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RESUMO 
 
Este estudo teve por objetivo geral encontrar uma resposta para esta questão: o consumidor 
decide pela tradição ou pela novidade? Para tanto, verificou-se de que forma a publicidade 
das marcas BomBril e Assolan são assimiladas por consumidoras santa-marienses e se existe 
preferência por alguma marca específica do produto lã de aço. A metodologia aqui adotada 
corresponde a uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando-se como instrumento de 
coleta de dados, questionário e entrevista do tipo estruturada. Como resultante, constatou-se 
que as consumidoras tendem a ser fiel à marca já conhecida e que a maioria delas julga a lã de 
aço da marca BomBril melhor do que a sua maior concorrente, a Assolan. Por fim, concluiu-
se a marca BomBril, líder no segmento lã de aço desde seu surgimento, continua forte, 
mantendo a preferência das mulheres que compunham a amostra, mesmo com as fortes 
investidas de sua principal concorrente Assolan. 
 
Palavras-chave: Publicidade. Fidelidade. Consumidor. BomBril. Assolan. 
 

 

ABSTRACT  
 
This study aimed to find a general answer to this question: The consumer decides by tradition 
or the novelty? For both, there was how the advertising of brands BomBril and Assolan are 
assimilated by consumers holy from Santa Maria-RS if there is preference for any particular 
brand of steel wool product. The methodology adopted here is a search with a qualitative 
approach, using as a tool for data collection, questionnaire and interview-type structure. As a 
result, it was found that consumers tend to be faithful to the brand already known and that 
most of them believes the steel wool BomBril better than its biggest competitor, Assolan. 
Finally, it was the mark BomBril, leader of steel wool in the segment since its emergence, 
remains strong, keeping the preference of women that made up the sample, even with the 
strong vested with its main competitor Assolan. 
 
Keywords: Advertising. Loyalty. Consumer. BomBril. Assolan. 
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INTRODUÇÃO   

  

No início das relações comerciais, entre produtos e consumidores existiam poucos 

produtos de consumo doméstico com a mesma finalidade e, conseqüentemente, um número 

reduzido de marcas, o que permitia que marcas e produtos fossem facilmente reconhecidos 

pelo consumidor. Mas, atualmente, a realidade é outra: se sairmos pela rua, detectamos uma 

gama muito grande de marcas e produtos destinados aos mais diferentes públicos e, muitas 

vezes, até ao mesmo público, o que configura uma situação de concorrência direta entre estes. 

Então, surge a questão: o consumidor decide pela tradição ou pela novidade? 

É neste contexto que a publicidade se torna indispensável na relação marca com o 

consumidor, pois esta permite que a marca e o produto se tornem conhecidos do público, bem 

como os diferencia dos seus concorrentes através de estratégias que visam atribuir a estes 

valores tangíveis e intangíveis, procurando a identificação dos mesmos com seu público-alvo 

e buscando sua preferência de compra. 

Tomando como ponto de partida essas considerações, o objeto de estudo do presente 

trabalho é a possibilidade de o produto esponja de aço da marca BomBril ter a preferência do 

consumidor por ser este o produto pioneiro no mercado e desde seu lançamento ser líder de 

vendas no segmento. Este é um fato não tão comum, já que o que ocorre com maior 

freqüência no mundo atual são marcas novas entrando com força e conquistando a preferência 

dos consumidores frente a marcas pioneiras.  

A partir do surgimento de uma marca do mesmo segmento e forte concorrente, a 

Assolan, se tornou possível questionar a preferência ou não pelo produto esponja de aço da 

BomBril, visto que, nos últimos anos, a concorrência se manteve acirrada, fazendo com que o 

consumidor possa vir a gostar disso, pelo simples fato de que ele pode obter um produto de 

mesma qualidade que outro, por um preço mais acessível, procurando assim tirar vantagem 

nesta escolha. 

Portanto, este estudo pretende verificar as apropriações que consumidoras santa-

marienses fazem da marca BomBril, uma vez que esta disputa, agora, o mesmo público-alvo, 

com a marca Assolan.  

Um fator importante para a escolha do tema é a relevância do mesmo para a área de 

publicidade, pois na medida em que marcas fortes disputam a preferência do mesmo público-

alvo, as ações publicitárias se tornam indispensáveis para promover a diferenciação entre 

marcas e produtos dos mesmos segmentos, bem como, posicioná-los da melhor forma. Para 

que este posicionamento seja eficaz, a empresa precisa conhecer o consumidor em potencial, 
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aproximando-se ao máximo daquilo que este espera ou deseja de seu produto ou marca, 

familiarizando-o e, por conseqüência, buscando manter a preferência do mesmo. 

Portanto, a motivação pessoal para a escolha do presente tema foi justamente a disputa 

entre as marcas BomBril e Assolan, visto que o produto esponja de aço da marca BomBril 

pela primeira vez encontra uma concorrente à altura, pois a marca Assolan investe fortemente 

em propaganda e vem aumentando significativamente as vendas do produto esponja de aço. 

Sendo assim, este estudo se propôs a verificar junto a consumidoras santa-marienses 

se existe preferência de marca na escolha do produto esponja de aço, e o porquê desta 

preferência. Para isso, seu primeiro capítulo aborda a marca e publicidade, mostrando que 

juntas elas se tornam grandes aliadas para a conquista de mercado; o segundo capítulo 

discorre a cerca do comportamento do consumidor, bem como suas particularidades; já o 

terceiro capítulo trata da história e das estratégias mercadológicas das marcas BomBril e 

Assolan. 
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1   MARCA E PUBLICIDADE: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA  

 

1.1 FUNÇÕES E EVOLUÇÃO DA MARCA 

 

Há séculos as marcas sempre têm um papel importante na vida das pessoas, pois elas 

identificam e diferenciam os diversos produtos consumidos durante toda a sua existência, 

algumas delas inclusive se transformaram, no Brasil, em sinônimos de produtos, como é o 

caso da lâmina de aço Gillete, das geladeiras Frigidaire, das esponjas de aço BomBril. 

Segundo Pinho (1996), as marcas têm como função identificar os produtos e serviços, 

diferenciando-os daqueles produzidos pela concorrência. A aplicação mais extensiva das 

técnicas de marketing e seu recente desenvolvimento aumentaram a complexidade do papel 

das marcas. Tanto a função destas como o papel que prestam atualmente nas organizações 

comerciais, podem ser mais bem compreendidos por uma análise das suas origens e pelo 

exame das principais funções nas quais as marcas já vêm cumprindo no contexto do 

marketing moderno. 

Segundo o autor (1996), na mais remota Antigüidade, as maneiras de promover as 

mercadorias eram variadas, tais como o uso de sinetes, símbolos, selos, siglas, utilizando-os 

como um identificador de animais (marcas que serviam para diferenciar um rebanho e seu 

respectivo proprietário), armas e utensílios. Um exemplo citado pelo autor é 

 

o uso da pintura pelas populações analfabetas da época, o que facilitava a 
identificação do comerciante e a mercadoria que o mesmo vendia, ou seja, os 
açougues romanos exibiam a figura da pata traseira do boi, os comerciantes de vinho 
exibiam na fachada do seu estabelecimento o desenho de uma ânfora, enquanto a 
figura de uma vaca indicava a existência de um estabelecimento comercial de 
laticínios em geral (PINHO, 1996, p. 11). 

 

Na Idade Média, porém, as corporações de ofício e mercadores adotaram o uso de 

marcas, visando o controle da qualidade e da quantidade da produção. As chamadas marcas 

de comércio (trademarks) viabilizavam a adoção de medidas tanto para o ajuste da produção 

quanto para a comercialização de determinados bens à demanda do mercado. Isso constituiu 

certa proteção para o comprador, que poderia identificar o produtor, resguardando-se da má 

qualidade que caracterizava grande parte das mercadorias da época. 

Já no século XI, surgiram, segundo Pinho (1996), as marcas individuais que se 

tornaram obrigatórias e adquiriram um sentido comercial, tendo como finalidade preservar o 

monopólio de corporações e identificar as falsificações dos próprios artesãos, cuja produção 
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não se encontrasse em acordo com as especificações técnicas da agremiação. 

O autor ressalta, portanto, que a marca era um elemento que estabelecia um vínculo 

entre o fabricante, sediado na cidade de origem do produto e, o consumidor, que estava em 

lugar distante. Por meio dela, o comprador podia reclamar quando a mercadoria não 

apresentasse as qualidades devidas e ainda tinha assegurado a garantia de qualidade do 

produto. Domingues afirma que  

 

com o passar dos tempos tais marcas individuais obrigatórias acabaram por se 
transformar em marcas que representavam a excelência e boa qualidade dos 
produtos com o que assumiram função tipicamente concorrencial, com os produtos 
aceitos e acreditados em função da marca que ostentavam, exatamente como ocorre 
nos tempos atuais (apud PINHO, 1996, p.12). 

 

No séc. XIX, o conceito de marca de comércio evoluiu para o de marca de indústria e 

de comércio, abrangendo também os produtos individuais. O surgimento desse tipo deve-se 

aos avanços da Revolução Industrial, que obrigava os fabricantes a assumirem cada vez mais 

funções mercantis que antes eram reservadas exclusivamente aos comerciantes. Na medida 

em que as mercadorias eram produzidas em larga escala, tornava-se necessário que novos 

mercados fossem conquistados para escoar esta produção para a população que aumentava 

rapidamente e foi assim que surgiram os primeiros cartazes publicitários e, como forma de 

divulgação, os catálogos, nos quais apareciam algumas marcas. Hoje, com a evolução dos 

meios de comunicação e as diversas opções de mídia que existem, o papel e os efeitos das 

marcas se intensificaram, tornando-a uma importante manifestação da economia 

contemporânea.  

 

1.2  CONCEITO DE MARCA 

 

As marcas estão em todos os lugares habitados onde há compra e venda de 

mercadorias. As pessoas dormem, acordam e passam o dia em contato com várias marcas. 

Desde o objeto mais insignificante, quanto o mais complexo possuem marca para sua 

identificação. Tanto na rua como em casa nós estamos cercados de marcas de vários formatos, 

cores e tamanhos com o objetivo de chamar a atenção para determinado produto, 

identificando-o para que o consumidor o reconheça na hora de comprar. 

Pinho (1996, p. 14) define marca como “um nome, termo, sinal, símbolo, ou desenho 

ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor 

ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. 
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Portanto a marca é indispensável na relação comercial entre vendedor e consumidor. O 

vendedor identifica os seus produtos com sua marca, enquanto o consumidor pode escolher na 

hora da compra a marca que mais se identifica. 

Ainda com relação à marca, ela pode ser definida, como qualquer símbolo, letra, ou 

palavra que identifique alguma coisa, ou seja, qualquer rótulo que envolva significados e 

associações. Na verdade a marca é a identidade de um produto e/ou serviço, pelo qual é 

possível mostrar a personalidade do mesmo através de vários elementos visuais, tais como: 

cores, forma, fontes, entre outros. O resultado da escolha desses elementos resulta na marca e, 

na medida em que as opções de escolhas se multiplicam para o consumidor, é a marca que irá 

diferenciar cada produto (KOTLER, 2003). 

O autor ainda afirma que o sucesso da marca pode ser constatado quando esta honra 

suas promessas sobre seus produtos ou serviços; desta forma, poderá conseguir preferência e 

fidelidade do público, fatores indispensáveis para que uma marca permaneça forte no 

mercado. A marca também pode ser o patrimônio mais valioso da empresa e, sozinha, pode 

valer mais do que todas as instalações e aparatos técnicos, ou seja, a marca tem valores 

intangíveis, imensuráveis, quando é forte. 

No mesmo sentido, David A. Aaker (1998) define marca como um nome ou símbolo, 

que tem como função a identificação de bens e serviços de um vendedor, bem como 

diferenciá-los de outros semelhantes que eventualmente possam causar confusão no 

consumidor no momento da compra. Desta forma, a marca protege tanto o consumidor, que 

tende a reconhecer determinadas marcas (qualidade, status, preço, funcionalidade, etc...) 

quanto o fabricante, no momento em que surgem concorrentes vendendo produtos que 

pareçam idênticos ao seu, característica já verificada historicamente: 

 

Há evidência, de que ainda na história antiga, foram colocados nomes em 
mercadorias, tais como tijolos, para a identificação do fabricante. E é sabido que 
sociedades comerciais na Europa medieval usaram marcas registradas para a 
segurança do consumidor e para proporcionar proteção legal ao produtor (Aaker, 
1998, p.10). 
 

 

A marca, portanto, facilita a identificação do consumidor contemporâneo diante da 

multiplicidade de produtos semelhantes (quase idênticos) que entram no mercado a todo o 

momento. E, ao mesmo tempo, distingue e protege os fabricantes que investem na qualidade 

de seus produtos daqueles que se preocupam apenas em copiar um produto de sucesso, sem 

importar-se com a qualidade. 
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1.2.1  Construção da marca 

 

Já que a marca atualmente é um dos fatores fundamentais para a entrada e 

permanência de produtos e empresas no mercado, sua construção merece extrema atenção e 

deve ser feito, segundo Kotler (1999) da seguinte forma: em primeiro lugar deve-se escolher o 

nome da marca e significados e promessas devem ser a ela incorporados por meio da 

definição da identidade da sua imagem. 

De acordo com Kotler (2003, p. 87), algumas considerações são importantes no 

momento da construção da marca, como por exemplo: deve constar algo a respeito dos 

benefícios do produto (BomBril, que pode ser usado em várias funções domésticas: “1001 

utilidades”); sugerir qualidades do produto como ação ou efeito (Enxuta, secadora de roupas); 

ser fácil de pronunciar (Bic), lembrar e reconhecer (Nike); ser singular (Ford); não deve 

apresentar conotações pejorativas em outros idiomas ou países, pois poderá haver dificuldade 

do público em gravá-la ou mesmo fazer com que ela seja desacreditada. 

Após a escolha do nome da marca devem ser desenvolvidas associações e promessas 

fortes à mesma, e estas devem apresentar mais associações positivas (benefícios e qualidades) 

que negativas (prejuízos e defeitos). Sendo assim, a empresa deve detectar os aspectos 

negativos da sua marca e amenizá-los de forma que não a prejudique. 

Como afirma o autor, outra tática importante é dar intensidade às associações positivas 

da marca, tornando-as conhecidas do público. A construção de um conjunto substancial de 

associações positivas para uma marca depende também do papel exercido pelo gerente de 

marca, que é o de considerar as cinco dimensões que podem comunicar significado 

(KOTLER, 2003, p. 88): 

 Atributos: “marcas fortes devem suscitar determinadas lembranças de atributos na 

mente do comprador”. A Mercedes Benz, por exemplo, é reconhecida pelo investimento na 

engenharia dos seus carros. 

 - Benefícios: uma “marca forte deve sugerir benefícios” (como faz a Colgate, que 

utiliza o slogan “Dentes mais brancos e hálito puro”) e não apenas aspectos. 

 - Valores da empresa: “marcas fortes devem conotar valores que a empresa preza e 

acredita”: um exemplo dessa dimensão é o do Supermercado Dois Irmãos em Santa Maria-

RS, que se define como O Super da família. 

 - Personalidade: uma “marca forte deverá exibir alguns traços de personalidade”, 

como atua o McDonald's, por exemplo, que atenta para a padronização de seus pontos de 

venda. 
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 - Usuários: “uma marca forte deve sugerir os tipos de pessoas que compram a marca” 

O Cartão Prime Bradesco, é um cartão direcionado às classes A e B da população brasileira. 

Portanto, a força de uma marca, segundo Kotler (1999) depende de como seu nome 

está presente na mente do comprador e também de que este nome conote atributos positivos, 

benefícios, valores e personalidade da marca e os tipos de usuários. É tarefa do gerente de 

marca criar a identidade para ela e fazer com que a mesma se desenvolva nessas condições. 

Os gerentes de marca usam ferramentas para o fortalecimento e projeção da imagem 

de uma marca, e tipicamente elas exibem uma palavra ou idéia principal, um slogan, uma cor, 

um logotipo e uma série de histórias a elas associadas. Segundo Kotler (1999), as marcas 

fortes, quando direcionadas para determinado mercado-alvo, devem levar à mente das pessoas 

uma palavra ou idéia, de preferência favorável. Podem ser citadas algumas marcas já 

consolidadas no mercado como, por exemplo, a Volvo (segurança); a BMW (desempenho ao 

volante); a Mercedes (engenharia); Sony (tecnologia); a BomBril (1001 Utilidades). 

Uma das maiores agências de propaganda do mundo, a Young & Rubicam (Y&R), 

citada por Kotler (1999), defende que marcas bem-sucedidas devem apresentar duas 

qualidades: vitalidade e estatura de marca, isto é, uma marca tem vitalidade quando se 

diferencia de outras na mente do consumidor e esta diferenciação é relevante para a 

necessidade do mesmo; já a marca tem estatura quando suscita alto apreço e alta familiaridade 

em seu mercado-alvo. 

A partir destas dimensões, a Agência Y&R chegou a certas conclusões quanto à marca 

como, por exemplo: uma marca que tenha alta familiaridade, porém baixo apreço é 

problemático, evidenciando que as qualidades ou aspectos da marca precisam ser melhorados 

antes de serem anunciados. Por outro lado, marcas com alto apreço, mas baixa familiaridade 

são candidatas ideais para uma forte campanha publicitária e, uma marca com alta vitalidade, 

porém, baixa estatura, é outra forte candidata à publicidade “pesada”. Há ainda o caso de 

marcas, cuja diferenciação e relevância estejam se esvanecendo, e que possivelmente 

começarão a perder apreço, e depois, a familiaridade. Portanto, o trabalho do gerente de 

marca vai além da construção de uma imagem de marca, pois ele precisa assegurar-se de que 

a experiência com a marca se equipare com a imagem da mesma perante o consumidor. 

Aaker (1998) afirma que, apesar de existirem caminhos para construção de uma marca 

que possibilitem diminuir os riscos de insucesso, os gerentes de marcas em geral não podem 

identificar com confiança a força de uma marca e as associações atribuídas a ela. Isso se dá 

pelo fato de possivelmente inexistirem indicadores confiáveis, pesquisas incontestáveis que 

sejam para medir o nível de conhecimento da marca e de satisfação e lealdade do consumidor, 
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visto que este pode mudar de opinião constantemente com a introdução de marcas 

concorrentes. 

 

1.2.2 A imagem de marca 

 

As pessoas, em geral, ao se depararem com alguma marca, criam associações que 

podem ser positivas ou negativas. 

De acordo com Pinho (1996), a imagem da marca é obtida pela administração de 

marketing e comunicação, as quais relacionam atributos, valores, sentimentos e percepções 

que são conectadas a ela. E, na visão do consumidor, essas associações de idéias podem 

direcionar fortemente a imagem da marca. Esta pode ser definida como um conjunto de 

atributos e associações que consumidores reconhecem e conectam com o nome: 

 

as associações evocadas pela imagem de marca podem ser tangíveis (hard) ou 
intangíveis (soft). As primeiras dizem respeito aos atributos funcionais tais como: 
perfomance do produto, preço, garantia serviços e tecnologia. As intangíveis ou 
emocionais são atributos como masculinidade, entusiasmo, confiança, diversão, 
eficiência (PINHO, 1996, p. 50). 

 

Atualmente, os atributos soft garantem mais reconhecimento das diferenças entre as 

marcas mais importantes de uma categoria e, portanto, segundo o autor, irão causar um 

impacto maior no comportamento do consumidor, tornando-se notória a importância do 

avanço tecnológico, pois ele se encarrega de anular em pouco tempo as vantagens funcionais 

do produto, fazendo com que as empresas explorem as características mais softs da imagem 

de marca, que são menos limitadas em relação aos atributos físicos ou funcionais do produto. 

O autor afirma ainda que, para a formação da imagem da marca, existe a contribuição 

da imagem da empresa, do usuário e da imagem do produto/serviço em si. Essa contribuição é 

relativa, variando de acordo com a categoria do produto e com a marca, podendo ser 

demonstrada através de algumas considerações da marca Marlboro: 

 

No caso do Marlboro, a reputação da Philip Morris como empresa, dificilmente tem 
algum papel na formação da imagem. A imagem do produto em si contribui, mas 
talvez o que contribui mais fortemente é a impressão que as pessoas têm dos 
usuários da marca (BIEL, 1993 apud PINHO, 1996, p. 50). 

 

Para Pinho (1996), a marca pode ter sua imagem descrita em termos da personalidade 

a ela atribuída, não existindo dificuldades no momento de descrição por parte dos 

consumidores, sendo da mesma forma possível obter descrições consistentes da personalidade 
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e do caráter de uma marca, sejam elas masculinas ou femininas; simples ou sofisticadas; 

tradicionais ou modernas. Outras suscitam ainda sentimentos de felicidade, confiança, 

segurança: um exemplo claro são os anúncios de bancos, cujas mensagens tentam transmitir 

confiança e segurança aos clientes. 

A construção da imagem de marca, segundo Pinho (1996), se dá por meio das mais 

diversas fontes, tais como: informações veiculadas pelos meios de comunicação, experiências 

no uso do produto, embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, 

publicidade e relações públicas. 

A publicidade é uma ferramenta muito importante de divulgação da marca, sendo 

considerada uma ferramenta essencial no processo de construção de imagem além de ser uma 

atividade de comunicação que se destaca tanto pelo elevado grau de controle exercido sobre 

as mensagens, quanto pelo poder de inserção e convencimento junto aos consumidores e 

público em geral. 

 

1.3 PUBLICIDADE 

 

1.3.1 História da publicidade  

 

Segundo Gomes (2003), a publicidade, quando iniciou, tinha como objetivo apenas 

tornar público um produto ou serviço. Passou a ter uma significação diferente após a 2ª 

metade do século XIX, quando iniciou a relação entre o desenvolvimento da publicidade, a 

industrialização e o crescimento dos mercados de grande consumo, tornando-se indispensável 

nos primeiros encontros competitivos (concorrência) da economia formadora de mercados, 

através de uma forma perfeita de comunicação persuasiva. 

Além disso, a autora (2003) pontua que a publicidade veio para promover o 

intercâmbio de bens e serviços, e pode ser dividida em dois momentos: a publicidade antiga 

(pré-Revolução Industrial) e a moderna (Pós-Revolução Industrial).  A primeira dura até o 

século XVI; nesta época, dominava o artesanato e as relações diretas entre produtor e 

consumidor, já que a produção era pequena e dirigida a um mercado já conhecido. A relação 

entre artesão e consumidor era cara-a-cara e a publicidade, por sua vez, dava mais ênfase 

(importância) à informação (boca a boca/informal), colocando a persuasão em segundo plano. 

A segunda fase se dá a partir de meados do século XVIII até os dias de hoje. Com o 

crescimento do capitalismo e as máquinas produzindo em larga escala, de forma que a 

produção supera a demanda e produtos com mesmos fins (concorrentes) são lançados no 
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mercado, é preciso criar mecanismos para escoar toda essa produção, bem como para 

diferenciar os produtos do mesmo segmento. Com tudo isso, a publicidade sofreu uma 

evolução e foi aí que o empresário entendeu que não bastava apenas informar ao público 

sobre o seu produto, era preciso persuadi-lo a comprar. E foi, então, com a publicidade, que 

isso se tornou possível, dando maior enfoque a persuasão nas suas mensagens do que para 

informação e tentando atingir o maior número de pessoas possível através dos meios de 

comunicação de massa. 

 

1.3.2 Conceito de publicidade 

 

A publicidade pode ser considerada uma forte aliada de empresas, instituições e 

organizações. Para se ter uma idéia da sua real importância basta analisar os meios de 

comunicação (televisão, rádio, internet, jornal, revistas e outros), onde poderemos verificar 

diversos anúncios de todos os tipos e tamanhos e com as mais diferentes intenções, 

dependendo do objetivo que o anunciante quer alcançar. Através da publicidade as empresas 

podem informar sobre seus produtos e marcas, tornando-os conhecidos do público e 

persuadindo os mesmos a comprá-los. Organizações e instituições também se utilizam da 

publicidade para reforçar sua imagem. 

 

A publicidade é a disciplina do composto de produção cuja força provém da sua 
grande capacidade persuasiva e de sua efetiva contribuição aos esforços para mudar 
hábitos, recuperar uma economia, criar imagem, promover o consumo, vender 
produtos e informar o consumidor (Pinho, 2001, p. 171). 

 

Portanto, a publicidade pode ser definida como uma fase da distribuição de produtos e 

serviços que informa sobre a existência e qualidade dos mesmos, de tal forma que estimule a 

sua compra. 

 

1.3.3 As funções da publicidade 

 

A publicidade tem o papel de promover a aproximação entre empresa e consumidor. 

Sendo assim, de acordo com Gomes (2003), as funções que a publicidade assume partem da 

relação entre o fato publicitário e a forma de organização da produção de bens e serviços. 

Com isso, ela só terá importância numa economia de mercado, onde servirá como um 

mecanismo da circulação de mercadorias que permitem realizar o seu valor no mercado; ou 
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seja, a publicidade divulga um produto ao mesmo tempo em que o consumidor passa a 

conhecê-lo, gerando, desta forma, uma troca de interesses entre empresa e consumidor.  

 Schröder; Vestergaard (2000) apresentam também a idéia de que a publicidade só terá 

funcionalidade em um sistema capitalista plenamente desenvolvido, onde os produtos são 

fabricados em larga escala, para serem vendidos em um mercado anônimo. Para os autores a 

função da publicidade é a de tornar os produtos conhecidos do público, bem como, salientar 

suas vantagens em relação aos concorrentes. Quanto mais atraente parecer o produto, mais as 

pessoas desejarão adquirí-lo e maiores e mais rápidas serão suas vendas, afirmam os autores. 

Considerando a situação do mundo contemporâneo, em que várias empresas fabricam 

produtos semelhantes, é essencial que cada empresa tenha um diferencial consistente, para 

que o consumidor prefira a sua marca à dos concorrentes, sendo então a publicidade a 

principal ferramenta para a diferenciação de um produto ou adoção da imagem de uma marca 

ou empresa. 

 

1.3.4 As dimensões informativa e persuasiva da publicidade 

 

Gomes (2003) afirma que a publicidade é uma comunicação persuasiva baseada nas 

motivações do público que se quer atingir, tendo como objetivo induzir o consumidor a 

efetuar a compra. 

O interesse pela informação publicitária parte tanto do consumidor que deseja saber a 

disponibilidade do produto que necessita, a qualidade dos mesmos, suas marcas, preços, 

canais de distribuição, etc., quanto do produtor (anunciante), que necessita informar sobre seu 

produto ou serviço. Para o anunciante essa é a melhor forma de torná-lo conhecido e desejado, 

criando mercado para o mesmo e acelerando a sua comercialização. 

A publicidade é criadora dos mercados consumidores que vão absorver os produtos se 

estes correspondem aos seus desejos e às suas necessidades destes. O consumidor informado 

encontra-se diante de uma gama muito mais ampla de produtos ou serviços que lhe solicitam 

seu julgamento antes da seleção (GOMES, 2003, p. 105). 

Desta forma, de acordo com Gomes (2003), a comunicação publicitária possui 

características singulares, diferenciando-se da informação propriamente dita, ou seja, a 

publicidade cria sua própria notícia de acordo com os interesses do anunciante. Ela compara 

vantagens do produto anunciado em relação ao concorrente, atribui a aqueles valores 

emocionais; enfim, a informação publicitária é necessariamente tendenciosa, pois visa 

persuadir o consumidor a preferir o produto/serviço anunciado. 
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Com base em Gomes (2003), pode-se inferir que o objetivo final da comunicação 

publicitária é o de influenciar o consumidor a comprar o produto anunciado. Para isso, o 

publicitário se utiliza da persuasão, que vai além da simples informação sobre o que está 

sendo anunciado, podendo também atribuir valores intangíveis (subjetivos) aos mesmos e, 

desta forma, seduzir o mercado-alvo a consumir. 

Sendo assim, a comunicação persuasiva tem a característica de mudar o 

comportamento do receptor, a partir da intenção dada à mensagem veiculada. Ademais, 

Gomes (2003) reforça que a mensagem induz o consumidor à compra de um produto ou 

serviço, ela pode também levar ao público o conhecimento de novas promoções, e com isso 

criar confiança no uso de determinado produto. Por fim, Gomes (2003, p. 27) afirma que 

“persuadir significa convencer, a partir de uma motivação que se forme através da promessa 

da satisfação das necessidades fisiológicas e psicológicas dos consumidores”, deixando claro 

que a publicidade é, portanto, informação persuasiva, que convence utilizando meios de 

influência. 

No mesmo sentido, Schröder; Vestergaard (2000) afirmam que a persuasão é uma 

estratégia que eleva o interesse do consumidor em adquirir determinado produto ou marca. 

Através dos meios de comunicação de massa, os anúncios de produtos chegam até aos 

consumidores levando mensagens que estimulam a compra. 

Os autores ainda afirmam que a superprodução e a subdemanda fazem com que a 

persuasão tenha um papel fundamental na relação, pois permite o escoamento de um produto 

para um público determinado, de acordo com as exigências deste consumidor. 

Como as pessoas não vivem isoladas, ou seja, pertencem a uma sociedade composta 

por grupos, obviamente estas pessoas possuem necessidades sociais. Neste sentido os objetos 

que usam servem de informação sobre o tipo de pessoa que são ou gostariam de ser. A 

informação persuasiva, no entanto, direciona um produto ou marca no sentido de um público 

(grupo) selecionado. As pessoas pertencentes a este grupo possivelmente vão se identificar 

com a mensagem, criando um valor simbólico ao produto. A publicidade também exerce um 

papel importante na construção da imagem de marcas, como pode ser visto no próximo 

subtítulo. 

 

1.3.5 A publicidade na construção da imagem de marca 

 

Segundo Pinho (1996), uma marca sustentada por associações fortes pode ocupar uma 

boa posição no mercado e, para que isso ocorra, é necessário destacar os atributos do produto 
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e os benefícios que este pode trazer ao consumidor, de acordo com o contexto que o produto 

está inserido, a marca que o representa e conforme a sua concorrência. Desta forma, antes de 

se criar associações para a marca, é preciso conhecer onde se “pisa”, analisar a concorrência e 

suas estratégias de posicionamento do produto e, a partir daí, construir associações mais 

eficazes para sua marca do que a concorrência. 

Além disso, o autor afirma que se podem agrupar estas associações: 

 

As associações utilizadas podem ser agrupadas em onze tipos: características do 
produto, atributos intangíveis, benefícios ao consumidor, preço, uso e aplicações, 
usuário e comprador, celebridades e pessoas, estilos de vida e personalidades, classe 
do produto, concorrentes e área geográfica ou cidades (PINHO, 1996 p. 99). 

 

Todas estas associações descritas pelo autor servem de opção para a escolha do 

posicionamento adequado para uma marca. A seleção depende do objetivo que o anunciante 

pretende alcançar, tendo em vista o contexto que a marca está inserida, o público-alvo que se 

quer atingir e a força da concorrência. Um exemplo claro disso é a disputa entre a Assolan e a 

BomBril pelo mesmo público-alvo (donas de casa). Atualmente, essas marcas são as que mais 

vendem o produto lã de aço no Brasil e investem freqüentemente em campanhas publicitárias. 

Suas estratégias de campanha são bastante similares, no entanto não chegam a ser idênticas.  

Ambas as marcas atribuem às lãs de aço valores intangíveis, talvez por não existir 

diferença real e física entre este produto. Já uma diferença entre as campanhas publicitárias 

feitas por estas empresas é que a BomBril elegeu como “porta-voz” da marca um garoto 

propaganda (Carlos Moreno), que interpreta várias personalidades e acontecimentos 

importantes, através de histórias bem humoradas. Já a sua rival, Assolan, adotou um 

bonequinho (animação 3D) que canta e dança, isso pode ser considerado como uma estratégia 

inovadora em se tratando de publicidade de produtos de limpeza no Brasil. 

Nesta disputa, ocorreu um fato interessante no qual a BomBril, a partir do slogan da 

sua principal concorrente, a  Assolan: “O fenômeno que não pára de crescer”,  criou: “Os 

fenômenos passam, só a BomBril fica”. 

Desta forma, torna-se nítido que as associações devem ser consistentes com os 

atributos e a percepção da marca, a qual ela deve prometer apenas aquilo que pode cumprir, 

de modo que, se fizer diferente, poderá perder a credibilidade junto aos consumidores, que 

compram os produtos confiando nos seus atributos, e aos usá-los, percebem estes atributos são 

incompatíveis com a realidade. 
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Outro objetivo importante para a construção de imagem de uma marca é a procura da 

fidelidade do consumidor. O departamento de marketing de uma empresa deve fazer todos os 

esforços possíveis para manter o consumidor fiel as suas marcas, mesmo que existam 

concorrentes com características superiores (produtos de melhor qualidade ou melhores 

preços), pois a fidelidade à marca serve de medida da ligação do consumidor com a mesma. 

Desta forma, quanto mais o consumidor se identificar e confiar em determinada marca, 

menores serão as chances de este consumidor comprar produtos de marcas concorrentes 

(AAKER, 1998). 

O mesmo autor (1998, p. 41) enumera cinco níveis de lealdade à marca, que podem ser 

descritos da seguinte forma: os níveis inferiores, que abrange o consumidor não-leal, que não 

se preocupa com o nome que rotula o produto, ou seja, qualquer marca que estiver à venda ou 

que lhe seja convincente será preferida. Neste nível os consumidores são classificados como 

“mutáveis” ou “comprador por preço”. O segundo nível inclui compradores satisfeitos com a 

marca. Na maioria dos casos, são compradores já acostumados com determinada marca e que 

podem ser denominados “compradores habituais”. No terceiro nível, estão os compradores 

que, além de estarem satisfeitos com determinada marca, temem trocá-la por uma que seja 

mais onerosa, ou que, por não ser familiar, venha causar desconfiança no consumidor. No 

quarto nível, apontado por Aaker, estão aqueles que verdadeiramente gostam da marca: sua 

preferência está baseada em associações (símbolo, conjunto de qualidades percebidas, 

experiências positivas com as marcas e outras). Os compradores deste nível podem ser 

considerados “amigos da marca”, porque existe uma ligação emocional de amizade. O quinto 

nível refere-se aos consumidores comprometidos; para eles a marca é muito importante, pois 

expressa o que eles são. Eles têm orgulho de usar a marca e recomendam-na para outras 

pessoas, tornando-se porta voz e divulgando a marca para os outros níveis. Este comprador 

pode ser chamado de “comprador carismático”, pois gosta tanto de determinada marca que 

acaba incitando outras pessoas a consumí-la. 

De acordo com Pinho (1996), hoje, as empresas dão mais importância em manter a 

fidelidade dos consumidores já conquistados do que conquistar novos clientes. Isso se sucede 

pela elevação dos custos de mídia, que torna mais oneroso para empresa conquistar um 

consumidor eventual do que manter um consumidor fiel à marca. Com isso, Pinho (1996) 

ressalta que as principais empresas do mercado atual estão criando bancos de dados, para 

ajudá-las a se relacionarem diretamente com os seus clientes, tornando-os sempre informados 

sobre o lançamento de produtos de seus interesses e diminuindo a despesa com mídia.  
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Outro fator relevante de aproximação da empresa com o cliente através do banco de 

dados, é que a empresa pode conhecer as necessidades e desejos do seu público-alvo e assim, 

elaborar estratégias e táticas para satisfazê-los e, por conseguinte manter seus consumidores 

fiéis. Nesse sentido o autor destaca: 

 

Sem dúvida, a manutenção da lealdade dos clientes com base em relações 
desenvolvidas individualmente influencia positivamente a imagem da marca, já que 
um dos elementos preponderantes na sua formação são as relações estabelecidas 
entre consumidores e marcas ao longo do tempo (PINHO, 1996, p. 133). 

 

Para Christiane Gade (1998), a falta de tempo na vida do consumidor atual, o qual tem 

de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo (trabalho, família, lazer, lar), favorece que este 

reduza as opções de escolha e, assim, mantenha um relacionamento fiel a determinadas 

marcas e produtos, simplificando o processo decisório de compra. O consumidor, ao ser fiel a 

determinada marca, reduz os riscos de insatisfação e gastos financeiros, além de implicar em 

menos esforço, já que sai de casa sabendo exatamente qual produto vai comprar, afirma a 

autora. 

Como fora visto anteriormente, existe uma constante aproximação entre marca e 

publicidade, pois para que uma marca chegue até o consumidor ela se utiliza (na maioria das 

vezes) da publicidade que, através da persuasão, cria uma imagem para esta marca compatível 

com os interesses do fabricante. 

Sendo assim, é possível inferir que uma empresa cria uma marca para ser vendida a 

um público específico e a publicidade apresenta esta marca, buscando persuadir o consumidor 

a comprá-la. Portanto, para que esta troca seja eficiente, é preciso conhecer o comportamento 

do consumidor. Esse assunto será aprofundado no próximo capítulo deste estudo. 
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2   COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.1 MOTIVAÇÃO NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Neste capítulo, será estudado como o consumidor pode se comportar diante de tantos 

produtos diferentes e outros para os mesmos fins (concorrentes), e o que este leva em conta na 

hora da escolha de um produto ou marca. 

O ato da compra, de acordo com Cristiane Gade (1998) se dá através de um 

comportamento motivado do indivíduo, que seria decorrente de uma estimulação. Os 

estímulos podem ser internos (de acordo com a personalidade do indivíduo), externos 

(influência de outras pessoas), físicos (necessidade imediata de suprir alguma carência), 

psíquicos (necessidade como forma de desejo, como por exemplo, com vontade de comer 

doce, entre tantas opções, o indivíduo escolhe uma torta de chocolate). A força destes 

estímulos correlacionados com os valores do indivíduo, segundo a autora, vai gerar o impulso 

para a compra por comportamento motivado. 

O comportamento motivado é decorrente da vontade do indivíduo em satisfazer 

alguma necessidade, ou seja, uma vez que uma necessidade é ativada, um estado de tensão 

impulsiona o consumidor a tentar reduzir ou eliminar a necessidade. A tensão gerada 

determina a urgência que o indivíduo sente para reduzi-la. Este grau de excitação é chamado 

de impulso, sendo a redução deste impulso cultural e individualmente determinado. Uma vez 

que a meta é alcançada, a tensão é reduzida e a motivação desaparece momentaneamente. 

(SOLOMON, 2002). 

Tal comportamento também é reconhecido por Samara; Morsch (2005), pois afirmam 

que todo o indivíduo, para satisfazer suas necessidades ou atingir suas metas, é orientado por 

uma força energética interna, a motivação. Esta motivação é uma força variável que resulta da 

sua interação com a situação; já o comportamento motivado são todos os tipos de esforços que 

um indivíduo usa para alcançar determinada meta, ou seja, para atingir o objetivo gerado pela 

motivação 

Os autores citados concordam que a necessidade gera uma tensão no indivíduo 

(sensação desagradável) que, quando atinge determinado nível de intensidade, gerará um 

impulso que direcionará o indivíduo a suprir tal necessidade. 
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2.2 ATITUDES NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

  

O impulso que direcionará o consumidor a adquirir um produto ou serviço, motivado 

por diferentes necessidades, também vai depender das atitudes deste. Estas atitudes podem ser 

remetidas às crenças, ou seja, em processo de seleção do objetivo de compra entram em cena 

experiências passadas em que o consumidor comprou determinada marca e, por isso, tem 

condições de avaliá-la como boa ou ruim. Para Gade (1998), tais atitudes são as que os 

indivíduos trazem desde a sua infância e colaboram no momento da escolha de um produto ou 

marca.  

O comportamento afetivo também pode influir na atitude do consumidor e isso 

acontece quando o indivíduo forma um núcleo de emoções a favor ou contra determinado 

objeto. O componente comportamental também é encarado como uma provável predisposição 

para a ação. Se o indivíduo tem uma atitude favorável em relação a determinado objeto, terá 

uma predisposição para agir favoravelmente; caso contrário, agirá desfavoravelmente. Um 

exemplo disso é uma pessoa que tem medo de andar de avião; nesse caso, se puder, ela 

procurará outro meio de transporte para se locomover. 

A formação das atitudes, para Gade (1998), começa na infância, por meio da família, 

que é a primeira interação social do indivíduo e a fonte de informação a ser consultada. A 

criança confia cegamente em tudo que aprende no convívio familiar e, só mais tarde, ao se 

desenvolver, que descobrirá aos poucos que a autoridade é falível. O indivíduo, com o passar 

dos anos, vai aprendendo com os obstáculos que a vida oferece e é, nesse momento, que ele 

formará suas próprias atitudes, crenças e valores, abandonando, reformulando ou mantendo os 

da família. 

A família é o grupo mais influente no comportamento do consumidor, conforme 

Sâmara; Morsch (2005), e suas atitudes servem de filtro para os valores e normas de todo o 

nosso ambiente social (cultura, classes sociais); a família é o grupo de referência primária no 

qual o indivíduo geralmente confia sem desconfiar, devido aos laços afetivos, por ter uma 

obrigação de apoio e cuidado mútuo e por haver um senso comum de identidade. Como a 

relação entre as pessoas da família é mais forte, geralmente a influência sobre a decisão de 

compra é maior. 

Além disso, é importante frisar que tais atitudes se guiam através da influência do 

grupo que o indivíduo convive e pelo papel que este ocupa dentro do grupo. No caso de um 

grupo constituído por pessoas que têm um contato mais íntimo (família, colegas de trabalho 
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ou estudo), sua influência será mais forte.  As atitudes do indivíduo tendem a ir ao encontro 

com as normas impostas pelo grupo (GADE, 1998). 

A autora ainda cita o grupo-referência, que seria aquele com o qual o indivíduo se 

identifica, não participando efetivamente, mas utilizando-o como modelo que gostaria de 

adotar. 

 

Se um indivíduo pertence a um grupo étnico e pratica religião identificada como 
própria deste grupo contra o qual existem preconceitos, sua conversão à outra 
religião poderá ser uma tentativa de identificação com o grupo mais aceito 
socialmente (GADE, 1998, p. 135). 
 
 

Sua atitude, então, é modelada inicialmente pelos grupos do qual participava e, 

posteriormente, pelos grupos do qual quer participar. 

A personalidade do indivíduo, de acordo com a autora, também é vista como elemento 

de influência na formação de atitudes, pois ao confrontar as várias informações de diferentes 

autoridades e da sua ligação com os vários grupos, formará atitudes que atenderão as suas 

maneiras de ser.   

Já Samara; Morsch (2005), acreditam que as atitudes são um fator muito importante 

para entender o comportamento do consumidor e como este realiza o seu processo decisório. 

As pessoas formam suas atitudes por meio de ações e aprendizados ao longo de suas vidas; 

nesse sentido, os autores (2005, p. 118) afirmam que “uma atitude é uma predisposição 

aprendida para responder de maneira consistentemente favorável ou desfavorável a 

determinado objeto”.  

Caso o indivíduo aja favoravelmente a determinado produto, a tendência é a 

aproximação (compra e uso); quando for estabelecida uma atitude negativa em relação a 

determinado produto, a tendência é a busca de novas alternativas. No momento em que 

existem diversas opções de compras, o consumidor selecionará aquela que é avaliada de 

forma mais favorável (SAMARA; MORSCH, 2005). 

Conforme os autores, existem diversas fontes de influência que afetam a formação de 

atitudes: a exposição a informações, fornecidas por outras pessoas ou pela mídia e também a 

influência do grupo em que o indivíduo está inserido são importantes, pois as atitudes e 

opiniões das pessoas com quem alguém interage têm grande impacto. Desta forma, as atitudes 

buscam facilitar o comportamento social. 

A cultura também exerce forte influência sobre as atitudes, por ser uma acumulação de 

valores, crenças, costumes, conhecimentos, conceitos, preferências e gostos que são passados 
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de uma geração para outra dentro de uma sociedade, podendo ser considerada uma 

transmissão de atitudes ao longo dos tempos. Portanto, é importante lembrar que as atitudes 

movidas pela cultura também mudam, graças ao mundo globalizado e a evolução dos meios 

de comunicação, que facilitam a comparação e mudanças dos pontos de vista do indivíduo. 

O consumidor sofre também influência pela classe social, pois toda sociedade é 

dividida em classes sociais e todas as pessoas que as compõem têm uma posição específica 

dentro dessa sociedade. As atitudes de compra dessas pessoas tendem a ir ao encontro das 

classes as quais elas pertencem ou desejam pertencer. Os indivíduos possuem valores, 

interesses, gostos, compatíveis à classe que pertencem (SAMARA; MORSCH, 2005). 

A principal ação para a mudança de atitude, segundo Solomon (2002) é a 

comunicação. Os consumidores são constantemente “bombardeados” por mensagens 

induzindo-os a mudar suas atitudes e estas tentativas de persuasão são iniciativas dinâmicas 

para a mudança de atitude, tornando-se a meta principal da comunicação publicitária. Através 

da comunicação persuasiva, um produto ou marca pode ser levado ao consumidor de diversas 

formas e cabe ao anunciante e ao seu departamento de marketing e de publicidade fazer a 

escolha que terá maior eficácia. Os argumentos podem ser lógicos (funcionalidade do 

produto), podem persuadir através do uso de celebridades (anúncio de material esportivo com 

Ronaldinho Gaúcho, por exemplo). Desta forma, a comunicação é um importante componente 

para a mudança de atitudes, pois, se usada corretamente, reforçará, no consumidor, o desejo 

de comprar determinado produto ou marca. 

O mundo está em constante mudança, afirma Gade (1998), principalmente no que diz 

respeito à sofisticação tecnológica, pois muitos objetos que há poucos anos atrás eram 

indispensáveis na nossa vida, estão sendo superados e substituídos por outros de melhor 

qualidade, que proporcionam maior conforto e mais funcionalidade. 

Ao provocar e viver esta modificação, o homem, cada vez, é obrigado a mudar de 

atitudes mais rapidamente. Não que o indivíduo vá deixar de usar um produto do qual já está 

acostumado, ou mantém uma relação emocional, mas serão maiores as chances de essa pessoa 

experimentar produtos novos com os mesmos fins e gostar, passando a usá-los. 

Ainda, a autora afirma que a mudança de atitude está ligada à personalidade e a 

inteligência de cada indivíduo. Pessoas com menor grau de inteligência são mais suscetíveis a 

pressões grupais, e também a mudança de atitudes; quanto à personalidade, pessoas com baixa 

auto-estima ou isoladas socialmente têm maiores chances de serem persuadidas e 

influenciadas por outras, facilitando a mudança de atitude. Segundo a autora, o grupo ao qual 

o indivíduo pertence também é responsável pelas mudanças de atitudes, pois exercem diversas 
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pressões e influências sobre os participantes. As atitudes do indivíduo então, em parte, são 

formadas de acordo com os valores e crenças das outras pessoas integrantes do grupo: 

 

estudos mostram que atitudes provenientes das normas e valores de um grupo muito 
valorizado pelo indivíduo são extremamente resistentes à mudança, a ponto de uma 
tentativa de mudança correr o risco do efeito bumerangue, isto é, conseguir efeito 
contrário ao desejado (GADE, 1998, p. 144).  

 

Desta forma, para a autora, o indivíduo aceita a influência de outras pessoas com a 

finalidade de se integrar e obter a aceitação do grupo de seu interesse. A mudança de atitude 

também pode acontecer sem pressão externa; neste caso, o indivíduo adota nova atitude por 

conta própria e se identifica com ela por ser, de alguma forma, gratificante para o mesmo. 

Cristiane Gade (1998) reforça que a persuasão também colabora para a mudança de 

atitude, visto que a comunicação persuasiva direcionada às crenças ou direcionada à avaliação 

de determinado objeto pode conduzir à mudança. Isto acontece quando a comunicação reforça 

atributos relevantes de algum produto ou marca, buscando salientar tais atributos, tornando-os 

favoráveis à escolha do consumidor. Pode-se perceber algumas importantes mudanças de 

atitude nas mulheres, de uma forma geral, nas últimas décadas.  

Schröder; Vestergaard (2000) afirmam que a mulher tem um papel importante como 

receptora, visto que, deixou de ser vista apenas como figura de mãe e dona-de-casa 

(responsável apenas pelos afazeres domésticos). A participação feminina no mercado de 

trabalho é crescente, permitindo que esta mulher agora, tendo sua própria remuneração, tenha 

grande participação no consumo de mercadorias. 

Para os autores existe uma transição da mulher doméstica (de avental e sem 

maquiagem) para a mulher que trabalha e está mais preocupada com sua imagem, dando 

ênfase ao ideal de beleza e forma e também à sua independência.  

Os autores enfatizam ainda que são vários os setores do mercado que há pouco tempo 

atrás eram raros a participação feminina e hoje são comuns. Um exemplo desta realidade é os 

setores automobilísticos, que tinha a demanda quase totalmente masculina, mas atualmente já 

produz carros voltados ao público feminino, tamanha é a procura das mulheres. O mesmo 

ocorre ainda no setor imobiliário, no qual a mulher compra muito mais imóveis do que a anos 

atrás e também no setor de eletrodomésticos, que se multiplicaram, tornando a vida da mulher 

que trabalha fora de casa mais prática. 

Para Schröder; Vestergaard (2000) a forte participação das mulheres no mercado faz 

com que as empresas, juntamente com suas agências, criem estratégias voltadas para o 
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público feminino, com a finalidade de aumentar suas vendas explorando assim, este mercado 

que cresce diariamente. 

Isso pode ser observado nas táticas de publicidade das marcas Assolan e BomBril, as 

quais utilizam estratégias mercadológicas para conquistar as donas-de-casa, como poderá ser 

visto próximo capítulo deste estudo. 
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3  BOMBRIL E ASSOLAN 

 

3.1   HISTÓRIA DA BOMBRIL 

 

Para adquirirmos lã de aço no Brasil, de acordo com o blog Mundo das Marcas (2007), 

basta irmos ao mercado e pedir um pacote de BomBril. Esta atitude configura um caso típico 

em que a marca e o produto são identificados como uma coisa só. Portanto, basta falar 

BomBril que o consumidor vai lembrar o produto que leva o mesmo nome, lã de aço. 

Conforme blog Mundo das Marcas (2007), em 1948, Roberto Sampaio Ferreira 

fundou a empresa Abrasivos BomBril LTDA e começou a produção de lã de aço, produtos que 

até então era importado, caros e pouco acessíveis no país. O produto tornou-se logo um 

sucesso graças a inúmeras utilidades.  

Segundo a Folha Online (2005), a BomBril é a principal fabricante de lã de aço do 

país e uma das mais tradicionais empresas no ramo de produtos de limpeza. Estimava-se que, 

em 2003, a empresa ocupasse mais de 70% do mercado de esponja de aço e também atuava 

eminentemente nos segmentos de amaciantes de roupas (Mon Bijou), detergentes (Limpol), 

desinfetantes (Pinho Bril, Kalipto), limpadores (Practice) e abrasivos (Sapólio Radium).  

Abaixo, segue um resumo cronológico da história da empresa no Brasil (Mundo das 

Marcas, 2007): 

• 1948 - Em 14 de janeiro, foi fundada a Abrasivos BomBril Ltda em São Paulo. A 

idéia de vender lã de aço foi inspirada no novo produto lançado nos EUA que, além de polir 

panelas, limpava vidros, louças, azulejos e ferragens. Daí veio a fama de produto ser de "1001 

utilidades" 

• 1961 – A fábrica ncorporou a Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém, 

dona das marcas Sapólio e Radium, que virou a linha Sapólio Radium da BomBril. No ano 

seguinte, comprou a Q'Lustro, dona de 25% do mercado nacional de lã de aço na época. 

• 1978 – Pela primeira vez, nas campanhas publicitárias, aparece o "Garoto 

BomBril", interpretado pelo ator Carlos Moreno. Também começou a ser vendido o 

detergente Limpol. Em seguida, foram lançados produtos como os desinfetantes Pinho e 

Kalipto. 

• 1982 – A empresa mudou de nome para BomBril Indústria e Comércio Ltda; no 

ano anterior, morreu Roberto Sampaio Ferreira, fundador da BomBril. Em 1983, foi lançado o 

amaciante Mon Bijou. 
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• 1984 – A empresa se transformou em BomBril S/A, passando a ter ações 

negociadas na Bolsa de Valores. Também inaugurou a BomBril Nordeste, em Recife (PE) e, 

em 1987, começou a operar a BomBril Minas, em Sete Lagoas (MG). 

• 1990 - O grupo italiano Ferruzzi comprou 2/3 das ações da BomBril e vendeu, em 

1991, o controle da empresa para a Cragnotti & Partners. Em 1993, lançou marca Quanto, de 

sabão em pó, e comprou a empresa Orniex. 

• 1995 - A Henkel assumiu 25% das ações da BomBril, mas a participação voltou 

para as mãos do grupo de Cragnotti em 1996. Em 1995, BomBril vendeu duas fábricas de 

sabão em pó para a norte-americana Procter & Gamble. 

• 1997 – A empresa comprou a italiana Cirio, fabricante de conservas à base de 

tomate e começou a patrocinar o time do São Paulo. Em 1998, comprou a Indústria 

Alimentícia Carlos de Brito (Peixe), que fabrica conservas. Depois, revendeu para Cirio ao 

grupo de Cragnotti. 

• 2002 – O ex-dono da BomBril, Ronaldo Sampaio Ferreira, processou Cragnotti, 

alegando problemas no pagamento de um dívida. Na Itália, a Cirio decretou "default" (calote) 

e sofreu intervenção do governo. 

• 2003 – Neste ano, a BomBril sofreu pedidos de falências por fornecedores e fez 

mudança de comando, já sob intervenção da Justiça. Após normalizar as operações, enfrentou 

uma ofensiva da Assolan, nova marca concorrente, que na época estava em segundo lugar na 

preferência dos consumidores. 

• 2004 - Processou os ex-controladores italianos, a fim de recuperar créditos e recebe 

valores deixados de Cragnotti. 

• De 2003 a 2007, a BomBril foi a marca de lã de aço preferida dos consumidores 

brasileiros. Desde 2003, quando teve início a Pesquisa Latin Panil Super Varejo, a BomBril 

foi escolhida pelos consumidores a melhor marca no seu segmento (BOMBRIL, 2008). 

• Ainda em 2007, Carlos Moreno, a principal “estrela” do mercado de lã de aço, 

voltou a TV, em campanha publicitária cujo slogan foi “Tudo passa. Só BomBril fica. 

Ninguém passa sem BomBril”. Nessa campanha, veiculada em televisão e rádio, Carlos 

Moreno interpretou personalidades como: Charles Chaplin, Nelson Ned e Pelé. 

• No ano de 2007 a BomBril foi contemplada com o 1º lugar na categoria Higiene de 

Casa numa pesquisa realizada pela revista Consumidor Moderno, cujo tema era “Empresas 

que mais respeitam o consumidor”. O resultado foi muito satisfatório, conseguindo o dobro do 

percentual de 2006.  
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3.1.1 As ações mercadológicas da BomBril 

 

O site oficial da empresa apresenta aspectos referentes à publicidade da BomBril. A 

partir das informações contidas nesse site, a lã de aço era vendida solta nos primeiros anos da 

sua fabricação, não havia diferenciação da Bom Bril e outras lãs de aço concorrentes. Então 

foi criado um pequeno selo vermelho passou a acompanhar o produto Bom Bril e começava, 

então, a fazer parte da memória dos brasileiros uma marca que se tornaria inesquecível. 

Nesta mesma época, o rádio estava no auge e a BomBril lançou o programa Gente que 

Brilha, na Rádio Nacional. Na rádio, os jingles da BomBril sempre foram criativos e, por isso, 

ficaram famosos, como este exemplo citado no site desta empresa (www.BomBril.com.br, 

2007):  

tanta coisa aparecendo... 
e brilhando com Bom Bril.  
Bom Bril tem mil e uma utilidades... 
então o que seria de nós sem Bom Bril... 
tudo passa, Bom Bril fica... 
ninguém passa sem Bom Bril. 

 

Em 1950, a televisão chegava ao Brasil e a BomBril já marcava presença com o 

Cirquinho BomBril, apresentado pelo palhaço Carequinha. Nessa época, a marca estava em 

todos os lugares, até nos aviões que largavam fumaça, formando a palavra "BomBril" no céu. 

Ainda consoante ao referido site, nos anos 60, a BomBril começou a desenvolver 

promoções e, já na primeira, sorteou um carro por mês. O sucesso da promoção foi 

aumentando até chegar a três carros sendo sorteados todo mês e, como resultado, ao final da 

promoção, quase uma centena de carros foram sorteados. 

No ano de 1978 começou uma nova fase na comunicação da BomBril e um marco na 

publicidade brasileira, através de uma estratégia inovadora criada por Francesc Petit e 

Washington Olivetto, então na agência DPZ. Tal estratégia tinha como objetivo introduzir 

uma figura que representasse as mudanças comportamentais da época.  

O fato é que as mulheres, em especial, começavam a valorizar mais homens com um 

quê de desprotegidos, tímidos ou carentes em detrimento do estereótipo machão, afirma-se no 

site. Logo após a primeira aparição de Carlos Moreno, o público consagrou o personagem, 

fazendo ele se tornar o porta-voz da empresa junto a seu público.   

É interessante ressaltar que os anúncios da BomBril, de tão famosas, ganharam 

repercussão mundial e, em 1994, conseguiram a inserção no Guinness Book - Livro dos 

Recordes - como a série de publicidade mais longa do mundo.  
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Assim como na mídia eletrônica, a fórmula já era um sucesso. Em 1997, a “fórmula” 

adotada pela BomBril foi utilizada também nas contracapas de revistas de circulação nacional 

com anúncios que registraram diversas mudanças sociais do Brasil e acontecimentos que 

marcaram a vida dos brasileiros: o caso Monica Lewinski, o sucesso de Tiazinha, a agitação 

do Padre Marcelo, entre outros. 

Em de 2002 e 2003, a BomBril patrocinou a primeira e a segunda edição do Reality 

Show Big Brother, inédito no Brasil e no intervalo de cada programa, havia comerciais da 

campanha Pintou Sujeira, Passa um Bom Bril, que tinha como tema o próprio programa Big 

Brother, ilustrando o dia-dia dos participantes, dizendo: “Intrigas, fofocas? Pintou sujeira, 

passa um Bom Bril".  

A estratégia de criar e produzir campanhas associando a marca a acontecimentos 

importantes para os brasileiros continuou nos anos seguintes: no futebol, o Brasil sagrou-se 

penta campeão mundial e Carlos Moreno incorporou um torcedor muito feliz pela vitória da 

seleção brasileira. No campeonato brasileiro, a BomBril patrocinou o Santos Futebol Clube, 

campeão brasileiro naquele ano e, nessa oportunidade, o Garoto BomBril incorporou 

Robinho, um jogador que estava com em evidência naquela época. 

Em 2004, Carlos Moreno se despediu da BomBril, marcando não só as consumidoras, 

mas também a história da publicidade. No comercial de despedida, o personagem diz: “Toda 

vez que você usar um produto BomBril você vai lembrar um pouquinho de mim”. 

Em 2005 e 2006, a empresa passou por muitos problemas internos, desaparecendo 

momentaneamente da mídia e permitindo que sua principal concorrente, a Assolan, lançada 

em 2002, ganhasse espaço, aumentando sua participação no mercado de lã de aço. A 

campanha “Fenômeno da Assolan” teve resultados muito interessantes, mas a BomBril 

contra-atacou e, em 2007, a empresa deu uma resposta a seu principal concorrente com o 

slogan “Fenômenos passam, mas só BomBril fica”. O ano de 2007 ficou marcado pelo retorno 

de Carlos Moreno às campanhas da marca.  

Ainda de acordo com o site, além dos meios eletrônicos e impressos, a BomBril conta 

também com materiais promocionais utilizados nos pontos-de-venda, tais como: urnas 

(destinadas ao armazenamento de cupons promocionais); cartazes e cartazetes – (utilizados 

em locais de destaque na loja; take one – (folheto com informações sobre os produtos e 

promoções); banners – (colocado em local de fácil visualização, para despertar, no 

consumidor, o desejo de comprar); gargaleira – (peça promocional que é fixada ao gargalo de 

embalagens no formato "garrafa", contendo informações sobre o produto). 
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3.2 HISTÓRIA DA ASSOLAN 

 

A Assolan, hoje, é vista como a principal concorrente da BomBril, visto que desde sua 

introdução no mercado vem ganhando popularidade junto às donas-de-casa. 

De acordo com Rabelo (2007), a Assolan teve início em 2002, através do 

empreendedor João Alvez de Queiroz Filho que, logo após a aquisição da empresa, iniciou 

uma estratégia agressiva de marketing e também de estrutura, chegando a comprar oito 

empresas do ramo (lã de aço), para aumentar a produção. A lã de aço foi o primeiro produto 

da empresa e ainda representa 43% dos negócios da mesma, que está investindo também em 

outros produtos de limpeza, tais como: sabão em pó, amaciantes, detergentes. 

Segundo Oliveira e Cunha (2008), a estratégia da Assolan é comprar marcas 

adormecidas, que tenham prestígio, mas com baixa participação no mercado, e a partir daí, 

usar de toda a qualificação do seu departamento de marketing e logística para tornar estas 

marcas conhecidas do público. 

Deste modo, a Assolan pode ser considerada uma empresa empreendedora, e muito 

focada no contexto do mercado, sempre analisando as oportunidades que este oferece e 

sabendo se aproveitar delas, através de uma administração eficiente e profissionais 

gabaritados.  

Hoje, já é possível ver os resultados deste trabalho, pois, em 2002, a marca (Assolan), 

recém lançada no mercado, não faturava mais de R$ 30 milhões. Em 2007, lucrou o 

correspondente a R$ 215 milhões. Em 2008, a previsão da empresa é de crescimento. A 

Assolan que reinveste 100% de seu lucro na própria empresa, já separou R$ 100 milhões para 

investimentos em publicidade para 2008 e 2009 (OLIVEIRA; CUNHA, 2008).  

 

3.2.1 Estratégias mercadológicas da Assolan 

 

É relevante destacar que as estratégias mercadológicas da Assolan tiveram início em 

1996, segundo o site Mundo das Marcas (2006), ano em que a empresa criou novos produtos 

e a marca conquistou uma maior importância no mercado. As ações de comunicação nesta 

época eram voltadas para o ponto-de-venda e, dentre os materiais utilizados, destacavam-se 

cartazes e displays. 

Mas foi em 2002 que a marca Assolan ficou conhecida, quando a Agência África, do 

publicitário Nizan Guanaes, lançou uma grande campanha com o slogan “Assolan – O 

fenômeno” estrelado pelo personagem animado Assolan, representado por um saquinho de lã 
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de aço que pulava e brincava, usando o humor como fonte de divulgação da marca que, por 

sua vez, cresceu muito neste período. 

Em 2003 a mascote atingiu grandes índices de popularidade, principalmente depois do 

comercial em que dançava ao ritmo da música Regatanga, Banda Calipso. Posteriormente, 

devido ao enorme crescimento de popularidade, foi introduzido o slogan complementar “O 

fenômeno que não para de crescer”. Sendo o resultado surpreendente, passando a marca de 

9,5% de market share para quase 28% em menos de 2 anos. 

Segundo informações do site Biranet (2008), o ano de 2003, para a Assolan, foi um 

marco na publicidade, visto que, aproveitando a crise da sua maior rival BomBril, que passava 

por problemas financeiros, investiu R$ 4,2 milhões para patrocinar a 3°edição do Big Brother 

Brasil, substituindo assim a BomBril que já havia patrocinado a 1° e 2° edição. Esta parceria 

entre o programa e a marca Assolan perduraram até 2008, propiciando uma grande 

visibilidade à marca, considerando que o Big Brother obteve altos índices de audiência. 

Após relatar sobre as marcas Assolan e BomBril, mostrando as particularidades de 

cada uma, o próximo capítulo aborda acerca da metodologia aplicada neste estudo. 
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4   METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O presente trabalho é de caráter exploratório, uma maneira adequada para aprofundar 

o conhecimento sobre um assunto específico, bem como investigar fenômenos 

contemporâneos dentro de seu contexto de vida real. Gil (2006, p. 43) afirma que “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”. 

A escolha pela análise qualitativa deu-se por ser a forma mais adequada para ouvir o 

que as pessoas pensam, concordam ou discordam sobre determinado assunto. 

Para isso, a amostra para esta investigação foi formada por seis mulheres residentes 

em Santa Maria, RS, com idade entre 25 e 55 anos, por supormos serem elas as melhores 

conhecedoras do produto (lã de aço).  Para esta escolha, levamos conta que este produto está 

presente em quase todos os lares, e quem compra, utiliza, aprova ou desaprova a marca 

geralmente são as pessoas que se envolvem em tarefas domésticas, o que define, por hábitos 

solidificados na sociedade brasileira, como estas sendo mulheres. Amostra não-probabilística 

por acessibilidade, ou seja, são pessoas conhecidas do pesquisador ou de pessoas próximas a 

ele. 

A opção pela amostra de seis mulheres ocorreu porque julgamos que este número é 

suficiente para sabermos quais as diferenças entre as duas marcas e se existe alguma preterida 

pelas consumidoras.  

 No mês de junho do corrente ano, essas mulheres foram submetidas a um 

questionário, composto de questões fechadas, para que se identificasse o perfil de cada uma 

(apêndice A). Logo após foi realizada uma entrevistadas na residência das voluntárias, que 

responderam a 11 perguntas (apêndice B). Cabe destacar que a escolha por entrevista deu-se 

devido ao fato desta ser uma técnica 

 

em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, 
com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação [...] enquanto 
técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 
informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas explicações ou razões 
a respeito das coisas precedentes (GIL, 2006, p. 117) . 

 

Ainda cabe expor que a entrevista em questão segue o modelo de entrevista 

estruturada, que  
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é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as 
perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realizou de acordo com 
formulário [...] elaborado e efetuado de preferência com pessoas selecionadas de 
acordo com um plano (LAKATOS; MARCONI; 2003,  p. 197).  

 

Tal entrevista teve por finalidade verificar de que forma a publicidade das marcas 

BomBril e Assolan são assimiladas pelas consumidoras e se existe preferência por alguma 

marca específica do produto lã de aço. Importa destacar que a entrevista foi gravada em um 

aparelho de áudio-cassete e, posteriormente, as respostas foram transcritas para a realização 

da análise dos dados coletados. 

 

4.1   PERFIL DAS MULHERES QUE COMPUSERAM A ANÁLISE 

 

De acordo com o que foi observado nas respostas do questionário, Jana tem curso 

superior (educação especial), trabalha na função de auxiliar administrativa, é solteira, tem 33 

anos e é a única responsável pela limpeza e manutenção de sua casa; Maria tem 55 anos, é 

aposentada, separada, concluiu o ensino médio, é ela a responsável pela limpeza e 

manutenção de sua casa, pois mora sozinha; Laura tem ensino superior e está cursando Letras 

na Unifra, é solteira e tem 28 anos, apesar de contar com uma diarista para a limpeza 

doméstica é ela que decide os produtos que serão utilizados na sua casa. 

Aline tem 34 anos, é casada, completou o ensino superior e hoje cursa administração, 

ela é a responsável pela limpeza e manutenção de sua casa (duas vezes por mês recebe a ajuda 

de uma diarista para realizar uma limpeza mais completa); Paula tem curso superior completo 

(Letras), trabalha como professora, tem 33 anos, é casada e, apesar de ser a única responsável 

pelas compras da sua casa, ela divide a limpeza com outras pessoas da família; e Joana, que é 

casada, tem 52 anos, trabalha como diarista e ela é a responsável pelas compras e a limpeza de 

sua residência. 

 

4.2   DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

As entrevistas foram realizadas através de uma conversa informal na qual apenas a 

ordem das perguntas foi igual a todas as entrevistadas, pois o objetivo era obter respostas 

pertinentes e coerentes ao trabalho em questão. 
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É relevante ressaltar que as respostas, de modo geral, foram semelhantes e, embora 

com algumas particularidades, suficientes para diferenciar duas marcas concorrentes (Assolan 

e BomBril) de um mesmo produto (lã de aço). 

O roteiro das entrevistas partiu de perguntas referentes ao modo de consumo das 

entrevistadas, seguindo uma seqüência até chegar aos objetivos do presente trabalho, que foi 

verificar junto a consumidoras santa-marienses se existe preferência de marca na escolha do 

produto lã de aço, e o porquê desta preferência. 

 

4.2.1   Modos de consumo 

 

1ª questão - No que diz respeito ao modo de consumo das entrevistadas, foi 

perguntado se são elas que realizam as compras de produtos de limpeza no mercado e se 

costumam marcar dia e hora para realizar estas compras. As seis responderam que são as 

responsáveis pelas compras de produtos de limpeza e apenas Aline programa dia para fazer 

isso, as outras fazem apenas quando falta algum produto na sua casa. 

As atitudes das mulheres de cada amostra constam nas afirmações de Gade (1998), 

cap. 2, p. 21 deste estudo, de que o ato da compra se dá através de um comportamento 

motivado pelo indivíduo, que seria decorrente de uma estimulação à falta deste produto em 

casa. 

Ainda de acordo com a autora (1998), cap. 2, p. 21 deste estudo, o ato da compra se dá 

através de um comportamento motivado do indivíduo, que seria decorrente no caso das donas-

de-casa entrevistadas de estímulos físicos (necessidade imediata de suprir alguma carência). E 

de Solomon (2002) quando afirma (cap. 2, p. 21 deste estudo) que o comportamento motivado 

é decorrente da vontade do indivíduo em satisfazer alguma necessidade, ou seja, uma vez que 

uma necessidade é ativada, o consumidor tenta reduzi-la ou eliminá-la. 

Tal comportamento também é reconhecido por Samara; Morsch (2005, cap. 2, p. 21 

deste estudo), pois afirmam que o comportamento motivado são todos os tipos de esforços 

que um indivíduo usa para alcançar determinada meta. Pois a necessidade gera uma tensão no 

indivíduo (sensação desagradável), que quando atinge determinado nível de intensidade, gera 

um impulso que direciona o indivíduo a suprir tal necessidade. 

Sendo assim, através das respostas obtidas, torna-se notável que a falta de algum 

produto desencadeia o estímulo de comprar, e assim é mais fácil as mulheres irem ao mercado 

toda vez que carecem de algum suprimento, do que marcar um dia específico para isso.  
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4.2.2   Relação marca X preço do produto 

 

2ª questão - Na seqüência da entrevista, foi perguntado às donas-de-casa como elas 

administram a relação marca/preço de produtos de limpeza e se existe algum produto 

desta natureza que elas compram mesmo sabendo que existem marcas mais baratas.  

Ao serem indagadas sobre esta relação Maria disse: “Eu não faço relação, eu compro 

pela marca”. Por meio das respostas, percebeu-se que Jana, Maria, Laura e Aline costumam 

ser leais as marcas de sua preferência, independentemente do preço do produto. Estas 

preferem comprar as marcas que conhecem e confiam, podendo ser inseridas no nível cinco 

de lealdade à marca citada por Aaker (1998), cap.1, p. 18 deste estudo, que corresponde aos 

consumidores comprometidos, que dão importância a marca que compram. Já Paula afirma: 

“faço a relação na hora da compra, escolho os produtos conforme o preço”. Alguns produtos, 

porém, ela prefere escolher a marca mesmo sendo mais cara que a concorrente, citando como 

exemplo, o sabão em pó. 

Na mesma linha de consumo, Joana também faz a relação preço/marca, respondendo: 

“sempre olho o preço, mas se for pouca diferença, eu compro o que acho melhor”. Joana 

também afirma que dependendo do produto ela opta pela marca e não pelo preço: “tem coisa 

que é barata, mas é ruim, pode manchar camisetas, no caso de um sabão ruim”. 

Com isso, tanto Júlia como Paula pertencem ao 2º nível de lealdade à marca, citado 

por Aaker (1998), cap. 1, p. 18 deste estudo, que refere-se ao consumidor satisfeito com a 

marca, na maioria dos casos, são compradores já acostumados com a marca e que podem ser 

denominadas “consumidoras habituais”. Estas consumidoras podem até vir a comprar uma 

marca desconhecida, mas se a mesma não mostrar algum benefício real, que supere a marca 

conhecida, elas retornarão à antiga, com a qual estão habituadas. 

 

4.2.3   Fidelidade à marca 

 

3ª questão - Ao serem questionadas se elas costumam comprar as novidades em 

produtos de limpeza e se já experimentaram alguma marca nova e voltaram à marca 

antiga, as entrevistadas Jana, Maria, Laura e Aline não costumam comprar as novidades em 

produtos de limpeza lançados no mercado, e destas apenas Maria e Aline afirmaram que 

experimentaram marcas novas.  

Maria disse: “voltei a usar a marca antiga porque já estava acostumada” e Aline 

afirmou: “já experimentei e voltei à marca antiga, porque se é pra comprar uma coisa que faz 
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a mesma coisa que a que eu usava antes, então eu prefiro usar aquela que tenho confiança”. 

Portanto, ambas mostram, na sua relação com alguns produtos, o segundo nível de fidelidade 

à marca já citado anteriormente. 

Estas respostas são coerentes com a afirmação de Aaker (1998) cap. 1, p. 18 deste 

trabalho, que diz respeito à fidelidade do consumidor as marcas que consomem. Segundo o 

autor, o departamento de marketing de uma empresa deve fazer todos os esforços possíveis 

para manter o consumidor fiel as suas marcas, mesmo que existam concorrentes com 

características superiores, pois a fidelidade à marca serve de medida de ligação do 

consumidor com a mesma. Desta forma, quanto mais o consumidor se identificar e confiar em 

determinada marca, menor serão as chances deste consumidor comprar produtos de marcas 

concorrentes, o que se pode constatar nas afirmações das entrevistadas. 

A imagem da marca também é relevante, de acordo com Pinho (1996), cap. 1, p. 12 

deste estudo, no momento em que são relacionados atributos, valores, sentimentos e 

percepções conectadas a marca. E, na visão do consumidor, essas associações de idéias 

podem direcionar fortemente a imagem da marca. As entrevistadas Paula e Joana que, apesar 

de já terem comprado marcas novas, também preferem as que já estão acostumadas, 

reforçando as afirmações de Aaker (1998), cap. 1, p. 18, e Pinho (1996), cap. 1, p. 12 deste 

estudo. Paula disse que “já comprei marca nova de sabão em pó, mas voltei à antiga, porque 

eu achei que a qualidade não era a mesma” e Joana afirmou que compra marcas novas quando 

não tem no ponto-de-venda a sua preferida. 

 

4.2.4   O poder de persuasão da publicidade 

 

4ª questão - No que tange à importância da divulgação e ao poder de persuasão 

da publicidade, as entrevistadas foram unânimes em dizer que a propaganda é uma 

ferramenta importante de divulgação de marcas e produtos. Em resposta a essa pergunta, Jana 

afirmou que “a propaganda é capaz de influenciar as pessoas, levando-as a consumar a 

compra de um produto determinado”. De acordo com Gomes (2003), cap. 1, p. 14 e 15 deste 

estudo, esta é a função da publicidade, permitir a circulação de mercadorias, ou seja, a 

publicidade divulga um produto ao mesmo tempo em que o consumidor passa a conhecê-lo. 

Quanto a influenciar as pessoas, o objetivo final da comunicação publicitária é o de 

influenciar o consumidor a comprar o produto anunciado. Reforçando o que respondeu Jana 

que acredita que a propaganda influencia na compra dos produtos. 
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Quando perguntadas se elas lembravam dos anúncios das lãs de aço, da BomBril e da 

Assolan, as entrevistadas mostraram-se mais familiarizadas com as da BomBril, 

reconhecendo de início o garoto propaganda (Carlos Moreno), e todas sorriam quando 

lembravam, pois acham as propagandas engraçadas e inteligentes. Em resposta Jana disse:  

 

lembro da Bombril que, normalmente, eles tão sempre satirizando assim [...] 
atualidades, né, situações que acontecem na atualidade. Ah [...], lembro da presença 
de atores; do Pelé, isso da Bombril e é sempre feita por aquele garoto propaganda e 
eu associo as propagandas da Bombril a ele.  

  

Paula, por sua vez, disse: “lembro das propagandas da Bombril, né, aquelas 

propagandas maravilhosas que todo mundo lembra e da Assolan o fenômeno”. Podemos 

perceber para a maioria das entrevistadas não mostraram segurança em relatar acerca das 

propagandas da Assolan. 

Esta familiaridade das entrevistadas pelos anúncios da BomBril pode ser explicada 

pelas histórias inteligentes de suas campanhas e principalmente a empatia que o garoto 

propaganda Carlos Moreno conquistou nas donas-de-casa. Um homem considerado pelas 

entrevistadas “feio”, mas que é sempre lembrado, tornando-se a imagem da marca frente às 

consumidoras da amostra. 

Quanto aos anúncios publicitários da Assolan, estes foram lembrados vagamente. Pode 

ser pelo fato da marca ter entrado na mídia mais recentemente. Mas o que é visível na 

publicidade da Assolan é uma inovação, a marca utilizou como mascote um bonequinho 

(animação) colorido que dança e se movimenta e que foi lembrado por Jana: “da Assolan eu 

recordo, sempre, daquele bonequinho dançando e que foi um patrocinador do Big Brother”. 

A Assolan também foi patrocinadora da última edição do Big Brother, programa de 

muita audiência na rede Globo, permitindo que a marca ganhe visibilidade. Jana afirma que 

lembra da marca Assolan como patrocinadora do Big Brother, como pode ser observado no 

cap. 3,  p. 31 deste trabalho. 

Estas respostas mostram que apesar das diferenças, as duas marcas procuram a 

aproximação com as donas-de-casa. Como afirmam Schroder e Vestergaard (2000), cap. 2, p. 

24 e 25 deste trabalho, a mulher é vista atualmente como uma consumidora em potencial, sua 

forte participação no mercado faz com que as empresas juntamente com suas agências criem 

estratégias voltadas para o público feminino, com a finalidade de aumentar suas vendas 

explorando assim, este mercado que cresce diariamente. 



38 
 

 

Solomon (2002) dá ênfase à comunicação, afirmando que os consumidores são 

constantemente “bombardeados” por mensagens induzindo-os a comprar através da persuasão 

que é considerada a meta principal da comunicação de marketing. Através da comunicação 

persuasiva, um produto ou marca pode ser levado à mente do consumidor de diversas formas 

e cabe ao anunciante e a sua agência de publicidade fazer a escolha que terá maior eficácia. 

Os argumentos podem ser lógicos (funcionalidade do produto), podem persuadir através de 

imagens gráficas e animações (mascote da Assolan – um bonequinho animado), do uso de 

celebridades (na BomBril, Carlos Moreno e participantes como Pelé e outros).  

Enfim, a publicidade, além de ser muito eficaz na fixação de uma marca no mercado, 

tem à disposição os mais diversos meios para que esta seja feita (TV, revista, jornal, rádio) 

além de formas menos convencionais, mas que da mesma forma chamam atenção para a 

marca. Como exemplo, a BomBril utiliza materiais promocionais nos pontos de venda. Entre 

eles: urnas, cartazes, take one, banners, gargaleiras e outros que podem ser observados no cap. 

3, p. 29 deste estudo. 

Desta forma a comunicação se usada corretamente, fará com que o produto ou marca 

seja lembrado na hora da compra. 

 

4.2.5   As diferentes funções da lã de aço  

 

5ª questão - Outra pergunta da entrevista referiu-se ao objeto de estudo do presente 

trabalho (lã de aço), e as entrevistadas responderam para quais tarefas domésticas elas 

utilizam lã de aço. 

Jana disse que a utiliza “para arear a panela, limpar fogão, mais pra isso mesmo.”; 

Maria afirmou que “eu utilizo BomBril. Para arear panela, limpeza de banheiro, cozinha (... 

pausa) eu acho, porque é outra pessoa que faz a limpeza.” e Laura declarou que a utiliza para 

“arear panela, pra pia, pra banheiro”. No geral, elas usam o produto para as mesmas 

finalidades, o que permite que as mesmas possam relatar quais as diferenças percebidas entre 

a lã de aço da marca Assolan e BomBril e qual destas marcas é a preferida de cada uma. 

 

4.2.6   Preferência e qualidade percebidas 

 

6ª questão – Quando indagadas sobre a preferência por alguma das marcas, e se 

era perceptível alguma diferença entre o produto lã de aço da Assolan e BomBril, as 

respostas foram:  
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Maria disse que “uma é boa (BomBril), e a outra é ruim (Assolan)” e Paula afirmou 

“sim, eu acho que a BomBril é melhor porque ela dura mais e a qualidade é melhor” e Joana 

por sua vez proferiu “eu acho que a BomBril é mais forte, dura mais, se for o mesmo preço1 

eu compro BomBril, mas se a Assolan for mais barata eu compro Assolan”. 

O que se percebe nas respostas das três entrevistadas é que elas notam a melhor 

qualidade na lã de aço da marca BomBril. Maria relatou que a Bombril limpa melhor. Já 

Joana e Paula perceberam que a lã de aço da BomBril dura mais e é mais forte. Estas são 

qualidades percebidas por elas e que pode foi explicado no cap. 2, p. 21 deste estudo, no qual 

Gade (1998) afirma que as atitudes podem ser remetidas a experiências passadas em que o 

consumidor comprou determinada marca e, por isso, tem condições de avaliá-la como boa ou 

ruim. A diferença entre as três consumidoras é que Joana, mesmo argumentando que a lã de 

aço da BomBril é de melhor qualidade, na hora da compra ela opta pela marca mais barata, 

enquanto Maria e Paula acham a marca Assolan ruim e, por isso, compram BomBril. Como 

afirmam Samara; Morsch (2005), quando um indivíduo age favoravelmente a determinado 

produto, a tendência é a aproximação (compra e uso). 

Por sua vez, Jana disse “hã (...) (dúvida) embora eu use as duas, não tenho nenhuma 

preferência. [...] Nenhuma diferença, pra mim são iguais” e Laura proferiu “olha, eu não 

posso falar porque não sou eu que limpo. Mas a minha faxineira não reclama de nenhuma 

quando eu compro. [...] Nenhuma, as duas vendem a mesma coisa”. 

Jana e Laura fazem parte do primeiro nível de fidelidade à marca, citado por Aaker 

(1998), que corresponde ao consumidor não-leal, ou seja, qualquer marca que estiver à venda 

que lhe seja conveniente é a preferida. 

Em resposta a esta pergunta, Aline disse 

 

 pra mim eu não consigo ver alguma diferença grande ao ponto de falar. A diferença 
(... pausa) não sei como dizer, posso te explicar assim: quando eu faço a lista do 
mercado, eu não coloco lã de aço eu escrevo BomBril, porque desde que me 
conheço por gente eu faço esta associação. É automático, nem sei quanto tá o preço 
da Assolan porque só compro BomBril.  

 

Aline pode ser considerada integrante do quinto nível de lealdade citado por Aaker 

(1998), cap. 1, p. 18 deste estudo, pois antes mesmo de ir ao mercado ela já coloca na sua lista 

                                                 
1 Foram visitados três estabelecimentos (pequeno, médio e grande porte) na cidade de Santa Maria-RS, para 
fazer uma sondagem a respeito dos valores cobrados pelo produto lãs de aço das marcas Bom Bril e Assolan em 
junho de 2008.  O resultado foi este: Rede Super - Assolan R$: 1,66 e BomBril R$: 1,89;  Supermercado Dois 
Irmãos – Assolan R$: 1,52 e BomBril R$: 1,69; Supermercado Big – Assolan R$: 1,55 e BomBril R$: 1,70. 
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Bombril. Outro fato interessante é que Aline nem compara preços, ela compra pela marca, 

mostrando-se uma consumidora fiel da marca Bombril. No mesmo sentido, Gade (1998), cap. 

1, p. 19 deste estudo, afirma que a falta de tempo na vida do consumidor atual, favorece que 

este reduza a opção de escolha na hora da compra e, assim, mantenha um relacionamento fiel 

a determinadas marcas e produtos, simplificando o processo decisório. O consumidor, ao ser 

fiel a determinada marca, reduz os riscos de insatisfação e gastos financeiros, além de já sair 

de casa sabendo o que vai comprar. 

Fazendo uma análise geral, as entrevistadas se dividiram; Jana, Laura e Joana usam 

para qualquer uma das marcas, quanto Maria, Aline e Paula preferem a BomBril. Tratando-se 

de um produto barato, este resultado é muito relevante, pois nenhuma disse que preferia a 

Assolan, mostrando desta forma que a empresa BomBril, que sempre foi líder no segmento lã 

de aço, desde seu surgimento, continua forte, mantendo a preferência das donas-de-casa, 

mesmo com as fortes investidas de sua principal concorrente Assolan. Isso se materializa com 

a afirmação de Pinho (1996, p. 19), de que hoje, as empresas dão mais importância em manter 

a fidelidade dos consumidores já conquistados do que conquistar novos clientes. 
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CONCLUSÕES  

 

Este estudo teve como objetivo principal saber se mulheres da amostra decidem pela 

marca pioneira e, por este motivo tradicional, ou por uma marca nova que chega ao mercado 

forte, através de investimentos em qualidade/preço e publicidade. Para isso, foi escolhido o 

produto lã de aço das marcas BomBril (pioneira) e Assolan (nova), que concorrem pela 

preferência do mesmo público-alvo (mulheres).  

Com finalidade de atingir os objetivos propostos no presente trabalho, foi composta 

uma amostra de 6 mulheres com diferentes idades, que se colocaram a disposição para 

responderem a um questionário que serviu conhecer o perfil de cada uma e, logo após, 

aplicamos uma entrevista, com perguntas embasadas no referencial teórico, do estudo, para 

que se fosse feita uma análise das respostas.  

No que diz respeito ao modo de consumo das entrevistadas, as seis responderam que 

são as responsáveis pelas compras de produtos de limpeza e apenas Aline programa dia para 

fazer isso, as outras fazem apenas quando falta algum produto na sua casa. 

Sobre o modo como elas administram a relação marca/preço de produtos de limpeza e 

se existe algum produto desta natureza que elas compram mesmo sabendo que existem marcas 

mais baratas, uma delas afirmou que compra pelo preço; duas optam pela marca na compra de 

sabão em pó; e as demais são fiéis à marca de sua preferência. 

Acerca da aquisição das novidades em produtos de limpeza e se já experimentaram 

alguma marca nova e voltaram à marca antiga, percebemos que, de modo geral, elas não 

costumam comprar marcas novas. No entanto, as que afirmaram ter experimentado as 

novidades do mercado, alegaram que acabaram retornando à marca tradicional. 

Quando indagadas sobre a preferência por alguma das marcas e se era perceptível 

alguma diferença entre o produto lã de aço da Assolan e BomBril, três delas mostraram-se 

indiferentes quanto à marca que costumam comprar. As outras deixaram claro que escolhem a 

lã de aço da marca BomBril, pois percebem maior qualidade no que diz respeito à 

durabilidade do produto em relação à sua principal concorrente a Assolan.  

A partir desta análise, podemos concluir que as consumidoras da amostra tendem a ser 

leais às marcas de sua preferência, comprovando que é importante para a empresa manter o 

seu consumidor fiel, pois as mulheres da amostra que já estão familiarizadas com uma marca 

parece que dificilmente irão trocá-la por uma nova.  

Outro fato relevante, percebido por meio dos dados obtidos, é que grande parte das 

participantes desta pesquisa acreditam que a publicidade influencia na hora da compra, 
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fazendo a “ponte” entre marca e/ou serviço e consumidor, ou seja, levando determinado 

produto ao conhecimento do público e persuadindo-o a comprar. Isto é reforçado pela 

lembrança das propagandas da BomBril, das quais todas as entrevistadas lembraram-se de 

alguma forma do garoto propaganda (Carlos Moreno), o que não ocorreu com a marca 

Assolan, em que as entrevistadas mostraram lembrá-la vagamente, mas isso  pode ser devido 

ao fato da marca estar a menos tempo no mercado.  

Portanto, este trabalho foi satisfatório, pois ao analisar um produto (lã de aço) 

considerado barato, mas importante, pois está presente em quase todos os lares brasileiros, foi 

possível perceber que as pequenas diferenças existentes entre as marcas podem fazer a 

diferença na hora da compra. Com base nas respostas obtidas, podemos afirmar que a lã de 

aço da marca Bombril foi considerada melhor do que a da Assolan. Além da lembrança da 

publicidade da marca, algumas das entrevistadas perceberam melhor qualidade do produto, 

também foi detectada fidelidade por parte de algumas entrevistadas pela marca Bombril. 

Quanto à lã de aço da marca Assolan, ela pode ser considerada uma forte concorrente da 

BomBril, principalmente por parte do consumidor que opta pelo preço e também por ter boa 

qualidade, pois a maioria das entrevistadas notam diferenças insignificantes entre as duas 

marcas.  

No que tange o pioneirismo/tradição (BomBril) e novidade (Assolan), o estudo 

comprovou que, na hora da compra, há uma preferência pela tradição, isto é, as pessoas 

escolhem a marca que estão acostumadas a usar. Lembrando que a conclusão está baseada 

apenas nas respostas das seis mulheres, santa-marienses que participaram da amostra e que 

contribuíram de forma positiva para a obtenção dos dados que permitiram que se chegasse ao 

clareamento do objetivo deste trabalho. 
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APÊNDICE A 
 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS 
 
 
1. Qual sua escolaridade? 
(   ) ensino fundamental 
(   ) ensino médio ou curso técnico 
(   ) curso superior 
(   ) pós-graduação 
 
2. Qual sua ocupação? 
......................................................................... 
 
3. Qual seu estado civil? 
(   ) solteira 
(   ) casada 
(   ) tem companheiro 
(   ) separada/divorciada 
(   ) outro. Qual? .................................. 
 
4. Na casa onde mora, você: 
(   ) é a única responsável pela limpeza e/ou manutenção doméstica 
(   ) divide com outras pessoas a manutenção da limpeza/organização doméstica 
(   ) não faz limpeza/manutenção mas é quem decide os produtos que serão utilizados 
 
5. Qual sua faixa de idade? 
(   ) entre 15 e 20 anos 
(   ) entre 21 e 25 anos 
(   ) entre 26 e 30 anos 
(   ) entre 31 e 35 anos 
(   ) entre 36 e 40 anos 
(   ) entre 41 e 45 anos 
(   ) entre 46 e 50 anos 
(   ) mais de 50 anos 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

 
 

1) É você quem realiza as compras de produtos de limpeza no mercado? 

2) Você costuma programar dia e tempo para realizar as compras ou as faz de forma rápida 

conforme a necessidade? 

3) Como você administra a relação marca / preço de produtos de limpeza doméstica? 

4) Há algum produto de limpeza que você compre mesmo sabendo que existem marcas mais 

baratas? 

5) Você costuma comprar as novidades do mercado em produtos de limpeza? 

6) Já experimentou uma novidade e voltou à marca antiga? Por quê? 

7) Você acha que as pessoas se deixam influenciar pela propaganda na escolha da marca? 

8) Você lembra das propagandas de lã de aço da BomBril e da Assolan? Qual delas ou o que 

você lembra?  

9) Tratando-se de lã de aço, para quais serviços domésticos você a utiliza? 

10) Qual destas marcas é sua preferida? Por quê? 

11) Você percebe alguma diferença entre lã de aço da BomBril e Assolan? 

 

 
 


