empresas de todas as 
partes do mundo. As empresas domésticas não podem mais ignorar os 
concorrentes estrangeiros, os mercados internacionais e as fontes de 
suprimento localizadas fora do país. (KOTLER, 1998, p. 25).   

 

 Com aparelhos de fax, computadores conectados o dia inteiro e redes de 

comunicação via-satélite, é possível participar ativamente dos acontecimentos que 

ocorrem pelo mundo todo, assim como também, sofrer influências e conseqüências.  

Diante dessas transformações, as empresas estão buscando informações para 

acompanhar o consumidor que está “conectado” às diversas novidades que surgem, e 

isso o influencia nas decisões de compras, na escolha do que comer e vestir. Para Dias 

(2005, p. 49), "mudanças nos cenários demográfico e tecnológico, iniciadas há três 

décadas, ocasionaram em mudanças no comportamento do cliente, seus desejos, 

necessidades e seu estilo de vida". Com intuito de conhecer esse consumidor, as 

empresas investem em departamentos especializados no entendimento de clientes, ou 

seja, departamentos de marketing. Nestes, têm profissionais capacitados para elaborar 

campanhas focadas no público-alvo, realizar pesquisas para conhecer esse público-alvo, 

sugerir criações de determinados produtos que os satisfaçam, definir as cores e formatos 

mais apropriados aos produtos dependendo do tipo de cliente no qual se pretende 

vender, dentre outras funções que cabem à responsabilidade do marketing.  

 

Um conceito básico do marketing sustenta que as empresas existem para 
satisfazer as necessidades dos consumidores. Tais necessidades só podem 
ser satisfeitas até onde os profissionais de marketing conseguem 
compreender as pessoas ou organizações que usarão seus produtos e 
serviços. (SOLOMON, 2002,  p. 25)  

 

Na busca dessa compreensão é que constantemente as empresas têm que estar 

atentas aos sinais que o mercado transmite e, principalmente, como estas mudanças 

estão sendo administradas pelos receptores, pois é a partir deles que as estratégias 

mercadológicas serão definidas. No centro de qualquer ação de marketing está o cliente, 

que é quem indica a direção que a empresa irá tomar, por isso atribui-se tanta 



importância a ele. Empresas que têm um amplo conhecimento sobre seus clientes, serão 

mais propícias a encontrar o melhor caminho para obter lucros.   

O termo "cliente" surgiu pela primeira vez no início do século XX, mas somente 

cem anos depois é que as empresas realmente passaram a perceber a sua grande 

importância. Primeiramente o cliente representava nada mais que um consumidor de 

produtos¹, no qual a empresa colocava a disposição os itens à venda de modo que o 

cliente o adquirisse se houvesse necessidade.   

 O ato de comprar estava associado à necessidade em adquirir determinado 

produto, portanto, a preocupação das empresas era desenvolver itens que satisfizessem 

estas necessidades dos clientes que se limitavam inicialmente a objetos de primeira 

necessidade: higiene pessoal, alimentação, vestuário e moradia. 

Somente mais tarde é que as empresas deram-se conta que os consumidores 

compravam sim, para suprir necessidades básicas, mas poderiam vir a comprar tanto 

quanto ou muito mais por simples desejo ou satisfação pessoal.  

Com a influência da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1760, foi 

implantado o uso de máquinas em grande escala, assim, era possível fabricar maior 

quantidade de produtos e mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o 

consumo. Na segunda fase da Revolução Industrial, em 1850, o processo de 

industrialização entrou em um ritmo mais acelerado, envolvendo os mais diversos 

setores da economia. Por meio de avanços tecnológicos e maquinário, desenvolveu-se a 

produção, distribuição e divulgação em massa. 

 

ERAS DO 

MARKETING 

PERÍODO ORIENTAÇÃO 

Marketing de massa Anos 50-60 Produção em massa visando o grande público. 

Segmentação Déc. 70 Homogeneização de grupo de consumidores 

Nicho Déc. 80 Mercados específicos com barreiras 

Cliente Déc. 90 Individualização e busca de mais qualidade 

Tempo Real Hoje Busca de relacionamento duradouro 

 
As Eras do Marketing - Adaptado de McKenna (1998) Bretzke (1999) 

Fonte: Dornelas e Xavier (2006). 

 

________________________ 

¹ O termo produto ao ser inserido na pesquisa está referindo-se a produtos e serviços.  



 Segundo a tabela, o marketing de massa, praticado principalmente nos anos 50 e 

60 visava à produção em grande escala e, com isso, atingir uma gama de consumidores 

ao mesmo tempo. Na década de 70, destaca-se a segmentação, com isso os 

consumidores passaram a unir-se em grupos com singularidades. Cada grupo 

apresentava características semelhantes, bem como gostos, hábitos, entre outros. Isso 

acarretou na década de 80, em compradores de nichos específicos de mercado, ou seja, 

grupos de compradores com características e preferências semelhantes e que estavam 

dispostos a pagar um alto preço por ofertas que se adequassem às suas necessidades. 

Nos anos 90, o cliente passou a ser o foco principal do marketing. Eles passaram a ser 

encarados com individualização, com respeito aos desejos e necessidades de cada um e, 

com isso, buscando atrair cada indivíduo, oferecendo-lhe mais qualidade. Essa relação 

com o cliente acentuou-se, e hoje o grande destaque do marketing são as relações a 

longo prazo e fortalecidas com seus clientes, valorizando agora os mais rentáveis.    

Ainda no destaque ao marketing de massa, havia uma grande quantidade de 

produtos iguais fabricados e estocados que visavam convencer os clientes, a fim de que 

eles adquirissem o produto. De fato, muitos passaram a comprar mais e para tanto as 

empresas aumentavam ainda mais seu processo de industrialização. A esse sistema, 

caracterizado por uma mensagem unidirecional, responsável pela elaboração de 

propagandas que visavam atingir grande parcela de consumidores e promoções que 

tinham o intuito de influenciar estes a comprar, chamamos de marketing tradicional ou 

de massa. Marketing de massa é identificado por Kotler (1998), quando ocorre uma 

oferta de produtos com padrão satisfatório para a maioria dos consumidores, para 

alcançar o mercado juntamente com campanhas de publicidade e de promoção tendo, 

ainda, os preços fixados em um nível acessível. 

 Porém, após muitos anos, as empresas (mais especificamente o departamento de 

marketing destas organizações), perceberam que gradativamente os clientes estavam 

segmentando-se. Segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 31), "a segmentação de 

mercado pode ser definida como o processo de divisão de um mercado em subconjuntos 

distintos de consumidores com necessidades ou características comuns".    

 Com essa divisão de clientes em grupos com hábitos semelhantes, o marketing 

de massa não estava mais atendendo grande gama de consumidores ao mesmo tempo, 

pois os grupos não tinham os mesmo gostos e desejos.  

 



Hoje, alguns críticos já prevêem a extinção do marketing de massa. Dizem 
que o mercado de massa está se desintegrando em segmentos de clientes 
menores e mais numerosos, cada um com sua preferências e necessidades 
mais específicas, que demandam um marketing mais direcionado (KOTLER, 
1999, p. 40). 
 

 Com o fenômeno da Globalização, estabeleceu-se uma integração entre os países 

e as pessoas de todo o mundo, fazendo com que os governos e as empresas trocassem 

idéias, realizassem transações financeiras e comerciais e espalhassem aspectos culturais 

pelo mundo inteiro. Esse fato, juntamente com mudanças sociais, econômicas, políticas, 

modificações nas características demográficas, na composição familiar, invenções 

tecnológicas e diversidade de estilos de vida, com todas essas mutações verificadas 

principalmente a partir do século XXI, o consumidor sofreu mudanças bruscas em seu 

comportamento.   

 

Em meados da década de 1990, os estudiosos já sinalizavam que uma força 
vindo do consumidor estava dando início à era do cliente. (...). Era o período 
de transição do marketing tradicional para o marketing de relacionamento, 
que exigiu e exige um conhecimento muito mais profundo e detalhado dos 
determinantes do comportamento e de seu processo decisório de compra 
(DIAS, 2005, p. 38).   

   

 Com isso, fica evidente a influência destes acontecimentos no comportamento 

dos consumidores, sendo impossível um mesmo produto atrair e agradar uma grande 

gama de consumidores ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 Marketing de relacionamento 

 

As campanhas publicitárias que antes eram veiculadas para todos os 

consumidores, passariam a ser mais direcionadas a grupos específicos: pais de famílias 

solteiros, donas de cada classe C, crianças de classe A, entre outros grupos específicos 

de consumidores.  

  Portanto, em vista das necessidades de relacionamentos mais estreitos entre 

empresa e cliente, criou-se o marketing de relacionamento:  

 

É uma estratégia de marketing que visa construir uma relação duradoura 
entre cliente e fornecedor, baseada em confiança, colaboração, 
compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos, resultando na 
otimização do retorno para a empresa e seus clientes (DIAS, 2005,  p. 301). 
 
 

    
Fonte: KOTLER (1998, p. 627) – Marketing de massa versus marketing one to one.  

 

 Essa prática de marketing one-to-one, na verdade, é uma prática bastante antiga, 

pois os donos dos estabelecimentos conheciam seus clientes pelo nome, os tipos de 

produtos necessitados por eles, como deveriam tratá-los, sua forma de pagamento e até 

mesmo o quanto tinham para ser gasto. Os artesãos, por exemplo, fabricavam seus 

produtos um a um, específicos para seus compradores, os alfaiates costuravam peças de 

vestuário de acordo com as medidas de cada cliente, assim como também eram feitos os 

sapatos. Porém, essa prática foi alterando-se com o tempo e hoje diz-se, erroneamente, 

que o marketing de relacionamento é uma moderna prática de relacionamento entre 

vendedor-comprador.  



Para Stone e Woodcock (1998), marketing de relacionamento é a identificação 

de clientes, tratando-os como individuais. É um relacionamento prolongado, 

administrando um relacionamento benéfico entre empresa e cliente. Segundo Kotler 

(1998, p. 30), "marketing de relacionamento é a prática da construção de relações 

satisfatórias em longo prazo com partes-chaves – consumidores, fornecedores e 

distribuidores – para reter sua preferência e negócios a longo prazo". Segundo Rogers e 

Peppers:   

 

O contraste entre o one-to-one marketing e o marketing tradicional é 
interessante. Enquanto a medida do sucesso de programas de marketing 
tradicional é o aumento da participação do mercado (market share), medido por 
categoria de produto, um de cada vez, programas 1 to 1 têm seu sucesso 
medido em termos de participação no cliente (share of customer), medido 
cliente a cliente, um de cada vez. O marketing tradicional procura mais clientes 
para produtos específicos, enquanto que o 1 to 1 procura mais produtos e 
serviços para seus clientes. (ROGERS; PEPPERS, 2000,  p. 06).    

 

Em suma, marketing de relacionamento, ou “marketing 1 to 1”, ou ainda 

“gerência de relações com clientes - CRM”, que querem significar a mesma coisa,  

mostra a importância de atrair clientes, cultivando um relacionamento estável e 

duradouro, visando obter um consumidor satisfeito, resultando em transações mais 

consistentes e rotineiras entre empresa e cliente. O consumidor passou a ser aquele que 

“dita as regras” de consumo e o marketing entendeu que seus esforços devem estar 

concentrados em seu produto, mas principalmente em seus consumidores.  

 

As técnicas de marketing pareciam ser montadas em função da demanda do 
produto, em vez de voltadas para o cliente. (...) Atualmente, os clientes 
exigem que o fornecedor ou provedor de serviços ofereça flexibilidade, 
disponibilidade, criatividade e preço vantajoso. Dessa forma, são necessárias 
novas técnicas para descobrir esses atributos, para que as organizações 
tenham sucesso em um mundo de desejos, preferências, comportamentos e 
lealdades de clientes em constante mutação (SWIFT, 2001,  p. 02). 

 

Com o marketing de relacionamento, os clientes passaram a ser tratados 

individualmente, um diferente do outro, com produtos diferenciados, distribuição 

individualizada, assim como produção, propaganda e promoção.  

 Com isso, a mensagem deixou de ser unidirecional, ou seja, da empresa para os 

consumidores, para ser bidirecional. Para Rogers e Peppers (2000, p. 91), “quando o 

foco está no cliente, cada cliente é único. Dessa forma, toda a comunicação é individual 



e bidirecional. Aprende-se com cada um dos clientes, através do seu feedback, do 

diálogo”.  

 Com essa segmentação de consumidores, as empresas, para manter-se no 

mercado, sentiram necessidade de enquadrar-se nesse sistema de marketing de 

relacionamento, no entanto, essa prática ainda não é adaptada para todas as 

organizações, pois muitas não reconhecem sua importância ou não dispõem de 

tecnologia nem pessoal adequado para esse fim. Isso ocorre pois, para as empresas 

entenderem o consumidor, descobrindo quais as suas necessidades específicas, para 

então satisfazê-lo ao procurar um produto, tiveram que modificar sua estrutura, desde 

métodos de distribuição, tecnologia, funcionários até fabricação e promoção.  

Com isso, a missão do marketing ficou muito mais complexa, pois tornou-se um 

grande desafio encontrar um recurso comunicacional que atraia os consumidores 

fazendo com que eles lembrem das mensagens dos produtos anunciados diante da 

grande oferta de produtos muito semelhantes. Além disso, diante da concorrência 

global, não sabemos mais onde estão nossos concorrentes e, com isso, acaba sendo mais 

difícil conhecê-los. Para tanto, o marketing precisa mais do que simplesmente 

conquistar clientes, precisa antecipar seus desejos, conquistá-los e satisfazê-los 

fortemente, pois sempre haverá alguma necessidade a ser preenchida ou um desejo a ser 

suprido e, se assim não for, o marketing conhecendo seu cliente, poderá criar um 

produto que se identifique muito com o perfil do seu público a tal ponto dele sentir 

necessidade de adquirí-lo. Para Kotler (1998), a meta do marketing é tornar a venda 

supérflua, é conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto se adapte a ele e 

se venda sozinho.  

 No entanto, estabelecer um relacionamento amplo e forte com o cliente é um 

processo lento, de alto custo e de demorado retorno do investimento. Porém, as 

empresas reconhecem que essa é ainda a alternativa mais eficaz para conquistar o 

consumidor, tornando-o um cliente potencial. Como solução para estreitar o 

relacionamento empresa x cliente, foram implantados sistemas de comunicação por 

telefone, o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, onde clientes podem ligar 

para a empresa, deixar sugestões, fazer reclamações e tirar suas dúvidas.  

 Outra técnica utilizada para estreitar os laços com os consumidores é a utilização 

de pesquisas. Elas favorecem para conhecer o cliente, suas características, desejos, 

necessidades, saber o que ele pensa do produto que a empresa oferece, onde poderia 

melhorar, entre outras perguntas cujas respostas acabam se transformando em uma 



poderosa arma necessária para a criação de produtos ainda melhores e campanhas mais 

eficazes.  

 

A função básica da pesquisa é coletar, qualificar e analisar os dados 
levantados. Ela deve ser entendida como um instrumento capaz de orientar 
tendências, de dar diretrizes para quem as utiliza e jamais como ferramenta 
de definição de caminhos. A definição de estratégias é dada pelo contraste 
da pesquisa, que as interpreta. (LUPETTI, 2003,  p. 134). 

    

Primeiramente, a ênfase das pesquisas eram métodos quantitativos. Após, os 

métodos passaram a ser qualitativos, ou seja, buscando obter informações completas e 

relevantes sobre seu público-alvo. Este tipo de pesquisa qualitativa é muito mais 

abrangente, procura respostas mais específicas e psíquicas. As quantitativas são mais 

resolutivas, objetivas, com respostas exatas, portanto, sozinhas não atendem mais aos 

consumidores tão repletos de singularidades, mas sim utilizadas juntamente com 

pesquisas quantitativas. Segundo Schiffman e Kanuk, 

 
Algumas empresas usam uma combinação de pesquisa quantitativa e 
qualitativa para ajudar na tomada de decisões estratégicas de marketing. 
Utilizam os resultados da pesquisa qualitativa para identificar idéias novas e 
insights do consumidor, e os resultados da pesquisa quantitativa para prever 
as ações do consumidor baseadas em vários elementos promocionais. 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000,  p. 17). 

 

 
Fonte: (SCHIFFMAN e KANUK, 2000,  p. 19) – O processo de pesquisa do consumidor.  



 Dentre os diversos tipos de pesquisas aplicadas nos consumidores com intuito de 

obter as bases para desenvolver conceitos de novos produtos, a fim de, atender as 

necessidades do público-alvo, estão a pesquisa de mercado, de marketing, de mídia e de 

comunicação.  

 Segundo Lupetti (2003), nas pesquisas de mercado colhem-se informações sobre 

o produto, os consumidores e concorrentes. Em relação ao produto, detectam os 

benefícios, cor, embalagem, forma de apresentação, gosto, preços, entre outros. Quanto 

aos consumidores, procura-se encontrar seu perfil, preferências, comportamento de 

compra, entre outros. Política de preços e novos lançamentos são levantados a partir da 

pesquisa dos concorrentes. Pesquisas de comunicação levantam dados sobre a eficiência 

das peças publicitárias, antes e após sua veiculação. Já as pesquisas de mídia focam em 

veículos de comunicação: área de cobertura, abrangência, audiência, e outros.  

 Outro exemplo de pesquisa é a de marketing, esta não pode ser confundida com 

a de mercado, pois pesquisa de mercado, age em um espaço específico, em um único 

mercado, e é apenas um componente da pesquisa de marketing. Segundo Kotler (1998, 

p. 114), pesquisa de marketing, "é o planejamento, coleta, análise e apresentação 

sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de 

marketing enfrentado por uma empresa". Para o autor, a primeira etapa da pesquisa é 

definir o problema e os objetivos. Após são reunidas as informações necessárias, para 

desenvolvimento da pesquisa, coletadas as informações dos entrevistados, analisadas e 

posteriormente apresentados os resultados.  

   Completando ainda as considerações a respeito das pesquisas, Kotler (1998, p. 

14), afirma que "A empresa usa pesquisa para identificar oportunidades – isto é, 

encontrar indivíduos ou grupo de pessoas com necessidades não atendidas ou interesse 

latente em algum produto ou serviço".   

A aplicação da técnica de pesquisa revela o quanto é amplo o estudo do 

comportamento do consumidor e o quanto é essencial utilizar métodos técnicos para 

conhecer melhor o público no qual irá se dirigir a mensagem publicitária.   

 Um acontecimento determinante no aprimoramento da aproximação empresa-

cliente, foi a criação da info-estrutura, onde por meio das novas tecnologias da 

informática foi possível armazenar dados dos clientes e características pessoais,  

possibilitando um atendimento mais personalizado. Inicialmente essa utilização de 

recursos de computação era muito cara, portanto, muitas não dispunham de verbas para 

investir nesse tipo de tecnologia. Segundo Swift, a respeito da info-estrutura:  



É importante a utilização de informações e padrões históricos para entender 
os padrões de compra, os comportamentos e as características de 
classificação. A utilização da info-estrutura para gerenciar e mensurar os 
relacionamentos é prática nova na maioria das empresas. Isso é muito mais 
que somente a utilização de uma central de atendimento para entrar em 
contato com os clientes e discutir suas reclamações. Agora é um sistema de 
gerenciamento que houve os clientes, documenta os problemas e soluções e 
modifica o comportamento de empregados e as interações da central de 
atendimento, para realmente construir relacionamentos (SWIFT, 2001, p. 
03). 

 

 Com o tempo, cada vez mais empresas investem em computadores, pois 

percebem a eficiência deste processo para a organização. Isso torna a comunicação 

constante com auxílio de ferramentas interativas: web (onde o acesso é rápido e fácil), 

os call-centers (quando o cliente liga buscando um atendimento). O call-center é uma 

excelente oportunidade para a empresa conhecer melhor o seu cliente. Obter 

informações dos consumidores passou a ser o ponto principal para sair na frente dos 

concorrentes. A concorrência deixou de concorrer mais tanto nas campanhas 

publicitárias, no preço, na qualidade do produto, e sim, nas informações que a empresa 

tem de seus clientes, concorrentes e mercado. Fazer uma "boa" campanha, ter um preço 

atraente e um bom produto, agora são requisitos necessários para a empresa permanecer 

no mercado e não mais um diferencial diante da concorrência.  

 

Houve um tempo em que a qualidade e a tecnologia eram grandes 
diferencias entre os produtos. Agora não são mais. Os clientes têm hoje uma 
quantidade cada vez maior de opções de produtos de alta qualidade e a 
tecnologia evoluiu a tal ponto que sua banalização dá-se cada vez mais 
rapidamente (ROGERS; PEPPERS,  2000,  p. 12). 

 

Segundo a “guru” do marketing “one-to-one”, ou marketing de relacionamento 

com clientes, Martha Rogers (2000), a diferença está no atendimento personalizado, 

realimentando os clientes constantemente, conhecendo-os a fundo, para que os futuros 

produtos, desde sua embalagem até a comunicação, atendam as preferências dos seus 

consumidores. 

 Um bom exemplo de empresa que se preocupa com a personalização dos seus 

clientes, como forma de agradá-los e surpreendê-los é a cadeia de Hotéis Ritz-Carlton. 

Esses hotéis treinam seus funcionários para dar entrada em informações detalhadas dos 

clientes em seu banco de dados, de modo que se um hóspede pedir café descafeinado 

para o serviço de quarto, esta informação referente a preferência do hóspede ficará 

armazenada no bando de dados do cliente. Assim, ele receberá o mesmo tipo de café 

sempre que estiver hospedado em qualquer Hotel da rede Ritz-Carlton. 



 Essas ações significativas surpreendem os clientes e são essas medidas 

surpreendentes que diferem uma empresa da outra. Empresas que buscam alternativas 

diferenciadas para agradar o cliente são percebidas de forma positiva por ele, podendo 

torná-lo um cliente que usufrua ou adquira os serviços e produtos da empresa 

seguidamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 O ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Estudar o comportamento do consumidor é compreender como as pessoas 

tomam suas decisões e investem seu tempo e dinheiro, porém, este estudo não é tão 

simplório como se parece. Nele, está intrínseca uma série de fatores: personalidade, 

percepção, cultura, influências de grupos, motivação, aprendizagem, comunicação e 

muitos outros pontos que acabam influenciando o cliente na tomada de decisão de 

compra. Para Solomon (2002, p. 24),  comportamento do consumidor: 

 

é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 
selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou 
experiências para satisfazer necessidades e desejos.  

 

 Nesta prática está inserido o que é comprado, porque essa compra é realizada, 

quando ela é feita e a freqüência que isso acontece. A importância do estudo do 

comportamento do consumidor quanto consumidores é em relação ao conhecimento das 

influências que acabam persuadindo a comprar determinado produto e isso, por sua vez, 

acaba possibilitando a esses receptores tornarem-se consumidores melhores. Para 

futuros profissionais de marketing, a importância deste estudo está no fato de a partir do 

momento que se tem conhecimento de como os indivíduos tomam suas decisões, torna-

se mais fácil desenvolver estratégias eficazes de marketing, fazendo disso um 

diferencial competitivo.   

 

Se os profissionais de marketing entendem o comportamento do 
consumidor, eles se tornam capazes de predizer a probabilidade de os 
consumidores reagirem a vários sinais informacionais e ambientais e, 
portanto, podem planejar suas estratégias de marketing coerentemente. Sem 
dúvida, as empresas que entendem o comportamento do consumidor têm 
grande vantagem competitiva no mercado. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, 
p. 6).    

 

 Após obtidas as informações precisas a respeito dos clientes e estratégias para 

satisfazê-los com intuito de buscar indicações para alcançar o sucesso financeiro, inicia-

se o planejamento de marketing. Empresas que são voltadas para o marketing 

compreendem melhor as necessidades dos consumidores e assim desenvolvem produtos 

e serviços que venham a atender mais eficientemente os clientes. Para muitos, no 

entanto, a imagem atual do marketing está distorcida:   

 



Na voz do povo, marketing é um elaborado conjunto de ações, ardilosa e 
estrategicamente empregadas com o único propósito de ludibriar o público, e 
marqueteiro é aquele que conduz o processo, geralmente em proveito 
próprio. (...) Não podemos ser tão míopes a ponto de não enxergar que se a 
visão do marketing está distorcida é porque suas práticas têm sido 
igualmente desvirtuadas. (VEGSO, 2004, p. 24)    

   

 Em um artigo publicado na revista da ESPM, Megido (2005) comenta que o 

termo “marketeiro” é visto como um profissional abusado, esperto e até picareta, na arte 

de enrolar. Essa percepção não generalizada da sociedade à respeito dos profissionais de 

marketing, deve-se ao fato das pessoas sentirem desejo de comprar determinado 

produto, que antes lhes parecia dispensável, e atribuem essa vontade, à persuasão do 

marketing, por meio de peças publicitárias. Como afirma Solomon (2002, p. 33): “Uma 

das críticas mais comuns e sarcásticas ao marketing é a de que as empresas convencem 

os consumidores de que eles “precisam” de muitas coisas materiais e de que serão 

pessoas infelizes e inferiores se não tiverem essas “necessidades”".  

 No entanto, analisando por essa visão, conclui-se que as pessoas são persuadidas 

ou não, por influências que lhes pareçam plausíveis e isso depende de cada indivíduo e 

do seu contexto. Essa individualidade de cada receptor e o contexto em que está 

inserido são analisados e cada vez atribuído ainda mais importância, por profissionais 

de marketing. Isso ocorre porque o foco de qualquer ação estratégica é o cliente. É por 

meio dele que serão criados os produtos, selecionados os meios de comunicação, a 

mensagem que será divulgada e por fim é a partir dele que a empresa obterá lucro.       

 Porém, esse lucro virá apenas se a empresa souber como “chegar” até o seu 

público-alvo, e a partir desse conhecimento, será possível utilizar argumentos que o 

comova, o estimule e por fim, o faça comprar. O ato de compra ocorrerá se a mensagem 

utilizada na campanha atender as necessidades e desejos do receptor. Portanto, para 

haver o ato da compra (salvo quando a compra é feita por outros princípios, como, 

compra por pedido de alguém, indicação de alguém, entre outros), deve haver uma 

conexão entre o que o consumidor espera e o que o produto tem a oferecer. Para  

Solomon (2002, p. 234), “comprar é um forma de adquirir produtos e serviços. Comprar 

pode ser uma atividade desempenhada tanto por razões utilitárias (funcionais ou 

tangíveis), quanto por razões hedônicas (prazerosas ou intangíveis)”.   

A escolha pelo o que comprar ocorre em grupos, ou seja, as pessoas 

assemelham-se com outras, e estas fazem parte de um grupo, uma segmentação do 

mercado. O termo segmentar representa a divisão do mercado em grupos de clientes que 

tenham necessidades, percepções e valores semelhantes. Esta divisão ocorre conforme 



as características, geografia e demografia dos consumidores, implicando em um 

comportamento próprio das pessoas do grupo. Portanto, para cada segmento de mercado 

há um produto específico e uma campanha com a mensagem ideal que desperte sua 

atenção. 

 Quando as empresas conseguem focar o produto, o meio e a mensagem certos no 

seu público-alvo, acabam influenciando o receptor a comprar, pois desperta uma 

necessidade que pode estar inconsciente. Por isso, às vezes, não é possível compreender 

determinados comportamentos e quais as razões de comprar certos produtos mesmo 

assim, ele se torna tão atraente que acaba sendo adquirido antes, porém, o mesmo 

produto não parecia ter esse mesmo valor.  

 Para entender esse comportamento intrínseco são realizadas pesquisas 

qualitativas, pois elas buscam no inconsciente as respostas. Muitos dos motivos pelos 

quais os consumidores optam por determinados produtos, se encontram no inconsciente, 

seja por meio de uma referência feita a alguma pessoa ou por interferência de alguém.  

  O meio em que vive e as pessoas que estão à volta, servem como referência na 

formação do comportamento, por isso é que conviver com determinadas pessoas parece 

mais agradável. O mesmo ocorre com a identificação do grupo de convívio e esse, por 

sua vez, será responsável por influenciar na formação de valores, crenças e atitudes. A 

família, como grupo, é a maior referência, a que normalmente está mais próxima e, 

muitas das atitudes condizem com o que é aprendido e convivido desde muito jovem. A 

classe social a qual se pertence tem características que faz o membro deste grupo 

desejar ter também, assim como a cultura e o estilo de vida de cada receptor. Todas 

essas influências são indicadores para realização de compras.  

  O fator que leva a consumir é o sentimento da necessidade, esta representa um 

estado de carência que se procura satisfazer com algo. Quando essa carência só é 

satisfeita por algo específico ela se transforma em desejo.    

 Diante deste contexto de consumo, o papel do marketing é promover no 

consumidor a idéia de comprar, influenciando-o. Em muitos casos essa influência pode 

se dar por meio de veículos de comunicação, como jornal, televisão, revista, rádio, 

outdoor, display, gôndola, folder ou eficazmente por meio de contatos sociais com 

amigos, colegas de trabalho, pessoas que experimentaram o produto e faz por si só a 

propaganda do mesmo. Partindo deste princípio, é de vital importância que haja a 

comunicação, pois é ela que levará o consumidor ao processo de compra.  



 Diante da enorme concorrência verificada entre a similaridade dos produtos e 

das ofertas, essa comunicação entre empresa e cliente poderá ser um fator para 

conquistar o consumidor, tornando-o um cliente assíduo da empresa. O ideal é que a 

empresa que oferece um produto ao seu cliente, deve juntamente, ter um bom serviço a 

oferecer. O cliente que compra um produto está na realidade comprando o serviço que 

está por trás dele.  

 

Na verdade, muitos estudiosos do marketing já admitem que no futuro quase 
não haverá simplesmente produtos, mas sim serviços que combinam um 
determinado produto e uma conveniência adicional que torna esse produto 
mais valioso para o comprador (GRACIOSO, 1995, p. 92). 

        

 É fato que os clientes estão cada vez mais preocupados com a qualidade dos 

produtos e serviços que adquirem, porém, para saber o significado de qualidade para 

determinado cliente é necessário cada empresa conhecer o perfil do seu público-alvo. 

Quando uma empresa contrata uma agência de publicidade para desenvolver estratégias 

a serem tomadas para aumentar as vendas,  um dos primeiros passos tomados pela 

agência é determinar o público-alvo da empresa.  

 Esse processo de determinação dos clientes de cada empresa deve ser constante, 

pois as suas exigências mudam significativamente a toda momento e isso refletirá na 

campanha do produto. As empresas que acompanham seus clientes, sabem como eles 

são e o que desejam, terão muito mais chance de obter um lugar privilegiado na mente 

do consumidor. “Quando o ritmo de mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo 

ritmo de mudança fora dela, o fim está próximo” (Welch apud Kotler, 1999, p. 249). Ou 

seja, as empresas que não acompanham a evolução do ambiente em que está inserida, a 

evolução da comunicação, da tecnologia, da praticidade, da economia, entre muitas 

outras, não tem como prosperar nos negócios.  

  

 

  

 

 

 

 

 



2.3 A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE NA ARTE DE CONSUMIR 

 

2.3.1 Estratégias de marketing 

 

Com o passar dos anos, nota-se que o processo de compra dos consumidores 

modificou-se. O consumo que antes era primordialmente a produtos de primeira 

necessidade (produtos alimentícios, vestuário, moradia e higiene) passou a ser praticado 

em grande intensidade para produtos que visem além da necessidade primária, uma 

satisfação pessoal. Assim como também, o desejo dos consumidores por produtos cada 

vez mais diferenciados e inovadores foi gradativamente tornando-se uma exigência 

involuntária para com as empresas anunciantes.    

Com essas diferenças de hábitos e exigências, muitos produtos são lançados no 

mercado, porém vários deles acabam assemelhando-se muito na sua composição, 

embalagem, cores e até na marca. Para diferenciar um do outro, a publicidade se vê 

diante de uma busca por um diferencial que destaque o produto anunciante na mente do 

consumidor. Uma vez que os produtos tenham singularidades tão próximas, encontrar 

um detalhe que a concorrência não tenha poderá ser um fator decisório no momento da 

compra. Para encontrar uma diretriz capaz de proporcionar especificidades de uma 

marca, as empresas, normalmente, optam pela elaboração de estratégias de marketing. 

Segundo Jones:  

  

A estratégia de marketing para uma marca individual (juntamente com a 
estratégia de publicidade que dela deriva) visa estabelecer o lugar ocupado 
pela marca no cenário competitivo. Nunca será demais enfatizar a 
importância da situação competitiva, e grande parte dos elementos da 
estratégia de marketing deve ser claramente definida em termos 
competitivos. A estratégia de marketing de uma marca consiste em quatro 
elementos (algumas vezes chamados de 4 Ps): Produto, preço, distribuição 
ao varejo e promoção (JONES, 2002,  p. 171).  

 

Segundo o autor, para então serem definidos os quatro pontos da estratégia de 

marketing, primeiramente deve-se detectar alguns fatores que devem ser estudados para 

que possam ser evitados desperdícios e falhas: determinar o público-alvo 

demograficamente e por meio de pesquisas qualitativas que poderão apresentar dados 

mais significativos dos consumidores-alvos, estudar as características funcionais da 

marca e dos concorrentes, determinar o que a marca tem de diferencial e verificar se isto 

está sendo explorado pela mídia, entre outros fatores. Após esses pontos previamente 



estabelecidos, inicia-se o processo de desenvolvimento das estratégias de marketing. 

Estas visam estabelecer o lugar ocupado pela marca no cenário competitivo, 

especificamente no sentido de dirigir as forças para as posições mais vantajosas antes de 

agir.  

Para Kotler (1998), quando uma empresa pretende desenvolver um novo produto 

no mercado, ela precisa desenvolver uma estratégia de diferenciação e posicionamento 

para esse mercado-alvo. Após posicionar o produto, ele será desenvolvido, testado e por 

fim lançado no mercado. Após ser inserido no mercado, o produto terá estratégias 

diferentes para cada ciclo de vida do produto: na fase de introdução, crescimento, 

maturidade e declínio. Para essas estratégias de marketing transformar-se em programas 

de marketing, a empresa deve definir quanto de orçamento será destinado para cada 

ferramenta do composto de marketing. Segundo KOTLER (1998, p. 97) "composto de 

marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de 

marketing no mercado-alvo". As principais variáveis do composto de marketing são 

mostradas na figura abaixo. 

 

 
Fonte: KOTLER (1998,  p. 97) – Os 4 P's do composto de marketing.   

 

Todas as decisões relativas ao composto de marketing devem ser tomadas 

levando em consideração os canais de distribuição e os consumidores finais.  

 Em relação às quatro variáveis do composto de marketing, a primeira refere-se 

ao produto², que é a oferta tangível da empresa para o mercado, incluindo 

características, marca, qualidade do produto, design e embalagem.  

______________________  

² O termo “produto”, quando referente ao composto de marketing, não representa juntamente o termo 
“serviço”.  



A estratégia de preço afeta a demanda, influencia a imagem do produto e pode 

ser decisório para atingir seu mercado-alvo. 

O preço dependerá do valor que o consumidor atribui ao produto e do benefício 

percebido por ele, portanto é a quantidade de dinheiro que o consumidor paga pelo 

produto. Algumas estratégias de preços são: descontos, promoções, cupons, marketing 

concentrado, entre outras.  

 A terceira ferramenta do composto de marketing é a praça (ou canal de 

distribuição), representa as diversas maneiras que o produto é colocado à disposição do 

consumidor, ou seja, inclui todas as atividades que a empresa realiza para tornar o 

produto disponível. Podendo ser por meio de venda direta, onde a empresa vende seus 

produtos através da sua equipe de vendas ou indireta, quando é realizada a venda da sua 

produção ao atacadista, que por sua vez vende ao varejista e ele ao consumidor final.  

 E, por fim, a ferramenta de promoção é como a empresa comunica e promove 

seus produtos ao mercado-alvo. Significa enviar mensagens a uma audiência 

selecionada, com o propósito de informar os consumidores usando diversos meios de 

comunicação. A promoção é utilizada para gerar demanda do produto.  

 Esses esforços do composto de marketing são representações da visão de quem 

está vendendo o produto de modo a influenciar os consumidores. Já aos olhos dos 

clientes, a ferramenta de produto corresponde às necessidades e desejos dos 

consumidores, a segunda estratégia, de preço, está relacionada ao custo para o 

consumidor, a praça ou canal de distribuição é a conveniência para o cliente adquirir o 

produto e a ferramenta de promoção é a comunicação entre empresa e receptor.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 Conquistando o consumidor  

 

Com as estratégias definidas inicia-se o desenvolvimento da campanha 

publicitária. Para Jones (2002), no desenvolvimento de campanhas é necessário 

questionar: onde a empresa está? Porque está onde está? Onde poderia estar? Como 

pode chegar lá? E se está encaminhando-se para chegar lá? “A razão por que essas 

perguntas devem ser respondidas é que é importante entender completamente a posição 

da marca no mercado e na mente do consumidor antes de poder elaborar a estratégia de 

publicidade dela”. (JONES, 2002, p. 165).  

Com as “novas” exigências que os consumidores vêm apresentando, as 

campanhas publicitárias tiveram que alterar-se na mensagem principal. Se antes a 

intenção dos anúncios publicitários era passar informações a respeito do produto, agora 

além de transmitir informações, o anúncio deve conter sentimento, benefícios ao 

comprador. As campanhas publicitárias devem ser feitas de tal modo que uma 

revendedora de automóveis, por exemplo, não venda simplesmente um automóvel, mas 

venda juntamente valores e benefícios. Solomon (2002, p. 29) afirma: "uma das 

premissas fundamentais do moderno campo do comportamento do consumidor é a de 

que as pessoas muitas vezes compram produtos não pelo que eles fazem, mas sim pelo 

que eles significam". Ou seja, quais os benefícios que o comprador terá ao adquirir o 

produto. Quem compra um automóvel Mercedes Benz, adquire juntamente o status de 

ter um carro classe "A", o prazer de despertar a atenção das outras pessoas. São esses 

argumentos que a propaganda deve utilizar para convencer o perfil do comprador atual, 

pois se for falar dos atributos do automóvel, como air bag, ar condicionado, teto-solar, 

som com mp3, a concorrência vai ser imensa, pois muitos carros oferecem essas 

mesmas características.  



 
Fonte: Revista da ESPM – Jan/Fev. 2005. Anúncio do automóvel Mercedes Benz. 

 

Com a necessidade de buscar estratégias criativas para chamar a atenção do 

consumidor, a publicidade deve apresentar soluções para não somente conquistar o 

consumidor, mas para o produto distinguir-se da concorrência através da campanha, 

agregando valor à marca.   

Com a campanha publicitária elaborada e a disposição do produto à venda no 

mercado, o consumidor se vê diante de diversas marcas, e os meios de comunicação 

apresentando centenas de informações sobre os produtos, suas vantagens. Isso acaba 

resultando em um receptor influenciado a comprar. O resultado acaba sendo alcançado 

quando o consumidor, diante de uma grande diversidade escolhe um produto à outros, 

isso devido a mensagem abordada na propaganda, embalagem, características do 

produto, os meios de comunicação utilizados na campanha. Essas determinantes quando 

coerentes com o perfil do público que se pretende atingir, acaba ocasionando a compra e 

venda do produto. Para Giacomini,  

 

O consumidor se vê diante de variadas marcas e novos lançamentos, como 
os meios de comunicação instigando-o a comprar isto e não aquilo, preferir 
esta marca e não aquela, diluindo-lhe a atenção e decisões de compra. A 
similaridade dos produtos e o impacto das formas de promoção fazem destas 
formas os próprios diferenciais de venda, intensificando a importância da 
publicidade (GIACOMINI, 1991, p. 33).   

 



Porém, a publicidade enfrenta o difícil caminho de convencer esse consumidor, 

pois este está muito mais crítico, atento, minucioso e esperto e, para tanto, torna-se cada 

vez mais necessário descobrir o que este “novo” consumidor espera dos produtos. 

Segundo Sant’Anna (2002, p. 4), “a publicidade tem que interessar, persuadir e levar o 

consumidor à compra. Para isso tem que influenciar o comportamento da massa e só se 

faz isso se conhecer a massa”. 

A publicidade bem sabe que não basta mais apenas afirmar que o sabão em pó 

de determinada marca remove 100% das manchas, deixando as roupas completamente 

novas e que isso foi testado e aprovado em 50 consumidoras do produto, o que torna 

fator decisório para o consumidor atual escolher um sabão em pó é a certeza de que ele 

realmente retira as manchas, e isso deve ser testado e aprovado pela consumidora, para 

então ela passar a acreditar na eficácia do produto.  

O consumidor não atribui mais uma completa confiança em todas as campanhas 

publicitárias, ele confia mais em marcas com credibilidade, para que ao apresentar 

dados, estes pareçam, aos olhos do consumidor, verdadeiramente sinceros e 

comprovados. Popcorn (1994), já afirmava: “Na década de 90, os consumidores não 

acreditam mais em promessas”. Afirmação essa, que continua válida até os dias de hoje.   

O grande desafio da propaganda no mercado atual, altamente competitivo, é 

chamar a atenção do receptor para a sua marca e construir uma imagem de 

credibilidade. Para isso, além do produto apresentar uma ótima campanha publicitária, 

ele deve realmente ser bom, senão após a primeira compra o consumidor não irá mais 

adquirir o produto. Partindo do pressuposto que o produto é de excelente qualidade, a 

campanha publicitária também destaca-se perante a concorrência, então o próximo 

passo a ser tomado pela empresa, para que esta permaneça em evidência diante das 

outras marcas é passar credibilidade para as pessoas, inspirar confiança. 

Muitas empresas conhecidas no mercado estão percebendo essa exigência dos 

seus clientes e, para isso estão investindo em propagandas institucionais e ações sociais. 

Esse tipo de questão é cada vez mais apresentado pelas empresas, principalmente as de 

grande porte. Isso acarreta uma imagem positiva da empresa perante seus consumidores 

e, talvez esse seja um dos fatores pelos quais os consumidores optam por determinado 

produto e não outro no momento da compra.  

Outros exemplos de campanhas publicitárias aplicado pelas empresas são as de 

marketing esportivo, religioso, direto, promocional, de varejo, entre outros.      



Diante das grandes mutações de cenários e a decorrente evolução do 

comportamento de compra do consumidor, a publicidade e a propaganda são agentes 

influenciadores destas mutações, pois, estas têm, respectivamente, a função de divulgar, 

tornar público uma mensagem e o ato de implantar uma idéia na mente do receptor.   

Portanto, as campanhas publicitárias são responsáveis por influenciar o 

consumidor a praticar a compra, por isso diz-se que publicidade e propaganda são 

poderosas armas de persuasão, onde por meio de campanhas publicitárias os receptores 

sentem-se atraídos por diversos produtos que procuram despertar no consumidor um 

desejo de compra. Sant’Anna (2002, p. 4), afirma: “A publicidade cria ou excita as 

necessidades, os desejos e diminui os esforços necessários para satisfazê-los”. Pois, ela 

instiga o consumidor a querer ter determinado produto ou usufruir de um serviço 

específico.  

Segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 59), "As empresas não criam 

necessidades, apesar de que em algumas ocasiões elas possam tornar o consumidor mais 

consciente de necessidades não-percebidas".  

Para Kotler, (1998), as necessidades já existem intrinsecamente em cada 

consumidor. A função do marketing é influenciar o consumidor a ter desejo por alguma 

coisa. Por exemplo, promover a idéia que um Mercedez Benz satisfaz a necessidade de 

status social de uma pessoa, entretanto, essa necessidade não é criada pelo marketing, 

mas sim por cada pessoa diferentemente, o marketing apenas vende um produto 

específico que atenderá a uma necessidade que o consumidor tenha. Segundo Solomon 

(2002, p. 34), "um objetivo básico do marketing é criar a consciência de que as 

necessidades existem, mas não criar tais necessidades".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3 As influências externas na compra do consumidor 

 

O marketing tem a função de satisfazer os consumidores, estimulando a compra 

e visando o lucro. Porém, cada receptor é diferente um do outro e, portanto, cada um 

tem desejos por determinados produtos ou necessidades de adquirir outros. Descobrir 

essas necessidades é a alternativa mais eficaz para salientar-se da concorrência.   

 

As necessidades humanas  - necessidades do consumidor – são a base de 
todo o marketing moderno. As necessidades são a essência do conceito de 
marketing. A chave para a sobrevivência de qualquer empresa, lucratividade 
e crescimento em um ambiente de marketing altamente competitivo é a sua 
habilidade de identificar e satisfazer necessidades do consumidor melhor a 
antes da concorrência. (SCHIFFMAN e KANUK, 2000, p. 59). 

 

Necessidade é um estado de carência e quando esta não é satisfeita, procura-se 

algo que satisfaça ou ao menos tente reduzir essa falta de alguma maneira. Já o desejo é 

uma carência por uma satisfação específica que atende uma necessidade. Alguns fatores 

ativam a necessidade: mudanças de circunstâncias (formatura, casamento), aquisição de 

um produto que acaba levando a compra de outro adicional e influências do marketing.    

Porém, para o marketing ter essa influência no comportamento de compra do 

consumidor é necessário compreender que cada um está inserido em diferentes espaços 

e, portanto, acaba adquirindo hábitos, características e valores diferenciados. Qualquer 

pessoa adquire suas necessidades de compra e desejos baseados na influência sofrida 

pelos grupos de convívio: família, amigos, colegas de trabalho, classe social em que está 

inserida, a influência da sua cultura e o estilo de vida que cada um leva. Em relação a 

classe social, os membros partilham valores, interesses e comportamentos comuns. A 

influência da cultura soma crenças, costumes, possui linguagens, símbolos que são 

utilizados pelo indivíduo e, por fim, o estilo de vida que cada um leva representa o 

padrão de vida da pessoa, de acordo com as atividades que pratica, os interesses, seus 

princípios e opiniões.    

Diante dessa variedade de influências determinantes no comportamento do 

consumidor, é perceptível verificar que cada um acaba agregando valores diferentes 

para cada produto e serviço. O valor depositado num produto é de acordo com a 

satisfação que ele proporciona a quem comprou. Quando se adquire determinado 

produto, não o compra por si só, compra, pois a ele está associada uma satisfação. Por 

isso, para algumas pessoas, comprar uma calça de uma marca famosa que custa o triplo 



de uma outra de marca popular torna-se tão estimulante, pois o grupo em que está 

inserido, sua cultura, seu estilo de vida condizem com essa busca pelo mais caro, pelo 

famoso, pelo “melhor”.   

 Diante desta busca por comprar produtos que satisfaçam os desejos dos 

consumidores, as empresas se vêem diante da incessante busca por alternativas 

criativas, tanto no que o produto tem em si para oferecer de diferente, quanto nas formas 

de mídias utilizadas. Para contribuir nesse despertar dos desejos, os meios de 

comunicação permanecem constantemente bombardeando o receptor de mensagens. 

Para Jones (2002, p. 102), "tratar com esse ambiente de mídia saturado, irregular e 

fragmentado exige que os estrategistas de mídia dêem mais ênfase ao consumidor e à 

criatividade, flexibilidade e programas totais de comunicação”. Segundo o autor, os 

consumidores estão fartos de publicidade, devido a intensidade que são submetidos a 

toda hora por meio de logotipos, anúncios, ofertas promocionais e patrocínios.  

 Desde o advento da televisão, em 1950 (ano em que a televisão ingressou no 

Brasil), sempre foi considerada o meio de comunicação de maior impacto e eficácia. Os 

demais meios de comunicação de massa, como rádio, outdoor, revistas e jornais, 

conquistaram seu espaço, mas a resposta obtida pelos receptores a um anúncio 

veiculado na mídia televisão, sempre foi a mais intensa. Não é à toa que anunciar na 

televisão exige bastante verba, ainda mais quando comparada com os demais meios. No 

entanto, para os publicitários, se antes veicular uma propaganda na televisão era quase 

garantia de sucesso, hoje se deve levar em consideração as diversas alternativas 

existentes de canais abertos e fechados, programas específicos para cada consumidor, 

desde programas de entretenimento, até documentários, filmes, seriados, dentre muitas 

outras variações de canais. Essa segmentação acaba dificultando para o publicitário 

encontrar o programa que alcance o seu público-alvo, ou facilitando, se este profissional 

já tiver realizado pesquisas para conhecer o seu consumidor, então, selecionar o meio de 

comunicação, tornar-se muito mais fácil. Por isso, faz-se necessário a constante 

preocupação em conhecer o perfil do público que se quer alcançar.  

 Outras mídias que estão advindo com receptividade positiva por parte dos 

clientes são as mídias alternativas. Essas, são meios de comunicar-se com seu cliente de 

tal modo que chame a sua atenção por ser diferente, criativo, ousado e mais próximo do 

consumidor. Nestas mídias consideramos as malas-direta, gôndolas, floor door, brindes, 

postes de luz, anúncios em lixeiras, caixas de pizza, dentre milhares de outras 

existentes. As empresas preocupam-se em diferenciar-se dos concorrentes e despertar a 



atenção de seus consumidores por meio dessas mídias, buscando sempre soluções ainda 

mais criativas com intuito de reter mais clientes ou manter os existentes. Quessada 

(2003) comenta a presença da publicidade fora dos lugares que lhe são habitualmente 

utilizados: televisão, rádio e jornal. Este é o princípio que o autor chama de 

“extramídia”, uma publicidade fora dos espaços publicitários convencionais. Neste 

contexto, o executivo da Nestlé, Ivan Zurita, em reportagem à revista Exame (2003) 

afirma que os consumidores de hoje são mais bem informados que antes, portanto a 

propaganda convencional perdeu o sentido.  

 Assim como as mídias alternativas, a publicidade tem que preocupar-se com a 

diversidade dos produtos e serviços que são lançados no mercado, que devem procurar 

cada vez mais atender as particularidades de cada grupo de consumidores. Para tanto, é 

possível verificar que crescentemente é mais comum deparar-se com produtos mais 

diversificados que tenham o intuito de satisfazer necessidades específicas. São bens de 

consumo como um carro último modelo com tração nas quatro rodas, um creme anti-

rugas que rejuvenesce quinze anos além de proporcionar oito horas de hidratação, ou 

uma calça jeans que contribui para redução da celulite, dentre outros.  

Na questão de exigências, homens e mulheres também se diferem muito. Atrair 

um consumidor do sexo masculino é muito diferente que vender um produto para uma 

cliente do sexo feminino, portanto as campanhas direcionadas a esses públicos devem 

ter particularidades. Por exemplo, em geral, mulheres têm paciência para percorrer 

lojas, interagir com vendedores, experimentar coisas. Elas também exigem mais do 

ambiente de compras do que os homens. Já os homens, geralmente, são mais objetivos, 

eles não gostam de fazer compras, não dispõem de muito tempo para essa atividade, 

assim como também não vão a uma loja se não tem a intenção de comprar.  

Visto isso, o marketing tem a função de estudar o comportamento dos homens e 

mulheres em relação ao consumo, pois diante das diferenças, as campanhas 

publicitárias, necessariamente, não deverão ter a mesma mensagem, nem o mesmo 

visual, quanto muito apresentar os mesmos atributos nos produtos anunciados. Públicos 

diferentes requerem campanhas publicitárias também diferentes.     

 
 

 

 

 



2.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 Se antes o consumidor detinha-se apenas em escolher o produto por ele próprio, 

suas características, preço, benefícios, embalagem, agora o cliente tem interesse em 

saber qual é a marca que está por trás do produto, ou mais precisamente, qual a empresa 

responsável por ele. Transmitir credibilidade para o receptor é de fundamental interesse 

para as empresas, e isso se adquire não somente por apresentar produtos de grande 

qualidade, mas também por realizar ações de transparência social para a sociedade. De 

acordo com Kotler (1998, p. 24) “No clima de negócios de hoje, as empresas devem 

assumir cada vez mais responsabilidade pelo meio ambiente”.   

 Pode-se observar que há alguns anos as organizações não se preocupavam com 

questões ambientais, ou até mesmo interessavam-se, mas não faziam questão de 

divulgar essa preocupação. Qualquer tipo de divulgação requer verba investida, portanto 

ao invés de falar de alguma ação humanitária, era preferível publicar sobre seus 

excelentes produtos e suas vantagens perante os concorrentes.  

 Porém, isso já não é mais visto deste ângulo. Falar em responsabilidade social é 

tema que desperta a atenção de todos e inclusive do consumidor. Porém, quando se fala 

em responsabilidade social, esta inclui outros tipos de ações sociais, como eventos, 

doações de donativos, alimentos, campanhas em favor da comunidade, entre outros. 

 

Ao longo de boa parte da década de 1980, os consumidores eram motivados 
principalmente pela conveniência e pelo desempenho do produto; no final 
dos 1990, eles estão mais preocupados com o excesso de água poluída ou 
com a exposição de seus filhos a produtos químicos prejudiciais. 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 444)  

 

Devido a esse fator é que se faz necessário a importância das empresas 

praticarem ações de cunho social na comunidade. Pois, diante da deterioração 

ambiental, dos prejuízos causados ao meio ambiente, o sofrimento que muitas pessoas 

passam ao longo da sua vida, faz as empresas sentirem necessidade de agir de forma 

idônea, transparente e cidadã, pois elas prosperam quando a sociedade prospera. 

Algumas empresas destinam departamentos especializados em ações de 

responsabilidade social, e para tanto, esses têm de encontrar soluções que beneficiem a 

sociedade a que isso seja percebido por ela.  

Como exemplos, têm-se na área de produtos a empresa cosmética Natura. Ela 

trabalha sua campanha na questão de preservação da natureza, executa projetos ligados 



ao meio ambiente, como tratamento de resíduos, reciclo de água, entre vários outros 

projetos, é o que afirma a empresa (www.natura.br):  

 
O respeito ao meio ambiente faz parte das crenças na Natura e se expressa 
em todas as suas ações. Seus processos internos vêm sendo adequados para 
que a empresa possa aumentar sua produção, gerar cada vez menos resíduos 
e consumir menos água e energia elétrica. 

 

Atualmente a última ação social da empresa é reformular embalagens dos 

produtos, tornando-as mais simples, mas desta forma, preservando o meio-ambiente.  

Outro grande exemplo de empresa brasileira adepta as ações de responsabilidade 

social é a Petrobrás. Uma das obras da Petrobras foi aderir ao pacto global da ONU em 

2003, comprometendo-se a promover os princípios de direitos humanos, condições de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Promoveu o Ciclo de Seminários sobre 

Normalização em Responsabilidade Social. Apresenta um programa de restauração da 

Mata Atlântica juntamente com o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, inaugurou o 

programa “Petrobrás Fome Zero”, com foco no desenvolvimento da cidadania e 

priorizando ações educativas de geração de trabalho e renda, dentre muitas outras ações.  

Também serve como exemplo, ações da empresa de tabaco Souza Cruz, que 

cuida da preservação ambiental em parques de suas unidades, também participa 

ativamente da eliminação do trabalho infantil por meio do projeto “Crianças na escola”, 

demonstrando a importância da manutenção das crianças na escola, entre outras ações.  

Já no setor de serviços, o Banco Itaú é um exemplo de empresa que desenvolve 

ações sociais, uma delas é o programa Itaú Voluntário, que envolve os funcionários, 

apoiando e estimulando o seu engajamento em ações sociais. Procura fortalecer o 

exercício da cidadania e reforçar o comprometimento do Grupo com as ações 

comunitárias.  

Ainda na questão da responsabilidade social, a CVI – Companhia Vontobel de 

Investimentos representante, principalmente, da Coca-Cola em Santa Maria (RS), 

destina um departamento da empresa exclusivo para investimento em ações de 

responsabilidade social. A última atividade desenvolvida pela empresa é patrocinar as 

cercas que envolvem as palmeiras recém plantadas na Avenida Medianeira, em Santa 

Maria. Uma ação social simples, mas que os consumidores observam quando passam e 

agregam valor à marca. A empresa também promove oficinas e cursos sobre projetos 

sociais.  



 Diante deste contexto, Popcorn (1994) aponta a tendência  "SOS – Tudo pelo 

Social" como uma forma das empresas valorizarem seus produtos e serviços diante das 

grandes causas sociais realizadas por ela, defendendo causas que buscam o bem-estar 

coletivo, mas não deixando de ser uma estratégia de marketing.  

 De fato, o sucesso das empresas dependerá muito da satisfação dos 

consumidores e isso implicará na relação com a implementação de ações que 

contribuam para o bem-estar da sociedade. Sabendo desta realidade, hoje é muito 

comum empresas, de médio a grande porte principalmente, investirem em ações que de 

alguma forma proporcionarão um retorno positivo ao consumidor. Observa-se isso tanto 

nos cenários distantes quanto muito próximos de nós.    

 As empresas se vêem diante da necessidade de valorizar-se por meio de ações 

diferenciadas e de aparecer diante do seu consumidor como uma empresa 

verdadeiramente cidadã. Para isso, faz-se necessário envolver-se com problemas sociais, 

ser ético nos negócios, usar todas medidas necessárias para criar uma boa imagem 

institucional à marca. Como exemplo de ação para aprimorar a imagem institucional, 

está a participação em feiras, eventos, patrocínios de shows, exposições, realização de 

coquetéis comemorativos, envolver-se em programas comunitários, enfim, cada vez 

mais a empresa precisa unir sua imagem de marca à imagem institucional para 

convencer o consumidor da confiabilidade que este deve ter para com a empresa.  

 O consumidor do século XXI atribui valores às marcas, diferenciando-as de 

acordo com as ações e campanhas publicitárias que estas executam. De acordo com 

Gracioso,   

 

Mesmo quando as várias marcas de um mesmo tipo de produto não 
apresentam diferenças concretas, nos benefícios ou na satisfação que 
proporcionam ao consumidor, este tende a distingui-las mentalmente, 
associando-as a imagens subjetivas que variam de marca para marca. O 
mecanismo psíquico que conduz a tais associações é complexo e ainda 
insuficientemente compreendido. No entanto, sabe-se que a propaganda 
pode exercer influência primordial nesse processo mental, do qual pode 
depender o êxito ou o fracasso de um produto no mercado (GRACIOSO, 
1995, p. 33).       
     

 Para Gracioso, a imagem que o produto transmite para o cliente é fundamental 

para o seu sucesso, pois em um mercado em que cada vez os produtos tornam-se mais 

semelhantes é necessário buscar alternativas diferenciadas com intuito de chamar a 

atenção do receptor à marca perante a concorrência. Por isso as empresas buscam 

propagandas criativas e ações de responsabilidade social.   



 Muitas pessoas confundem o marketing social com responsabilidade social, no 

entanto essas duas são bastante diferentes no que tange ao seu significado: O marketing 

social tem como objetivo primordial alavancar os negócios da empresa, com ações 

muitas vezes efêmeras. Já a empresa socialmente responsável é aquela que tem uma 

postura que faz jus a esse título não em uma ação isolada, mas em todo o seu conjunto 

de relações com a sociedade, desde seus funcionários (colaboradores), passando pelo 

meio ambiente e até o público que não seja diretamente o foco do seu negócio. Ou seja, 

é a empresa que tem como princípio a construção de uma sociedade sustentável e justa, 

com esta filosofia permeando a organização como um todo. 

 Em relação à Companhia Vontobel de Investimentos, a sua filosofia desenvolver 

ações sociais em benefício à comunidade, sem visar alavancar os negócios da empresa, 

uma vez que ela não necessita de ações sociais para estimular as pessoas a consumir 

mais seus produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 A EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.5.1 Mudanças significativas e tendências 

 

 Com tantas mutações apontadas nos diversos ambientes mundiais, os 

consumidores foram gradativamente mostrando transformações significativas no seu 

comportamento. Essas acabam por influenciar as organizações em todos os processos de 

seu desenvolvimento, desde fabricação até distribuição e propaganda. Mais 

precisamente na década de 90, nota-se diferença nos hábitos de compra dos 

consumidores, na busca por produtos que atendam necessidades específicas, antes 

mesmo não apontadas por eles. Os consumidores tanto podem ser finais quanto 

intermediários. Consumidor final são as pessoas que buscam produtos para si, ou para 

outra pessoa. Já o consumidor intermediário é quando uma empresa fabrica o produto, 

mas não fornece diretamente para o cliente, fornece sim para outras empresas que são os 

consumidores intermediários que posteriormente venderão para o consumidor final. No 

entanto, as mudanças apresentadas e enfatizadas nos últimos anos tanto servem para 

consumidores finais quanto intermediários, uma vez que o segundo depende 

completamente das mudanças do consumidor final.    

 Essas mudanças exigiram do marketing um estudo mais aprofundado do "novo" 

comportamento dos clientes, pois isso seria imprescindível no desenvolvimento de 

produtos e nas posteriores campanhas publicitárias dos mesmos. Anteriormente o 

público-alvo era detectado por meio de dados estatísticos como sexo, idade, renda 

familiar, classe social. Porém, o público-alvo de hoje não é definido apenas por um 

conjunto de dados, muito mais que isso, ele é definido por suas necessidades, desejos, 

seus benefícios personalizados. Saber o que o consumidor sente, suas preferências, o 

que o faz feliz é muito mais importante para a empresa do que simplesmente seu 

endereço, renda e escolaridade.  

 O consumidor de hoje é repleto de medos, necessidades e desejos e a empresa 

que descobrir os segredos dos consumidores é uma forte candidata ao sucesso. Segundo 

Popcorn (1994), para saber o que o consumidor deseja é necessário perguntar. Perguntas 

são a base de uma pesquisa sobre consumidores e onde está o verdadeiro sucesso para 

uma empresa. Porém, para a autora, é necessário saber fazer as perguntas certas e é 

claro, saber como ouvir as respostas.      



 Essas alterações de comportamento dos consumidores são apontadas devido as 

mutações no contexto social, político e econômico mundial. Essas acabam por 

influenciar tendências fortes em diversas sociedades pelo mundo, uma vez que uma está 

conectada com a outra por meio da tecnologia. As tendências são valores e indicadores 

de comportamento das pessoas, que mostram como elas estão se sentindo, para qual 

direção estão encaminhando-se, que novos produtos e serviços estão comprando.  

 Uma dessas fortes tendências observadas desde o início da década de 90 é 

quanto ao encasulamento. Cada vez mais os consumidores estão se acomodando em 

seus lares, por isso gradativamente acaba tornando-se um hábito fazer programas em 

casa: assistir filmes, reunir-se com os amigos, acessar a internet e outras atividades do 

computador, alimentar-se com comidas práticas, entre outros. Isso ocorre devido a 

fatores externos, como a grande violência urbana, no trânsito que o ser humano observa 

diariamente pelos veículos de comunicação, o faz sentir um medo tão grande e cada vez 

mais próximo de si que ficar em casa acaba sendo uma alternativa para proteger-se 

desse mal. Outro estímulo para acompanhar essa tendência ao encasulamento é o fato 

das pessoas terem que cada vez trabalhar mais para poder ter uma condição financeira 

estável. Portanto, depois de um cansado dia de trabalho, muitos acabam acomodando-se 

em suas casas.  

 

É o impulso para a busca de vida interior, quando os valores exteriores se 
tornam difíceis e raros. A maioria das pessoas está transformando suas casas 
e ninhos. Elas estão tornando-se "escravas do divã", fanáticas por filmes de 
televisão, estão fazendo compras por catálogos, redecorando suas casas, 
usando secretárias eletrônicas para filtrar as chamadas. Em relação ao 
aumento da criminalidade, os "encasulados blindados" estão escondendo-se 
em casamatas. (KOTLER, 1998, p. 144) 

 

 Acompanhando essa tendência, as empresas com intuito de agradar seus 

consumidores e também conquistar novos, colocam à disposição o mesmo serviço ou 

produto que estaria à venda na loja, mas com opções para o consumidor receber em seu 

próprio lar. Para tanto há a opção de tele-entrega, onde as pessoas podem solicitar uma 

comida por telefone ao invés de ir a um restaurante, podem locar um filme via internet 

ou telefone para não precisar ir a um cinema, podem comprar roupas, acessórios, 

eletrônicos, livros e muitos outros produtos pela internet. Esse meio de comunicação é 

outra forte tendência apontada nos consumidores de hoje. De acordo com o IBOPE – 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (www.ibope.com.br):  

 



Do total de internautas residenciais no Brasil (11,6 milhões), cerca de 48% 
visitam sites de comércio eletrônico e 35% acessam sites varejistas online. 
(...) Quando consideramos múltiplos locais de acesso, cerca de 11% dos 32 
milhões de brasileiros que utilizaram a internet no primeiro semestre de 
2005 declararam ter realizado compras online. Há um ano, eram apenas 6%, 
o que indica a velocidade do crescimento desta modalidade de varejo no 
Brasil". 
 

 É claro que as pessoas que optam por receber produtos em suas casas têm alguns 

pontos negativos enfrentados como, por exemplo, o fato da comida solicitada por tele-

entrega não chegar tão quente quanto à servida pelo restaurante, a forma de pagamento 

de tele-entregas não podem ser feitas com cartão de crédito, somente com cheque ou 

dinheiro e atualmente e por questão de segurança, as pessoas têm o hábito de 

normalmente realizarem compras com cartão de crédito, para não ter que sair de casa 

com dinheiro ou cheques. A falta de segurança total ao realizar compras via–internet 

também é um fator negativo, uma vez que essas compras somente são concebidas com 

cartão de crédito e o meio internet ainda não é um meio de comunicação altamente 

seguro e também ainda o fato da pessoa não poder tocar, experimentar, sentir o que será 

comprado antes de realizar a compra pela internet contribui negativamente para realizar 

a compra online.  

 Esses pontos são divergentes diante da facilidade de compras online ou 

telefônica, no entanto, tendo em vista os riscos corridos ao sair na rua, em especial à 

noite, a tendência ao encasulamento e ao uso da internet são observadas continuamente. 

Para Solomon (2002, p. 29), "há pouca dúvida de que a Revolução Digital é uma das 

influências mais significativas sobre o comportamento do consumidor". A era da 

informática, da tecnologia de ponta acarretou em um novo perfil de consumidor, agora 

acostumado com computador para pesquisas didáticas, receitas, localização, 

entretenimento, bate-papos, entre milhares de outras opções que estão disponíveis na 

internet.    

 Ainda na tendência a "ficar em casa", nota-se que as empresas de móveis, 

eletrônicos e alimentícios também procuraram modificar-se para acompanhar as 

necessidades dos consumidores. Se eles cada vez gostam mais de ficar em suas casas, a 

tendência será investir mais em bens de consumo que oferecerão conforto e bem-estar. 

Por isso, nota-se o investimento dos clientes em sofisticação, conforto e tecnologia a ser 

usada dentro de casa, por meio de aparelhos de som modernos como o Home Theater, 

que tem a qualidade do som muito próxima a encontrada nos cinemas, alimentos pré-

prontos, para economizar o tempo e facilitar para o consumidor, refrigerantes que 



investem no desenvolvimento de embalagens de diversos tamanhos, atendendo a 

necessidade de todos os clientes, empresas que passaram a fabricar sofás de acordo com 

as medidas das pessoas para atingir o máximo de conforto, entre outros muitos 

exemplos.   

 

Há uma lição que o marketing deve aprender: descobrir novas formas de 
chegar ao consumidor encasulado. Para isso é necessário sair dos meios 
tradicionais para outros que entrem no casulo do consumidor, pois o 
consumidor não vai até o produto, deve ser vice-e-versa (POPCORN, 1994,  
p. 28).   
 

 Dentre as muitas alternativas que as empresas dispõem para tornar o lar de cada 

consumidor um espaço completo, agradável e muito confortável, é possível que ainda 

mais inovações vão ser inventadas para cada vez "entrar" mais na casa dos 

consumidores por meio de produtos que o agradem.  

 Em meio a esse processo de desenvolvimento cultural e posterior influência nos 

diversos segmentos de consumidores, encontra-se, também, em grande ascensão a 

tendência ao bem-estar. O consumidor deseja muito mais que somente ter uma vida 

“normal”, comer qualquer tipo de comida, trabalhar bastante, ganhar o dinheiro no final 

do mês, ir ao supermercado adquirir produtos básicos de primeira necessidade, o 

consumidor a cada ano quer qualidade de vida. Ou seja, quer levar uma vida saudável 

que lhe prometa longos anos de vida ou, pelo menos, poucos, mas bem aproveitados 

anos de existência. Mesmo que para isso torna-se necessário dispor algumas horas por 

semana em uma academia ou uma caminhada pela rua, pagar mais por alimentos livres 

de gorduras "trans" (muito apontada atualmente como inimiga da boa alimentação), 

outros sem adição de açúcar, entre muitas outras especificações que se antes não eram 

tão relevantes, para muitos, hoje, são essenciais.   

 Essa tendência de projetar-se para uma vida de bem-estar é apontada por 

Popcorn pelo nome "manter-se vivo". Para a autora, essa tendência,  

 

Diz respeito às pessoas que se esforçam para viver mais tempo e em 
melhores condições. (...) Estão dispostas a assumir a responsabilidade pela 
própria saúde e escolher melhor os alimentos, praticar exercícios com 
regularidade, descansar com mais freqüência. As empresas podem atender a 
esta necessidade, lançando produtos mais saudáveis aos consumidores. 
(POPCORN apud KOTLER, 1998, p. 145).       

 

 Em decorrência dessa preocupação com o bem-estar observamos a tendência da 

longevidade. Essa, observada desde meados da década de 70 mostra que as pessoas 



estão cada vez mais preocupadas em cuidar da sua saúde, em viver bem, por isso 

investem muito em cosméticos, remédios, enfim, produtos capazes de retardar o 

envelhecimento e aprimorar a sensação de bem-estar. Com o passar dos anos, 

envelhecimento deixou de ser sinônimo de ficar em casa vendo televisão, mulheres 

fazendo tricô, sentadas em cadeiras de balanço, envelhecer é ter mais tempo para 

aproveitar a vida, mais tempo para cuidar de si mesmo, para viajar, enfim, gastar o 

dinheiro acumulado em anos de esforço e trabalho, em benefício próprio.  

 

A velha mulher senta sozinha em seu apartamento escuro enquanto a 
televisão exibe uma novela. Uma vez a cada dois dias, lenta e dolorosamente 
ela abre a porta de fechadura tripla com as mãos artríticas e se aventura até a 
loja da esquina para comprar produtos essenciais, como chá, leite e cereais, 
sempre se certificando de levar a marca mais barata. Ela passa a maior parte 
do tempo sentada em sua cadeira de balanço, pensando com tristeza em seu 
marido falecido e nos bons tempos que viveu. É essa imagem típica de um 
consumidor idoso? Até recentemente, era o que pensavam muitos 
profissionais de marketing. (...) Mas, como nossa população está 
envelhecendo e as pessoas vivem mais e de modo mais saudável, o jogo está 
mudando rapidamente. Muitas empresas estão começando a substituir o 
velho estereótipo do pobre recluso. A imagem mais nova e acurada é de uma 
pessoa mais velha ativa, interessada no que vida tem a lhe oferecer e que é 
um consumidor entusiasmado, com os meios e a disposição para comprar 
muitos produtos e serviços. (SOLOMON, 2002, p. 361) .     

 

 Em função dessa tendência à longevidade, em que idosos procuram chegar à 

terceira idade repletos de saúde e com condição financeira favorável observa-se 

empresas que destinando sugestões variadas que disponibilizarão saúde, alegria, bem –

estar a esse público-consumidor. As agências de turismo são empresas que estão 

preocupadas em ter sugestões a oferecer a esse público, pois reconhecem tamanha 

importância de conquistá-los. Por isso, oferecem vários pacotes de viagem voltados para 

grupos de terceira idade, com atividades do interesse deles, comidas especiais, e 

serviços que poderão atender seus desejos. As clínicas de estética também representam 

uma parcela significativa de empresas voltadas a terceira idade, pois os produtos de 

beleza, aparelhos e cirurgias cada  vez mais utilizadas pelo público idoso. Segundo 

Popcorn (1994, p. 56), “Quando o marketing pensar nesse novo consumidor, terá de 

pensar na criança que existe dentro de cada adulto quando vai ao shopping. Envelhecer 

em grande estilo, com mais energia, alegria e gastar mais”.   

 Essa tendência de oferecer uma qualidade de vida para os idosos faz com que as 

empresas pensem em ações para os idosos, bem como campanhas publicitárias para este 

público. Para comunicar-se com esse público deve-se conhecer alguns detalhes a serem 



observados no desenvolvimento da propaganda que será veiculada. Os adultos nessa 

faixa etária, em geral, reagem mais positivamente a anúncios que oferecem bastante 

informações, diferente de outros segmentos que sentem-se mais atraídos por imagens do 

que por informações textuais. Segundo Solomon (2002), a linguagem a ser trabalhada 

deve ser simples, com auxílio de imagens claras, usando uma única mensagem de venda 

e destacando a extensão da marca para estimular a familiaridade entre os consumidores 

e utilizando uma estratégia que mostre o idoso como alguém bem integrado, enfatizando 

a expansão de seus horizontes, em vez de uma ligação precária com a vida.   

 Assim como para os idosos há certas diretrizes básicas a serem seguidas para a 

publicidade ser eficaz, outros segmentos de consumidores também têm linguagens 

próprias e o profissional de marketing deve comunicar-se por meio de campanhas 

publicitárias com os membros de cada faixa etária em sua própria linguagem.   

 Segundo dados do IBGE – Instituto brasileiro de geografia estatística, no Brasil, 

entre 1995 e 2000, o número de idosos cresceu 14,5%, que representa mais de 1,8 

milhão de pessoas. Outros autores ainda reforçam o interesse a esse grupo da terceira 

idade, demonstrado pelos profissionais de marketing, como afirmam Schiffman e Kanuk 

(2000, p. 323), "Embora os profissionais de marketing tenham evitado o mercado mais 

velho, hoje em dia eles estão ansiosos por saber mais sobre os consumidores idosos".  

 Para tanto, esse fator exige uma comunicação de marketing voltada para 

produtos como parte de um estilo de vida saudável e ativo. Segundo Schiffman e Kanuk 

(2000), pesquisas revelam que os consumidores idosos tendem a se considerar mais 

jovens do que de fato apresentam e ainda faz uma comparação dos idosos da nova era e 

o perfil do idoso tradicional, estereotipado. Algumas das diferenças significantes:   

 

Idosos da Nova Era Idosos Tradicionais 

Idade parece ser um estado mental Vêem a idade como um estado físico 

Sentem-se mais jovens, pensam como 

mais jovens e agem como os mais jovens 

Tendem a pensar, sentir e agir como idosos 

Consumidores instruídos e alertas Capacidade de consumo de baixa a média 

Seletivamente inovadores Não são inovadores 

Percebem-se mais saudáveis do que a maioria 

das pessoas de sua idade 

Percebem-se com a saúde normal para a idade 

Preocupam-se menos em cometer erros 

quando compram alguma coisa 

Preocupam-se em cometer erros quando 

efetuam alguma compra 



 Outro segmento que está em ascensão e merece ser especulado pelas empresas 

são as crianças que fazem uso da tecnologia. Por meio deste é possível fazer compras 

on-line sem o consentimento dos pais, realizar projetos escolares, conversar em salas de 

bate-papo, entre outros. O advento da tecnologia modificou o comportamento deste 

público-alvo. Se antes uma boneca da Barbie representava um excelente presente, agora 

são os eletrônicos que atendem aos interesses dos mais novos. O celular já é uma 

tecnologia presente na vida de muitas crianças, mas essa não é uma modificação de 

consumo ocorrida somente em função da inovação tecnológica que permite 

encontrarmos celulares pelo preço de um simples joguinho de "resta-um", mas também 

em função da grande violência que assusta os pais. Portanto, ter um celular é uma forma 

de poder comunicar-se com seus filhos a qualquer momento garantindo assim sua 

segurança. As empresas conhecendo este público-alvo, o que procuram em um aparelho 

de celular, para que utilizam o computador, poderão atingir e conquistar um segmento 

de mercado bastante representativo e lucrativo.  

 Nas mudanças de hábitos das crianças, os grandes responsáveis são os pais. 

Antigamente, era obrigação da mãe de família cuidar da casa e dos filhos. Hoje ela 

divide-se nessas tarefas e ainda trabalha fora para ajudar no sustento e adquirir 

independência financeira. Essa tendência é apontada por Borges (2006): as mulheres 

agora, trabalhando, representam renda dupla para a família e consequentemente melhora 

na qualidade de vida.  

 Ainda acompanhando as tendências, está a relativa às pessoas que preocupam-se 

com o meio-ambiente, educação e ética. Por isso, muitos profissionais de marketing 

estão estimulando as empresas a praticarem o marketing social e com isso 

apresentando-se perante os consumidores como uma empresa cidadã que está 

preocupada com o desenvolvimento do país. Essas ações de responsabilidade social 

atribuem credibilidade à marca e lhe favorece uma imagem de confiança e respeito 

perante grande parte dos consumidores que se preocupam com o cenário no qual estão 

inseridos. Popcorn (apud Kotler, 1998), atribui a essa tendência o nome de "guardiões 

da sociedade" e cita alguns exemplos de empresas que realizam  marketing social: Levi 

Strauss, The Body Shop, uma empresa de produtos de beleza da Inglaterra que fabrica e 

vende cosméticos baseados em  ingredientes naturais e embalagens simples e 

recicláveis, além de todos os produtos serem formulados sem qualquer teste em animais. 

A empresa de cosmético doa parte do seu lucro para grupos de proteção animal, abrigos 

de necessidades e outras causas sociais. A Ben & Jerry é outro exemplo de empresa que 



realiza marketing social, criada em 1978, a sorveteria fez muito sucesso devido aos 

sabores inovadores e também a porcentagem de 7,5% dos lucros que é doado a causas 

sociais e ambientais.  

 Além dessas empresas norte-americanas, temos muitos exemplos de empresas 

brasileiras dos diversos segmentos preocupadas com as ações de responsabilidade 

social: a empresa de cosméticos Natura, o Banco Itaú, a empresa de tabaco Souza Cruz, 

Mc Donald's, Petrobrás, Coca-Cola, dentre muitos outros.  

 Em Santa Maria também temos exemplos de marketing social, como a rede de 

Postos Santa Lúcia, que neste ano realizou um evento para o Dia das Crianças, onde 

crianças da sociedade poderiam, sem custo algum, participar de um dia de brincadeiras 

e diversão. A CVI Refrigerantes Ltda, que inaugurou no ano de 2003 a CVI Social, 

departamento este destinado à prática de ações sociais, com construção de site, jogos 

esportivos, entre outras ações.         

 Essas tendências na realidade já ocorrem, elas eram tendências há alguns anos e 

atualmente já são fatos cotidianos. Os consumidores, bem como a população geral do 

mundo inteiro sempre estarão acompanhando as novidades e consequentemente sendo 

influenciados pela enxurrada de mudanças que acontecem diariamente.  

 Mas não são somente as pessoas que modificam seu comportamento a partir 

dessas tendências apontadas, mas sim todas as empresas, todos os setores, e se assim 

não for, torna-se impossível acompanhar ao consumidor, este tão completo, repleto de 

conteúdo, de questionamentos e sempre coberto de informações. Empresas que não 

acompanham essas mudanças nos consumidores e mais ainda, não fazem nada diante 

dessas alterações, são muito mais fadadas ao fracasso.       

 De acordo com Kotler (1998), são apontadas nove ênfases do pensamento do 

marketing, no qual as empresas preocupadas em atrair uma boa demanda, deveriam 

estar atentas. São elas:  

- Crescente ênfase em qualidade, valor e satisfação dos consumidores: os clientes de 

hoje estão dando mais valor para a qualidade do produto no momento da compra.  

- Crescente ênfase no desenvolvimento de relacionamento e na retenção de 

consumidores: a preocupação das empresas deve ser em manter um relacionamento 

estável com seus clientes, tornando-os fiéis.  

- Crescente ênfase em administrar processos gerenciais e integrar funções 

administrativas: Estimular os departamentos da empresa a trabalhar de forma 

interdisciplinar, em vez de cada um no seu espaço. Isso favorece a perspectiva da 



empresa em relação aos negócios e oferece oportunidade para outros funcionários de 

outros departamentos.  

- Crescente ênfase no pensamento global e no planejamento de mercado local: as 

empresas devem penar em um âmbito global, mas agir e planejar pensando no local.  

- Crescente ênfase na construção de alianças estratégicas e redes: as empresas 

reconhecem a importância de criar alianças estratégicas para gerar vantagem 

competitiva para as empresas parceiras.  

- Crescente ênfase em marketing direto e marketing on-line: a inovação da tecnologia 

promete mudar as concepções de compra e venda, investindo cada vez mais em 

marketing direto e diminuindo a participação de varejistas e intermediários atacadistas.  

- Crescente ênfase em marketing de serviços: a maioria das pessoas está trabalhando em 

marketing de serviços: vendedores, varejistas, contadores, advogados.  

- Crescente ênfase em setores industriais de alta tecnologia: grande parte do crescimento 

econômico deve-se ao surgimento de empresas de alta tecnologia. Elas enfrentam riscos 

maiores, ciclos de vida mais curtos e absolescência tecnológica mais rápida.  

- Crescente ênfase na ética do comportamento de marketing: o público tende a ser 

cauteloso com comerciais que distorcem ou mentem sobre os benefícios do produto ou 

que manipulam pessoas a realizarem compras supérfluas. Os profissionais de marketing 

tema função de procurar preservar um mercado confiável e eficiente.  

 Diante dessas observações apresentadas, fica evidente, portanto, perceber que 

mutações com tendências a ocorrerem no mercado devem ser minuciosamente 

analisadas, pois se uma delas não for levada em consideração por determinada empresa, 

poderá estar comprometendo uma ação estratégica ou um grande investimento 

financeiro. De todas essas observações, feitas há alguns anos, pode-se observar que 

todas, atualmente, são levadas em consideração e comprovadas as suas totais 

veracidades.        

   

  

 

         

 

 

 

 



2.6 CVI REFRIGERANTES LTDA  

 

2.6.1 Sobre a empresa 

 

Em 1950 inaugurava-se a atual empresa CVI – Companhia Vontobel de 

Investimentos, antigamente denominada Indústria de Refrigerantes do Sul. Após alguns 

anos, sentiu-se a necessidade de investir em novas instalações, estrutura de pessoal mais 

qualificado e maquinário. Com esse investimento, a empresa foi aprimorando sua 

estrutura e passou a distribuir produtos da marca Brahma. Porém, após alguns anos de 

negociação, o grupo consegue a franquia da Coca-Cola Indústria Ltda, para fabricação 

dos produtos Coca-Cola e assim, encerrando a venda de produtos Brahma. Neste mesmo 

período, a empresa adquire a Água Mineral e o Hotel Balneário Ijuí, para 

engarrafamento e distribuição da água mineral Fonte Ijuí.  

Todas essas conquistas refletiram positivamente na cidade de Santa Maria, pois 

atualmente, a CVI é uma das filiais (dentre as 18 existentes) da maior fabricante no 

Brasil do refrigerante mais consumido mundialmente – Coca-cola. O nome atribuído à 

empresa para cuidar dos refrigerantes Coca-Cola é CVI Refrigerantes Ltda.  

Desde 1993 até hoje, assume o nome Companhia Vontobel de Investimentos – 

CVI. A empresa foi gradativamente aprimorando seus serviços, passando a atender 

maiores mercados, por isso, na década de 90, a CVI começa a trabalhar com as 

embalagens Pet de 2 litros. No segmento de bebidas, atualmente conta também com 

outras marcas como a Fonte Ijuí e a Kaiser, sob o nome de CVI Fonte Ijuí e CVI Kaiser.  

O principal ramo de atividade desenvolvido pela Companhia Vontobel de 

Investimentos - CVI é fabricação e engarrafamento de refrigerantes. As máquinas de 

última geração utilizada no setor de produção, bem como a centena de computadores 

atualizados, funcionários com Palmtop para realizar pedidos e enviar pesquisas via wap 

(internet sem fio), softwares de pesquisa de marketing diretamente ligados com todos os 

vendedores e com uma central de informações e um sistema de gerenciamento nacional 

onde se verifica desde os volumes e preços praticados até a pesquisa do ponto de venda 

em relação aos concorrentes, todos essas características fazem da CVI uma grande 

empresa, bem estruturada e consolidada no mercado sul do país, que conta com um 

sistema de qualidade, garantia de eficiência do produto e a prestação dos serviços 

solicitados em tempo esperado pelo cliente. Quanto o fornecimento dos produtos Coca-



Cola, Kaiser e Fonte Ijuí, a CVI tem exclusividade  em todas as regiões demarcadas no 

mapa abaixo: 

   

 
Fonte: Vianna (2005, p. 16).  

 

 Para tanto, a CVI tem bastante claro entre a gerência e funcionários da empresa 

a sua visão e missão. Como visão, a CVI pretende “ser uma organização com clareza de 

visão na análise, direcionamento e realização de investimento que permitam: a 

duplicação do VPL (Valor Presente Líquido) até 2010; ter outros negócios dirigidos ao 

mercado externo com retornos superiores a 6% e crescimento de EVA (Valor 

Econômico Agregado) acima de 10% anuais; ter um time de crontrolles altamente 

qualificados, com forte visão financeira.” Já a sua missão fundamenta-se em ter um 

pessoal qualificado; clientes e colaboradores satisfeitos; lucro adequado e expansão 

permanente. Esses pontos, visão e missão, auxiliam na projeção da empresa em longo 

prazo e indica um caminho pelo qual ela deverá seguir para obter o sucesso desejado.   

A finalidade básica da CVI é ter como proposta a análise, direcionamento e 

realização de investimentos na busca da manutenção e desenvolvimento dos bons 

negócios, assim como a prospecção de novas oportunidades que alavanquem o 

crescimento integral (acionistas, clientes, colaboradores e sociedade).  

Para alcançar esse objetivo, a empresa necessita contar com diretores e gerentes 

capacitados. Eles definem a estrutura monetária da empresa como uma Sociedade 

Empresarial Limitada, ou seja, os sócios respondem pela empresa até o montante de 



capital por eles investido. Eles respondem, também, pelas decisões estratégicas e de 

planejamento da CVI, com liberdade total da holding, mas sempre dentro das 

estratégicas nacionais da CCIL – Coca-cola Indústria Ltda, e da Kaiser – Cervejaria 

Kaiser do Brasil.  

Diante deste contexto, a Companhia Vontobel de Investimentos, sendo a 

empresa de maior representação no setor de bebidas da cidade de Santa Maria e região, 

e dentre as de maior arrecadação, pois trabalha com uma marca conceituada no mercado 

mundial – Coca-Cola. A CVI busca constantemente elaborar ações que venham a 

proporcionar maior credibilidade a ela, tanto por meio de medidas que favorecem seu 

público interno, quanto à comunidade em geral.  

Porém, uma empresa que busca desenvolver tantas ações, necessita apresentar 

estruturas sólidas e concisas. Para isso, a CVI conta com departamento estratégico, 

responsável pelo desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa, este 

necessário para o bom andamento de qualquer organização, quanto muito de uma 

empresa de grande porte.  

O planejamento estratégico atual da empresa considera: resultados de períodos 

anteriores (histórico) para diagnóstico e análise dos pontos fortes e fracos, principais 

projetos, demandas da CCIL/Kaiser, necessidades do mercado, dos acionistas, da 

comunidade, dos colaboradores, dos parceiros, dos clientes atuais e potenciais. O 

planejamento também engloba pesquisa de satisfação de clientes e pesquisa de 

satisfação dos colaboradores, além de possíveis mudanças, incluindo riscos associados a 

novos concorrentes e produtos, aspectos ambientais e de responsabilidade pública, entre 

outros aspectos.  

Assim, como o planejamento estratégico segue determinados direcionamentos, 

toda a empresa em si tem alinhamentos que devem ser seguidos. De acordo com o 

manual de qualidade da Coca-Cola, a direção da organização deve estabelecer, 

documentar, implementar e manter um sistema de Gestão de qualidade e melhorar 

continuamente sua efetividade. Devido a isso, foram estipulados 14 (quatorze) critérios 

do padrão do “Sistema de Gestão de Qualidade” para auxílio de auditores.  

Esses critérios são avaliados, como também todo o cenário que envolve a empresa, este 

seria o microambiente³ no qual ela está inserida.  

________________________ 

³ Segundo Pinho (1996), o microambiente envolve todos os operadores do mercado: fornecedor, 
intermediários, concorrência, clientela e a própria empresa, verificando se há uma organização interna.  

 



Os fornecedores, que de certa forma representam uma extensão da empresa, são 

criteriosamente escolhidos, seguindo padrões de  qualidade e responsabilidade. Estes 

podem ser tanto de capital, quanto de materiais (área de suprimentos e compras) e de 

mão-de-obra (área de pessoal). Os seus intermediários são todas as organizações que 

ajudam a CVI a produzir e distribuir seus produtos para os compradores finais, como 

bancos, agências de publicidade e propaganda, entre outros. Já, como seus concorrentes,  

são considerados diretos todas as indústrias e/ou distribuidores de bebidas que atuam na 

metade Sul. A principal concorrente da CVI é a Ambev, empresa esta localizada em 

Porto Alegre que se assemelha em preço e distribuição de bebidas. Como concorrentes 

indiretos, são consideradas outras organizações que oferecem diversificados tipos de 

bebidas, e toma parte de seus clientes, como a empresa Raízes, localizada também na 

cidade de Santa Maria e que fabrica e vende chás, em latas.  

O público consumidor da empresa CVI não são os consumidores finais e sim, 

consumidores intermediários que são os pontos de venda (mercados, restaurantes, 

lancherias, padarias, lojas de conveniência, entre outros) e distribuidores, uma vez que a 

Companhia Vontobel de Investimentos não vende diretamente à pessoas físicas, exceto 

para funcionários.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.2 CVI - Planejando, agindo e conquistando 

 

De acordo com as normas da empresa, destaca-se na CVI a clareza e 

transparência em seus negócios, revelando, por meio de balanços comerciais que são 

abertos aos interessados, o compromisso que obteve com a sociedade, suas conquistas e 

ações. Diante do conhecimento deste balanço comercial, é possível verificar que, por 

mais que a empresa Companhia Vontobel de Investimentos tenha por trás de seu nome a 

marca mais lucrativa do mercado mundial – Coca-Cola, segundo pesquisa publicada na 

revista Veja (edição especial - maio de 2005), a empresa santamariense preocupa-se em 

agregar a seu nome a credibilidade já "carregada" pelas marcas com que trabalha (Coca-

Cola, Kaiser e Fonte Ijuí). No entanto, independente disto, é de vital importância e 

destaque do diretor presidente da CVI, Emerson Vontobel, que se elabore e execute 

ações na sociedade, uma vez que, mesmo que isso não acarrete em um maior consumo 

dos produtos da CVI, melhora a vida da população de Santa Maria e região e, 

consequentemente, aumenta o poder de compra e consumo dos mesmos.      

Como forma da empresa manter contato com seus clientes, existe um canal: 

SAC – sistema de atendimento ao consumidor, para informações, sugestões, 

reclamações ou solicitação. Para esse meio de contato com os consumidores ocorrer de 

maneira eficaz, há na empresa uma equipe qualificada, treinada para este fim, atendendo 

as necessidades dos clientes.  

Outro meio de aproximar a CVI de seus clientes, é a prática de pesquisa de 

Satisfação do Cliente. Esta é realizada duas vezes ao ano para medir o grau de satisfação 

em relação a empresa. Para a realização desta pesquisa, os clientes são agrupados e 

classificados conforme regras estabelecidas pela CCIL, onde, por meio deste processo, 

são selecionadas as estratégias de preços e promoções.  

Com essas pesquisas a empresa perceberá quais os pontos que não estão 

satisfazendo seu público consumidor e assim, desenvolver ações para solucioná-los.  

Comprovando que a cada ano a empresa vem se superando nesses objetivos, o 

ano de 2005 marcou o seu comprometimento com a comunidade, através de diversos 

tipos de ações em favor da comunidade e região:  

- Campanha do Material Escolar, onde foram doados kits escolares às crianças carentes 

da cidade de Santa Maria;  

- Campanha do Agasalho, arrecadando 3,4 mil peças de roupas doadas à famílias de 

baixa renda;  



- Caravana de Natal, que arrecadou no ano de 2005, 1.261 Kg de alimentos que foram 

distribuídos para organizações assistenciais e famílias carentes;  

 - Programa CVI Social, com conta com uma sede especializada nessas ações de cunho 

social desde 2003 e com intuito de perdurar por vários anos;  

- Projeto Escolas de Informática e Cidadania, buscando a inclusão social, tendo a 

informática como instrumento. Para esta ação, já foram instalados laboratórios de 

informática na Escola Municipal Deolinda Barufaldi, em Ijuí, e no CAIC - Centro de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, em Santa Maria. No ano de 2005, o 

Instituto Harmonia, localizado na periferia oeste de Santa Maria, formou 95 alunos;  

- Ação Parceiros Voluntários, uma organização não-governamental iniciada em 2001 e 

que, no município de Santa Maria, possui 800 voluntários que desenvolvem atividades 

visando melhoria de qualidade de vida, no estado do Rio Grande do Sul;  

- No mesmo ano de 2005 a CVI colaborou para a restauração do local que hoje é o 

Centro de Desenvolvimento Empresarial, sede da Ajesm – Associação dos Jovens 

Empresários de Santa Maria. O centro dispõe de salas de reuniões, auditório, biblioteca 

e auditório.  

- Projeto Junior Achievement, que oportuniza à estudantes um maior contato com 

conteúdos sobre o empreendedorismo, assim, compreendendo a importância das 

empresas na comunidade. Este programa que conta com o apoio da CVI criou em 2005 

nove miniempresas. 

 Outras ações de grandes significâncias realizadas pela CVI Refrigerantes, são 

ações que valorizem a cultura, como:  

- patrocinadora da Feisma 2005, incentivando a Multifeira de Santa Maria, 

promovendo o desenvolvimento regional;  

- Apoio a espetáculos teatrais, como a peça "Resumo da Ópera" e "Um dia vermelho" 

que foram prestigiadas em Santa Maria por mais de 2.800 pessoas, no ano de 2005;  

- Apoio ao Centro Histórico Coronel Pilar: uma vez que Santa Maria é uma cidade com 

tradição militar, a CVI contribuiu para modernização e organização do Centro 

Histórico, que é composto pelo museu, o arquivo central e a biblioteca de apoio, com 

intuito de dispor  às pessoas a oportunidade de conhecer mais a história da cidade;  

- Museu treze de Maio: com o objetivo de preservar e promover a cultura africana e a 

afro-brasileira em Santa Maria, em 2005, a CVI Refrigerantes incentivou o projeto de 

reforma do telhado do prédio do museu que havia sido construído em 19903 e estava 

comprometido;  



- 11ª Jornada Nacional da Literatura: essa jornada é promovida pela Universidade de 

Passo Fundo há 25 anos e é reconhecida internacionalmente. Com intuito de incentivar a 

cultura, a CVI Refrigerantes investe nesse evento cultural e educacional que, na sua 

edição em 2005, contou com aproximadamente 27.415 mil pessoas;  

 Além dessas ações, outros investimentos à favor da cultura são realizados pela 

CVI Refrigerantes, como exemplo o apoio ao "4º Minuano da Canção Nativa", projeto 

"Parceria Amigos do Nonoai", campanha "Criança quer futuro, não quer esmola" e 

apoio mensal à "Assistência Social Diocesana Leão XIII".       

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. METODOLOGIA 

 

 Mediante objetivos estabelecidos no projeto do trabalho final de graduação, 

definiu-se a metodologia de pesquisa a ser seguida. A natureza da pesquisa é do tipo 

qualitativa, que é caracterizada por não utilizar instrumentos estatísticos, mas analisar e 

compreender profundamente o fenômeno e a interação de variáveis.  A linha de 

pesquisa abordada estabeleceu um resgate histórico sobre o comportamento do 

consumidor e suas mutações nos últimos anos, verificando como a CVI Refrigerantes 

Ltda reagiu a essas mudanças e o impacto das mesmas no andamento da empresa. Para 

tanto, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica que refere-se a área de 

comportamento do consumidor, para obter informações detalhadas sobre o tema 

abordado.  

Dando segmento a pesquisa, o método de abordagem a ser utilizado será 

exploratório descritivo, pois a pesquisa exploratória:  

 

  ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. (...) 
busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais 
claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa. (Beuren, 
2003, p. 80).     

 

 Entende-se por estudos exploratórios, aqueles que, segundo Cervo e Bervian 

(apud Beuren, 2004, p.49). “não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho, 

restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado 

assunto de estudo”.  

Enquanto o método de pesquisa descritiva relaciona fatos, observando e 

analisando, sem manipulá-los. Para Gil (apud Beuren, 2003, p. 81), "a pesquisa 

descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis".   

 Em um segundo momento foi realizado uma visita à empresa CVI Refrigerantes 

Ltda para coleta de dados da empresa por meio da aplicação de um questionário 

aplicado ao representante da empresa, Emerson Vontobel, a Fabiane Sgorla, funcionária 

da CVI Social e Leiandra Felipetto, coordenadora de marketing. A escolha por 

entrevistar estas pessoas, foi devido às tarefas que executam dentro da empresa CVI e, 

portanto, tinham conhecimento das informações que necessitava para desenvolvimento 

da pesquisa. A técnica de questionário representa:  



uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo como objetivo o 
conhecimento de suas opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas. (GIL apud BEUREN, 2003, p. 130).   

  

 Para Beuren (2003), o questionário deve ser claro e motivar o informante a 

respondê-lo, ressaltando a importância e necessidade das suas respostas.  

 Inicialmente o questionário foi enviado por email aos entrevistados, de modo 

que estes pudessem ter conhecimento das perguntas que seriam feitas. Após dez dias, 

foi marcada uma entrevista pessoalmente com o diretor presidente e a funcionária da 

CVI Social para obtenção das respostas. A entrevista realizada com Emerson Vontobel 

e Fabiane Sgorla ocorreu no escritório da empresa, no centro de Santa Maria. Foi 

aplicada uma entrevista pessoal baseada em questionário com perguntas abertas. Já a 

obtenção das respostas as 13 perguntas abertas semi-estruturadas feitas à coordenadora 

de marketing da CVI, Leiandra Felipetto, foram recebidas por email.  

 Com as respostas e material da empresa coletados, a última etapa da pesquisa 

compreendeu a análise dos dados de modo a obter as informações pertinentes ao objeto 

a ser pesquisado.       

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Em relação a pesquisa aplicada ao diretor presidente da empresa CVI – 

Companhia Vontobel de Investimentos, Emerson Vontobel, foram detectados pontos 

relevantes que comprovam a elevação da empresa ao título de grande representatividade 

na cidade de Santa Maria. Foram coletadas informações a respeito do seu Programa CVI 

Social. Este, partiu da idéia dos gestores da empresa, com intuito de compartilhar com a 

comunidade o momento que a CVI comemorava seus 25 anos em Santa Maria, no ano 

de 2002.  

 O CVI Social nasceu com o objetivo de valorizar, certificar e premiar as 

organizações que buscam a transparência de sua gestão, que aplicam técnicas contábeis 

e apresentam a documentação de acordo com as leis vigentes. Porém, já na sua primeira 

edição, em 2003, percebeu-se que muitas organizações enfrentavam dificuldades de 

gestão, portanto, o foco do programa passou a ser a certificação das organizações 

sociais, dentro dos padrões legais, para aquelas que já tinham sua gestão estruturada e a 

capacitação para as organizações que ainda estariam se estruturando.  

 Para tanto, a primeira edição contou com a participação de 43 organizações 

sociais de Santa Maria, onde 16 delas receberam o certificado e do Selo CVI Social – 

clareza de visão em investimento social. Com isso, o programa que deveria perdurar 

durante o ano de 2003 somente, resolveu estender-se por mais anos, devido seus 

grandes resultados positivos e acabou tornando-se um departamento próprio dentro da 

CVI.  

 Ainda  na primeira edição do programa, além das empresas buscarem a 

certificação, as organizações participaram ativamente da "Gincana dos Selinhos CVI 

Social", onde por meio do recolhimento de selos encartados no jornal A Razão que 

valiam pontos para as organizações integrantes do programa. Ao final da gincana, foram 

arrecadados mais de 240 mil selinhos e 4 entidades credenciadas foram beneficiadas 

com um total de R$ 25 mil. Nesta primeira edição, o programa contou como parceiros a 

Associação dos Profissionais de Contabilidade de Santa Maria, Sindicato dos 

Contabilistas de Santa Maria, Jornal A Razão, Perfectum Auditoria e Usina Bigger.  

 Após todo o sucesso do programa no seu ano inaugural, o ano de 2004 contou 

com uma maior mobilização da comunidade em torno da consciência social. Neste ano, 

a CVI recebeu inscrições de 41 organizações, sendo que 15 delas foram certificadas. 

Nesta segunda edição, também se mantiveram a gincana dos selinhos, a doação de R$ 



25 mil e as organizações ainda tiveram a oportunidade de participar de palestras acerca 

do terceiro setor. E ainda, para aprimorar o programa, mais empresas integram-se a ele: 

Banco Santander, SESI, Vigésimo Quarto Grupo de Escoteiros do Socepe e SESC.  

 Na terceira edição do CVI Social, as organizações integrantes do Programa 

tiveram a oportunidade de participar da Gincana e de qualificar sua gestão por meio do 

curso de Capacitação para Gestores Sociais. A gincana proporcionou para 6 das 

organizações sociais integrantes certificadas R$ 30 mil, que foram as que mais 

arrecadaram embalagens recicladas de bebidas. Nesta edição, 39 organizações 

participaram sendo que 17 delas foram certificadas.  

 A sua edição de 2006, a quarta edição, é a que apresentou os resultados mais 

surpreendentes. Ao todo foram 57 organizações inscritas, 22 delas foram certificadas, 

houveram 96 pessoas participantes do Curso de Certificação CVI Social, 40 

participantes no curso de Capacitação para Gestores Sociais além de 20 projetos sociais 

elaborados de acordo com a Lei da Solidariedade. Nesta edição, ingressou-se como 

parceiro o SENAC, Parceiros Voluntários e Hotéis Morotin. Uma das novidades que 

mais chamou a atenção é a oficina de projetos sociais para capacitar as organizações a 

buscarem recursos federais, elas foram preparadas para organizarem sua documentação 

e estar cientes do que é necessário para buscar recursos públicos ou privados. Neste 

processo, tem sido de vital importância a participação dos contabilistas, pois eles 

avaliam a documentação para a certificação do CVI Social e isso ajuda na gestão e no 

planejamento das organizações. Os contabilistas fazem o papel de controller, que 

informa as instituições e lhes dão sugestões para a tomada de decisão no dia-a-dia e no 

planejamento.        

 Segundo Fabiane Sgorla, responsável pelo departamento da CVI Social, o 

programa CVI Social é uma idéia que partiu dos gestores da empresas, como forma de 

contribuir com a melhoria de vida da comunidade de Santa Maria, além do que, ações 

sociais são vistas de forma positiva pelas pessoas em geral e, quanto mais qualidade de 

vida as pessoas têm, mais poder de compra elas terão. Nos últimos anos, foi possível 

verificar um aumento significativo de ações de cunho social realizadas pela CVI, fator 

esse devido a grande participação da comunidade.   

   Quanto às campanhas publicitárias da CVI Refrigerantes, elas já vêm prontas, 

são em nível nacional, uma vez que devem seguir as campanhas da Coca-cola e da 

Kaiser. Assim como os comerciais de televisão e outras mídias já são previamente 

definidas pela agência responsável pela conta da Coca-cola. Nenhuma dessas decisões 



passa pelo departamento de marketing da CVI, a função da empresa é encaminhar as 

campanhas para veiculação. No entanto, a CVI pode realizar algumas ações sem o 

consentimento da matriz, como uma ação recente realizada por ela, que foi o patrocínio 

de algumas palmeiras que foram plantadas no centro da Avenida Medianeira de Santa 

Maria. Esta ação partiu da iniciativa da CACISM, a qual pretende deixar a cidade mais 

bonita, valorizando a natureza. As empresas interessadas investem certa quantia para 

que a CACISM coloque uma sinalização da empresa responsável pela palmeira e cuida 

da mesma por um período de 1 ano e 6 meses.   

 Para tanto, uma vez que a CVI não tem autonomia para veicular na mídia uma 

campanha realizada por ela, para vender seus produtos, a empresa destina a maioria de 

suas campanhas em favor da preservação do meio ambiente. A CVI Refrigerantes e a 

Fonte Ijuí demonstram-se engajadas com o desenvolvimento sustentável e conservação 

do meio ambiente. Neste sentido, as duas empresas praticam ativamente a coleta 

seletiva do lixo, desenvolvendo a conscientização da necessidade da coleta seletiva 

tanto na empresa, com pontos para coleta seletiva, como também nas próprias casas de 

seus colaboradores. Outras medidas realizadas pelas empresas é o projeto "Preservação 

da área verde", onde próximo ao Rio Ijuí, a Fonte Ijuí, investe em conservação, 

reflorestamento e limpeza, contemplando um parque composto por diversas árvores 

nativas e frutíferas e recebe diariamente visitantes para desfrutarem do espaço verde.  

 Outras preocupações da CVI Refrigerantes e da Fonte Ijuí que são convertidas 

em campanhas são em relação a sensibilização das pessoas quanto a importância da 

preservação do meio ambiente. Desde 2002 a CVI Refrigerantes promove atividades 

com os colaborados e a comunidade para estimular essa conscientização. Em 2005, 

ocorreu a Blitz do Meio Ambiente e a 3ª Semana do Meio Ambiente. Outra campanha 

foi o "Mutirão da Consciência Ambiental", onde em parceria com a Escola Marista de 

Ensino Fundamental de Santa Marta, a CVI Refrigerantes realizou o IV Mutirão, para 

mostrar à comunidade da Nova Santa Marta, em Santa Maria, da importância da 

limpeza e preservação do meio ambiente. Este evento envolveu mais de 800 pessoas que 

recolheram 1.440 Kg de lixo.      

 A CVI Refrigerantes também incentiva a participação da comunidade no 

programa “Reciclou, Ganhou”, onde as pessoas trocam embalagens recicláveis de PET 

e lata de alumínio, por produtos Coca-Cola. No ano de 2005 foram arrecadadas 628.365 

unidades de PET e 657.009 unidades de latinhas.   



 Outra questão levantada na pesquisa foi em relação ao planejamento estratégico 

da CVI. Uma empresa de grande porte que cuida da distribuição de produtos 

mundialmente conhecidos, deve-se ter preocupação com sua estrutura, ações, 

funcionários capacitados e fornecedores preparados. Para isso, o planejamento 

estratégico da CVI se cunha por parte dos diretores e seus conselheiros. A elaboração do 

planejamento ocorre de 10 em 10 anos, no entanto, as revisões ocorrem em períodos 

mais curtos, sempre que necessário. No novo planejamento estratégico da empresa está 

em destaque a valorização com o social e com as pessoas, além de procurar reter 

talentos para dentro da empresa ou estimular os funcionários a especializar-se.   

 O departamento de marketing da CVI conta com 8 funcionários. Esse 

departamento tem duas funções: são responsáveis por informações de marketing, como 

volume de vendas, distribuição, share, análise dos concorrentes e pesquisas de mercado 

e por atividades de marketing como promoções, lançamento de novos produtos e de 

novas campanhas, ações de sampling e divulgação dos produtos em eventos e controle 

do orçamento de despesas de marketing.   

 Na pesquisa também foi questionada a relação empresa x funcionários. Foi 

detectado que o comprometimento com o público interno é fator imprescindível na 

Companhia Vontobel de Investimentos. Para garantir a satisfação dos mesmos na 

realização do seu trabalho são feitas pesquisas para detectar sua opinião em relação ao 

seu salário, sua atividade dentro da empresa e o ambiente interno, chamada de 

"termômetro". Atualmente esta pesquisa está sendo realizada na empresa, mas os 

resultados ainda não foram cruzados. Para desenvolver essas pesquisas há duas pessoas 

responsáveis por desenvolvê-las e aplicá-las, além de estagiárias em psicologia. Essas 

pesquisas são geralmente aplicadas anualmente e posteriormente as respostas são 

discutidas em forma de relatórios entre a gerência e os responsáveis pela sua 

formulação.       

 Outras medidas para estreitar os laços dos funcionários com a empresa são a 

disponibilização de assistência médica e odontológica para atender aos colaboradores e 

familiares. No ano de 2005 houve 956 consultas médicas e 930 consultas odontológicas 

na CVI Refrigerantes e, na Fonte Ijuí, houve 280 consultas médicas e 160 consultas 

odontológicas. Para os funcionários e seus familiares têm convênio com a Unimed, 

garantindo descontos para consultas. O público interno tem direito a acompanhamento 

psicológico por parte dos estagiários de psicologia, para garantir o bem estar dos 

mesmos e dos seus familiares. Todos os funcionários da CVI Refrigerantes e Fonte Ijuí 



têm estímulo a participarem de palestras e treinamentos, visando qualificação, 

motivação e desenvolvimento pessoal e profissional. Com intuito de qualificá-los, a 

empresa oferece incentivo para realização de curso de idiomas, supletivos, informática, 

graduação, pós-graduação e outros. E, para garantir uma alimentação saudável para seu 

público interno, a CVI Refrigerantes buscou parceria da empresa Puras do Brasil, para 

oferecer uma alimentação ideal servida no refeitório da empresa.  

 Além disso, para integrar os funcionários e motivá-los, os eventos tradicionais 

como Final de ano, 1º de Maio (dia do trabalhador), Páscoa, são comemorados com 

eventos festivos.   

 Quando questionada a coordenadora de atividades de marketing, Leiandra 

Felipetto, quanto ao consumidor atual, ela o define como mais exigente e que dispõe de 

muita informação, não aceitando somente um produto de qualidade, tendo que ter algo a 

mais que traga valor para o consumidor. Segundo Leiandra Felipetto (2006),  

 

o consumidor de hoje é diferente do consumidor de alguns anos atrás devido 
a fácil acesso que os consumidores têm a qualquer tipo de produto e/ou 
serviço e também pela variada gama de informações que os clientes têm a se 
dispor e benefícios no momento da compra. Como existe muita concorrência 
e empresas com produtos similares no mercado, o consumidor tem maior 
poder de barganha hoje do que há alguns anos, devido principalmente à 
globalização.      

 

 Com isso, fica evidente que o consumidor atual é diferente de antigamente, e 

isso acarreta em mudanças nas empresas para adequar-se às necessidades dos 

consumidores, visando clientes mais satisfeitos, fiéis e lucros à empresa.  

 Mesmo empresas reconhecidas mundialmente e de credibilidade no mercado, 

necessitam estarem alertas as alterações dos hábitos dos consumidores, pois isso poderá 

acarretar em estratégias para conquistar ainda mais o público consumidor. Como 

exemplo, a Coca-Cola, com intuito de facilitar para o consumidor, criou novas 

embalagens de refrigerantes Coca-Cola. Se antes somente era possível comprar 

embalagens de 2 litros, hoje se encontra embalagens de 1,25 e 1,75 litros em garrafas 

plásticas. Isso facilita para as pessoas que compram refrigerantes para beber em casa e 

após abertas as embalagens, o gás acaba saindo e, portanto, o tempo de vida útil do 

refrigerante é comprometido.      

  

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das mutações apresentadas e enfatizadas pelos consumidores nos últimos 

anos, nota-se que todos os setores são influenciados por essas mudanças. As empresas 

responsáveis pela fabricação, embalagem e/ou distribuição de produtos têm que se 

preocupar em cumprir suas atividades visando qualidade e responsabilidade no 

cumprimento de suas tarefas, tendo em vista que os consumidores agregam valor às 

marcas que executam com eficácia suas atividades. O mesmo ocorre com relação à 

valorização dos consumidores. As empresas devem ter em mente que a realização de 

atividades que buscam valorizar o seu público consumidor e o ambiente em que estão 

inseridas, trará benefícios a elas.  Para isso, deve-se conhecer o ambiente, os problemas 

enfrentados pela comunidade e alternativas para contribuir com a mesma, de forma 

solidária e responsável. Todas as ações são voltadas para melhorar a qualidade de vida 

da comunidade e posteriormente aumentar o poder de compra dos indivíduos.   

 No entanto, nesta incessante busca por conhecer o consumidor a quem se quer 

conquistar, muitos são os fatores envolvidos e constantes são as mudanças ocorridas nos 

cenários que acabam influenciando as decisões de compra de cada receptor. As 

empresas preparadas para atrair os consumidores, fazendo-os comprar seus produtos, 

são aquelas que se preocupam com as mudanças ocorridas nos cenários e como elas são 

encaradas pelos clientes. Muitas empresas têm consciência que o consumidor de hoje é 

repleto de influências e indecisões. São mais criteriosos, informados e exigentes.   

 Dentre as empresas preparadas para encarar esse "novo consumidor", a 

Companhia Vontobel de Investimentos destaca-se no mercado de Santa Maria e região 

não somente por ser uma empresa do grupo Coca-Cola, mas também por reconhecer que 

o consumidor valoriza uma empresa de credibilidade no mercado mundial mas, 

principalmente, uma empresa que demonstre preocupação com a comunidade, com a 

ambiente em que está inserido e com as pessoas que consomem seus produtos. Sabendo 

disso, as ações de cunho social e ambiental realizadas pela empresa, aumentaram 

consideravelmente.  

 É importante ressaltar a preocupação da empresa com seu público interno, pois 

ela é conhecedora de que um funcionário satisfeito representa maior produtividade e 

maior qualidade nas funções que executa. Além do que, poderão servir como 

divulgadores da empresa e seus produtos, formando um elo entre a empresa e a 

comunidade onde estão inseridos.   



 Percebe-se, finalmente, que a CVI é uma empresa que tem modificado sua 

estrutura, planejamento estratégico e ações de marketing. Buscou transparência social 

na comunidade, demonstrando preocupação com a melhoria da mesma e com a 

qualidade de vida de seus funcionários. Isso tudo fez com que a empresa desse um 

grande salto em qualidade e produtividade, tornando-se uma das maiores empresas da 

região sul do país.  
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7. ANEXOS 

 

 
Anexo 1. E-mail destinado à Emerson Vontobel.   
 
 
 
 
 Venho, por meio deste, apresentar a pesquisa que estou desenvolvendo, motivo pelo 

qual estabeleço este contato. Sou acadêmica do oitavo semestre do curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda, do Centro Universitário Franciscano e, como método de 

avaliação final de conclusão do curso, estou desenvolvendo esta monografia. Minha proposta de 

estudo é detectar as mudanças ocorridas no comportamento do consumidor nos últimos anos e 

verificar como essas foram recebidas pela CVI Refrigerantes Ltda e que ações (se houveram) 

foram tomadas pela empresa (principalmente àquelas relacionadas a comunicação) para 

adequar-se ao perfil do consumidor atual.  

 Com o intuito de obter as informações necessárias para a análise proposta neste 

trabalho, foi formulado o questionário que segue (o qual apresenta perguntas que poderão ser 

respondidas livremente, acrescentando itens se assim forem necessários). 

 Desde já, coloco-me a inteira disposição para maiores informações e agradeço sua 

atenção e compreensão.  

 

 Atenciosamente,  

 

 Fernanda Meneghetti 

 

Contato: (55) 3226.1591 –  8115.7663   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 2. Questionário aplicado na empresa CVI Refrigerantes Ltda.  
 
 
 

Questionário: 

 

I.  Sobre a CVI Social:  

 
1. Como surgiu a idéia, de quem partiu a idéia da criação de um departamento responsável 
por ações sociais?  
 
2. Por que surgiu a necessidade da criação deste departamento? 
 

 

I.  Sobre Pesquisas:  

 

1. A CVI realiza algum tipo de pesquisa com fornecedores, intermediários e/ou 

funcionários?   

(   ) Sim               (   ) Não      

Com quem?  (   ) fornecedores       (   )intermediários        (   )funcionários 

 

2. Com que freqüência elas são realizadas? 

(   ) mensal    (   ) semestral    (   )anual       (   ) de 2 em 2 anos    (   ) a cada 5 anos ou mais 

 

3. Como elas são aplicadas (questionários, entrevistas, grupos de discussão) e quem as 

aplica?  

 

4. Qual o objetivo de realizar essa(s) pesquisa(s)?  

 

II.  Quanto aos funcionários:  

 

1. Existe algum método (ação) aplicado na CVI para estreitar os laços entre a empresa e 

seus funcionários? Como por exemplo: eventos, promoções, descontos, psicólogo dentro da 

empresa para atender funcionários, cartão de aniversário, entre outros.  

(   ) sim      (   ) não 

 

2. Se existe, há quanto tempo isso ocorre? Quem é responsável por isso?  

 



III.  Sobre as ações da CVI Refrigerantes Ltda:  

 

1. Qual a sua percepção a respeito do comportamento do consumidor, você acredita que 

este vem apresentando mudanças significativas, em relação ao hábito de compra, 

preferências, exigências, entre outras?  

  

2. Algum departamento da empresa foi criado em função da necessidade de atender as 

"exigências" deste novo consumidor? Quando e como ocorreu?  

 

3. Você nota alguma mudança significativa nas campanhas e ações da empresa nos 

últimos anos que atribua às mudanças dos consumidores?   

 

4. Tendo em vista os novos produtos Coca-cola que estão sendo lançados, você acredita 

que estes estão surgindo como forma de atender necessidades dos consumidores atuais 

ou apenas como forma de procurar novos segmentos de mercado? 

 

5. Como empresário, qual a sua visão quanto as mudanças do comportamento do 

consumidor?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.  Agência O GLOBO – publicado no site da CVI Refrigerantes Ltda - 04 de 

outubro de 2006.  

 
 

Anúncios de refrigerantes passam a trazer mensagens sobre saúde  
 

 Iniciativa partiu das próprias empresas do segmento de bebidas não alcoólicas 

 

 Os alertas à saúde que hoje aparecem em anúncios de bebida e cigarro ganharam agora 

uma nova versão no Brasil, desta vez dos supostamente inofensivos refrigerantes. A exemplo 

das tarjas "Beba moderadamente" e "Fumar faz mal à saúde", campanhas de refrigerantes no 

país terão mensagens a favor de uma vida mais saudável e contra a obesidade. 

 

 Na campanha mundial que a Coca-Cola lança no Brasil amanhã, por exemplo, os 

consumidores poderão notar a inserção de uma tarja com os dizeres "Faça exercícios 

regularmente". Ao contrário dos anúncios de cigarro e bebida, em que o governo determinou o 

uso da advertência, essa iniciativa partiu das próprias empresas de refrigerantes. 

 

 Foi uma ação estruturada dentro da Associação Brasileira das Indústrias de 

Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir) – conta o diretor de comunicação da Coca-

Cola, Marco Coelho. Além de reagir a uma preocupação cada vez maior dos consumidores com 

práticas alimentares saudáveis, a medida das empresas de refrigerantes – criticadas por serem 

desencadeadoras de obesidade e diabetes – também embute um interesse comercial. 

 

– Queremos consumidores saudáveis, que possam continuar a comprar nossos produtos. Se eles 

ficam doentes e param de consumir, nós quebramos – diz o presidente da Abir, Hoche 

Pulcherio. 

 

 Outra empresa que aderiu à idéia foi a Ambev, que junto com a Coca-Cola chega a 

quase 80% do mercado, segundo a Abir. As embalagens e anúncios de refrigerante da empresa 

trazem a mensagem "Vida saudável. Pratique". 

 

– O estímulo a uma vida saudável está crescendo na indústria alimentícia em geral. A tendência 

é que exemplos como esse sejam mais freqüêntes, não só entre as empresas de refrigerantes – 

diz Pulcherio. 

 



Anexo 4. Logomarca CVI Refrigerantes Ltda  e CVI Social  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


