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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em experiências que revelam percepções 

dos consumidores. Foram escolhidas as gerações Baby Boom e Z para estudar e resolver 

o problema: Que elementos da mensagem publicitária dos anúncios da Coca Cola e da 

Volkswagen, veiculados na década de 40 e 90, são destacados pelas pessoas das 

gerações Baby Boom e Z? Foi aplicada uma entrevista semi estruturada com pessoas 

dessas gerações, apresentando-lhes anúncios impressos da Coca-Cola e da Volkswagen.  

A partir da análise das mesmas foram tiradas as conclusões sobre as percepções das 

duas gerações, assim foi possível destacar que as duas gerações tem modelos de pensar 

diferentes, podendo ser pela época em que nasceram e por sua carga cultural; a marca 

do produto e as experiências na hora de efetuar uma compra fazem muita diferença para 

o consumidor. 

Palavras-chave: gerações, percepção, anúncios publicitário, Coca-Cola, Volkswagen.  

 

ABSTRACT 

This work was developed based on experiments that reveal consumers' perceptions. The 

Baby Boom generation and Z were chosen to study and solve the problem: What 

elements of the advertising message of the ads for Coca Cola and Volkswagen aired in 

the 40s and 90s, are highlighted by the people of the Baby Boom and Generation Z? A 

semi structured interviews with people these generations was applied, presenting them 

print ads for Coca-Cola and Volkswagen. From the analysis of the same findings were 

about the perceptions of two generations, so it was possible to highlight that the two 

generations have different models of thinking, may be by the time they were born and 

their cultural burden, the brand of the product and experiences at the time of making a 

purchase make much difference to the consumer. 

Keywords: generation, perception, ads advertising, Coca-Cola, Volkswagen. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos ou pensamos em publicidade, o que pode vir à cabeça são 

aquelas inúmeras propagandas televisivas, mas não se pode esquecer que também 

existem os anúncios impressos, que são enfocados nesse trabalho. A partir de um estudo 

sobre as gerações, escolheu-se como o tema deste trabalho a percepção de mensagens 

publicitárias impressas, levando-se em consideração as possíveis diferenças entre o que 

é “visto” e o que não é, de forma mais ou menos relevante, pelas gerações Baby Boom e 

Z.  

Segundo Monteiro (2010), pessoas da geração Baby Boom, nascidas entre os 

anos 1943 e 1963, são motivadas, otimistas e workaholics
1
·. Elas nasceram no período 

de crescimento econômico, entre o final e após a segunda Guerra Mundial, e 

idealizaram atuar na reconstrução de um novo mundo pós-guerra. Já pessoas da geração 

Z nasceram entre 1990 e 2009, estão sempre conectadas à internet, ligadas ao mundo 

tecnológico e virtual e por isso produzem suas próprias marcas para se identificar com o 

mundo. 

 Tendo conhecimento dessas características que definem cada geração surgiu o 

interesse pesquisar quais as percepções que as pessoas pertencentes a esses dois grupos 

têm em relação aos anúncios impressos das décadas 40 e 90.  Definiu-se como problema 

de pesquisa: “que elementos da mensagem publicitária dos anúncios da Coca-Cola e da 

Volkswagen veiculados na década de 40 e 90, são destacados por pessoas das gerações 

Baby Boom e Z”? Também, como esses anúncios são percebidos e que aspectos 

chamam mais sua atenção. O objetivo geral da pesquisa foi “identificar que elementos 

da mensagem publicitária dos anúncios da Coca-Cola e da Volkswagen veiculados na 

década de 40 e 90, são percebidos por pessoas das gerações Baby Boom e Z”. Para isso 

se definiu como objetivos específicos: a) Identificar e caracterizar cada geração; b) 

Caracterizar a mensagem publicitária das décadas de 40 e 90; c) Identificar os 

argumentos, aspectos que serão comentados e as percepções de cada geração perante 

anúncios impressos das décadas de 40 e 90; d) Cruzar e analisar as percepções dos 

quatro entrevistados; e) Estudar os elementos da mensagem na mídia impressa. 

 Esse estudo se justifica pelo fato de realizar um levantamento de informações 

que se tornam importantes ao meio acadêmico uma vez que revelou um pouco mais 

                                                 
1
 Viciadas em trabalho. 
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sobre o consumidor e em diferentes épocas auxiliando na compreensão das diferentes de 

interpretação conforme características de cada geração.  

               Para a sociedade o tema abordado se torna discutível, visto que toda 

mensagem é feita e direcionada para um público que tem diferentes interpretações que 

se dão a partir da faixa etária e da geração a que pertence. O interesse do pesquisador 

está associado à necessidade, como futuro publicitário, de conhecer o que as pessoas de 

cada geração pensam, defendem ou criticam a respeito de um produto e se o anúncio 

que lhes é apresentado e se esse ele faz alguma diferença na decisão de compra. 

               Ainda, sob o ponto de vista pessoal, surgiu o interesse de saber o que os 

indivíduos de idades diferentes pensam e defendem, ou até criticam, nos anúncios 

impressos das décadas de 40 e 90, uma vez que tanto quem pertence à década de 40, 

quanto à de 90 pode se mostrar mais receptiva às diferentes maneiras de se sensibilizar 

seu público alvo. Por exemplo, um parente que pertence aà geração Baby Boom e outro 

a geração Z.   

 Uma vez que existem várias formas de identificar quando uma pessoa é um 

consumidor, ou um público geral. Grande parte dos autores aponta que, cada 

consumidor tem suas peculiaridades, suas diferenças, assim, sendo provável que varie 

de opinião de compra de uma pessoa para outra. Todas têm comportamentos diferentes 

na hora de efetuar uma compra, seja ela de um produto ou de um serviço.  

 Partiu-se da hipótese inicial que as duas gerações escolhidas para esse estudo 

tivessem diferenças em seus ritmos de vida, atividades e pensamentos. Também que 

suas percepções fossem divergentes, especialmente levando-se em conta que cada uma 

possui crenças, faz experiências e tem atitudes associadas às características da sua 

geração.  

 A investigação partiu da apresentação de 4 anúncios impressos de duas décadas 

diferentes (40 e 90), sendo 2 da marca Coca Cola e 2 da Volkswagen, constituindo o 

corpus dessa pesquisa. Os mesmos foram apresentados aos entrevistados em uma 

entrevista semi estruturada. Com base nos dados coletados procedeu-se a análise que 

revelou as características que mais chamaram a atenção dos entrevistados em relação a 

cada um nos anúncios.   

 A partir disso, foram dispostos ao longo do trabalho os seguintes conteúdos: 

comportamento do consumidor; marca; a percepção das marcas; publicidade; a percepção 

das mensagens publicitárias, geração Baby Boom e geração Z. E ao término da pesquisa 
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foi possível chegar a algumas conclusões perante as duas gerações, sobre seus 

comportamentos, percepções e atitudes em relação às marcas Coca Cola e Volkswagen 

apresentadas na entrevista. 
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2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Ao estudar o que é o comportamento do consumidor, Solomon (2002, p.24) 

afirma que “se trata do “estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

se relacionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer as necessidades e desejos”. O autor ainda destaca que o consumidor é 

instigado a ter desejo por produto ou serviço instantaneamente para satisfazer uma 

necessidade que, talvez não seja tão precisa no momento, mas apenas por status. 

Ao se estudar o comportamento de consumo uma pessoa, não se leva em 

consideração somente o que ela compra e consome, mas também o que ela pensa, e faz. 

Assim para melhor compreendê-lo, levam-se em consideração as demais áreas da 

psicologia e pedagogia, além de aspectos psicológicos, cognitivos do indivíduo.  

Investigar o que as pessoas compram e o porquê da compra revela como 

afirmam Kanuk e Schiffman (2000, p.13) que “o comportamento do consumidor tornou-

se uma parte integral do planejamento estratégico de marketing”. Assim, pode-se o que 

as pessoas pensam sobre dado produto ou serviço e que experiências tiveram com as 

marcas, e por qual motivo fizeram compra, se é por suas preferências, crenças, 

referência de família ou contexto social. 

O consumidor realiza suas compras em relação ao que necessita e ao que precisa 

na hora, ou seja, para suprir suas necessidades do dia- a-dia, para ter determinado 

produto, para usar aquela marca eou por simples questão de status. Segundo Ferraço, 

Saldanha (2005, p.1)  

 

Para reconhecer uma necessidade, é necessário que o indivíduo perceba a 

diferença entre a situação real e a situação desejada. Caso esta percepção não 

ocorra, o reconhecimento da necessidade não ocorrerá. Para reconhecer esta 

necessidade, ela deve ser percebida como importante pelo indivíduo. Assim, 

como decorrência deste processo, os consumidores acreditam que a solução 

àquele problema esteja ao seu redor. 

 

Os autores apontam para a necessidade de saber o que se deseja algo, 

satisfazendo a necessidade que se tem naquele momento, a qual não se pode abrir mão.  

Nesse sentido, segundo Gade (1998, p.1), “o comportamento do consumo é definido 

como comportamento de procura, busca, compra, uso e avaliação de produtos e 

serviços, para satisfazer necessidades”. Ou seja, o comportamento de compra está 

centrado nas necessidades de consumidor.  
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O comportamento do consumidor, como é explicado por Gade, (1998 p.1) “as 

atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra de produtos e 

serviços, para satisfação de necessidades e desejos”. Esse tem sido analisado por 

psicólogos, analistas de consumo, e economistas que procuram entendê-lo, para melhor 

saber o que se passa na mente do consumidor. Há estudos que permitem conhecer as 

estratégias que podem ser utilizadas para melhor chegar até o consumidor final. 

Para se concretizar uma boa ação de marketing é preciso levar em consideração 

alguns fatores que fazem a diferença para que o produto chegue até o consumidor.  De 

acordo com Gade (1998, p.5), “ao praticar marketing para o cliente, deverá analisar o 

comportamento do mercado quanto aos fatores que influenciam a decisão de compra e 

consumo”. Além disso, saber o que o consumidor precisa, quais são suas necessidades 

leva à empresa a melhor atendê-lo. 

Os fatores influenciadores da compra para Gade (1998, p.5), são: culturais que 

envolvem “hábitos, costumes, pensares e ideologia, a moda” sociais que agregam “os 

grupos sociais primários e secundários, de referência. Os líderes inovadores e seus 

seguidores. A aceitação social e o conformismo”.  

Os internos podem ser pessoais, individuais ou sociais e, de acordo com Gade 

(1998, p.6) são “as variáveis demográficas, idade, sexo, posição no ciclo de vida, 

escolaridade e atividades, situação econômica e estilo de vida”. E os externos, são 

psicológicos que compreendem o “processamento de informação, sua captação e 

decodificação através de mecanismos de sensação, percepção, aprendizado e memória, 

contexto esse em que são identificadas a personalidade, as emoções e atitudes dos 

consumidores”. 

Quando feita a análise do comportamento do consumidor, Gade (1998, p.6) 

descreve que “a empresa pode trabalhar com um composto mercadológico, procurando 

adaptar-se ao mercado, desenvolvendo produtos que atendam às diversas necessidades”. 

Assim, as necessidades e os desejos do consumidor, devem ser compreendidas pelo 

mercado, e, a resposta a elas, transformada em benefícios que o atraiam. Nesse sentido, 

mostram-se algumas características de percepção da mensagem, como, a cor e o texto, 

levando em consideração o as necessidades do público alvo. 

Segundo Solomon (2002, p.4), quando um produto, ideia ou serviço consegue 

satisfazer necessidades ou desejos específicos de um consumidor, poderá ser 

recompensado por um bom tempo à marca,. Assim, fixa-se um elo entre produto e 

consumidor muito difícil de ser rompido pelos concorrentes.  



 14 

Cada consumidor é capaz de identificar qual produto em sua opinião irá melhor 

satisfazer suas necessidades. De acordo com Solomon (2002, p.24) “como as pessoas 

representam muitos papéis diferentes, elas às vezes modificam suas decisões de 

consumo, dependendo da “peça” específica de que participam em certo momento”. O 

autor recorda que as pessoas querem mostrar o que pensam. Deste modo, os critérios 

utilizados pelos consumidores, para avaliar os produtos e serviços podem ter um papel 

diferente, dependendo do contexto. Por isso, 

 

A maioria dos profissionais de marketing conhece agora que o 

comportamento do consumidor é um processo contínuo, e não só o que 

acontece no instante em que um consumidor entrega dinheiro ou apresenta 

seu cartão de crédito e, em troca, recebe uma mercadoria ou um serviço. 

(SOLOMON, 2002, p.24). 

 

Os profissionais precisam saber quais as preferências e as necessidades que o 

consumidor tem. Geralmente as empresas pensam no consumidor como alguém que 

identifica uma necessidade ou desejo, ou seja, que o indivíduo sempre tem 

necessidades, mesmo que não sejam de tanta importância para o consumidor, podendo 

assim confundi-las com desejo. As informações que são obtidas sobre os consumidores 

auxiliam as organizações para a definição do mercado onde se está trabalhando, e no 

conhecimento das ameaças ou oportunidades para uma marca. 

 

Consumidores de diferentes grupos têm necessidades e desejos muito 

diferentes. Apesar de pessoas de mesma faixa etária diferir de muitos outros 

modos, elas têm uma real tendência a compartilhar um conjunto de valores e 

experiências culturais comuns quem mantém ao longo da vida. (SOLOMON, 

2002, p.27). 

 

Esses possuem estilos de vida muito diferentes, mesmo quando compartilham 

algumas características comuns com outros consumidores, como gênero e idade. O 

modo como se valoriza ou percebe os produtos ou serviços oferecidos, ajudam a 

determinar quais produtos que vão chamar a atenção. 

 Segundo Gade (1998, p.8), “o consumidor é estudado tentando-se verificar seu 

posicionamento frente à empresa e sua imagem, aceitação ou rejeição do produto que 

fabrica e opinião em relação aos preços, distribuição e serviços”. Para alguns dos 

consumidores, saber de onde vem e como são fabricados, os produtos ou serviços são 

informações importantes para o momento da compra, que definem o seu resultado final.  

No momento da compra, a marca conta muito, pois, se o consumidor tiver alguma 
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referência ruim do que está sendo adquirido ou utilizado, isso fará grande diferença.. 

Consequentemente terá um pensamento negativo podendo ou não a compra. 

          O comportamento e motivação dos consumidores são estudados em termos de 

reações aos produtos, preços, serviços e promoções oferecidos a todo tempo. O estilo de 

vida, a faixa etária, o local onde vivem, e também as influências ambientais podem agir 

sobre o consumidor final. Assim, o comportamento é a forma como cada indivíduo 

reage nas suas escolhas, crenças, atitudes e motivações. 

Segundo Solomon (2002, p.371), cada indivíduo tem suas motivações e age 

conforme ele se sente favorável a determinado assunto, então,  

 

A motivação é uma força interior que se modifica a cada momento durante 

toda a vida, onde direciona e intensifica os objetivos de um indivíduo. Dessa 

forma, quando dizemos que a motivação é algo interior, ou seja, que está 

dentro de cada pessoa de forma particular erramos em dizer que alguém nos 

motiva ou desmotiva, pois ninguém é capaz de fazê-lo.  

 

O estilo de vida é visto por Kotler (1998, p.172) “como padrão de vida expresso 

em atividades, interesses e opiniões. Retrata a pessoa por inteiro, interagindo com seu 

ambiente”. Ou seja, cada um segue o que considera viável e importante para a sua vida.  

Além disso, para Gade (1998, p.10), “o homem tem necessidade e desejos 

infinitos que se contrapõem às suas possibilidades finitas e limitadas de satisfazê-los. O 

autor também destaca que não se pode adquirir, consumir e utilizar todos bens de 

consumo conforme se deseja. Isso porque, em se tratando de comportamento humano, 

não se compra o primeiro produto visto, mas sim, aquele que chama mais a atenção ou 

a; aquela marca conhecida ou ainda, por impulso.  

 Desse modo, Gade (1998, p.13), ressalta que  

 

o comportamento do consumidor tem sido definido como atos individuais 

que envolvem diretamente a obtenção e uso econômico de bens e serviços, 

incluindo os processos decisórios que precedem e determinam estes atos.  

 

Nesse sentido, verifica-se, com base no pensamento do autor, que os atos podem 

ser considerados reguladores. E também, que os consumidores escolhem, com base em 

necessidades, desejos e motivações. E mais, que cada pessoa tem seu modo e tempo de 

agir na hora de escolher uma marca, tanto de produtos como de serviços. 
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2.1 MARCA 

 

A marca identifica bens ou serviços e traz um histórico da sua relação com o. 

Esse histórico pode ter sido construído com boas experiências ou não. De acordo com 

Semprini (2006, p. 20), “a marca está, ao mesmo tempo, profundamente ligada à esfera 

do consumo, alimenta-se de comunicação e representa uma manifestação da economia 

pós-moderna de suma importância”. No ato de compra, quando se tem uma referência 

da marca, essa exerce influência, podendo ser positiva ou negativa. 

 Nos últimos anos as marcas foram passando por várias mudanças, tanto nos 

lugares sociais como em mercados onde aparecem. Segundo Semprini (2006, p.25) elas 

“oferecem um espelho formidável, nos reenviam uma visão ora charmosa, ora 

impiedosa de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos desejos”. Desse modo, são 

apresentadas características de charme, criatividade delas com intuito de fazer os 

consumidores efetuarem a compra pelo fato de conhecê-la. Então, as marcas dão 

destaque aos produtos; mostrando-os em outra dimensão e valorizando as suas 

características.  

Nesse sentido, de acordo com Semprini (2006, p.51), “a marca desempenha um 

papel muito importante tanto para semantizar novos produtos quanto para re-semantizar 

produtos envelhecidos, à procura de um novo alento”. Ou seja, ela auxilia na 

sistematização dos significados que são transmitidos e percebidos pelo público-alvo e, 

também, na criação de novos significados, capazes de resgatar aquela que está 

desgastada no mercado. 

 Ademais, conforme propõem Semprini (2006, p.55),  

 

a saturação dos mercados é ainda mais forte, a procura por pontos de 

referência para os consumidores ainda mais evidentes, o congestionamento 

midiático e publicitário ainda mais intenso, a necessidade de semantização de 

produtos e de serviços ainda mais viva.  
 

Assim, as marcas que lançam, continuamente, novos produtos ao mercado 

demonstram atenção aos desgastes naturais do tempo e criam condições de repensar 

suas trajetórias e estratégias. Isso facilita o processo de compra, pois faz com que o 

consumidor tenha mais variedade para efetuá-la, mas não somente da marca de sua 

preferência ou de seu conhecimento. 

Para Semprini (2006, p.56), “os consumidores esperam das grandes marcas um 

papel de racionalização e de regulamentação de um mercado cada vez mais invasivo, 
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abundante e opaco”. Invasivo porque com o advento das redes sociais e diante da 

necessidade de as empresas estarem presentes nelas, as marcas passaram a ser 

monitoradas e avaliadas o tempo todo. Abundante porque são múltiplas as 

possibilidades de crescimento e opaco, porque há uma grande subjetividade envolvendo 

a relação marca e consumidores. Portanto, seria bem mais fácil que as marcas se 

limitassem, deixando a livre escolha do consumidor.  

A Nesse sentido, Semprini (200, p. 68) reforça que a 

 

verdadeira linha de discriminação passará pelo interior do próprio universo 

das marcas, será uma diferenciação que os consumidores operarão entre 

diferentes famílias de marcas, ou, sem dúvida, entre marcas individualmente 

consideradas, fazendo a distinção entre aquelas que saberão oferecer as 

ideias, a criatividade, sentido, um projeto e aquelas que continuarão a 

oferecer produtos e serviços genéricos, gamas redundantes, sem originalidade 

e sem emoção.  

 

  Então, é necessário ajustar-se às características desse tempo, como forma de 

garantir espaço no mercado competitivo. Ainda, no ponto de vista de Semprini (2006, 

p.72), “as marcas de produtos e serviços ligadas à mobilidade (aplicativos, wifi, 

aparelhos móbile, softwares) são, com frequência, as mais conhecidas, as mais 

presentes, as mais desejadas e logo são também aquelas que apresentam, aos olhos dos 

indivíduos, um valor agregado superior.” Ou seja, verifica-se que os consumidores estão 

dispostos a pagar muito caro por um produto e muito pouco por outro, dependendo da 

sua satisfação e do nível de conhecimento. 

 Ademais, Carvalho (2000, p. 37) postula que a marca 

  

torna-se um instrumento de categorização do real, um seletor a sua maneira, 

ela categoriza o mundo. Constrói a passagem do realismo da matéria (nome 

comum) ao simbolismo (nome próprio), uma vez que o vocabulário que 

designa originalmente uma marca torna-se, para o público, o nome do próprio 

objeto.  

 

 Nesse sentido, quando se fala em um produto como, sabão em pó, verifica-se 

que, para muitos consumidores, a primeira coisa que vem em mente é o nome OMO 

Para explicar essa categorização, depreende-se que a marca seja a mais conhecida pelo 

público em geral que utiliza esse produto. 

Além disso, segundo Carvalho (2000, p.37), “a primeira função da marca é 

particularizar o produto; a segunda é mobilizar conotações afetivas”. Assim, quando 
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ocorre sua lembrança e o consumidor estabelece uma relação de afeto com a marca 

sendo fidelizado, suas funções foram cumpridas.  

Similarmente, Semprini (2000, p. 73, 74) destaca que  

  

os vínculos das marcas com o universo da comunicação são quase tão antigos 

quanto o próprio consumo. A partir dos anos 50, mudou completamente a 

natureza e a lógica de funcionamento das marcas, e a partir dos anos 80 que a 

comunicação empreende um desenvolvimento e uma transformação que 

acabarão por modificar, para sempre, a própria essência do espaço social.  

 

Então, quando a marca se torna realmente conhecida, é mais fácil de divulgar e 

falar a respeito da mesma. Neste sentido as marcas com o tempo foram se aprimorando 

e ocupando um papel importante na mente dos consumidores. 

 Uma grande aliada da divulgação das marcas é a comunicação que “permite a 

uma marca impor-se, apresentar e valorizar seu posicionamento, suas linhas de 

produtos. Ela serve ainda para se dirigir de forma precisa e pertinente a seu público-

alvo, para tecer um vínculo emocional e de confiança” (SEMPRINI, 2000, p.75). 

Quando o consumidor confia e sabe das condições do produto, ele se sente mais 

tranquilo ao fazer a compra. 

 Apesar de a marca ter uma forma abstrata e instável, no sentido que podem 

ocorrer mudanças no seu modelo, essa deve ser simples e de fácil reconhecimento. 

Desse modo, Semprini (2000, p.123) afirma que “para os clientes, uma marca é simples 

e clara, o projeto e as promessas que ela propõe são decodificados e entendidos e as 

manifestações que ela gera são facilmente reconhecidas e conferidas”. Logo, ela deve 

transmitir o necessário, o básico, pois, ao se vincular com muitas características e 

elementos acaba gerando confusão e consequentemente esquecimento na mente do 

consumidor. 

Portanto, para Semprini (2000, p.123) o sucesso de uma marca consiste em saber 

“administrar a complexidade para atingir uma simplicidade, uma essencialidade que é 

uma espécie de destilado puro da complexidade que a alimenta”. Então, quanto mais 

simples e específica for à marca, mais fácil e rápido será o entendimento do consumidor 

em relação à mensagem transmitida. 

  

 

2.2 A PERCEPÇÃO DAS MARCAS 
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Ao realizar uma compra, leva-se em conta a percepção do local mais agradável, 

a preferência pelo produto de uma marca ou outra, por uma empresa ou outra. Segundo 

Gade (1998, p.5) “o nosso consumo e a nossa preferência por produtos e marcas se 

guiam pela percepção que temos ou tivemos deles”. É isso que leva a escolher ou não, a 

determinada marca ou a serviço, levando em conta experiências anteriores com produtos 

ou serviços. 

 Martineu apud Gade (1998, p.51) afirma que, na verdade,  

 

Todos os produtos são similares e, para que sejam percebidos como o 

“único” e para que ocorra lealdade de marca, o ponto fundamental é 

estabelecer uma imagem diferenciada do produto de maneira que o 

consumidor possa identificá-lo facilmente entre tantos outros. 

 

A imagem de um produto, transmitida, é o modo que a marca quer aparecer ao 

público-alvo. Desse modo, a percepção tida de duas marcas leva a comprar ou a 

consumir aquela que é preferida pelo consumidor, seja por conhecimento, por afinidade 

e também pelo valor. A esse respeito Kotler (2005, p. 220) destaca que  

 

É o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar 

de destaque na mente do mercado-alvo. O resultado final do posicionamento  

é a criação bem sucedida de uma proposição de valor concentrada no 

mercado, uma razão convincente para o mercado alvo comprar o valor.  

 

Assim, a referência de imagem que os consumidores têm das marcas é o que os 

leva a consumir ou não, e a ter determinada atitude em relação a elas. A lealdade a uma 

marca, seja ela por afinidade, qualidade, por possuir posicionamento claro e adequado 

no mercado,é reflexo de um bom posicionamento.  

Segundo Sheth apud Gade (1998, p.55),  

 

O consumidor gosta de reduzir as escolhas por meio de um relacionamento 

leal, pois assim estaria simplificando o processo decisório de compra, o 

processamento de informação, reduzindo riscos percebidos e mantendo 

consistência cognitiva e um estado de conforto psicológico. 

 

Quando se conhece um produto ou um serviço, há mais confiança na escolha e 

na hora da utilização do mesmo. Assim, a percepção refere-se “aos processos pelos 

quais o indivíduo recebe estímulos através dos seus vários sentidos e os interpreta”.” 

(GADE, 1998, p.56). O modo de decifrar as vontades, do consumidor, com que ele 

saiba o que quer no momento em que identifica sua vontade. 
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Assim, para Gade (1998, p.56), o que o consumidor percebe vai depender do que 

ele consome, dos seus gostos e suas preferências, 

 

Além disso, sofrerão influência de processos comparativos quando os 

confrontamos com dados provenientes de percepções anteriores armazenadas 

na memória, sendo que estes ainda sofrerão influência da motivação, valores, 

atitudes e características pessoais. 

 

Os valores que as pessoas passam de geração em geração, em muitos casos, 

influenciam no consumo, na compra ou na escolha de um produto ou serviço, sendo 

estes em alguns casos extremamente relevantes. Por exemplo, a marca Volkswagen que 

é vista como uma referência no mercado automobilístico.  

Ao efetuar uma compra, há situações em que os consumidores são expostos, 

determinantes para efetivar o consumo.  Gade (1998, p. 57) comenta que “a percepção é 

o processo pelo qual são decodificados os estímulos que recebemos, os determinantes 

deste processo perceptual podem ser divididos em fatores individuais e fatores de 

estímulo”. Esta percepção passa pelas etapas da: exposição, a atenção e a interpretação 

dos estímulos tidos na hora em que são vistas as manifestações de comunicação das 

marcas, que chamam a atenção, para melhor compreensão da mensagem transmitida. 

A realidade para um indivíduo é simplesmente a sua própria percepção sobre os 

objetos. Com isso, em situações que acontecem no cotidiano, este age e reage com base 

no que percebe em relação à realidade em que vive. Assim, para Kanuk (2000, p.103), 

“a percepção é definida como o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e 

interpreta estímulos visando um quadro significativo e coerente do mundo”. 

A lealdade às marcas é estudada na fidelidade dos consumidores na escolha das 

marcas, suas proporções de escolha ou de suas escolhas repetidas. 

 

Parece que a lealdade às marcas aumenta com a idade, assim como parece ser 

influenciada pela quantidade de consumo de produtos: quanto maior o 

consumo, maior a tendência à lealdade, dependendo, do tipo de produto e do 

estágio de vida do consumidor. (GADE, 1998, p.55). 

 

 Com o tempo os consumidores vão se acostumando a comprar uma marca que já 

conhecem e já sabem se ela é adequada. Nesse sentido, pode-se perceber que, para as 

empresas, o mais importante é a percepção da realidade em que os consumidores vivem 

e atuam, ou seja, o nosso dia- a- dia. A imagem vale mais que a realidade e em alguns 

casos, conta mais. Ademais, a percepção de cada pessoa é influenciada pelas 

características do contexto histórico em que vive. Desse modo, analisar a geração a qual 
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o indivíduo pertence, para então averiguar essa influência em seu consumo e em suas 

percepções é fundamental.  
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3. PUBLICIDADE  

 

A Publicidade e Propaganda faz parte da comunicação da maioria dos produtos 

ou serviços oferecidos e disponibilizados aos consumidores. Desse modo, para 

Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.1), a propaganda “faz parte do panorama geral da 

comunicação e esta em constante envolvimento com fenômenos paralelos, dos quais 

colhe subsídios”. 

 

A propaganda, com sua técnica aprimorada poderia contribuir para que as 

grandes massas aceitassem novos produtos, promovendo novos hábitos de 

consumo, mesmo que não correspondesse à satisfação de suas necessidades 

básicas: comer, vestir, morar e tratar da saúde. (Sant’Anna, Rocha, Garcia 

2009, p.6). 

 

     Para conseguir alcançar o consumidor usavam e usam até hoje a ferramenta de 

comunicação, assim “a propaganda é revelada como um símbolo de abundância de 

produtos e serviços que o processo tecnológico colava diariamente à disposição de todas 

as classes”. Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.7). 

 Ela se tornou um processo integrante do desenvolvimento econômico de um 

país, ou seja, ela contribui com o crescimento e a procura grandiosamente de novos 

consumidores para produtos mais sofisticados. Assim, Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, 

p.7), dizem que ela “dissemina a ideia de status conferida pela aquisição de objetos 

ligados ao conforto e lazer”. Ou seja, as coisas que tem status para lhe trazer 

comodidade ou somente o próprio status. 

 

Esta foi considerada durante muito tempo uma simples auxiliar de 

vendedores que, por ela, poderiam atingir o consumidor potencial, não 

identificável. A propaganda, pela evolução de suas técnicas, adquiriu nova 

dimensão, sendo capaz de influenciar e modificar hábitos de uma população 

em seu conjunto. (SANT’ANNA, ROCHA, GARCIA, 2009, p.7). 

 

A propaganda auxilia muito nas vendas de produtos e serviços, sendo possível 

dizer que ela é até a maior responsável e auxiliadora por essa atividade.  

 

Antigamente, eram comuns anúncios que mostravam apenas o produto, a 

fábrica e o próprio dono do negócio. Tais anúncios eram típicos de uma 

concepção de propaganda que era geral: o anunciante dizia ao consumidor 

aquilo de que ele, consumidor, deveria gostar. Nenhum esforço era feito para 

saber, propriamente, quais as necessidades e as preferências dos 

consumidores, nem para fazer um produto e criar também a propaganda que 

estivesse de acordo com essas necessidades e preferências. (SANT’ANNA, 

ROCHA, GARCIA, 2009, p.22). 
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Os consumidores eram expostos a anúncios fixos, ou seja, que deveriam comprar 

a partir do modo que lhes era imposto, sem ter abertura nenhuma para dar sua opinião 

ao que estava sendo divulgado. 

Há muito tempo isso vem mudando. O consumo das pessoas é mais importante 

do que a própria produção. Assim, na economia de hoje, o consumidor é o centro de 

todas as atenções, são as suas preferências e suas necessidades que estão colocadas em 

prol de seu consumo. 

Segundo Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.59), “publicidade deriva de público 

e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público 

um fato, uma ideia”. Ou seja, a publicidade tem a principal função de tornar público 

para os consumidores o que o seu cliente (anunciante) deseja divulgar ou anunciar. 

Sendo o seu maior objetivo despertar nos consumidores o desejo pelo que se está 

sendo anunciado ou por apenas destacar os aspectos que destacam o produto dos de seus 

concorrentes ou dando maior valor ao seu consumidor. Para que o consumidor tenha 

opções variadas na sua escolha na hora de compra de um produto ou serviço 

disponibilizado. 

Pela publicidade ser uma das primeiras técnicas de mostra ou anunciar o produto 

ou serviço ao consumidor, algum tempo atrás com o surgimento do rádio, a publicidade 

era vista como “arte de vender pela letra impressa”. Com o passar do tempo, essa ideia 

foi mudando e tiveram várias evoluções, desse modo, foram colocados alguns conceitos 

diferentes da publicidade, como por exemplo, “um meio de tornar conhecido um 

produto, um serviço ou uma marca”. Para melhor chegar ao seu consumidor final. 

Para Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.60), “a publicidade é um grande meio 

de comunicação com grupos de pessoas. Seu discurso deve ser ajustado ao perfil que 

constitui o grupo consumidor visado pelo anunciante”. Ou seja, a publicidade deve ser 

direcionada diretamente para o seu público alvo, caso contrário poderá haver falha na 

comunicação. Portanto, a partir destes elementos, ela é vista por alguns autores como  

 

A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga, com a 

finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar 

ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou 

serviços. Ela serve para realizar as tarefas de comunicação de massa, com 

economia, velocidade e volume maiores que os obtidos com quaisquer outros 

meios. (SANT’ANNA, ROCHA, GARCIA, 2009, p.60).    
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 Ferramenta essa, que é utilizada pelos clientes ou empresas para conseguir 

passar sua mensagem e chegar até o seu público alvo, assim, fazendo com que ele possa 

ou não efetuar a compra ou utilização tanto do produto ou do serviço que está sendo 

anunciado. 

Levando em consideração a publicidade brasileira, segundo Sant’anna, Rocha, 

Garcia (2009, p.60), “não teria sido possível o surgimento de nossos grandes mercados 

de consumo, que permitiram o aparecimento da fabricação em série, base do 

desenvolvimento da indústria moderna”. Desse modo, a publicidade permitiu que 

produtos não produzidos em série viessem a fazer parte do mercado como é visto nos 

dias de hoje. 

 Segundo Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.60), uma publicidade bem sucedida 

e bem utilizada é uma fonte de economia para produtores e de benefícios para 

consumidores. Assim, como é dito pelos autores, “é pela publicidade que subsistem 

muitos órgãos de divulgação dos mais variados matizes”. Nesse contexto, as opiniões 

mais diversas são utilizadas de forma a selecionar os melhores produtos, as melhores 

marcas, de acordo com a carga cultural ou experiências de cada consumidor. 

Conforme propõem Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.62), a publicidade “é 

uma das maiores forças da atualidade. Para seus maiores defensores, a propaganda 

vende, educa e estimula o progresso, para muitos dos críticos, induz as pessoas a 

consumirem o que não necessitam”. Melhor dizendo, estimulam os consumidores a 

quererem ter algo que não precisam. 

 A publicidade atua sobre os indivíduos isolados, ou seja, é dirigida a indivíduos 

integrantes de uma multidão ou grupo. Ela atua de maneira diferente em cada 

consumidor, assim sendo, para alguns ela faz com que efetuem uma compra ou 

utilização instantânea, ou apenas conhecimento e mesmo não querendo alguns agem por 

impulso. Nesse contexto, segundo Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.77) “A 

publicidade, provocando as emoções nos indivíduos, cuida de impulsionar seus desejos 

latentes com tanta força que eles se sentem impelidos a trabalhar para poder satisfazê-

los”.  

 Como o principal fim da publicidade é promover vendas em grande escala, 

destacam-se três objetivos mostrados por Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.79): 

“promover uma ideia na mente dos consumidores; despertar o desejo pelo produto 

anunciado e levar o consumidor ao ato da compra”. Esses levam o consumidor, em 
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alguns casos, a ter atitudes como comprar, muitas vezes conscientes de que não vão 

precisar do que acabaram de adquirir. 

 Desse modo, a publicidade interessa, persuade, convence e leva a ação em 

alguns casos, em outros, pode influenciar no comportamento das massas consumidoras 

na hora de efetuar a compra, como é explicado por Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, 

p.116),  

serve para influir no comportamento de alguém e é preciso conhecer esse 

alguém, e assim deve abranger a natureza humana: as necessidades básicas, 

os desejos e paixões que fazem agir o ente humano e seus hábitos e motivos 

de compra.  

 

Então, faz com que o consumidor seja identificado em suas características 

próprias, relacionadas ao que gosta, o que prefere e o que o leva a efetuar a compra. 

Isso porque se percebe que o propósito básico da publicidade é fazer com que o 

consumidor efetue a compra. Logo, segundo Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009, p.116), 

“também torna os benefícios do produto conhecidos e aumenta a convicção racional e 

emocional de consumidor em relação ao produto”. Mesmo assim, se o consumidor for 

impactado da maneira certa, ele poderá ou não efetuar a compra. 

  Para os autores Rocha, Garcia (2009, p.116), 

  

a tarefa mais simples da publicidade é comunicar, a um público determinado, 

informações e ideias que estimulem a ação. A publicidade obtém ou não 

êxito segundo comunique bem ou mal as informações e atitudes desejadas ao 

público adequado 

 

Desse modo, ao conhecer seu consumidor, terá mais chances de acertar no que 

está sendo produzido para ele. Isso quer dizer que, ao saber o que ele prefere e gosta, 

tem mais chances de acertar em suas estratégias.  

Além disso, segundo Pinho (2001, p.178), “Os consumidores estão cada vez 

mais seletivos, sensíveis e conscientes dos seus direitos, valorizando os produtos e 

serviços que tenham boa qualidade, sejam relativamente baratos e proporcionem 

economia de tempo”. Ou seja, estão cada vez mais ligados e atentos ao que é oferecido, 

para assim poderem garantir uma boa qualidade e defender sua opinião.  

 Uma marca é considerada o principal elemento de diferença entre os produtos e 

os serviços que são oferecidos ao consumidor. E para Pinho (2001, p.178), “a 

publicidade assume então um papel central na sua construção e manutenção, pois alguns 

dos seus principais propósitos são criar, desenvolver e expandir marcas”. 
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O autor recorda que atualmente “a marca é bem mais definida e compreendida 

como a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nela presentes e 

desenvolvidos ao longo do tempo” (PINHO, 2001, p.178). Com todos esses elementos, 

essa se torna compreendida pelos consumidores e pelo seu público alvo, que podem ou 

não, ter identificação com a mesma. 

Pinho (2001, p. 179) recorda que a 

 

imagem de marca é o conjunto de atributos e associações que os 

consumidores reconhecem e conectam com o nome de marca, é constituído 

por meio de comunicação, experiências no uso do produto, embalagem, 

identidade da empresa, propaganda, publicidade, promoção de vendas e 

relações públicas.  

 

Segundo o autor os atributos, fazem com que o consumidor possa se identificar 

com ela, dando maior credibilidade, utilizando o produto e até mesmo promovendo-o. 

Para esse fim, Pinho (2001, p.179), afirma que “a publicidade é um importante 

componente da marca e, por sua natureza, também constitui ferramenta essencial no 

processo de construção de marcas de forte personalidade e grande valor”. Ou seja, 

quanto mais o consumidor se apegar e gostar da marca, maior credibilidade ela terá com 

ele. 

Nesse sentido, segundo Pinho (2001, p.179),  

 

a publicidade atua nas quatro categorias que representam as percepções e 

reações do consumidor a marca: o conhecimento do nome de marca; a 

qualidade percebida; as associações com a marca e a finalidade do 

consumidor.  

 

Logo, conhecer a marca, seus atributos, suas funções, é fundamental para que o 

consumidor opte por utilizá-la, comprá-la e até mesmo promovê-la, fazendo com que 

ela seja mais conhecida. As mensagens publicitárias são caminho para a divulgação da 

marca, sendo percebidas por ele. Por isso é muito importante conhecer como se dá essa 

percepção. 

  

3.1 A PERCEPÇÃO DAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS  

 

A percepção dos consumidores em relação às mensagens publicitárias é fator 

relevante para o conhecimento do seu comportamento de consumo. Segundo Gade 

(1998, p.29)   
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A percepção é definida como sensações acrescidas de significados. Por meio 

dos processos perceptivos as experiências sensoriais são integradas ao que já 

existe armazenado de experiências anteriores para se obter significado. Esta 

deriva de processos de exposição, atenção e interpretação seletiva.  

 

É preciso conhecer eas percepções para entender o comportamento das pessoas 

que se tornam consumidores. Gade (1998, p.27), diz que “o comportamento é uma 

manifestação externa de processos psicológicos internos, de respostas aos estímulos que 

são processados e transformados em informações aprendidas e memorizadas”. Cada 

consumidor reage de um modo diferente, agindo conforme seu humor, suas atitudes e 

percepções em relação ao que se está sendo mostrado, também são levados em conta 

sua bagagem cultural. 

Os estímulos percebidos pelos consumidores são geradores de motivação, 

podendo ser de emoção, vontade, impulso, desse modo, fazendo com que as coisas 

sejam desejadas pelos consumidores. Assim, segundo Gade (1998, p.27), “a partir das 

informações do que é aprendido e sentido, das emoções, é que se desenvolvem as 

atitudes, opiniões e intenções de ação e compra”. Pelas referências culturais que cada 

um tem, estas podem moldar suas opiniões em relação a um produto ou serviço. 

 As pessoas têm estímulos, sensações quando olham algo que as agrada, podem 

atribuir um significado importante ao efetuar a compra. Segundo Gade (1998, p.56), “a 

percepção se refere aos processos pelos quais o individuo recebe estímulos através dos 

seus vários sentidos e os interpreta”. Quando o indivíduo quer algo, ele apresenta 

estímulos de vontade e desejo por aquele produto. 

Ao se falar de percepção, pode-se destacar algumas características que 

identificadas nos consumidores em relação às suas percepções levando em conta às 

mensagens publicitárias. A atenção “refere-se ao grau em que a atividade de 

processamento é dedicada a um estímulo específico” como é dito por Solomon (2002, 

p.62). A intensidade com que o indivíduo presta atenção a uma das suas sensações, de 

modo a lhe envolver com o produto ou serviço anunciado.  

Desse modo, para Solomon (2002, p.62),  

 

os consumidores quase sempre estão em um estado de sobrecarga sensorial, 

expostos a muito mais informação do que podem ou querem processar. Em 

nossa sociedade, grande parte desse arremesso provém de fontes comerciais, 

e a competição por nossa atenção aumenta continuamente.  

 

Além disso, pelo expostos a uma imensa quantidade de informações, chega um 

momento em que não se sabe em que está prestando mais atenção. 
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 Nesse sentido Solomon (2002, p.62) relata que “como a capacidade do cérebro 

para processar informações é limitada, os consumidores são muito seletivos quanto ao 

que dedicar sua atenção”. Ou seja,prestam mais atenção ao que lhes é mais atraente.“O 

processo de seleção perceptiva significa que as pessoas atendem a uma pequena porção 

de estímulos a que são expostas”,(SOLOMON, 2002, p.62). Assim, se for atender a 

todos os estímulos a que são expostos, não saberão o que seguir, podendo ou não, 

prestar mais atenção ao que tiver com maior destaque. 

Para Solomon (2002, p.62), “na vigilância perceptiva os consumidores tendem a 

serem mais conscientes de estímulos que se relacionam com suas necessidades atuais”. 

O que os consumidores precisam, com maior urgência, é o que lhes causa necessidade 

imediata. O autor recorda que “o lado irreverente da vigilância perceptiva é a defesa 

perceptiva, ou seja, as pessoas só observam somente o que elas querem e não percebem 

o que não querem”, (SOLOMON, 2002, p.62). Nesse caso, o que lhes chama mais a 

atenção é o que querem ver, sentir, tocar, comprar, usufruir, então é visto somente o que 

querem.  

Segundo Solomon (2002, p.62), “além da mente do receptor, as características 

do próprio estímulo tem um papel importante na determinação do que é notado e do que 

é ignorado”. Esses estímulos são diferentes das outras coisas que rodeiam o 

consumidor, ou seja, são mais prováveis de serem notados. Desse modo, esses 

elementos podem se apresentar como:  

 

Tamanho: o tamanho do estímulo em contraste com a concorrência ajuda a 

determinar se chamar a atenção. Cor: é uma maneira poderosa de atrair a 

atenção para um produto ou dar-lhe uma identidade distinta. Posição: não é 

de se surpreender que os estímulos que estão em lugares com mais 

probabilidade de serem vistos têm maior chance de serem notados. Novidade: 

os estímulos que aparecem de modos ou em lugares inesperados tendem a 

atrair nossa atenção, (SOLOMON, 2002, p.62). 

 

Para que o consumidor perceba os elementos é preciso desenvolver alguns 

estímulos entre eles a motivação, que segundo Solomon (2002, p.95), “refere-se aos 

processos que fazem com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam. 

Ocorre quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la”. 

Já, para Gade (1998, p.85), motivação “é um estado ativado que gera 

comportamento direcionado”. Esta é composta por dois aspectos distintos: a) um estado 

motivador interno que impele o individuo em direção a algum objetivo; b) um 

comportamento que visa alcançar este objetivo e sua realização, sendo que estes 
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aspectos frequentemente se encontram acompanhados de emoções mais ou menos 

intensas. 

Desse modo, Gade (1998, p.86), ainda ressalta que “a motivação ou o 

comportamento motivado, são aquelas atividades nas quais nos engajamos em direção a 

um objetivo”. Quando se quer algo, se vai ao seu encontro. São frequentemente 

acompanhados por outros estímulos como: emoção, sentimentos e alegrias, ansiedade, 

insegurança ou medo. 

Para Gade (1998, p.91), “as emoções implicam sentimentos e os sentimentos 

subjetivos é que são denominados de emoções, ou afetos e são carregados de uma 

valorização positiva ou negativa”. Esses são expostos quando o consumidor tem desejo 

de alguma coisa. 

 Desse modo, o autor supracitado afirma que “toda comunicação carrega uma 

resposta emocional, uma vez que o conteúdo da comunicação, quando avaliado pelo 

receptor da mensagem, evoca emoções positivas ou negativas, e, sensações de 

expectativa e curiosidade”. Ou seja, o consumidor efetua a sua compra ou o seu desejo 

dependendo de como se sente no momento. 

Assim, as emoções podem ser consideradas por Gade (1998, p.93), como um dos 

aspectos centrais da comunicação, pois: a) podem trazer benefícios vinculados aos 

produtos ou marcas e se tornam uma das razões para uso e consumo dos mesmos; b) as 

emoções podem ajudar a comunicar e informar, gerando maior atenção, percepção e 

memorização; c) as emoções podem influenciar atitudes, pois, como já visto por meio 

de um condicionamento clássico, produto ou marca apresentados de forma conectada 

com elementos emocionais passa, a partir de determinado momento, a suscitar a emoção 

em si.  

Portanto, a resposta emocional ao anúncio pode ser resposta ao produto como 

visto no anúncio e os sentimentos gerados implicam em efeitos que permanecem 

bastante tempo após a exposição ao anúncio, como “gostar” ou “confiar” seus objetos 

no produto, assim como prazer ou irritação. 

Outra característica da percepção é a necessidade e segundo Solomon (2002, p. 

95), pode ser: “a utilitária (um desejo de beneficio prático) e a hedônica (necessidade de 

experiência)”.  

 Após o desenvolvimento dessas duas necessidades, existe o estado final 

desejado, chamado o objetivo do consumidor. Desse modo,  
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A magnitude da tensão determina a urgência, o consumidor sente para reduzi-

la, este grau é chamado de impulso. Uma necessidade básica pode ser 

satisfeita de vários modos, e o caminho específico que uma pessoa escolhe é 

influenciado por seu conjunto único ou experiências e pelos valores 

instalados pela cultura em que foi educada. Os fatores pessoais e culturais se 

combinam para criar um desejo, que é a manifestação de uma necessidade. 

(SOLOMON, 2002, p. 95). 

  

Assim, quando determinado consumidor age de uma forma e não de outra pode 

ser pelo fato de suas vivências e criação. Portanto, o autor afirma que “a forma como 

uma necessidade é satisfeita depende da história de cada indivíduo, suas experiências de 

aprendizagem e ambiente cultural”. 

 Para Carvalho (2000, p.37), “a grande tarefa da mensagem publicitária é a 

imposição do nome próprio (marca), fazendo do consumidor um aliado”. Se o 

consumidor conhecer a marca, isso já é muito importante, pois ele se lembrou de ter 

visto em algum lugar ou até ter comprado algum produto dela. Por conhecer a marca e 

saber dela, ao ver anúncios da mesma percebe sempre ao que se destaque, chame mais a 

atenção. 

Assim, quando se olha um anúncio, seja ele de produto ou serviço, sempre tem 

algo que chama mais a atenção, podendo ser a imagem, o texto, ou qualquer outro 

elemento que se destaque aos olhos. Desse modo, Segundo Vestergaard, Schroder 

(2000, p.13), “a linguagem verbal é o nosso veículo de comunicação mais importante, 

mas, ao dialogarmos, a fala vem acompanhada de gestos e de posturas mediante os 

quais nos comunicamos de forma não verbal”. Com essas características é possível 

perceber que os consumidores agem de forma a se sentirem melhor, se gostarem ou não 

irão demonstrar tanto pela fala como pela expressão. 

Portanto, cada consumidor, age conforme acha melhor, e também com base em 

seu contexto de vida. 

 

Todo ato de comunicação se verifica em dada situação, num contexto. Isso 

depende da situação em que o emissor e o receptor se acham, incluindo os 

acontecimentos imediatamente anteriores, embora o contexto também 

englobe a situação cultural mais ampla de ambos, bem como o conhecimento 

que tinham da situação deles e de sua cultura. (VESTERGAARD, 

SCHRODER, 2000, p.15). 

 

 Cada situação é diferente, sendo algo importante ou não para o consumidor, no 

sentido em que sua carga cultural e suas experiências podem ser de formidável 

diferença na hora da compra.  
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Nesse sentido, o texto do anúncio e as expressões que cada consumidor apresenta, conta 

na hora de suas escolhas, e de acordo com Vestergaard, Schroder (2000, p.29),  

 

a combinação de texto verbal e não verbal se torna cada vez mais importante, 

onde temos um corpo extenso e razoavelmente bem fundamentado de 

técnicas linguísticas e por outro lado, há uma longa e vulnerável tradição no 

estudo das ilustrações isoladamente.  

 

Isso faz com que o anúncio tenha na sua composição elementos com maior 

destaque aos olhos do consumidor, para que ele tenha a sensação do que aos seus olhos 

é mais importante. 

 

3.2 PROPAGANDA IMPRESSA: O ANÚNCIO 

 

Para que a propaganda seja eficaz é preciso que a empresa conheça o público-

alvo do anunciante. Assim Martins (2006, p.25) discorre que  

 

cada instituição, de caráter comercial ou não, procura conhecer nosso perfil 

de consumo e ou de interesses pessoais e tenta nos convencer de que seus 

produtos, serviços e ideias são adequados e necessários à satisfação destes 

interesses.  

 

Assim, para que sejam satisfeitas as necessidades que o público-alvo tem, é 

necessário saber o que ele quer e precisa; quais suas preferências; o que gosta. Como 

chegar, da melhor forma e que estratégias utilizar, são questões que devem bem ser 

analisadas para que não haja uma mensagem incompleta que chegue até seu público da 

maneira que foi planejada. 

Neste contexto, “as empresas segmentam seus públicos de interesse em 

categorias como idade, sexo, renda, religião, localização” Martins (2006, p.25), deste 

modo identifica-se quem é o seu real público-alvo. Quando se fala em propaganda 

impressa levam-se em conta algumas especificidades que precisam ser destacadas, em 

que meio vamos anunciar para melhor chegar até meu público alvo, que estratégias irão 

utilizar e de que forma.  

 

Cada criação de um anúncio deve ser específica para seu público e fazer com 

que chame a atenção da forma mais rápida e eficaz. O novo cria mais curiosidade nas 

pessoas, logo, as criações devem ser originais, com temas atuais. Isso faz com que o 

público se identifique ainda mais com o que está sendo exposto. Neste sentido, 

Bertomeu (2002, p.20) destaca que  
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Para um produto, uma solução emocional pode ser brilhante e para outro uma 

solução purística pode ser a mais adequada. Cada caso é um caso. O grande 

criador de propaganda é aquele que consegue detectar o que cada produto 

precisa e o que cada consumidor daquele produto quer ouvir. No fundo, fazer 

propaganda é tentar inventar algo novo, ou transformar o velho.  

  

Então, a partir da marca e da publicidade, se tem a criação do anúncio que é a 

ferramenta que será utilizada para levar a mensagem até o público alvo desejado para a 

determinada empresa, produto, serviço. De acordo com Pinho (2001, p.218),  

 

o anúncio publicitário precisa então atingir, convencer e levar à ação uma 

audiência desconhecida, anônima, vasta e, em princípio, desinteressada. 

Portanto, ele precisa de um apelo forte ou beneficio exclusivo do produto 

para tornar a mensagem atrativa e persuasiva. É o tema do anúncio, cuja 

determinação envolve então a coleta da informação básica sobre o produto ou 

serviço e a formulação da plataforma de texto. 

 

Desse modo, vários elementos e fatores envolvem um anúncio bem feito, bem 

explicado e de fácil entendimento para o consumidor, sendo possível que a marca do 

produto anunciado se torne referência pelo receptor. 

 Tudo que é novo e que é transformado para melhor, muda o jeito do produto, 

fazendo com que este chame mais a atenção do público. Segundo Burtenshaw et al. 

(2010, p.40), “a equipe de criação precisa ser rápida para convencer o público a ler o 

anúncio, pois não chamar a atenção significa que a página será virada ou a mensagem, 

ignorada”. Isto é, se a mensagem que está sendo passada não chamar a atenção, ela não 

vai fazer diferença alguma para o público -alvo. 

Toda peça publicitária precisa ter um conceito criativo, que deve ser claro, 

objetivo. Segundo Burtenshaw et al. (2010, p.99) “o conceito criativo está na base de 

toda campanha publicitária de sucesso. O trabalho de criar um conceito original e a 

grande variedade de ideias que vem com o conceito está nas mãos da dupla de criação”. 

Esses são os responsáveis por tornar a peça publicitária atraente ao seu público -alvo. 

Antes de passar para a criação, são necessárias muitas informações, dentre elas a 

mais importante é conhecer o público alvo. Deve-se levar em conta, além das 

informações demográficas “o modo como falam, com o que se preocupam, quais seus 

empregos, quais suas opiniões e ideias, suas necessidades e de desejos, qual seu estilo 

de vida atual e o que almejam alcançar”. As características e peculiaridades do público 

devem ser muito bem definidas para que a campanha tenha sucesso. 
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Com o passar dos anos, algumas mudanças ficam evidentes e as pessoas vão se 

moldando a elas. Neste contexto, segundo Burtenshaw et al. (2010, p.164) “é provável 

que a forma e a natureza da publicidade nunca deixem de mudar, adaptando-se e 

reinventando-se para incorporar novas tecnologias e novas exigências de um mercado 

incerto”. Ou seja, as mudanças serão justamente para se adaptar a um público cada vez 

mais criterioso e que aspira a coisas novas. 

Constata-se que o público-alvo exige cada vez mais dos produtos e serviços que 

compram e utilizam para melhor satisfazer suas necessidades. Como recordam 

Burtenshaw et al. (2010, p.165)  “o interesse individual por um produto ou marca 

específicos, ou o desejo de comprá-lo, será gerado de modo mais sutil”. Isso porque 

cada pessoa tem suas preferências e suas escolhas, deste modo, é o que os leva a 

comprar o que desejam. Neste contexto,   

 

o modo como os códigos culturais podem evoluir com o passar do tempo 

exigem uma reavaliação constante de como os anunciantes se comunicam 

com o público, eles precisam estar cientes de como os valores da sociedade 

estão se transformando. (BURTENSHAW et al., 2010, p.165). 

 

 As mudanças nos anúncios estão sendo rápidas e tanto o público como os 

demais precisam estar cientes da necessidade de modificar seus métodos de agir.      

A representatividade de um anúncio é a identificação do seu público alvo em 

saber quem é esta pessoa, em que contexto da sociedade ele está inserido e que 

ideologias de mundo ele segue. A maioria das revistas e jornais é composta por 

anúncios publicitários, e são vários anúncios competindo pela atenção do consumidor. 

Desse modo, para Vestergard e Schroder (2000, p.47), “a primeira tarefa do publicitário 

é conseguir que o anúncio seja notado. Uma vez captada a atenção do leitor, o anúncio 

deve mantê-la e convencê-lo de que o tema daquele anúncio específico é do interesse 

dele”. 

Neste sentido, Vestergard e Schroder (2000, p.47),) postulam que “o anúncio 

deve convencer o leitor de que o produto vai satisfazer alguma necessidade ou criar a 

necessidade que até não fora sentida”. Pois, com o passar dos anos, as mudanças 

ocorridas, por exemplo, dos anos 30 a 45, a cor da embalagem passou a ser destacada no 

texto do anúncio, ou seja, para uma melhor identificação e fácil entendimento do 

produto pelo consumidor.  

O ano de 1945 foi o apogeu do slogan, com uma propaganda grandiloquente e 

patriótica. “Foi um tempo de grandes mudanças, ou seja, teve o início da competição 
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das marcas. A publicidade passou a ser muito informativa, muito palavrosa, sujeita a 

uma infinidade de regras”. (100 anos de Publicidade, 1980, p.95). Neste mesmo ano, a 

publicidade refletiu a diversidade, o tecnicismo e a pressa. 

Em 1946, a propaganda já começava a preocupar-se coma linguagem direta e o 

apelo visual. O ano de 1964 foi compreendido entre a época dos capitais associados e no 

começo da década de 60 foram produzidos no Brasil os primeiros automóveis 

Volkswagen e Gordini. Com o passar do tempo, as mudanças que ocorreram foram se 

concretizando e se mostrando cada vez mais fortes. 

 

 



 

1 
Geração X: Esta geração geralmente se refere a uma parte da população ocidental que nasceram a partir 

de algum momento no início dos anos 60 e algum momento no meados dos anos 70, que são mais 

prováveis descendentes da geração silenciosa. Geração Y: Os primeiros sugeriram datas que vão desde o 

nascimento meados / final dos anos 1970 ao início / meados de 1990. Geração Z: nasceram entre meados 

da década de 1990 e o final de 2000.  As gerações – Baby Boom, X, Y (next generation), Z e 

New Generation.  Disponível em http://luizpmonteiro.wordpress.com/2010/04/23/as-geracoes-baby-

boom-x-y-next-generation-z-e-new-generation/  
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4. GERAÇÃO BABY BOOM E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Consideram-se pessoas da geração Baby Boom àquelas nascidas entre os anos 

1946 e 1964, separadas por duas gerações, primeiros Boomers (1946 a 1954) e os 

Boomers posteriores (1955 a 1964). São consideradas pais da Geração X, avós 

da Geração Y e parte da Geração Z
1
. Baby Boomer é uma definição genérica para 

pessoas nascidas durante uma explosão populacional - Baby Boom em inglês significa 

explosão de bebês. A definição de Baby Boom, menciona aos nascidos durante a 

Segunda Guerra Mundial, momento este que, em seu final houve uma explosão 

populacional.  

Segundo Serrano (2010), nessa época, as mulheres da camada média (menos 

favorecidas) começaram a ingressar no mercado de trabalho, atuando como professoras, 

enfermeiras, datilógrafas ou telefonistas. Assim, acabavam também contribuindo com o 

orçamento da casa e melhorando o padrão de vida, facilitando o acesso a bens de 

consumo, como eletrodomésticos e automóveis.  

Serrano (2010) relata que as pessoas dessa época possuem características 

marcantes. Elas têm renda mais consolidada e padrão de vida mais estável, sofrendo 

pouca influência da marca no momento da compra. Tem, entretanto, maior preferência 

por produtos de alta qualidade, e suas experiências passadas servem de exemplo para 

consumo futuro. Não são influenciadas facilmente por outras pessoas, e não veem o 

preço como obstáculo para perseguir um desejo e são pessoas firmes e maduras nas 

decisões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

As pessoas nascidas nessa década são marcadas pelo aumento da taxa de 

natalidade, considerada como uma “onda de choque”.  Segundo Monteiro (2010), os 

nascidos na geração “Baby Boom” são associados a uma rejeição ou a redefinição dos 

valores tradicionais, observando a continuidade generalizada de valores de pessoas mais 

idosas e mais jovens. Ou seja, os indivíduos que pertencem a esta geração são pessoas 

mais conservadoras, que em alguns casos, não aceitam opiniões externas, defendendo a 

sua ideia até o final. 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/Geracao_X.htm
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/Geracao_Y.htm
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/Geracao_Z.htm
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Conforme Molino e Carvalho (2008),) cumpre salientar que, as gerações são 

dispostas da seguinte forma: Baby Boom (profissionais mais bem estabelecidos que 

geralmente ocupam cargos de liderança estratégica) de 47 a 63 anos – nascidos logo 

após a 2ª guerra mundial, a geração X, na faixa etária entre 31 e 46 anos (geralmente 

ocupam a posição tática, e se preparam para suceder aos Baby Boom), e a geração Y, 

dos jovens que vieram com comportamentos consoantes com a era da informação.  

Uma de suas características mais importantes da Baby Boom é que as pessoas 

tendem a pensar em si como uma geração especial, diferentes daqueles que vieram em 

décadas anteriores. Na década de 1960, como o número era relativamente grande de 

crianças que se tornaram adolescentes e adultos jovens, criou-se uma retórica muito 

específica em torno de seu grupo, e as mudanças que estavam trazendo. Então, como 

estes foram crescendo, mudaram seu modo de pensar e agir, o que causa uma diferença 

entre o pensamento de cada indivíduo. 

Segundo Smith (2009), os indivíduos da geração X e os chamados Baby Boom, 

desenvolveram-se perante um sistema de educação que utilizava da expressão escrita, e 

sistemas de comunicação limitados ao rádio e telefone e jornal. O consumo era menor, 

suprindo mais as questões de necessidades. Já a geração Y, enfrenta um sistema 

educativo mais deficiente no ensino de expressão escrita, mas tem acesso ao sistema de 

comunicação tecnológica demasiadamente maior, despertando o consumismo e a 

interação com ele mesmo. Sendo assim, ambos conseguiram se adaptar diante das 

situações que encontraram, porém o que vivenciaram colabora para perceber o mundo 

de forma diferente. 

Como os baby boomers nasceram durante a 2ª guerra mundial, a ascensão da 

televisão começou a adaptar ao comportamento desses jovens, visto que ela servia como 

mensageira e mobilizadora, e ainda retratava a juventude como um grande 

acontecimento.  

Essa geração participou da revolução dos anos 1960,  que mudou não só o 

papel das mulheres na sociedade, mas também o papel dos jovens. Eles 

desenvolveram sua própria cultura, pelo fato de existir um grande abismo 

entre eles e seus pais. Devido a isso, criaram seu estilo de vida próprio e 

tinham a televisão como principal ferramenta de comunicação.  Dessa 

geração surgiram os ideais de liberdade, o feminismo e os movimentos civis 

a favor dos negros e homossexuais. O comportamento hippie também surgiu 

nessa época e junto a ele, protestos contra a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. 

No Brasil, a geração foi marcada pelos festivais de música, que eram uma 

forma de expressão político-ideológica dos jovens diante da repressão e 

censura da ditadura militar. (MONTEIRO, 2011, p.1). 
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Assim como a geração Baby Boom revolucionou a moda, o consumo e a 

tecnologia nas primeiras décadas no pós-guerra, também será agora aposentada e na 

condição de “velhos”, que farão uma segunda revolução. Ou seja,  

 

essa será “a geração que dará início à revolução da terceira idade. O que não 

podemos é esperar ficar velhos para começar a transformar a imagem dos 

idosos na sociedade. Temos de modificar em poucas gerações um modelo 

biológico e cultural construído ao longo de milhares de anos. (SCHELP, 

2004, p. 13). 

 

Hoje, eles revolucionam e vivem em uma época totalmente diferente da que 

imaginavam viver, cheia de atualidades e coisas novas, que transformaram a sociedade e 

mudaram seu modelo de vida.  

 

Nesse sentido, para Schelp (2004), o perfilhamento da cultura contemporânea ao 

ideal etário da juventude é creditado ao fato de, que durante boa parte do século XX, a 

maior parte dos jovens era do ponto de vista demográfico, cenário que nos anos 

subsequentes foi radicalmente alterado, com o ingresso dessa mesma juventude no 

universo da velhice. Ao mesmo tempo a redução dos índices de natalidade deixou vazio, 

em termos numéricos, o espaço deixado pela juventude que envelhece.  

Para o autor, o culto moderno à juventude passou a existir, de fato, na segunda 

metade do século XX, no pós-guerra: 

 

[...] o culto moderno à juventude tem início na segunda metade da década de 

40, nos Estados Unidos, quando começaram a nascer os Baby Boom 

(nascidos no período de altos índices de natalidade após a II guerra). Eles 

transformaram a sociedade radicalmente. Em quinze anos nasceram 70 

milhões de pessoas. [...] Os Baby Boom provocaram uma revolução no 

consumo quando se tornaram adolescentes, porque eram muitos e tinham 

poder de compra. O culto à juventude surgiu como resultado desse fenômeno 

econômico (SCHELP, 2004, p. 15). 

 

Assim, os Baby Boom são precursores do consumismo, assim modificando a 

economia em que se inseriam e com o aumento da natalidade isso tudo mudou, se 

tornando assim uma sociedade consumista. Cada advento de comunicação tem um 

impacto na sociedade, ou seja, isso ocorre desde a geração dos Baby Boom até as 

gerações atuais. Conforme o tempo vai transcorrendo as visões vão se alterando e as 

pessoas vão se inteirando destas mudanças e se moldando a elas. 

Segundo Tapscott (1999) o que impactou essa geração anos atrás, hoje impacta 

muito mais, fazendo assim os consumidores se tornarem reféns de alguns produtos ou 



 

 

38 

serviços. Ou seja, cada pessoa é impactada de uma forma, mas que a leva sempre a 

consumir um produto ou um serviço. 
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5. GERAÇÃO Z E SUAS PECULIARIDADES 

 

Geração Z é a denominação que é utilizada para uma geração cada vez mais 

presente e atuante no mercado: a geração “Z”. Ao contrário do que possa parecer, ela 

não é formada pelos filhos da Geração Y.  

 

A letra Z indica uma geração de indivíduos preocupados cada vez mais com a 

conectividade com os demais indivíduos de forma permanente. Assim, se as 

gerações anteriores se conectavam com o seu mundo através de um 

computador de mesa, a nova geração passou a ficar constantemente 

disponível e conectada através de dispositivos móveis. A noção de grupo 

passa a ser virtual. Cada pessoa passa a ter o seu vídeo game, a sua TV, o seu 

celular e o seu equipamento de som. Isso muda a forma de comportamento e 

relacionamento social sobremaneira, já que, até então, essas formas de 

diversão, entretenimento ou comunicação eram coletivas. Ao final do Século 

XX, a televisão ocupava um lugar central na sala, reunindo a família no que 

se chamava “horário nobre”. Da mesma forma, no início do século passado, o 

rádio e equipamentos de som ocupavam esse lugar. A geração Z dispõe de 

todos esses dispositivos em equipamentos portáteis que não os prendem mais 

a lugar nenhum, (SERRANO, 2010, p.19). 

 

Os indivíduos da geração Z nasceram ao final do Século XX, entre 1990 e 2009. 

Mas, as pessoas que nasceram no início do século XXI, ainda são consideradas e 

mantêm as características da geração Z, por mais que já se tenham outra denominação 

para elas. Portanto, pessoas dessa geração trazem traços de comportamento das gerações 

anteriores, ou seja, isso aliado a uma forte responsabilidade social, preocupação com o 

meio ambiente e a sustentabilidade. Como já foi mencionado, a geração Z se parece 

mais com a geração Y do que os próprios indivíduos da Geração Y. 

nasceu, entretanto, ligada aos meios eletrônicos, ou seja, o que as outras 

gerações demoraram anos para ter as pessoas pertencentes a essa geração já tinham 

antes de nascer. Assim, para Serrano (2010, p. 20),  

 

A geração Z trata as conexões à Internet como se fossem o fornecimento de 

eletricidade ou água. Assim como sabem que ao abrir uma torneira à água sai 

e ao ligar um equipamento em uma tomada, ele funciona, a Internet é algo 

abundante e disponível. Poucos conheceram uma conexão discada. Na 

verdade poucos sabem o que significa discar.  

 

Para eles, tudo é tão fácil, tudo é apenas um toque, sem precisar muito esforço 

para conseguirem o que querem. Segundo expectativas de Serrano (2010), eles serão os 

grandes consumidores de tecnologia dos próximos anos. Pois, os  

 

nascidos a partir de 1991 são os “nativos digitais” ou os que cresceram sob a 

influência direta da Internet. Foram influenciados pela televisão a cabo, 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/Geracao_Y.htm
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comunicação via SMS, telefone celular, MP3, copiadores de CD, DVD, 

banda larga, wi-fi, blogs, wikis, Orkut, YouTube, chats.  Eles se sentem a 

vontade mudando de um canal para outro na televisão e indo da internet para 

o telefone e do telefone para o DVD e novamente para a Internet; realizar 

várias tarefas ao mesmo tempo, para eles é natural. É comum ouvirem 

música, enviar torpedos via celular ao mesmo tempo em que realizam alguma 

atividade em casa ou no computador. Possuem pouca tolerância para demoras 

e uma forte demanda para o imediatismo. Esperam que os serviços estejam 

disponíveis 24x7 (24 horas por dia, sete dias por semana) em várias 

modalidades (Web, telefone, pessoalmente) e que respondam-lhes rápida e 

qualitativamente. (A geração Z, Revista Veja na internet, 2001). 

 

Desse modo, as pessoas dessa geração preferem trabalhar em grupos, com a 

oportunidade de aprenderem colaborativamente (KONATA, 2009). Enquanto as demais 

gerações buscam adquirir informação, o desafio desta geração é aprender a selecionar e 

“separar o joio do trigo” e isto pode ser solucionado através da respectiva maturidade 

(GERAÇÃO, 2001). 

Neste sentido, de poder selecionar o que é importante e o que se torna atrativo, 

podemos analisar as percepções e também nas escolhas de cada uma das pessoas destas 

gerações, levando em conta as preferências e atitudes de cada pessoa. Nesse sentido é 

que entra a publicidade e a propaganda, podendo atuar em uma estratégia que melhor se 

identifique e atraia a atenção do consumidor. 

Segundo Serrano (2010) “a geração Z não é fiel a marcas, vive em função de 

inovações tecnológicas e prefere o mundo virtual ao real”. Querem as atualizações que 

surgem momentaneamente sem dar importância ao que já possuem, no caso de ficarem 

ultrapassados. 
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6. METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem natureza qualitativa, na qual, segundo Michel (2009, p.37), “o 

pesquisador participa, compreende e interpreta” o que se foi comentado, salientado pelo 

entrevistado. Assim, Michel (2009, p.36) considera que “há uma relação dinâmica, 

particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo”. Ou seja, o 

pesquisador quer ir além do que ele imagina conseguir.  

Neste contexto Michel (2009, p.37) diz que  

 

o ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção de dados, e a 

capacidade do pesquisador de interpretar essa realidade, com isenção lógica, 

baseando-se em teoria existente, é fundamental para dar significado às 

respostas.  

 

O contexto em que o entrevistado fala e participa, diz respeito as suas reações e 

atitudes. Na pesquisa de natureza qualitativa, Michel (2009, p.37) diz que “a verdade 

não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma de 

experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente”. Conforme for feita a análise pode - se chegar às conclusões que 

se espera ou que se têm prováveis certezas. Assim, esta pesquisa se considera 

qualitativa porque irá tratar da percepção de cada entrevistado, considerando as 

subjetividades envolvidas. 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado o estudo exploratório ou pesquisa 

bibliográfica que para Michel (2009, p.40) “busca o levantamento bibliográfico sobre o 

tema, com o propósito de identificar informações e subsídios para definição dos 

objetivos, determinação do problema e definição dos tópicos do referencial teórico”. Ou 

seja, estudos sobre a geração Baby Boom e a geração Z, para verificar se esse tema já foi 

estudado, fazendo um levantamento dos temas, qual é a sua importante e relevância para 

a presente pesquisa. 

O método utilizado para a coleta de dados com os participantes da pesquisa será a 

entrevista que segundo Michel (2009, p.68)  

 

é considerado um instrumento de excelência da investigação social, pois 

estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, 

proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária.  
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Essa entrevista é semi estruturada, ou seja, para Michel (2009, p.68) “o entrevistado 

tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada, permite explorar mais amplamente uma questão”.  

Desse modo, serão escolhidas quatro pessoas por conveniência para participar da 

entrevista, esses indivíduos serão homens e mulheres. Para a escolha dessas pessoas 

levou-se em conta a idade, duas delas devem pertencer a geração Baby Boom nascidos 

entre 1946 e 1964 e duas da geração Z nascidos entre 1990 e 2009. As entrevistas foram 

aplicadas pelo próprio pesquisador, e os entrevistados foram até o local da entrevista. 

Para essas pessoas serão apresentados quatro anúncios impressos, dois da Coca-Cola, 

sendo um da década de 40 e outra atual e dois da Volkswagen, um da década de 40 e 

outro atual. Esses serão apresentados aos participantes da entrevista, para que eles 

debatam e falem suas percepções sobre o que acham que mudou nas propagandas, o que 

está diferente, o que mais os chama a atenção e o que acham que mudou com o tempo, 

seus aspectos verbais e não verbais. Os critérios de escolha dessas marcas foram porque 

são conhecidos como grandes anunciantes e porque estão presentes há muito tempo no 

mercado brasileiro, a Coca Cola desde 1886 e a Volkswagen desde 1953. A Coca-Cola 

mudou seu posicionamento e seu leiaute, já a Volkswagen passou por várias mudanças 

dos produtos, no caso, o aperfeiçoamento de seus automóveis. 

A Coca-Cola é uma marca consagrada de refrigerantes, é consumida pela maioria 

dos brasileiros, assim segundo o site da Coca-Cola
2
  

1886, ano em que foi apresentada pela primeira vez ao público, na Jacob's 

Pharmacy em Atlanta, nos Estados Unidos, a Coca-Cola conquistou a 

preferência do consumidor e inaugurou a trajetória de um grande sucesso 

mundial. Hoje, a Coca-Cola Company está presente em mais de 200 países e 

responde por mais de 400 marcas de bebidas não-alcoólicas, entre estas, 

quatro das cinco marcas mais consumidas no planeta: Coca-Cola, Coca-Cola 

light, Fanta e Sprite. (Coca-cola, 6 mai, 2013). 

Já a Volkswagen foi e é até hoje uma das marcas mais vistas e procuradas pelos 

jovens, principalmente pelo fato de quando completam 18 anos ganham um carro, e é 

uma das marcas mais consolidadas em referência a automóveis.  Por ser uma das 

empresas mais antigas de automóveis no Brasil, se destaca por ter se tornado referência 

para as famílias de modelos de carros, que vem sendo adquirida e indicada a colocação 

da marca no mercado nacional (vendas) há muitos anos pelos brasileiros. Assim, 

segundo informações retiradas do site da Volkswagen
2
 “a empresa foi logo reconhecida 

                                                 
2 Site da coca cola disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca/ 

Acessado em 14/05/2013. 

http://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca/
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pelo mercado por fazer carros duráveis e confiáveis, com preço competitivo, facilidade 

de manutenção e alto valor de revenda”. 

Após estas entrevistas serão feitas as análises, ao verificar e analisar as respostas 

e os pontos de vista de cada participante, essa análise será não na ordem das questões da 

entrevista, mas sim por ordem de preferência e relevância da questão para responder aos 

objetivos da pesquisa, para facilitar o melhor entendimento e compreensão das respostas 

dos entrevistados e a minha conclusão.  

Em primeiro lugar será feito um pré-teste da entrevista e amostra dos anúncios 

para averiguar a clareza das perguntas, passo esse que também é citado por Michel 

(2009, p. 143) no momento em que destaca que o pré-teste  

é um importante instrumento para verificar se a sua pergunta foi bem 

interpretada, se gerou ambiguidade ou interpretação diferente do que se 

pretende. Se o entendimento da pergunta tiver sido errado, a resposta não irá 

atender a discussão.   

 

No dia da entrevista será feito um cadastro das pessoas que participarão da 

entrevista par possível contato posterior.  

Na análise da pesquisa Michel (2009, p.141) expõe que “o autor do trabalho alem de 

fazer um relatório fiel da fala do entrevistado, deverá comentar, criticar, questionar e 

comparar esse relato com outros casos ou com outra teoria estudada”. Ou seja, ele deve 

ter uma base teórica para poder defender sua ideia. De modo a interpretar e analisar as 

percepções dos entrevistados, as respostas serão gravadas e transcritas. 

Assim, para Michel (2009, p.143) “a entrevista é o momento de coletar opiniões, 

sentimentos, clima, informações que irão ajudar na análise dos objetivos”. Neste 

momento se deve perguntar o que se acha necessário para a pesquisa, estes dados que 

poderão ajudar na construção dos resultados.  Neste contexto, Michel (2009, p.143) 

discorre dizendo que “a pergunta deve ser feita para obter do entrevistado informações 

sobre sua opinião, comportamentos adotados em casos específicos, relatos de 

experiências e estratégias”.  Esses ajudarão na formulação das conclusões da pesquisa. 

A entrevista tem vantagens e limitações, algumas a favor e outras contra o 

pesquisador. Segundo Michel (2009, p.68),  

                                                                                                                                               
3Disponível em <http://www.vw.com.br/pt/institucional/VolkswagenBrasil/curiosidades.html>.  

Acessado em 04/11/2012.  

 

 

http://www.vw.com.br/pt/institucional/VolkswagenBrasil/curiosidades.html
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a entrevista fornece melhor amostragem, maior flexibilidade, maior 

oportunidade de avaliar atitudes, condutas, registro de reações, gestos, 

obtenção de dados relevantes que se encontram em fontes documentais, 

informações mais precisas.  

 

As informações passadas pela entrevista são mais precisas e exatas em alguns casos, 

pois o entrevistado está na sua frente, podendo assim, analisar sua expressão e seu 

desempenho na hora das respostas. 
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7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

 As entrevistas foram feitas com quatro pessoas, sendo elas escolhidas por 

conveniência, são duas pessoas da geração Baby Boom e duas da geração Z. As 

entrevistas foram aplicadas na residência da pesquisadora, desse modo, foi possível ver 

a reação de cada entrevistado na hora em que eram feitas as perguntas e apresentado os 

anúncios.  

 Para essas pessoas foram feitas 13 perguntas, sendo delas, 11 em relação às duas 

marcas Coca Cola que em 1886 foi pela primeira vez apresentada para o público, 

conquistou preferência dos consumidores e até hoje é referência em refrigerantes 

mundialmente e Volkswagen foi e é até hoje a marca de automóveis mais vista e 

lembrada tanto por jovens como por pessoas de mais idade, criada em 1953, é uma das 

empresas mais antigas do setor automobilístico brasileiro e duas perguntas gerais em 

relação à publicidade. As entrevistas foram gravadas somente em áudio para guardar a 

imagem dos entrevistados, e assim, podendo ser utilizado nas análises. Portanto, os 

comentários utilizados das questões não serão em ordem das perguntas, mas sim por 

ordem de preferência e relevância da questão para responder aos objetivos da pesquisa. 

Tabela dos dados dos entrevistados: 

Dados Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

Idade 21 62 22 70 

Data de 

nascimento 

9/08/1992 05/10/1951 26/06/1991 05/06/1943 

Profissão Estudante Profissional 

Liberal 

Estudante Professora 

(aposentada)  

Sexo Masculino Masculino Feminino Feminino 

 

Nessa pesquisa a variável sexo não foi relevante, pois dois deles eram homens e 

duas mulheres, um de cada geração. Foi percebida que as duas marcas são bem 

conhecidas pelos entrevistados, às duas marcas já foram ou ainda são consumidas ou 

utilizadas por eles.  

As pessoas da década de 40 deram maior importância para os anúncios da 

Volkswagen, pelo motivo de que na década de 40 os refrigerantes não eram tão 

anunciados como são hoje, já os automóveis como a Volkswagen, além de anunciarem 

com maior frequência, eram e são até hoje automóveis de referência como é dito pelo 
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entrevistado 4 “A Volkswagen é o carro que sempre usei, pra mim é a marca mais 

importante que tem a Volkswagen de carro, mais bonito,”.  

As pessoas da geração Z deram mais ênfase aos anúncios da Coca Cola por ser 

um refrigerante que eles praticamente consomem diariamente e por ser o de maior 

destaque na categoria deste tipo de bebida. 

  Um dos destaques das entrevistas aplicadas as pessoas da década de 40, foi que a 

marca no caso a Volkswagen por ser mais antiga e estar presente em suas vidas há 

muitos anos, se torna uma referência no setor automobilístico, desse modo, Gade (1998) 

também relata que a lealdade às marcas aumenta com a idade, podendo ser pela 

quantidade que se é utilizada do produto que se esta sendo anunciado.  

 Já os entrevistados da década de 90 deram mais importância à marca da Coca- 

Cola motivados pela presença do refrigerante em seus cotidianos, diferente da 

Volkswagen, que ao ver de Kanuk (2000) as percepções de cada indivíduo são 

selecionadas, organizadas e interpretadas conforme sua vivência, portanto, para esses 

jovens a Coca-Cola se destaca como uma identificação por fazer parte de suas rotinas. 

Ao analisar as entrevistas e as percepções dos entrevistados, pode-se perceber 

em suas falas que alguns aspectos se destacam nos anúncios sobre as marcas. Desse 

modo, criou-se uma tabela explicativa contendo a ordem de importância dos aspectos 

citados pelas pessoas das gerações Baby Boom e Z durante a entrevista. 

 Para melhor entendimento, essa tabela irá ajudar na análise, levando em conta 

tudo que os entrevistados disseram, desde a sua fala a sua expressão, seu conhecimento 

pelas duas marcas e suas experiências com as mesmas. Contribuindo para um melhor 

entendimento sobre as percepções das mensagens publicitárias das duas gerações.   

  

Gráfico da ordem de importância dos aspectos citados pelos entrevistados: 
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Fonte: a autora 
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Essa ordem de aparecimento dos elementos foi bem visível, pois foram 

destacando o que lhes chamava mais a atenção, na hora em que as perguntas iam sendo 

feitas. Os motivos por terem destacado esses elementos são variados de uma geração a 

outra, sendo pela idade, vivência, experiência de vida, referência ao produto, consumo 

do produto, e a própria percepção de cada entrevistado.  

No momento em que destacam alguns elementos que lhes chamam mais a 

atenção, é possível perceber que não se ressaltam somente a cor, a imagem, o texto, mas 

também a evolução durante os anos de uma década para outra, que o modo como é 

transmitido hoje às duas marcas é totalmente diferente de como era na década de 40, 

onde no caso Cola-Cola desenvolvia sua comunicação na ideia de ser consumida a 

qualquer momento e na satisfação em estar consumindo o produto. Já no da década de 

90 é associada com a felicidade, a satisfação e o poder. Assim Vestergaard, Schroder 

(2000) dizem que a linguagem verbal é o nosso veiculo de comunicação, no sentido em 

que ao vermos o anúncio vamos ter estímulos e posturas de forma não verbal. 

Sendo a percepção um dos elementos mais importantes de cada entrevistado, 

pois destacaram coisas que previamente já conheciam e que vinham em suas 

recordações, a sua expressão na hora das perguntas mostra justamente o que pensavam 

ou achavam do produto, sendo sinceros em relação ao gosto pelo produto ou preferência 

de compra e uso dos mesmos. Isso acontece, segundo Gade (1998) porque as nossas 

preferências são guiadas pelas percepções que temos ou que tivemos da marca ou do 

produto no caso da entrevista sendo a partir da Coca-Cola e da Volkswagen. 

 Eles destacam quase que em um modelo de ordem as suas percepções, sendo 

elas de grande relevância em suas escolhas. 

 

Percepção da Marca 

 

Percepção da Publicidade 

 

Percepção da Mensagem 

 

Essa ordem diz respeito ao que foi possível perceber no momento em que 

falavam da marca, que primeiramente nos anúncios publicitários, observam quem está 

anunciando, depois visualizam a publicidade e por último prestam atenção no que ela 

esta querendo transmitir. Isso diz respeito ao que é percebido primeiramente pelo fato 
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de que a marca tem maior destaque na mente dos consumidores, que ao ver de Semprini 

(2006) o lugar que as marcas ocupam na mente do consumidor, lhes mostra um espelho 

formidável, ou seja, uma visão das suas próprias escolhas e desejos. 

Já a percepção da publicidade diz respeito ao que está sendo anunciado, qual 

produto, aqui em questão a Coca-Cola e a Volkswagen, que pelos entrevistados é vista 

como uma mudança formidável ao longo dos anos, pelo que ela anunciava e pelo que 

anuncia hoje, no sentido de que atualmente as publicidades estão mais diretas, mais 

apelativas,  passam justamente o básico, ao contrário de antigamente em que faziam 

maior referência ao que era anunciado. Nesse sentido, Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009) 

dizem que antigamente era mostrado apenas o produto e o dono da fábrica, tinham uma 

concepção mais geral, onde o anunciante impunha o que o consumidor deveria gostar, 

não se tinha um estudo ou pesquisa para saber quais preferências seus consumidores 

tinham, já isso vem mudando nos tempos atuais, pesquisas são feitas para saber  o que o 

consumidor quer e prefere como é dito por Gade (1998) que a empresa trabalham em 

um composto mercadológico, ou seja, adaptando-se ao mercado e desenvolvendo 

produtos que atendam as necessidades dos consumidores. 

Ao perguntar aos entrevistados qual era mais importante na sua visão, texto ou 

imagem em um anúncio, no caso os estudados, todos responderam com convicção a 

imagem, como é dito pelo entrevistado 1 “a imagem porque ela fixa mais na cabeça, em 

todos os anúncios, a imagem é 80% da propaganda”.Visto pelo entrevistado 2 como “as 

vezes a imagem chama mais a atenção do que  o texto, porque é o visual”.  

Desse modo, para Vestergaard, Schroder (2000), os textos verbais e não verbais, 

estão se tornando de grande importância, onde temos um texto bem aprofundado e 

baseado em técnicas e de outro lado, as imagens que se fundamentam por si só. Para os 

entrevistados 3 e 4 a imagem continua sendo o mais importante, por ser  o elemento que 

lhes chama primeiro a atenção, podendo este ser por sua clareza e maior evidência.  

Portanto, a ênfase maior que todos os entrevistados deram foi muito maior a 

imagem dos anúncios do que ao texto, que como é dito por Burtenshaw et al. (2010, 

p.40), “a equipe criação precisa ser rápida para convencer o público a ler o anúncio, pois 

não chamar a atenção significa que a página será virada ou a mensagem, ignorada.”  

 Quando foi perguntado o que os motivava ou os levava a efetuar uma compra de 

um produto da Coca-Cola e da Volkswagen, a maioria citou a marca, como é dito pelo 

entrevistado 3 “Por ser um dos melhores refrigerantes que tem da Coca-Cola e da 

Volkswagen eu não compro, mas no caso  é porque eu sei que é uma das melhores que 
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tem, uma das marcas melhor que tem também”, e pelo entrevistado 4 “ a Volkswagen  a 

própria marca  e o costume de ter a marca na família quem vem passando de pai pra 

filho e vem vindo e a gente sempre adquiriu por isso”. 

A partir disso, Martineu apud Gade (1998) dizem que os podem ser similares, 

parecidos, da mesma categoria, mas para que se tenha uma lealdade com a mesma, é 

preciso ter uma imagem diferente dos demais, fazendo assim com que o consumidor 

consiga identificá-lo dos demais. Nesse mesmo sentido, Segundo Sheth apud Gade 

(1998) expõem que o consumidor reduz suas preferências por meio de uma lealdade, 

podendo esta influenciar na compra, tornando-o fiel a marca.  

Ao comentarem suas experiências com as duas marcas, Coca-Cola e 

Volkswagen, foi possível perceber que uma delas chamava mais a atenção dos 

entrevistados, para a pessoa 1 a Coca Cola, para o 2 a Volkswagen, o 3 a Coca Cola e o 

4 a Volkswagen.Levando em consideração que os entrevistados 1 e 3 pertencerem a 

geração Z, falaram com maior ênfase sobre a Coca Cola e os entrevistados 2 e 4 são da 

geração Baby Boom, teve maior destaque a Volkswagen.  

Analisando essas respostas, percebeu-se que as preferências de cada um foram 

conforme sua bagagem cultural, e também pelas pessoas da geração Baby Boom terem 

mais de experiência de vida. Assim, Semprini (2006) também discorre sobre isso 

dizendo que as marcas ligadas à mobilidade, são mais conhecidas por estarem mais 

presentes no dia a dia dos consumidores, agregando maior valor à marca e ao nível de 

conhecimento do consumidor. 

Na questão em que se pergunta o que vem a cabeça ao ouvir falar em 

publicidade, os entrevistados disseram que serve para anunciar; o visual da publicidade; 

anúncio de algo; a exposição de um produto, portanto, Sant’anna, Rocha, Garcia (2009), 

uma publicidade bem sucedida e bem utilizada é uma fonte de economia para 

produtores e de benefícios para consumidores. Assim, como é dita pelos autores, “é pela 

publicidade que subsistem muitos órgãos de divulgação dos mais variados matizes”. 

Uma das perguntas gerais feita aos entrevistados pedia um ponto positivo e um 

ponto negativo da publicidade nos dias de hoje. No ponto de vista deles a publicidade 

tem sempre coisas positivas ao contrário do ponto negativo que nem todos souberam 

falar. Para o entrevistado 1 “ ela consegue abranger grande parte da população, 

dependendo do público alvo”.  

Também falaram que ela é indispensável nos dias de hoje para uma empresa, 

produto ou serviço que está sendo lançado ou há mais tempo no mercado. Como é dito 
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pelo entrevistado 4 “ a maioria das propagandas de produtos bons te faz comprar pelo 

incentivo que dá e pela apresentação, pela argumentação que fazem do produto”. Assim, 

Sant’anna, Rocha, Garcia (2009), dizem que a publicidade é responsável pela maioria 

das divulgações de diferentes segmentos, sendo escolhidas pelos consumidores 

conforme sua carga cultural. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir de todas as pesquisas sobre os assuntos destacados no presente trabalho 

e as entrevistas aplicadas as pessoas da geração Baby Boom e da geração Z, chegou-se a 

algumas conclusões bem importantes, tanto em relação às entrevistas como em todo o 

restante do estudo.  

Foi possível perceber em relação às entrevistas que a marca do produto e as 

experiências na hora de efetuar uma compra fazem muita diferença para o consumidor. 

As diferenças entre as respostas das duas gerações em algumas das questões foram 

parecidas, já em outras se diferenciaram, isso por serem de gerações distintas, podendo 

que suas percepções também entrem nesse contexto, claro que podem discordar, mas 

cada um expressou sua opinião individualmente sem saber a opinião dos outros 

entrevistados. 

É interessante destacar que as pessoas da geração Baby Boom sabiam as 

respostas sem pensar muito tempo, é como se já soubessem o que iria ser perguntado, 

talvez isso aconteça por eles terem mais experiência de vida, mais vivência.   

Já as pessoas da geração Z, demoraram um pouco mais para formularem as suas 

respostas, talvez por serem mais jovens e não terem tanta experiência de vida e também 

com as marcas, mesmo que tenham respondido todas as perguntas e dando destaque 

maior à marca da Coca-Cola, não que a Volkswagen seja irrelevante, mas por serem 

mais jovens e ainda não tiveram a oportunidade de comprarem ou terem seu próprio 

carro, fica mais difícil falar de uma marca que apenas tenham andado. Não é o que 

acontece com a Coca-Cola que podem comprar e saborear a hora que quiserem e como 

quiserem, pois é um produto mais acessível. 

Os entrevistados da geração Baby Boom são pessoas mais centradas, com suas 

opiniões já formadas e pela idade que se tem mostram o que a vida os ensinou ao longo 

dos anos, como por exemplo, a simpatia por uma marca passada de geração em geração, 

as suas próprias experiências com a Coca Cola e a Volkswagen. Eles deram maior 

destaque à marca da Volkswagen, por ser referência de família, por maior tempo no 

mercado, por trazer confiança, por ser de boa qualidade. 

     As imagens se destacaram mais do que o texto, tanto dos anúncios da Coca Cola 

como os da Volkswagen, pelo fato de que somente a imagem já passaria a mensagem 

que o anúncio quer passar para seu consumidor, claro que o texto conta, mas 
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antigamente ele tinha mais importância do que hoje, por que eram mais para mostrar a 

utilidade do produto ou serviço anunciado.   

 Nos tempos atuais, o texto está sendo um pouco menos utilizado, mas ainda tem 

sua importância, porque os anúncios são mais rápidos, devem ser mais objetivos, 

precisam convencer o consumidor em pouco tempo, desse modo, a imagem sendo bem 

trabalhada conseguirá passar a mensagem sem precisar que o anúncio tenha maior 

quantidade de texto.  

 Antigamente os textos dos anúncios eram mais extensos, pelo motivo que 

deveriam mostrar mais a utilidade do produto, explicar minuciosamente como o mesmo 

funcionava e como deveria ser usado, pretexto este que hoje não se é tão usado, 

mostrando somente o básico, pois caso contrário se torna cansativo e toma muito tempo. 

O colorido das imagens também chamou mais a atenção pelo motivo de que o 

produto que está sendo anunciado, no caso o refrigerante Coca-Cola e os automóveis da 

Volkswagen foram bem lembrados por eles, o refrigerante pelo sabor, pela liberdade, o 

automóvel pela qualidade, referência no mercado, por ser mais antiga, levando em conta 

que a cor se destaca por ser uma maneira poderosa de atrair a atenção para um produto 

ou dar-lhe uma identidade distinta. 

Com as pessoas da geração Z não foi muito diferente, a amostra também 

destacou a imagem, podendo ela representar quase 80% do anúncio mesmo contendo o 

texto, já é possível entender somente com ele.  

As pessoas da geração Z têm suas opiniões ainda em construção, por serem 

pessoas mais jovens que não tiveram tantas experiências ainda com a Coca-Cola e a 

Volkswagen, podendo mudar de ideia sobre as mesmas a qualquer momento, como se é 

uma caracterização da própria geração falada por autores renomados que esses jovens 

não são fiéis às marcas, podendo ser essa infidelidade pelo pouco tempo que conhecem 

a marcas, por não serem muito utilizadas.  

Mesmo assim, optando por mudarem suas opiniões, na pesquisa deixaram bem 

claro que são fiéis a Coca-Cola por ser uma marca mais utilizada pelos mesmos, ao 

contrário da Volkswagen digamos que é um pouco menos conhecida por eles. 

 Claro que todos já tiveram uma experiência com as duas marcas, seja ela 

positiva ou negativa, o que facilitou nas respostas das perguntas. Alguns elementos 

foram citados com maior ênfase pelos entrevistados, como a imagem dos anúncios, a 

marca dos produtos, a qualidade dos mesmos, o texto e a cor dos anúncios, elementos 
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esses que auxiliam no desenvolvimento da credibilidade e a confiança do consumidor ao 

produto. 

Desse modo, foi possível perceber que as duas gerações tem diferenças bem 

definidas em relação à época em que nasceram, como por exemplo, os Baby Boom 

levam mais em consideração a marca do produto, são fiéis quase que toda a vida a 

mesma marca, levando em conta o que se passa de geração em geração as experiências 

vividas, mudando somente por causa de algum desgosto com a mesma e as vezes assim 

mesmo continuam utilizando-as,os da geração Z, não são tão leais a marcas, mas as 

defendem se os satisfazem suas necessidades, caso não, procuram outra que os 

substitua.  

Os Baby Boom são pessoas que valorizam as suas experiências, que preferem a 

qualidade dos produtos e não a quantidade, são firmes em suas decisões  e sabem o que 

querem são decididos. Os pertencentes à geração Z são mais inovadores, para eles a 

quantidade vale mais, o que for decidido ta bom, não tem tanta importância e ainda não 

sabem muito bem o que querem da vida. 

As duas gerações relataram que as marcas tanto a Coca-Cola como a 

Volkswagen tiveram uma grande evolução ao longo dos anos, tanto em modernidade 

dos automóveis e da bebida como o aperfeiçoamento da marca, das propagandas. Todos 

têm imagem e texto, mas esses foram mudando e se aprimorando, melhor dizendo se 

moldando com a época que estão, nos anúncios da década de 40 tinha mais quantidade 

de texto, como se fosse mais explicativo, já nos da década de 90 o texto tomou uma 

quantidade menor, sendo somente para esclarecer alguma coisa tanto do refrigerante 

como do automóvel. Os artistas que fazem as propagandas são muito citados pela sua 

expressão, felicidade.  

Chegou-se a conclusão de que as duas gerações primam pela época em que 

nasceram destacando seus laços familiares e sua cultura, podendo assim divergir em 

alguns aspectos como na escolha da marca, que para a geração Baby Boom a 

Volkswagen foi mais lembrada e mais comentada, já para os da geração Z a Coca Cola 

teve mais destaque. 

Percebe-se que mesmo os entrevistados sendo nascidos em épocas diferentes, e 

com uma grande diferença de idade as percepções deles em alguns elementos se 

completam e são iguais, foi possível identificar que a idade não interferiu em eles terem 

pensamentos iguais em relação às marcas, claro que a idade conta pela experiência de 
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vida, nas não existiu tamanha diferença, eles destacaram alguns dos elementos porque já 

conhecem há mais tempo, mas isso não quer dizer que são velhos, apenas mais vividos. 

      Também foi possível perceber que a variável sexo não interferiu nas 

respostas, levando em conta em primeira estância que as mulheres são mais emotivas 

que os homens, mais sentimentalistas, não tiveram diferença nas respostas pensando 

nesses pontos.  

Um ponto importante em relação a todos os entrevistados, indiferente das 

perguntas que foram feitas e dos anúncios apresentados a eles, todos responderam com 

convicção o que se foi perguntado, expondo suas opiniões e percepções sem nenhum 

medo de estar errado ou de haver controvérsia ao que se estava sendo falado, as 

expressões durante a entrevista foram de grande valia pelo fato de que ao falarem das 

marcas mostravam em seu rosto a satisfação ou a insatisfação com a Coca Cola e a 

Volkswagen, expressando o que sentiam ao falar das mesmas.  

Foi uma pesquisa de grande valor pessoal, pois foi possível ver experiências de 

cada um com as marcas, as suas expressões, as percepções de cada um tanto positivas 

como negativas, mas que tem um grande valor para a pesquisa. Foi interessante saber 

que na opinião deles a publicidade é importante sim, ela faz diferença para uma marca, 

uma empresa, bom saber que eles entendem que isso é preciso para o fortalecimento e 

credibilidade de uma marca. 

Foi de grande valia essa pesquisa em relação a tudo que foi pesquisado, 

identificado, aplicado e aprendido, pois as duas marcas estão há muito tempo no 

mercado se tornando referência no segmento em que atuam e os consumidores sendo 

conquistados por essas inúmeras propostas de venda e de conhecimento de marca.  

Com cada um dos entrevistados foi possível aprender um pouco, com suas 

experiências, com o que sabem e o que preferem em relação às marcas estudadas na 

presente pesquisa, sempre destacando que cada um tem um comportamento, uma 

opinião, uma escolha, uma percepção, cada pessoa é única, tem suas características, 

suas peculiaridades, elementos esses que foram estudados ao longo da pesquisa para 

poder aqui ao final da mesma conseguir destacá-los e caracterizá-los. Esses elementos 

jamais serão indispensáveis em uma pesquisa da qual se é estudada o comportamento e 

a percepção de indivíduos pelo fato de que eles são a fundamentação para o 

fortalecimento da análise. 

Portanto, independente do comportamento de cada consumidor, das suas 

escolhas, das suas percepções e preferências levando em consideração de que a 
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publicidade é a grande estratégia utilizada pelas empresas de produtos e serviços para 

divulgá-los, os Baby Boom e os Z dão muito a geração em que pertencem, ao que já 

conhecem da vida, de suas experiências, suas vivências e ainda mais ao seu 

envolvimento que hoje está cada vez maior com as marcas.   

 Portanto, concluiu-se importantes pontos nessa pesquisa em torno das duas 

gerações e das marcas escolhidas para a pesquisa, no caso a Coca Cola e a Volkswagen, 

consistiu na caracterizar cada geração com base nas respostas, identificação dos 

argumentos dos entrevistados em relação às mensagens publicitárias apresentadas na 

entrevista e caracterização das épocas estudadas.  
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FIGURA 1- Propaganda da Coca- Cola década de 40 
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FIGURA 2- Propaganda da Coca- Cola década de 90 
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FIGURA 3- Propaganda da Volkswagen década de 40 
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FIGURA 4- Propaganda da Volkswagen década de 90 
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APÊNDICE A: Roteiro das entrevistas 

 

 

Esta entrevista servirá como corpus de análise da pesquisa de Trabalho Final de 

Graduação. Agradeço sua atenção e tempo por participar da mesma. 

 

 

Perguntas e respostas dos entrevistados: 

 

Pergunta 1: Fale um pouco sobre cada uma das marcas: Coca-Cola e Volkswagen. 

 

Entrevistado 1: A Volkswagen se identifica pela marca de carro e a Coca-cola pelos  

seus vídeos, costumo tomar Coca-Cola todos os dias nas minhas refeições diárias. 

 

Entrevistado 2: A Volkswagen é uma agência muito antiga de Santa Maria que eu 

conheci na época quando comecei a ser mais adulto, primeiro conheci a Volkswagen, 

que tem outras marcas, mas a Volkswagen que me chamou mais atenção. A Coca-Cola 

porque é uma marca antiga também em Santa Maria e eu acostumei a tomar Coca-Cola 

em vez de outro refrigerante. 

 

Entrevistado 3:  A Volkswagen eu sei que os carros são bons, geralmente as pessoas 

tem e é uma das melhores marcas de carro e peças, é antiga e meu pai já teve carro da 

Volkswagen. Eu sei que a Coca-Cola é boa, eu tomo bastante, é uma marca antiga, é 

ruim para os dentes porque tem muito açúcar. 

 

Entrevistado 4:  A Volkswagen é o carro que sempre usei, pra mim é a marca mais 

importante que tem a Volkswagen de carro, mais bonito, então eu  acho que as 

propagandas vão ficando cada vez mais sofisticadas, mais apelativas. Sobre a Coca-

Cola eu não sei muito porque eu nem tomo e não gosto. 

 

Pergunta 2: Quando você olha para esse anúncio, o que lhe chama mais a atenção? 

 

Entrevistado 1: Coca-Cola da década de 40: A coca cola pode ser bebida a qualquer 

hora que é como diz  o anúncio, nos momentos bons e ruins. 

Coca-Cola década de 90: que a Coca-Cola serve para os momentos de diversão pela 

imagem e pelo slogan. 
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Volkswagen da década de 40: que era o carro quanto pra ir trabalhar como para sair com 

a família e era o carro mais popular da época eu acho. 

Volkswagen da década de 90: o que em chama mais atenção são os ninjas, o carro e a 

celebridades que é provavelmente usado como estratégia; usaram a celebridade para 

chamar mais a atenção do povo, como se a celebridade usasse o carro, no caso acho que 

elas não usam o carro, é bem provável que não usem só como imagem mesmo. 

 

Entrevistado 2: Chama atenção que teve um grande evolução nas duas marcas, em 

referência à imagem, o produto, muitas diferenças por exemplo a Volkswagen na era do 

fusca com ao gente chamava, hoje tem diversos carros e não é mais carro popular tem 

diversos carrões, enquanto que a Coca-Cola teve uma grande evolução também  em 

tudo.    

 

Entrevistado 3:  O colorido,  o da Coca-Cola da década de 40 é bem colorido, em todos 

as pessoas estão sorrindo e o da Volkswagen da década de 40 tem a família e  o da 

década de 90 é mais para fama e chamar a atenção. 

 

Entrevistado 4: Coca-Cola década de 40: a expressão dos artistas que estão fazendo a 

propaganda, parece que estão saboreando. Coca-Cola década de 90: a alegria do rapaz 

que esta na garrafa, satisfação. Volkswagen década de 40: É um anúncio que parece ser 

mais de utilidade, mais útil, apela mais para a utilidade do carro. Volkswagen década de 

90: Esse a gente vê mais apelação, usando modelos mais modernos, mais sofisticados. 

 

Pergunta 3: Que diferenças e semelhanças você percebe entre os anúncios? 

 

Entrevistado 1: os da Volkswagen mudou  bastante a figura ilustrativa, usaram os 

atores para divulgar a marca e os da Coca-Cola as imagens mudaram, talvez pela 

modernidade dos equipamentos e utilizou mais a garrafa como estratégia no da década 

de 90. 

 

Entrevistado 2: Tem uma grande diferença nos textos, em tudo na mídia, por exemplo,  

é bem diferente, todos tem texto, todos tem imagem. 
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Entrevistado 3: Figura, para chamar bastante a atenção, o colorido, apesar de um deles 

ser preto e branco, os demais são bem coloridos. 

 

Entrevistado 4:  Coca-Cola: Semelhança a marca, a garrafa, o rótulo, o nome e as 

diferenças são os personagens mais antigos e mais modernos, desde as roupas, seu jeito 

mais antigo e mais moderno. Volkswagen: eu não percebo muitas semelhanças, mais as 

diferenças como o estilo do carro, o estilo das pessoas que fazem a propaganda, tudo é 

diferente, até o próprio texto. 

 

Pergunta 4: Nesses anúncios, o que você acha mais importante: texto ou imagem? 

Por quê? 

 

Entrevistado 1: a imagem porque ela fixa mais na cabeça, em todos os anúncios, a 

imagem é 80% da propaganda. 

 

Entrevistado 2: Na minha opinião, às vezes a imagem chama mais a atenção do que  o 

texto, porque é o visual,  a gente tem a visão e ela chama mais a atenção do que estar 

lendo um texto, a gente vê a imagem e chama mais a atenção. 

 

Entrevistado 3: A imagem, porque  em tudo que você olha, a primeira coisa que você 

vai ver é a imagem, geralmente o titulo também, mas a imagem chama mais a atenção ,a 

maioria das vezes podendo entender o anúncio pela imagem. 

 

Entrevistado 4: A imagem, porque ela está com mais evidência e chama mais a 

atenção, porque a imagem está mais clara, maior, mais em evidência.  

 

Pergunta 5: Que diferenças você identifica no anúncio da década de 40 para o da 

década de 90? O que você acha que mudou de um anúncio para o outro? 

 

Entrevistado 1: a imagem ilustrativa; no da Coca-Cola a garrafa está mais destacada e 

menos texto, estão usando mais imagem e menos texto. As imagens da década de 40 

eram atrativas talvez para a época, já para hoje não.  
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Entrevistado 2: Mudou muito, mudou radical, mudou as imagens, a visão, o texto, 

mudou tudo. 

 

Entrevistado 3: O da Volkswagen não tem muito texto, mais é só gravura para chamar 

bem a atenção, já os da Coca-Cola,  o da década  de 90 tem um frase mais chamativa do 

que o da década de 40. 

 

Entrevistado 4: A apresentação, a imagem mudou mais, o texto é mais objetivo, mais 

nítido, mais chamativo. 

 

Pergunta 6: Ao ver os anúncios da Coca-Cola e da Volkswagen, da década de 40, 

qual lhe chama mais a atenção? Por quê? 

 

Entrevistado 1: O da Coca Cola, por trazer um momento de toda hora, pela imagem ela 

passa que é para todas as horas, tanto para os momentos de prazer e lazer. 

 

Entrevistado 2: Chama mais a  atenção o da Coca-Cola,  porque ela é a visão, mais 

ampla, é bem diferente a visão da Volkswagen para a da Coca-Cola. 

 

Entrevistado 3: O da Coca-Cola, porque mostra as pessoas felizes com a Coca-Cola na 

mão e tem bastante colorido. 

 

Entrevistado 4: O da Coca-Cola foi a imagem que é bem expressiva, mais colorida, 

mais alegre. O da Volkswagen o próprio carro que mostra o que a propaganda quer 

dizer, porque o texto em si ele é meio pequeno a letra. 

 

Pergunta 7: Ao ver os anúncios Coca-Cola e da Volkswagen, da década de 90, qual 

lhe chama mais a atenção? Por quê? 

 

Entrevistado 1: O da Volkswagen me chamou mais a atenção por usarem os atores, 

eles fizeram uma grande montagem na notícia. 

 

Entrevistado 2: Ainda chama mais a atenção o da Coca-Cola, porque a mídia da Coca- 

Cola está bem avançada, a gente liga em qualquer mídia e é  Coca-Cola, Coca-Cola, ela 

anuncia em tudo, tudo que é programa tem  Coca-Cola no meio.  
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Entrevistado 3: O da Volkswagen, porque tem muita gravura que chama bem a 

atenção, uma coisa mais popular. 

 

Entrevistado 4: Coca-Cola: A expressão do rapaz que faz a propaganda, a questão de 

se divertir mesmo, fecha bem. Volkswagen: a cor do carro é bem mais chamativo bem 

mais evidente e a marca também.  

 

Pergunta 8: O que te motiva, ou o leva a efetuar uma compra de um produto da 

marca da Coca-Cola e da Volkswagen? 

 

Entrevistado 1: Coca-Cola: Por ser um produto usado diariamente, por isso fixa mais 

na mente,  pelo sabor e por ser um produto muito eficiente.  

Volkswagen: talvez pela imagem do automóvel, ela normalmente convence é um 

excelente carro e também a marca. 

 

Entrevistado 2: O gosto pela Coca-Cola e a Volkswagen porque eu gosto de ter carro 

dela, inclusive só tive carro da Volkswagen até hoje. 

 

Entrevistado 3: Por ser um dos melhores refrigerantes que tem da Coca-Cola e da 

Volkswagen eu não compro, mas no caso  é porque eu sei que é uma das melhores que 

tem, uma das marcas melhor que tem também. 

 

Entrevistado 4: Coca-Cola eu não compro, não gosto já da  Volkswagen  a própria 

marca  e o costume de ter a marca na família quem vem passando de pai pra filho e vem 

vindo e a gente sempre adquiriu por isso. 

 

Pergunta 9: Na comparação da categoria de refrigerantes, o que te leva a escolher 

a Coca-Cola? 

 

Entrevistado 1: Pelo sabor, pelas propagandas que a Coca-Cola investe que também é 

um grande atrativo para a marca. 

 

Entrevistado 2: O sabor da Coca-Cola pra mim é o melhor. 
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Entrevistado 3: Porque a Coca-Cola é melhor, apesar de eu gostar de outros 

refrigerantes a Coca-Cola é melhor, tem uma coisa diferente. 

 

Entrevistado 4: Compro outros refrigerantes por questão de gosto e também porque 

acho que faz menos mal, porque não gosto da Coca-Cola. 

 

Pergunta 10: Na comparação da categoria de automóveis, o que te leva a escolher a 

Volkswagen? 

 

Entrevistado 1: A Volkswagen pela liderança no mercado de carros, pela qualidade e 

por ser um carro comum, popular e barato. 

 

Entrevistado 2: porque eu tive sempre Volkswagen e  também porque é um carro de 

fácil manutenção e a despesa da manutenção é baixa. 

 

Entrevistado 3: Eu acho que porque a Volkswagen tem carros mais popular e não é tão 

caro perto das outras e é mais fácil de conseguir peça. 

Entrevistado 4: Porque é a minha marca de família, é a marca que eu mais gosto, eu 

acho que é  a melhor marca que tem.  

 

Pergunta 11: Que experiências você teve com essas marcas? 

 

Entrevistado 1: A Volkswagen andei umas duas vezes, já tive carro e a Coca-Cola por 

estar presente sempre nas minhas refeições. 

 

Entrevistado 2: Tive experiências só positivas com as duas marcas, nenhum negativa. 

No caso da Coca-Cola, já tomei outros refrigerantes e não me agrado e eu voltei para a 

Coca-Cola que acho que é a melhor. E a Volkswagen por que eu sempre tive carros 

Volkswagen. 

 

Entrevistado 3: Já tive experiências boas, apesar do caso do rato, mas a Coca cola é 

muito boa. A questão do rato não me influenciou em parar de tomar, pois acredito que 

seja frescura e mentira. Com a Volkswagen meu pai já teve dois fuscas que era bem 

bom, bem massa. 
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Entrevistado 4: Sempre vi falar que a Coca Cola não faz bem e ralamente quando eu 

testo, começo a tomar já sinto assim que la dentro parece que ela incha, estufa, parece 

que alguma coisa que não vai bem. A experiência com a Volkswagen é fabulosa porque 

é um carro que vai mesmo.  

 

Pergunta 12: Quando você ouve falar em Publicidade, o que te vem à cabeça? 

 

Entrevistado 1: Serve para anunciar ou divulgar algum produto. 

 

Entrevistado 2: Nem o visual, a primeira coisa é  o visual da publicidade, tem umas 

propagandas que a gente grava pelo visual e não pelo texto. 

 

Entrevistado 3:  Propaganda, anúncio de alguma coisa, alguma frase marcante, um 

slogan.  

 

Entrevistado 4: Propaganda, mostra do produto, a exposição do produto para a venda, 

a conquista do cliente para  a compra, o meio de conquista. 

 

Pergunta 13: Fale um ponto positivo e um ponto negativo da publicidade hoje. 

 

Entrevistado 1: Positivo, consegue abranger grande parte da população dependendo do 

público alvo. Negativo, não tem nenhuma. 

 

Entrevistado 2: Olha a publicidade é necessário, agora no geral tem publicidade que é 

difícil a gente  concorda, porque tem muita coisa que eles publicam e que é 

completamente negativo para certas pessoas. O ponto positivo é que tem que ter 

publicidade, que é boa a publicidade, mas tem que saber fazê-la.  

 

Entrevistado 3: Positivo, a publicidade hoje em dia é o que faz as cosias renderem, 

como a Coca, faz propaganda para vender um slogan e um ponto negativo que ela foca 

demais em algumas coisas, tipo só Coca, Coca  e outros refrigerantes como o  guaraná 

não tem isso, influenciando as pessoas a comprarem só aquilo. 

 

Entrevistado 4: Positivo: a maioria das propagandas de produtos bons te faz comprar 

pelo incentivo que dá e pela apresentação, pela argumentação que fazem do produto e a 



 

 

69 

negativa é que as vezes tem propagandas muito apelativas e as vezes não condizem com 

a qualidade do produto. 
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TERMO DE CONCENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

Você foi escolhido por conveniência para participar de uma pesquisa que faz 

parte de um Trabalho Final de Graduação do curso de Publicidade e Propaganda do 

Centro universitário Franciscano (UNIFRA), intitulado Geração Baby Boom x 

geração Z: as diferenças do comportamento do consumidor quanto á percepção de 

mensagens publicitárias.  

As informações contidas durante a entrevista serão de sigilo do responsável pela 

pesquisa, apenas utilizadas para as conclusões do trabalho. Assim, depois de 

esclarecidas as possíveis dúvidas assine ao final do documento, para modo de estar 

ciente do mesmo. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título: Geração Baby Boom x geração Z: as diferenças do comportamento do 

consumidor quanto á percepção de mensagens publicitárias.  

Pesquisador responsável: Elisiane Rosa Carneiro -lizirosa@ig.com.br 

Professor orientador: Laise Loy 

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ 

 

Eu _____________________________________, portador da Carteira de 

Identidade n° ____________________________________ e do CPF n ° 

_______________________, autorizo o uso de minha voz pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, no Trabalho Final de Graduação. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da voz acima mencionadas 

em todo território nacional e no exterior, do Curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, do CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO. 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos e assino a presente 

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Santa Maria, ____ de __________ de 2013. 

 

 ...............................................................             ......................................................... 

 

Pesquisador responsável                                                         Cedente 
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