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RESUMO 

Neste trabalho, objetivou-se analisar o comportamento de jovens consumidores de moda surf, 

identificando, assim, as representações a respeito dessa moda na vida dos jovens. Através de 

pesquisa exploratória tomou-se como objeto os consumidores da Loja Sk8 Surf, situada em 

Santa Maria - RS. A observação, entrevista e análise de documentos da loja foram os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados. O referencial teórico foi organizado para 

atender às questões de pesquisa, e inclui autores e pesquisadores da área de Comunicação 

Social, Moda e Surf. Os resultados foram qualitativos, indicando uma forte influência da 

moda surf no comportamento dos jovens e na sociedade. 

 

Palavras-chave: Comportamento jovem, Moda e Moda Surf. 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the behavior of Young consumers surf fashion, identifying thus 

the representations about the surf fashion in the lives of Young people. Through exploratory 

research has become a subject consumers Sk8 Surf Shop, located in Santa Maria – RS. The 

observation, interview and document analysis of the store were the instruments used for the 

analysis and data collection. The theoretical framework was organized to answer the research 

question, and includes authors and researchers in the field of Media, Fashion and Surf. The 

results were qualitative, indicating a strong influence of fashion surfing behavior oh young 

people and society. 

 

Keywords: Behavior young, fashion and fashion surf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Sem o apoio e ajuda de muitas pessoas não teria conseguido realizar esse trabalho. Essa e 

muitas realizações eu devo a essas pessoas queridas que sempre estarão em meu coração. 

 Agradeço toda minha família.  

Em especial à minha mãe Silvana, por todo amor e dedicação. 

Agradeço as minhas tias, Márcia, Nívia, Juçara e Taís pela ajuda em minha trajetória 

acadêmica e por estarem sempre presentes em minha vida. 

A minha avó Ivone, que me ensinou a ser uma pessoa do bem. Onde ela estiver sei que está 

torcendo por mim. 

Ao meu avô Augusto. Meu grande amigo. 

As minhas colegas e amigas, Bruna, Daiana e Priscila. Pela confiança e parceria. 

A minha querida professora e orientadora Laise Loy, pelos conhecimentos transmitidos, 

incentivo nas aulas e na realização desse trabalho.  

Aos demais professores do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra.  

Por fim, aos meus amigos verdadeiros, eles sabem quem são. 

 

Muito Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................7 

2 REFERENCIAL TEÓRICO...............................................................................................10 

2.2 CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR.............................................10 

2.2.1 Influências Socioculturais................................................................................................11 

2.2.2 Estilo de Vida...................................................................................................................13 

2.2.3 Do produto ao símbolo.....................................................................................................14 

2.2.4 Comportamento do consumidor Jovem...........................................................................15 

2.3 MODA................................................................................................................................16 

2.3.1 Moda Surf........................................................................................................................17 

2.3.2 Slogan...............................................................................................................................19 

3 METODOLOGIA................................................................................................................20 

3.1 Tipo de pesquisa..................................................................................................................20 

3.2 Natureza da pesquisa...........................................................................................................20 

3.3 Delineamento da pesquisa...................................................................................................21 

3.4 Técnica de coleta de dados..................................................................................................21 

3.5 A amostra dos entrevistados...............................................................................................22 

3.6 A loja...................................................................................................................................23 

4 ANÁLISE DOS DADOS......................................................................................................25 

4.1 ENTREVISTA COM A PROPRIETÁRIA........................................................................25 

4.2 ENTREVISTA COM OS CONSUMIDORES...................................................................27 

4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO............................................................................................33 

4.4 OBSERVAÇÃO..................................................................................................................35 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................39 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................41 

APÊNDICE..............................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade em que se vive, o consumo é frequente e a gama de produtos e serviços que 

são oferecidos às pessoas são diversos. O consumo invade a vida cotidiana e aqueles que 

consomem esses produtos e serviços passam a ser consumidores. 

Segundo Samara (2005), o consumidor é soberano e, no mundo atual, tende a ser 

dinâmico e complexo. As empresas, por sua vez, buscam conquistar a preferência do 

consumidor. Para isso, procuram compreender as motivações dos consumidores e se adaptar a 

elas não é uma alternativa e sim uma necessidade absoluta para a sobrevivência de qualquer 

negócio. Entender a comunicação sugere um estudo aprofundado dos seres humanos e 

especificamente do seu comportamento. Para os profissionais de propaganda, essa finalidade 

está relacionada com as estratégias que desenvolvem para uma empresa ou para um produto. 

 

 Em uma sociedade de consumo moderna, as pessoas são mais livres para selecionar o 

conjunto de produtos, serviços e atividades que as definem e, por sua vez, criam uma 

identidade social que é comunicada aos outros. A escolha de mercadorias e serviços de fato 

faz uma afirmação sobre quem uma pessoa é e sobre o tipo de pessoas com quem deseja se 

identificar. (SOLOMON, 2002, p.145) 

 

 

Dentro desse contexto, é importante conhecer as teorias do comportamento do 

consumidor, em que se encontram, o perfil, as características de compra, estilo de vida, 

valores simbólicos e as influências socioculturais. Ao aprofundar este estudo e tratar das 

especificidades do comportamento pode-se perceber a influência de determinados produtos na 

vida destes consumidores. 

Um consumidor a destacar neste trabalho é o jovem. Ele está cada dia mais exigente, gasta 

mais dinheiro, influencia as compras de sua família e fixa tendências, é o que afirma Kanuk 

(2000). Há muitos fatores que agregam o entendimento sobre o comportamento dos jovens, as 

influências socioculturais é um deles. É de acordo com o comportamento que a sociedade irá 

refletir, porque é através de influências que os jovens projetam sua imagem e sua aceitação no 

contexto social onde estão inseridos. De acordo essa afirmação, percebe-se que com essas 

influências a personalidade dos jovens também determina seu comportamento de compra, 

assim como seu estilo de vida que também é grande influente.  

Para Solomon (2002), a personalidade dos jovens faz com que o mercado de produtos e 

serviços cresça disparadamente em relação a outros segmentos. Os jovens querem se sentir 

completos, satisfazer suas necessidades e valorizar aquilo que estão consumindo.    
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Outro fator que determina o comportamento dos jovens é a influência do grupo de 

referência, que, de acordo com Limeira (2008), pode ser definido pelo conjunto de pessoas 

que convivem e interagem, compartilhando uma identidade comum. Os desejos destes 

consumidores são a chave para a comunicação de profissionais de propaganda que trabalham 

com o comportamento do consumidor. Pois, é conhecendo esses desejos, que os profissionais 

de propaganda procuram compreender os consumidores. 

Para Solomon (2002), os jovens estão em uma fase em que escolhem suas marcas 

preferidas, ditam a moda e fazem as tendências acelerarem o mercado publicitário.  

E se tratando de moda, Lipovetsky declara que “A moda não cessa de acelerar em sua 

legislação fugidia, de invadir novas esferas, de arrebatar em sua órbita todas as camadas 

sociais, todos os grupos de idade”. (1989, p. 9) O autor aborda a moda como remodeladora da 

sociedade e diz que a moda está por toda parte, na rua, na indústria e na mídia. A partir disso, 

o autor também afirma que novas tendências estão crescendo e as mudanças no 

comportamento dos consumidores são impulsionadas pelos consumidores jovens, que 

redefinem o que está na moda. 

A moda seduz o consumidor jovem e dita valores significativos em sua vida. O jovem não 

veste uma camiseta apenas por estar vestindo, ou pela peça ser confortável. Ele agrega valor à 

marca, ao seu significado. O jovem veste um estilo, veste liberdade, veste moda surf.  

No contexto de moda, considera-se o surf como um esporte que tem uma característica 

marcante. “Em sua volta gira uma indústria de vestuário com um poder de apelo comercial 

muito grande. A sua “áurea” de verão sem fim seduz um público bem mais amplo do que o 

universo de seus praticantes”. (OSÓRIO, 1999, p.15) Guiando-se por este pensamento, pode-

se dizer que na atualidade vários jovens praticantes, ou não, do surf estão consumindo 

produtos dentro deste estilo.  Consumidores que não estão apenas procurando qualidade de 

produtos, mas também beleza e atitude. 

Com isso, afirma-se que um estudo sobre o consumidor, moda surf, representações e 

comportamento jovem é de grande importância para o meio acadêmico, que busca progredir 

em pesquisas e estudos, para a sociedade e principalmente para o mercado publicitário que 

não cessa em entender a relação entre os fatores de comportamento e consumo. 

Essas determinantes de comportamentos são representações sociais. Para Solomon (2002) 

as representações são frutos da interação entre indivíduos que estão integrados em 

determinadas culturas e constroem seus conhecimentos.  
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A pesquisa realizada neste trabalho trata-se de um estudo sobre o comportamento de 

consumidores jovens, que consomem produtos do segmento moda surf. Para chegar até esses 

jovens utilizou-se da loja Sk8 Surf, situada em Santa Maria – RS. 

A partir dessa reflexão é que se define o problema desta pesquisa: quais as representações 

da moda surf na vida dos consumidores jovens da loja Sk8 Surf em Santa Maria-RS?  

Assim, o presente trabalho acadêmico tem como objetivo geral, identificar essas 

representações na vida dos jovens. Para dar suporte a este objetivo, tem-se os específicos, que 

são: estudar o comportamento dos consumidores jovens, traçar um perfil dos mesmos e 

associar esse comportamento com as influências da moda surf.   

Para que haja um embasamento teórico que solidifique essa pesquisa os próximos 

capítulos tratam de assuntos como, consumo e comportamento do consumidor, no qual é 

estudado as características e motivações dos consumidores. Também, aborda-se grupo de 

referência, no qual é exposto seu significado e sua influência no comportamento dos 

consumidores. Logo após, estilo de vida, que também é um grande influente do 

comportamento dos indivíduos, retratando suas atitudes e sua personalidade. Do produto ao 

símbolo, esclarece sobre as representações dos produtos na vida dos consumidores. O 

comportamento do consumidor jovem engloba um pouco de cada assunto descrito 

anteriormente e, sua relação com o comportamento jovem. Moda e moda surf, acrescentam 

características do mercado atual, e também de produtos do segmento surf, as características do 

esporte surf e sua influência nas principais marcas do mesmo segmento. Por fim, o slogan, a 

sua importância e uma breve referência sobre o slogan da loja Sk8 Surf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Para falar de consumo se pode começar conhecendo um pouco da sociedade em que se 

vive hoje. Segundo Baudrillar (1995), vive-se em uma sociedade de consumo. Uma sociedade 

de caráter hedonista, onde a busca por prazer é incessante, onde não existem barreiras para a 

quem possa consumir e nem ao que possa ser consumidor. O consumo faz com que as pessoas 

encontrem sentido, felicidade e aceitação por aquilo que consomem. 

 As pessoas consomem produtos e serviços o tempo todo e através disso o mercado 

consumidor cresce constantemente. A busca por inovação, por tecnologia avançada e 

variedades de produtos faz com que o mercado consumidor brasileiro esteja entre os 10 

maiores do planeta, é o que afirma Samara (2005). 

 Grande parte desse consumo é responsabilidade da publicidade, que contribui para que 

determinados produtos e serviços se tornem essenciais na vida dos consumidores. 

 Quando os produtos se tornam essenciais, Solomon (2002) explica que aí está o 

significado do consumo: as pessoas muitas vezes não compram produtos somente pelo que 

eles fazem e sim pelo que eles significam. Quando as pessoas consomem, esse consumo está 

ligado à ideias, experiências e emoções. 

 A busca pela satisfação e o desejo de compra fazem com que esses consumidores 

naturalmente exerçam comportamentos. O comportamento do consumidor é um campo de 

estudo muito amplo, afirma Solomon (2002), pois se pode abordá-lo de várias maneiras, uma 

delas é a compreensão de determinados grupos em uma sociedade que consomem os mesmos 

produtos. “Hoje em dia existe a sensação de uma abundância e de uma evidência fantástica de 

consumo, isto devido à multiplicação de objetos que cada vez mais, saem em maior número 

para o mercado.” (BAUDRILLARD, 1995, p.5) Com isso, pode-se concluir que se vive em 

função e na procura do único, é o que afirma Leite (2008), quando se refere à procura de algo 

novo em relação aos consumidores. O consumo está ligado ao comportamento, e o elo que os 

une é a satisfação do consumidor. Que escolhe suas compras e muitas vezes se limita em suas 

escolhas preferindo os produtos que mais o satisfazem. 

 Ou seja, os consumidores estão sempre a procura de satisfação, e o mercado de 

produtos sabe muito bem como satisfazê-los, ainda mais em uma sociedade que evolui 

constantemente, misturando gostos, estilos e comportamento.  
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 Dentro do contexto social em que se encontra o consumidor, existem várias influências 

que interferem no seu comportamento. “O comportamento do consumidor são as atividades 

físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

a satisfação de necessidades e desejos.” (GADE, 2005, p.1) Que liga o indivíduo e suas 

atividades de consumo com as suas decisões de compra. Também vale afirmar que, “o perfil, 

as características, as motivações e os interesses do consumidor sofrem todo tipo de 

influências. Desde aspectos sociais, demográficos, culturais, psicológicos e situacionais até 

importantes estímulos de marketing.”. (SAMARA, 2005, p.3) 

 As atividades de consumo dizem respeito aos fatores que integram as necessidades e os 

desejos dos consumidores. As influências pessoais e outros fatores como, os culturais, sociais 

e econômicos também determinam o momento da compra. 

Essas influências que se agregam ao comportamento do consumidor refletem no 

entendimento do perfil e estilo de vida de cada consumidor. Kanuk (2000) ressalta que é com 

o estudo dessas atividades que se entende o porquê da compra, da escolha e da frequência de 

uso de produtos. E completa: quanto mais um consumidor adquire determinado produto, mas 

leal as marcas ele é. E essas marcas tão apreciadas pelos consumidores agregam valores e 

significados. A satisfação que os consumidores têm com produtos é uma das formas de medir 

o seu comportamento de compra, porque esse grau de satisfação vai fazer com que eles 

tomem certas decisões sobre os produtos que consomem. Outra forma de caracterizar o 

comportamento do consumidor é conhecer os padrões de consumo, ou seja, o modo como as 

pessoas se comportam e consomem, influenciando umas as outras. 

Seguindo o pensamento da autora, pode-se dizer que essas influências afetam e 

impulsionam as atitudes e as ações dos indivíduos em suas decisões de consumo e também 

influenciam a sociedade.  

 

 

2.2.1 Influências Socioculturais 

 

 As influências socioculturais são os estímulos que refletem na vida e no 

comportamento dos consumidores. Eles passam a ser afetados pela cultura da sociedade onde 

vivem e pelos grupos de pessoas que convivem. Para Samara (2005), até mesmo os produtos e 

lojas que frequentam são grandes influenciadores e, a partir disso, suas características 

pessoais e psicológicas serão analisadas. 
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 Dentre essas características pessoais e psicológicas, encontram-se valores culturais, 

que, segundo Solomon (2002), são idéias sobre o que os consumidores acreditam que seja 

aceitável ou inaceitável. O comportamento dos integrantes de determinado grupo é 

influenciado por todos os elementos que dele fazem parte, e que englobam os valores 

culturais. Esses grupos se formam a partir do momento que seus integrantes convivem entre si 

e compartilham gostos e idéias.  

 

O grupo pode ser definido como o conjunto de pessoas que interagem umas com as 

outras, que aceitam direitos e obrigações e compartilham uma identidade comum. 

Para haver um grupo social, é preciso que os indivíduos se percebam de alguma 

forma afiliados ao grupo. (LIMEIRA, 2008, p.204) 

 

 

 Há também a questão da escolha por produtos, especialmente roupas, que tem grande 

aceitação dos grupos e refletem em suas atitudes. A partir da atitude dos grupos em que um 

indivíduo interage, ele ira agregar influências e formar suas próprias atitudes. Segundo Gade 

(2005), as primeiras influências vêm dos familiares, que são o primeiro contato de uma 

pessoa. Logo, vêm as influências dos amigos e pessoas famosas, que muitas vezes 

determinam o comportamento. Este comportamento, também baseia-se nas atitudes do grupo 

de referência. A autora complementa, “a função comparativa que permite ao indivíduo avaliar 

seu status em comparação com outros indivíduos do grupo de referência.” (p.199) Ou seja, 

comparar como ele é percebido pelo grupo e como os outros o percebem.  

 Para contribuir, Leite (2008) afirma que as atitudes e motivações são representações 

sociais que têm um papel muito importante dentro do grupo de referência e da sociedade. 

Ainda segundo o autor, “o grupo funciona assim como uma referência para seus membros, 

normalmente os jovens, onde o vestuário é claramente dos artefatos mais caracterizadores e 

interpretativos, que dos seus gostos, quer do seu estilo de vida.” (p.30, 2008)  

 E se tratando de estilo de vida, logo se pensa em como essas influências socioculturais, 

que partem de grupos de referência, agregam estilos. Por isso, Solomon (2008) caracteriza 

tribo de consumidores, também como um grupo de referência, “refere-se a um grupo de 

pessoas que compartilham um estilo de vida e que conseguem se identificar com as outras 

devido à lealdade a uma mesma atividade ou produto”. (SOLOMON, 2008,p.404)  

 Ou seja, as pessoas, neste caso, como consumidoras definem seus estilos através de 

seus comportamentos e se encaixam em grupos. 
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2.2.2 Estilo de Vida 

  

            O estilo de vida só pode ser entendido se primeiramente houver a compreensão da 

importância da personalidade, pois o estilo de vida está ligado à personalidade. Seguindo essa 

linha de raciocínio, pode-se dizer que o estilo de vida parte da personalidade de cada jovem, 

que pode ser influenciada pelo seu grupo de referência. Solomon (2002) refere-se ao estilo de 

vida como um padrão de consumo que reflete as escolhas das pessoas sobre como gastar seu 

tempo, dinheiro e de atividades que acham interessantes.  

  Assim, Solomon (2002) contribui afirmando que muitos psicólogos, mediante estudos 

sobre comportamento, reconhecem que as características das pessoas, ou seja, a personalidade 

é a peça chave para o entendimento de fatores situacionais, e desempenha um importante 

papel na determinação dos comportamentos. 

 Com isso, entende-se estilo de vida pela escolha dos indivíduos em como tomar suas 

decisões, escolher suas atividades de lazer, pontos de vista, gostos estéticos e muitos outros 

fatores individuais que segmentam o comportamento.  

 Dessa forma, Solomon (2002) esclarece que a escolha por determinados produtos 

distingue quem uma pessoa é e que tipo de pessoa ela deseja ser. O comportamento dos 

consumidores, por exemplo, transmite muito sobre seu estilo de vida, refletindo-o em suas 

escolhas por produtos e nas atividades que exercem. Se um consumidor jovem compra roupas 

em uma loja de departamento esportivo, provavelmente: 

 1. O jovem pratica esportes. 

 2. Gosta do modelo esportivo das roupas, conforto e design. 

 3. É influenciado pelo seu grupo social. 

 4. Foi atraído pelo anúncio da loja, que é direcionado ao público jovem. 

 5. A marca das roupas foi o grande fator das compras.   

 Se fosse concluído que o jovem se enquadra na primeira determinante, ou seja, 

realmente fosse um praticante de esportes, ele seria apontado como um dos componentes do 

segmento de mercado “saudável”, que além do consumo de roupas esportivas também 

consumiria outros produtos como cereais e bebidas energéticas.  Isso faz com que se esclareça 

muito sobre o seu estio de vida. O estilo de vida pode ser entendido como o padrão de 

consumo de uma pessoa, e de acordo com Limeira  (2008) reflete seus valores e gostos 

pessoais.  
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 Seguindo essa ideia, cada segmento de consumidores tem um estilo de vida, e  cabe aos 

profissionais de marketing acompanham as tendências e notar que os estilos mudam conforme 

o estágio de vida dos consumidores. Outra forma de conhecer os consumidores é identificar os 

valores que eles agregam aos produtos. 

 

 

2.2.3 Do produto ao símbolo 

 

 O valor simbólico também agrega significados da personalidade dos indivíduos. Assim, 

Solomon (2002) declara que todos os produtos procurados pelos consumidores carregam 

significados.  

 Hoje em dia, os produtos transportam opiniões e gostos, fazendo com que as marcas 

adquiram valores. Dessa forma a valorização da marca se torna mais importante. Uma marca 

é, ao mesmo tempo um sinal que identifica um produto, e conforme Limeira (2008) também é 

um símbolo, que é a representação de uma ideia, de um pensamento ou comportamento.   

 Os produtos que para os consumidores são mais expressivos são aqueles que carregam 

atributos simbólicos. Assim, um produto em si, carrega um signo de identificação e 

construção simbólica que tem como objetivo a representação e a diferenciação. O consumidor 

quer se destacar através de uma compra que faz. 

 Uma compra não significa apenas a aquisição de um bem material, significa muito 

mais. Aborda questões como realização pessoal, beleza, aceitação social e satisfação. Com 

isso, “as roupas que vestimos tendem a simbolizar uma personalidade, um estado de espírito e 

considera-se um sentimento individual, assim tornam-se símbolos e linguagens pessoais.” 

(LIPOVETSKY, 1989, p.45) E essa personalidade, pode ser também uma representação 

social. Porque, para Giglio (2003, p.138) “representações sociais são formas de conhecimento 

socializadas (ou partilhadas por grupos), tendo o seu lado afetivo e o simbólico”  

 As representações são individuais, cada indivíduo pode julgar de maneira diferente um 

mesmo objeto, por isso não existem representações falsas e sim a percepção de cada um. A 

representação social não separa o indivíduo do grupo, porque o grupo divide opiniões 

semelhantes, dessa maneira, pode-se conversar com um consumidor e construir hipóteses 

sobre o grupo. Essa questão é muito estudada por profissionais da área de marketing, que 

necessitam conhecer o comportamento de compra dos consumidores e as significações dos 

produtos adquirido por eles.  
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 Um exemplo é o consumidor jovem, que além de ser grande influenciador no meio em 

que vive, também dita padrões de consumo. Como por exemplo, para os consumidores jovens 

usar uma camiseta de marca “X”, significa mais que conforto. O produto para eles carrega 

significados como identidade e estilo. Assim, o valor simbólico pode ser a contribuição para 

compor o estilo de vida dos consumidores jovens, que atribuem significados aos produtos 

consumidos.  

 

 

2.2.4 Comportamento do consumidor Jovem 

 

No decorrer dos anos, houve uma grande mudança de comportamento entre os jovens. 

Como afirma Solomon (2002), antigamente uma pessoa só fazia a transição de criança para a 

idade adulta. Porém, hoje a fase jovem é uma das mais importantes para as pessoas. “A 

juventude é caracterizada por um processo de constante mutação e transitoriedade, em que 

pensamentos, sentimentos e comportamento são efêmeros e passageiros.” (LIMEIRA, 2008, 

p.202) Ser jovem é sinônimo de saúde, é poder fazer o que se deseja. Uma característica de 

todo jovem é ser intenso, se gosta de algo, gosta muito e, de outra forma, não se agrada.  Os 

jovens têm os sentimentos à flor da pele, e essas características influenciam o seu 

comportamento. 

O comportamento dos consumidores jovens é pesquisado por profissionais de 

propaganda que tentam compreender cada vez mais seus gostos e suas exigências. Solomon 

declara que, “nessa idade, as escolhas de atividades, amigos e roupas são quase sempre 

cruciais para a aceitação social. Os adolescentes procuram ativamente em seus amigos e na 

propaganda as pistas para o jeito “certo” de parecer e de se comportar.”. (2002, p. 353) 

As características comportamentais dos jovens estão em constante evolução e muitos 

são os fatores que as influenciam. Dentre elas, destacam-se os fatores culturais, pessoais, 

sociais e psicológicos, que, além do comportamento, influenciam suas decisões de compra. 

Os jovens são bem informados, estão em contato com diferentes tipos de mídia e são 

impactados por mensagens muito rápido. Todo esse dinamismo faz com que eles procurem 

identificações, e isso faz com que se insiram em grupos sociais. A inserção em grupos ocorre 

pela busca de atividade e gostos incomuns. 

Outra forma de entender os consumidores dessa subcultura de idade é saber quais suas 

necessidades. Segundo Solomon (2002) essas necessidades são expressas na aceitação deles 
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para com a sociedade, na busca por independência, na rebeldia que expõe o desejo de serem 

diferentes dos pais e nas suas responsabilidades. 

Com isso, pode-se compreender que é no uso de produtos que essas necessidades são 

expressas. E por falar em produtos, Shimp (2002) afirma que os jovens são os responsáveis 

pela maior parte da compra dos produtos para a família, eles são grandes influenciadores. 

Para contribuir, Solomon (2002) complementa afirmando que, o mercado jovem está 

sempre em crescimento, e esses consumidores querem produtos que denominam “legais”. Ou 

seja, produtos que sejam descontraídos e estejam na moda. O autor também afirma que esse 

“estar na moda” (2002, p.402) significa a avaliação de algum grupo, neste caso os jovens, por 

aquilo que é tendência no momento.   

 

 

2.3 MODA 

 

A moda está em todos os lugares, nas roupas e no comportamento. Segundo Lipovetsky 

(1989), a moda passou de ser apenas um enfeite estético, para estar estampada no modo de 

agir e vestir das pessoas. Dessa maneira, as pessoas, como consumidoras, contribuem com 

essa evolução da moda, pois são elas que fazem a moda. 

De certa forma, a moda é comportamento e serve como um dispositivo social, onde a 

sociedade faz o papel de influenciadora. Agregando-se a sociedade e trazendo a distinção 

social, “a moda é um estilo com certa frequência e popularidade. As modas passam pelos 

estágios de inovação, quando alguns consumidores buscam inovar e diferenciar seu 

consumo.” (GADE, 2005, p.7). 

Seguindo esta linha de raciocínio se pode afirmar,  

 

A moda é um processo muito complexo que opera em muitos níveis. Em um extremo, é um 

fenômeno social que afeta muitas pessoas simultaneamente. Em outros, exerce um efeito 

muito peculiar sobre comportamento individual. As decisões de compra de um consumidor 

são quase sempre motivadas por seu desejo de estar na moda. (SOLOMON, 2002, p. 403) 

  

Com esse processo, pode-se dizer que, hoje, a moda é uma expressão de atitude, 

deixou de ser apenas uma tendência para ser um signo pessoal de cada consumidor.  

E qual signo pessoal é mais representativo que as roupas? Segundo Lipovetsky (2004), 

a história do vestuário é uma metamorfose de estilos e mudança do vestir, um dispositivo 

social que inova até os dias de hoje a moda. Revelando traços sociais e estéticos, a moda está 

inserida nas escolhas e no comportamento dos consumidores. Limeira (2008, p. 264) 
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complementa com o conceito de objeto de moda , que “refere-se a um específico objeto ou 

comportamento – como uma peça de roupa, um estilo arquitetônico, um modo de pentear o 

cabelo ou de reagir diante dos acontecimento.” Esses comportamentos são adotados por 

grupos de consumidores, que tem um estilo e um conjunto de características que se distingue 

de ouros grupos. 

 Com isso, as pessoas são motivadas a estarem na moda, e buscam a satisfação social 

através disso. Observando como uma pessoa está vestida, pode-se obter informações sobre 

seus gostos, estilo de vida e até mesmo seu trabalho. Assim a moda possui uma linguagem 

própria: o modo de vestir.  

Segundo Garcez e Rodrigues (2008) a moda começou a sofrer o processo de imitação, 

ou seja, as tendências de moda são lançadas por um grupo, por exemplo, os jovens que na 

década de 90 começaram a amarrar seus casacos na cintura. E, com isso ficou estabelecido o 

início do processo de imitação de moda, que é possível ver até hoje. Ainda segundo o autor, a 

publicidade contribuiu fortemente para a evolução desse processo da moda, na qual os 

anúncios publicitários e suas mensagens influenciavam os comportamentos. 

Essa relação entre o comportamento dos consumidores e a moda faz com que 

diferentes tipos de produtos cresçam rapidamente no mercado, como, por exemplo, o que é 

comprovado pelo aumento de linhas do vestuário da indústria moda surf.  

 

 

2.3.1 Moda Surf 

   

 Para entender a moda surf, como estilo de moda e comportamento, é necessário saber 

como o esporte surf passa a ter valores sociais. Segundo Bueno (2009), o surf é muito 

diferente dos esportes tradicionais. A grande diferença está no ambiente marinho em que é 

praticado. Acredita-se que não existe em qualquer outro esporte as sensações inexplicáveis 

que só no surf se encontra. “As sensações inexplicáveis, como a de uma manhã de sol, sentir a 

brisa na pele, o cheiro da essência da parafina, da areia da praia, da água salgada” (BUENO, 

2009, p.158) E isso ocorre quando o esporte passa a agregar uma função simbólica. Na 

sociedade, nos praticantes e, principalmente nos admiradores do surf. A partir de então, o 

surfista é visto como um signo, no qual seu comportamento, vestuário, alimentação, gostos 

musicais são refletidos. 
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 As características atribuídas à moda surf dizem respeito ao estilo. Bermudas e 

camisetas com desenhos e cores vinculadas ao universo do surf. E, além disso, a 

espontaneidade e a descontração estão extremamente ligadas a esta moda. (DIAS, 2009) 

 A moda surf se desenvolveu com o crescente número de marcas de roupas esportivas. 

Segundo Pinto (2008), roupas que tinham o enfoque no conforto e na liberdade de expressão.  

 Ou seja, as pessoas não usam roupas de surf só pela qualidade dos produtos, mas 

também pelo apelo visual e beleza. As pessoas procuram demosntrar uma imagem associada 

ao estilo de vida do esporte. (OSÓRIO, 1999) 

 Nessa sociedade de caráter dinâmico, a moda surf reinventa estilos, que segundo Pinto 

(2008), criam uma linguagem de comportamentos, principalmente do comportamento jovem, 

que hoje busca diferenciação.  

 As marcas que fazem a linha moda surf além de se diferenciarem nas características 

das roupas, também investem no patrocínio de eventos de surf. Como afirma Silva (2010) 

marcas como Billabong, Element, Da Huí e Ombongo patrocinam eventos de surf e tem um 

posicionamento muito ligado à essência do surf e à natureza. 

 Dentre essa busca por diferenciação, o mercado do surf é literalmente movimentado 

pelos jovens, que agregam ao esporte um estilo de vida.  

 

Mais atual do que nunca, o surfe é mais que esporte. Ao longo dos anos ele extrapolou o 

espaço da praia e se configurou como um estilo de vida, consumido por pessoas que podem 

ser ou não surfistas, frequentar ou não praias, criando uma indústria que movimenta bilhões 

por ano no país em vestuário, em acessórios, em equipamentos e em turismo. 

(MARKETING, 2008, p.17) 

 

 

 Dessa maneira, não há lugar melhor que uma loja especializada em produtos moda 

surf para se certificar que este mercado, de grandes lucros, está se desenvolvendo no Brasil. E 

isso os profissionais de propaganda sabem muito bem, pois além de estarem sempre 

atualizados em estudos e pesquisas sobre comportamento, são a ponte para as grandes 

empresas de moda surf anunciarem seus produtos. 

 Em relação aos anúncios, pode-se notar que os anúncios das lojas do segmento 

surfwaer têm um posicionamento muito forte em relação ao significado do surf, em suas 

mensagens publicitárias e principalmente em seus slogans. 
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2.3.2 Slogan 

 

O slogan aparece em anúncios publicitários, fachada de lojas e empresas, e é criado 

para integrar a marca de determinado cliente. Iasbeck (2002) contribui ao informar que, o 

slogan aparece junto à assinatura, logomarca ou emblema de um anunciante. Nesses casos 

possui um forte apelo comunicativo. 

 Ainda segundo o autor, o slogan é o reconhecimento de uma empresa, porque é 

também através dele que os consumidores irão se identificar. E mais, é uma “frase concisa, 

marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e memorização, que apregoa as 

qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou idéia.” (IASBECK, 2002, p.51) Ou 

seja, o slogan é a frase de efeito na propaganda, e deve refletir a “cara” de uma empresa, 

posicionamento e marca. Dessa forma, tem-se funcionalidade quando se trabalha a 

propaganda e o marketing. Pois é através deles que se criam os slogans. 

 E para que se crie um slogan com todas essas características, é preciso transcrever 

signos, agregar valores culturais, identidade social e motivar os consumidores. Assim, 

“produzir uma comunicação publicitária com a qual seu público-alvo se identifique e que seja 

capaz de corresponder às expectativas desse público.” (IASBECK, 2002, p. 28) Esse sentido 

que o slogan adquire pode se dar através do discurso. Que, segundo o autor, é a ideologia da 

mensagem e esse discurso só tem sentido pelo seu texto. Outra forma de caracterizar um 

slogan é identificar se ele contém traços individualizantes.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 Este trabalho tem como tipos de pesquisa a pesquisa exploratória e a descritiva. Sendo 

assim, usa-se a pesquisa exploratória para obter uma visão geral do fato estudado, desenvolver 

e esclarecer idéias. (GIL, 2006) E “a pesquisa descritiva se propõe a verificar e explicar 

problemas, fatos ou fenômenos da vida real.” (MICHEL, 2009, p.44)   

 Baseado no objetivo geral de verificar as representações dos jovens sobre a moda surf, 

em particular, na loja Sk8 Surf, em Santa Maria-RS, as pesquisas exploratória e descritiva são 

o tipo de pesquisas que melhor se enquadram. Pois verificaram o comportamento dos 

consumidores jovens e suas especificidades, e mais que tudo, confrontou a teoria. Também 

através das pesquisas colocaram-se à prova a verificação dos objetivos específicos e se estes 

foram respondidos em determinadas situações. 

 

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

 Este trabalho acadêmico tem como objeto de pesquisa os consumidores jovens da loja 

Sk8 Surf. E para que haja o entendimento da problemática de pesquisa foi feito um estudo 

qualitativo que teve o objetivo de compreender o comportamento dos consumidores jovens. 

  Samara e Barros (2002) caracterizam a pesquisa qualitativa como a maneira de 

compreender as relações de consumo em profundidade, afirmando também que esse estudo 

busca identificar motivações de consumo em um aspecto real. A pesquisa qualitativa 

possibilita o entendimento do fato estudado e a compreensão de alguns questionamentos. 

Nesse caso, a representação da moda surf na vida dos consumidores jovens.           

 Percebe-se que essa pesquisa pode envolver discussão sobre percepções e experiências, 

interpretar fenômenos, descrever, observar e compreender. Para isso, serão realizadas 

entrevistas com os jovens e observação com os mesmos. Por isso, foi de grande importância 

estar mais próximo dos consumidores, conhecer as preocupações dos jovens em relação aos 

seus estilos, as suas roupas, conhecer seus gostos e tentar descrever através de um 

delineamento suas motivações sobre a moda surf.  
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3.3 Delineamento da pesquisa 

 

 Para a elaboração do estudo feito sobre o comportamento dos consumidores e 

embasamento teórico conta-se com apoio de pesquisa bibliográfica. Gil (1991) afirma que a 

pesquisa bibliográfica é feita através de materiais já elaborados, livros e artigos científicos. 

Esta pesquisa foi feita em livros da área de comunicação social, artigos científicos e 

periódicos que abordavam o tema moda e moda surf. 

 Ao entender o comportamento dos jovens passou-se para a definição do perfil, onde a 

loja Sk8 Surf disponibilizou documentos para contribuição desta etapa da pesquisa, uma lista 

com algumas informações sobre os consumidores. Dentre eles, escolheu-se cinco, que de 

acordo com o perfil, mais encaixavam na pesquisa. Os critérios para escolha foram, idade, 

sexo, atividades, escolhas pessoais, estilos e vestuários.  

 A importância dessa análise faz com que registros como esses sejam valorizados. De 

acordo com Michel (2005, p.39) “análise documental trata-se da consulta aos documentos, aos 

registros pertencentes ao objeto de pesquisa estudado, para fins de coletar informações úteis 

para o entendimento e análise do problema.”. Com essa análise foi possível traçar o perfil dos 

consumidores da Loja Sk8 Surf. 

 

 

3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

 As informações extraídas com a análise documental e juntamente com o 

comportamento dos consumidores contribuíram para o entendimento e o a importância do 

papel da moda surf na vida dos jovens.  

 Assim, aplicou-se entrevista estruturada e observação não participante como meio de 

investigação e técnica de avaliação. Guia-se por Michel (2009) que ressalta, que a entrevista é 

um instrumento de investigação social, onde duas pessoas trocam informações sobre uma 

delas. Na entrevista se pode averiguar fatos, sentimentos e determinar expectativas, obtendo 

assim, dados qualitativos. Na entrevista estruturada as perguntas feitas são formuladas pelo 

entrevistador, que tem a função de analisar as respostas e não alterar as perguntas.  

 A observação, ainda segundo a autora, é uma técnica de coleta de dados que se utiliza 

dos sentidos de ver e ouvir para examinar fatos e fenômenos. Nessa pesquisa realizou-se a 

observação não participante que é “chamada passiva, o observador toma contato com a 

comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela.” (MICHEL, 2009, p.67) 
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 No dia 4 de maio de 2010, entre às 14h e 17h houve a coleta de informações por meio 

de observação. O objetivo foi se aproximar dos consumidores, observar seu comportamento 

dentro da Loja Sk8 Surf, que produtos procuravam e analisá-los no ambiente da loja. No 

decorrer da análise foram observados 4 consumidores do sexo masculino.  

 Em um primeiro momento iam-se coletar informações através de um grupo focal, com 

objetivo de interação entre os consumidores e outra forma de confirmação das respostas 

obtidas com a entrevista. Porém, devido a falta de disponibilidade dos entrevistados, isso não 

ocorreu. 

 No decorrer da pesquisa foram feitas muitas visitas a Loja Sk8 Surf, assim como foram 

marcados encontros com a proprietária, para realização de entrevista e coleta das informações 

sobre os consumidores. 

 O primeiro encontro aconteceu no início do mês de março, no qual foram passados para 

a proprietária todos os objetivos desejados na pesquisa. Nesse encontro conversou-se sobre a 

melhor forma de conseguir algumas informações, e como ela poderia fornecê-las. 

Precisamente no dia 23 de março de 2010 aconteceria entrevista, porém por motivos internos 

da loja não ocorreu. No entanto, a entrevista foi remarcada apenas para o dia 7 de abril, a qual 

aconteceu exatamente ás 16h. Nesse mesmo dia, foi disponibilizada a lista dos consumidores 

para a elaboração do perfil e realização da entrevista, que aconteceu no dia 7 de maio. 

  Também foram feitas fotografias da fachada da loja, vitrine e produtos do segmento 

moda surf no dia 31 de maio de 2010. As fotografias serviram como registro fotográfico, o 

qual confirma a análise observacional, e teve como objetivo identificar como a loja Sk8 Surf 

demonstra as características da moda surf para seus consumidores e de que forma é o visual 

da loja. 

 

  

3.5 A amostra dos entrevistados 

 

 Com o estudo e o resultado da análise, foi possível traçar o perfil dos consumidores da 

loja Sk8 Surf, baseando-se nos jovens entrevistados. Os cinco jovens selecionados têm 

características em comum, preferência por marcas, gostos musicais, vestuário e idade. 

 São homens, faixa etária entre 20 e 25 anos, moram em Santa Maria – RS. Trabalham 

e/ou estudam na cidade, viajam nas férias. Tem um lado aventureiro. No verão, vão à praia. E 

se estão na cidade preferem esportes alternativos como fazer trilhas. Também são adeptos ao 



23 

 

skate e não dispensam o futebol. Esses jovens conhecem os produtos que estão consumindo, 

por isso, importa-se com as marcas. 

Consumidores moda surf considerados simpatizantes do esporte surf porque não surfam 

regularmente. São assíduos na loja Sk8 Surf, buscam no centro de compras entretenimento e o 

ambiente saudável, dinâmico e colorido da loja.  

 

 

3.6 A Loja 

 

 Situada na Rua Venâncio Aires, nº1763 em Santa Maria – RS, a Sk8 Surf tem como 

proprietária Claudete da Silva. No dia 5 de novembro de 1998, a proprietária inaugurou a loja. 

O motivo pelo qual escolheu trabalhar com moda surf foi o crescimento deste segmento no 

mercado brasileiro, tendo em conhecimento do mercado gaúcho também.
1
  

 Pelo fato de existir há mais de 10 anos e de certa forma contribuir para o 

desenvolvimento do comércio da cidade, principalmente no segmento moda jovem, a loja Sk8 

Surf foi escolhida para seleção dos consumidores de moda surf. Outro critério é que na época 

de inauguração haviam poucas lojas que trabalhavam com moda surf e com um apelo jovem 

tão forte. 

 A loja Sk8 Surf inovou com o diferencial de atendimento personalizado para com seus 

clientes, a decoração externa e interna e também com a ambiência sonora. Segundo a 

proprietária, na loja sempre esta tocando músicas que agradam os jovens. 

 Outro diferencial da loja, que é relevante para a pesquisa, trata-se do slogan: a rua é a 

sua praia. Pois pode ter características de condensação e autoridade. De acordo com Iasbeck 

(2002, p. 176) “condensação trata-se de um signo que reúne outros tantos signos, 

privilegiando em destaque aqueles julgados mais significativos pelo produtor, em função do 

seu público-alvo.” E autoridade diz respeito ao slogan afirmar alguma coisa. “A rua é a sua 

praia”, reúne uma significação de comportamento, influencia e afirma algo ao público-alvo. 

 Para contribuir, Figueiredo (2006) completa afirmando que os slogans são os 

responsáveis pela identificação e diferenciação das marcas de suas concorrências. A rua tem 

todos os fatores que os jovens procuram para mostrar essa atitude que é expressa pelos 

produtos da moda surf. Dessa forma, “é necessário que se empreenda uma viagem para dentro 

dos consumidores, entender seus valores e pontos de vista. Sua maneira de pensar, agir e 

                                                 
1
 Informações obtidas por entrevista, realizada no dia 15 de outubro de 2009. 
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reagir aos estímulos do cotidiano, e, a partir daí, propor uma maneira instigante de relacionar-

se com o mundo, com a vida.” (FIGUEIREDO, 2006, P.9) 

Assim, a loja Sk8 Surf, compõe no mercado santa-mariense e principalmente na vida 

dos consumidores um estilo de vida, influenciado pela moda surf que é expressado nas ruas da 

cidade.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esse capítulo apresentará a análise da pesquisa, das entrevistas e da observação. Tem 

como objetivo relatar os dados pesquisados, dar voz aos entrevistados e destacar os pontos 

importantes para a finalização da pesquisa. 

 

 

4.1 ENTREVISTA COM A PROPRIETÁRIA 

 

A moda surf iniciou um período de crescimento no mercado de Santa Maria. Em 

adição, Osório (1999) se refere ao mercado moda surf como o segmento em que o vestuário 

tem um apelo jovem e significativo. Com isso, a proprietária afirma “as roupas moda surf tem 

procura e tem uma gurizada que se identifica”. Essa identificação muitas vezes é tida por 

influência do grupo social em que os jovens convivem, e esse comportamento também pode 

sofrer o processo de imitação. Segundo Garcez e Rodrigues (2008) o processo de imitação 

significa a identificação que um grupo de jovens, por exemplo, tem com determinado estilo de 

vestir, e após outros grupos passam a imitá-los. 

A proprietária da Loja Sk8 Surf, Claudete da Silva, trabalha com moda surf desde o 

ano de 1998, quando inaugurou a loja. Ela diz que “no início havia um preconceito em relação 

ao vestuário dos consumidores da Sk8. Blusa larga, calça larga, visual suado, os meninos 

sempre de mochila nas costa.” E completa, “eu trouxe esse público pra Sk8, muitas vezes os 

meninos que se vestem assim são barrados nas portas dos shoppings, aqui eles se sentem a 

vontade.” Com isso, Pinto (2008) afirma que a moda surf se desenvolveu com o crescente 

número de marcas esportivas, roupas que tinham o enfoque no conforto e na liberdade de 

expressão. 

 A propósito, Solomon (2002) refere-se ao modo de vestir como uma aceitação social. 

No caso dos jovens consumidores da Sk8, uma das formas de se aceitar em um grupo e na 

sociedade também aconteceu através da loja. A contribuição da loja no comportamento desses 

jovens provavelmente foi adicional para eles adquirirem um estilo próprio, identificando-se 

com a moda surf. Além dessa identificação, os consumidores da Sk8 Surf se identificam 

também com seus grupos. Completa Claudete, “A meninada se divide em tribos.” E para 

Solomon (2008) essas tribos são os grupos de referência, que exercem importante papel na 

vida dos jovens, pois eles se identificam com uma mesma atividade, ou produto. 
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Em relação às marcas mais vendidas na loja, estão Da Hui, Tropical Brasil, Freesurf, 

Mormai, Billabong e Element. Por que são as mais vendidas? Claudete explica, “por que o 

moletom é mais bonito, porque as camisetas são exclusivas e os bonés de surf são 

remodelados.” Com base nesta afirmação, retoma-se o referencial teórico, no qual, Lipovetsky 

(1989) se refere à estética e à modelagem do vestuário como fator importante na escolha dos 

consumidores. E na moda surf as roupas significam mais que conforto. Em adição, a 

proprietária diz que “os meus clientes usam o conforto.” Isso quer dizer que o conforto, sobre 

o qual Claudete se refere, tem muitos significados para os consumidores. E, para Giglio 

(2003), esses significados são as representações sociais, que significa a percepção de cada 

pessoa por determinado objeto. 

 As marcas de surf abordam temas como reciclagem, natureza e filosofia de vida do 

surfista e isso atrai os consumidores simpatizantes do esporte. Com isso, Claudete completa, 

“o surf transpassa paz, leveza e alegria. Em um inverno mais escuro as roupas da moda surf 

trazem o colorido e no verão nem se fala.”. Seguindo o referencial teórico, Bueno (2009) 

refere-se à manhã de sol, brisa na pele, areia da praia e água salgada como características do 

surf que envolvem a natureza e também os hábitos de vida do surfista, seu comportamento, 

alimentação, gostos musicais e aparência que servem de inspiração para grandes marcas de 

surf e para os consumidores. 

 A clientela da loja busca o conforto, e também se pode notar a diferenciação das 

roupas e a qualidade. Visto que a modelagem e a estética da moda surf são importantes para o 

público, houve uma relação com o caminho que o surf seguiu, “o surf não foi pro fashion, ele 

seguiu a raiz do esporte, a leveza, a praia” diz Claudete. Para contribuir, Bueno (2009) 

classifica essas características do surf como sensações. Essas sensações do surf também são 

passadas através do slogan da loja. Claudete completa, “o slogan foi criado, pensando nessa 

ligação dos consumidores de Santa Maria com a moda surf. “A rua é a sua praia” diz que 

apesar de não termos praia, temos um ambiente legal pra circular, onde pode ocorrer a mesma 

descontração que se estivermos na praia com os amigos.” É a ideia de não estar na praia e 

consumir produtos moda surf. Dessa forma, além dos produtos, o slogan da loja também 

agrega significações, que, para Solomon (2002), são denominados valores simbólicos. Esses 

valores são atributos simbólicos, são signos de construção e identificação que tem como 

objetivo a representação e a diferenciação, porque na escolha e na compra os consumidores 

querem se destacar. Essas significações da moda surf, em relação ao slogan e aos produtos 

abordam questões como: realização pessoal, status, aceitação social e satisfação. 
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4.2 ENTREVISTA COM OS CONSUMIDORES 

 

 Entrevistado 1 

 

O entrevistado 1 tem 25 anos, é cliente da Loja Sk8 Surf  há mais ou menos 4 anos. 

Tem o hábito de fazer compras, e, quanto se trata de compras de uso pessoal, como roupas, 

sempre vai à loja Sk8. Ele afirma, “se o produto for de qualidade, pago o preço que for.” 

Porém, não gosta de ficar horas dentro de uma loja, por isso prefere a Sk8 Surf onde é 

atendido por seus amigos. Para dar relevância à afirmação do entrevistado, relembra-se 

Braudrillar (1995) que caracteriza a sociedade atual como hedonista, na qual, para a busca de 

prazer e satisfação não existem barreiras, e os consumidores encontram sentido naquilo que 

consomem.  O jovem também afirma que compra produtos da moda surf por influência dos 

seus amigos e que muitas vezes vai à loja com alguns deles. Ou seja, é influenciado pelo seu 

grupo de referência, que, segundo Solomon (2002), tem um importante papel na vida dos 

jovens e na sociedade, por que os consumidores são influenciados pela cultura de onde vivem 

e pelas pessoas que convivem. Supõe-se que os amigos, além de influenciadores, também são 

influenciados e assim encontram-se nesse grupo os valores culturais. Como já foi dito pelo 

mesmo autor, valores culturais são as ideias sobre o que os consumidores acreditam que seja 

aceitável ou inaceitável. O comportamento dos integrantes desse grupo é influenciado pelos 

elementos que fazem parte dele, e seu grupo se forma a partir do momento em que os 

integrantes compartilham gostos e experiências. No caso desse entrevistado, o seu grupo de 

amigos foi um dos influenciadores para ele frequentar a loja e consumir produtos moda surf. 

Em relação ao surf, o jovem não pratica o esporte, mas identifica-se com a imagem 

que o mesmo possui, denominada por ele como a filosofia de vida do esporte. Ele afirma, 

“não pratico o surf, mas gosto do esporte. Se eu morasse na praia, com certeza seria um 

surfista. Admiro o estilo de vida desses caras.” De acordo com a afirmação, baseando-se no 

referencial teórico, o surf enquanto moda vira um estilo de vida, que é consumido por 

admiradores do esporte surf. E o surfista é tido como um signo, onde seus gostos, modo de 

vestir, e atitudes influenciam os admiradores. (MARKETING, 2008)  

Para este consumidor a representação deste esporte se dá através das roupas e dos 

acessórios da moda surf. E para retomar o referencial teórico, Giglio (2003) denomina 

representações sociais como as formas de conhecimento socializadas e/ou partilhadas por 

grupos que tem um lado simbólico. Com isso, a representação do esporte surf para esse 
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consumidor está na moda surf, pois, para ele, as roupas passam uma sensação de tranquilidade 

e bem estar. 

As marcas dos produtos também agregam significados. Para o entrevistado, as marcas 

que mais caracterizam a moda surf e são consumidas por ele são as seguintes: Billabong e Da 

Hui. Ele declara, “são as marcas que mais passam a ideia do surf, elas tem uma característica 

forte em relação a isso.” Também pelo conforto das peças de roupas e por gostar da 

preocupação que as mesmas têm com a natureza. Nota- se esse posicionamento nas estampas 

das camisetas e porque alguns de seus componentes são recicláveis. Ainda, segundo Giglio 

(2003), para os consumidores jovens, usar uma camiseta de determinada marca significa mais 

que conforto. O produto, para eles, carrega significados como identidade e estilo. Em síntese, 

as marcas e os produtos da moda surf também são símbolos que carregam significados que 

para esse, consumidor são relacionados com o meio ambiente e o conforto dos produtos. 

A representação da moda surf na vida deste consumidor é a admiração pelo esporte 

que é refletida em suas escolhas e no modo de vestir. 

 

 

 Entrevistado 2 

 

 O entrevistado 2 tem 22 anos, é cliente da loja há 1 ano e meio. Sua preferência na loja 

Sk8 Surf é por roupas e tênis. Compra roupas do segmento surf porque diz que está na moda. 

Lipovestsky (2004) contribui quando se refere a busca pela satisfação social das pessoas ao 

desejarem estar na moda, porque nos dias atuais a moda está estampada no modo de agir e 

vestir. E, na moda surf, o jovem se identifica com o apelo ambiental que algumas marcas 

carregam, como afirmou Silva (2010) ao citar que as marca de surf tem um posicionamento 

voltado ao esporte surf e a natureza. Entende-se que, esse consumidor é influenciado, também 

pelo posicionamento das marcas. Para complementar, esse apelo ambiental o qual se refere o 

jovem, também há características de representações. Porque a natureza, o mar, a água salgada, 

a adrenalina do esporte é representada na moda surf, e para os consumidores são sensações do 

surf que a moda traduz. E, segundo Bueno (2009), o surf causa sensações inexplicáveis, e isso 

ocorre quando o esporte passa a agregar uma função simbólica. Ou seja, estampado nos 

produtos moda surf. 

O entrevistado também revela que quando vai à praia casualmente surfa, o que faz 

deste consumidor um simpatizante do esporte. “A única época que tento surfar é no verão, 

quando vou à praia. Diferente dos surfistas que surfam o ano todo.” A propósito, os 
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simpatizantes do esporte são os consumidores que mais consomem produtos deste segmento. 

(BUENO, 2009) Isso faz com que este tipo de moda também influencie nas atitudes desse 

consumidor, pois cria uma linguagem de comportamentos, principalmente no comportamento 

dos jovens. Através do referencial teórico, relembra-se Solomon (2002) que cita os jovens 

como os consumidores que atualmente mais consomem produtos, ditam o que está na moda e 

modificam constantemente seus comportamentos. 

Outro sinal da influência da moda surf na vida desse consumidor é a preocupação que 

tem ele com as cores das roupas, se há estampas ou algo escrito, e o fato de gostar de 

camisetas com frases, que refletem o seu jeito de ser. O jovem descreve, “quando chego em 

um local onde todo mundo esta de camiseta, a minha sempre é a mais colorida, a que tem o 

desenho mais legal.” Com base no referencial teórico, Dias(2009) informa que, as 

características atribuídas à esta moda dizem muito sobre o estilo de quem está usando. As 

bermudas e camisetas tem desenhos e cores vinculadas ao universo do surf. E por falar em 

estilo, Solomon (2002) completa, denominando estilo de vida pela escolha dos indivíduos em 

como tomar suas decisões, escolher suas atividades de lazer, pontos de vista, gostos estéticos, 

entre outros fatores que segmentam o comportamento. 

Para o jovem estar vestindo moda surf o faz lembrar-se da praia, das férias e do 

descanso que se tem através disso. Identifica-se com ela e diz que seu estilo é livre. Ainda 

segundo o autor, a espontaneidade e a descontração estão extremamente ligadas a esta moda. 

Em síntese, o jovem tem uma sensação de liberdade ao vestir as roupas da moda surf, as 

mesmas sensações que ele sente quando esta de férias. 

 

 

 Entrevistado 3 

 

O entrevistado 3 tem 21 anos, e é cliente da loja há 10 anos. Iniciou sua adolescência e 

a fase jovem em contado com a moda surf. Afirma, ”A passagem dessa fase marca muito a 

gente, tem a fase rebelde, tem a fase de querer ser o bonitinho e depois disso que a gente se 

encontra”. Baseando-se no referencial teórico, Limeira (2008) descreve a constante mutação 

que a juventude atravessa. Essa transitoriedade descrita pelo entrevistado influencia seus 

pensamentos e seu comportamento. Devido às influências dos amigos e até mesmo da família, 

o entrevistado afirma que passou a conhecer e a apreciar mais a moda surf. E Descreve um 

dos momentos de sua adolescência, “Não surfo, mas via muito com meu tio, que tem quase a 

mesma idade que eu, filmes de surf que retratavam a vida e o estilo dos surfistas.” Isso faz 
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com que seja de grande valor a afirmação feita por Leite (2008) na qual os grupos de 

referencias são influenciadores de comportamentos e também do estilo de vida de cada um, o 

estilo de vida demonstra a forma como as pessoas desejam ser. Os componentes do grupo 

familiar são, muitas vezes, os influenciadores da personalidade dos indivíduos, pois a família 

é o primeiro grupo que um indivíduo tem contato. E também a afirmação feita por Bueno 

(2009) na qual, ele refere-se à imagem do surfista, que é vista como um signo, em que seu 

comportamento, vestuário, alimentação e gostos musicais servem de influência para os jovens 

e para as marcas de moda surf.  

 Em relação às marcas, algumas exercem um papel influenciador para os 

consumidores. Muitas das marcas vendidas na loja Sk8 Surf cumprem esse papel de 

influenciadoras, principalmente pelo seu posicionamento, marcas que tem a essência do surf. 

(SILVA, 2010) E para o jovem, “o modelo das roupas da marca Free Surf são os melhores, 

assim como o conforto que todas elas têm.” E completa, “o conforto é o surf, a moda junto 

com o esporte.” A ligação do surf com o conforto é também uma maneira de representação, 

são os valores simbólicos do esporte surf, agregados à moda surf. Por isso, também vale 

destacar Limeira (2008) quando afirmou que os produtos transportam gostos e opiniões, e 

nesse caso, valorizar as marcas tornou-se mais importante, pois são elas que carregam um 

signo de identificação e construção simbólica para o produto. 

Quando o entrevistado se refere às marcas, vem a sua memória alguns anúncios de 

revistas de surf que chamaram a sua atenção. E conclui: “nas revistas de surf os anúncios de 

algumas marcas como a Free Surf sempre tem uma ligação com o conforto, por exemplo, um 

coqueiro com uma rede.” 

 Efetivamente, Samara (2005) afirma que grande parte do consumo é responsabilidade 

da publicidade, que contribui para que o consumidores se identifiquem com as mensagens 

publicitárias.  

 

 

Entrevistado 4 

 

O entrevistado 4 tem 18 anos, e frequenta a loja desde seus 12 anos de idade. Ou seja, 

passou sua adolescência e a fase jovem em contato com a moda surf. Assim, Solomon (2002, 

p.353) declara que “nessa idade, as escolhas de atividades, amigos e roupas são quase sempre 

cruciais para a aceitação social. Os adolescentes procuram ativamente em seus amigos e na 

propaganda as pistas para o jeito “certo” de parecer e de se comportar”. Isso ocorre, pois os 
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jovens são influenciados pelo meio onde vivem, convivem e por seus amigos. Por isso, nessa 

fase, os amigos são muito importantes. Nesse caso, para o entrevistado o seu grupo de 

amizades provavelmente foi um grande influenciador. Ele afirma, “meus amigos e eu sempre 

passamos na loja para ver as novidades, os produtos novos. Os bonés, os tênis e as mochilas.” 

Ainda segundo o autor, as características comportamentais dos jovens estão em constante 

evolução e muitos são os fatores que as influenciam. Dentre elas, destacam-se os fatores 

culturais, pessoais, sociais e psicológicos, que além do comportamento influenciam suas 

decisões de compra. Para esse consumidor, destacam-se os fatores culturais, pois foi através 

das influências socioculturais que seu comportamento, como consumidor, reflete na sua vida e 

na vida de seus amigos. 

O jovem também se diz vaidoso, e gosta de comprar, na loja Sk8 Surf, roupas e 

acessórios como anéis e colares que o segmento moda surf também oferece. Com base no 

referencial teórico, Solomon (2002) afirma que são os produtos consumidos pelos jovens que 

expressam as suas necessidades de aceitação, para com eles e para com a sociedade. A 

vaidade que o entrevistado afirma ter tem relação com o que ele julga aceitável. Para Solomon 

(2002) os consumidores jovens querem os produtos que denominam “legais”, que sejam 

descontraídos e estejam na moda. E, para Gade (2005), essas características baseiam-se no 

status. Para a autora, é a função comparativa que permite ao indivíduo avaliar seu status em 

comparação com os outros indivíduos do grupo de referência. 

 No caso da sua preferência pela moda surf, o esporte surf não influenciou. Ele afirma, 

“gosto dos produtos da moda surf, porque são bonitos, ficam bem no corpo.” Entende-se que 

o entrevistado se interessa pelo modelo das roupas. Mas diz que, com as roupas, entra “na 

onda do surf”. Isso quer dizer que apesar de não ter influências do surf, ainda assim, as 

representações do esporte estão presentes nos valores que o jovem agrega as roupas. Em 

adição, Lipovetsky (1989) afirma que uma compra significa muito mais que apenas a 

aquisição de um bem material, aborda questões de realização pessoal, beleza, aceitação social 

e satisfação. Sumarizando, os produtos consumidos pelo jovem, tendem a simbolizar a sua 

personalidade e seu estado de espírito, simbolizando algumas características da moda surf. 

Com isso, Solomon (2002) declara que os valores simbólicos também agregam significados 

da personalidade dos indivíduos. 

No momento da compra, o que mais atrai esse consumidor é o ambiente em que está, e 

completa, “o visual da loja Sk8 é muito legal, o colorido da loja, a sensação de descontração 

com música tocando”, tudo isso faz com que as compras ocorram de uma maneira mais 

divertida. Em síntese ao referencial teórico, Silva (2010) destaca o visual da loja como 
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importante influenciador do consumo dos jovens, a ligação da decoração em bambo com o 

surf deixa o ambiente mais característico. E mais, a relação que o entrevistado tem com o 

ambiente da loja diz respeito à função simbólica que todos os elementos do visual da loja 

exercem na sua personalidade e no seu comportamento. Segundo Bueno (2009) o surf causa 

sensações inexplicáveis e essas sensações são passadas aos consumidores pelo ambiente da 

loja.  

 

Entrevistado 5 

 

O entrevistado 5 tem 20 anos e é cliente da loja Sk8 Surf há 3 anos. Dos produtos mais 

consumidos por ele estão roupas e mochila. E por falar em produtos, Shimp (2002) afirma que 

os jovens são os responsáveis pelo maior consumo de produtos de uso pessoal. Eles estão 

consumindo cada vez mais, decidem suas compras e muitas vezes influenciam a família. 

O gosto pela moda surf veio através dos seus amigos, que já frequentavam a loja antes 

dele. Também passou a gostar de moda surf porque percebeu que na cidade a loja é bastante 

conhecida. Segundo Gade (2005) a partir da atitude dos grupos em que um indivíduo interage, 

ele irá agregar influências e formar suas próprias atitudes. Nesse caso, também houve a 

influência dos fatores culturais, o comportamento da sociedade provavelmente influenciou nas 

escolhas desse consumidor. 

 Também por admiração ao esporte virou um consumidor frequente de moda surf.  O 

jovem afirma, “não sou surfista, mas gosto de ler em revistas e matérias na internet sobre o 

assunto”. “Descobri que a essa moda tem um segmento de marcas muito grande.” Com isso, 

acrescenta-se que a indústria de vestuários moda surf cresce cada vez mais. (MARKETING, 

2008) E as marcas desse segmento se diferem umas das outras. O jovem teve interesse em 

saber mais sobre o assunto, assim, ficou conhecendo o crescimento que a moda exerceu, 

principalmente nos últimos anos. Por não praticar o esporte, esse consumidor também se 

encaixa como um simpatizante do esporte surf, que são os maiores consumidores dos 

produtos moda surf. 

Quando é questionado sobre a representação da moda surf em sua vida o jovem diz, “o 

surf tem uma pegada mais leve, dá pra notar nas revistas como a moda surf é abordada, 

sempre tem a imagem da praia, natureza e gente jovem.”  

 As marcas de preferência desse consumidor são Ombongo e Mormai. Segundo Silva 

(2010) são as marcas mais vendidas e procuradas pelos jovens na loja Sk8.  Se tratando das 

marcas, Limeira (2008) afirma que a marca, ao mesmo tempo é um sinal que identifica um 
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produto e também é um símbolo, a representação de uma ideia, de um pensamento e de 

comportamento. 

 Durante as compra que faz, o jovem afirmou que pensa no por que da escolha pelo 

produto, na satisfação de compra e no preço. Porém o que leva em conta é a satisfação. 

Solomon (2002) relata que o consumidor escolhe suas compras e muitas vezes se limita em 

suas escolhas, preferindo os produtos que mais o satisfazem. Assim, busca pela satisfação e o 

desejo de compra fazem com que os consumidores exerçam comportamentos. 

 Além disso, a escolha por produtos da moda surf é decorrência do conforto das roupas, 

e esse conforto tem ”um estilo jovem, então não importa a idade que se tenha o estilo sempre 

vai ser jovem. Porque, ainda segundo o autor, a juventude é uma fase intensa, crucial nas 

escolhas do que os jovens almejam ser. 

 O consumidor esclarece que, ao estar vestido com as roupas, sente-se jovem. Essa 

sensação também é fator das representações que a moda surf tem na vida desse consumidor. 

Por fim, Giglio (2003) declara que as representações são individuais, cada um pode julgar de 

maneira diferente um mesmo objeto e, mesmo assim, todas se identificarem com ele. 
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Decoração interna da loja 
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Composição do ambiente – Decoração do esporte surf, relacionado com os produtos. 
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4.4 OBSERVAÇÃO 

 

 O objetivo dessa técnica de coleta de dados foi de aproximação com os consumidores 

no ambiente da loja, para perceber as reações dos jovens, as movimentações e até mesmo o 

diálogo entre os consumidores e os funcionários, para, assim, tentar descrever quais as 

motivações e os desejos de compra que os jovens consumidores da loja Sk8 Surf possuem 

sobre a moda surf. 

 A observação também se focou no olhar do observador, no visual que compõe a loja, 

na decoração, nos sons, no comportamento dos funcionários, no atendimento e nas roupas que 

os funcionários vestem. 

 No momento da observação foram analisados outros 4 consumidores de moda surf do 

sexo masculino, foram escolhidos casualmente, na medida em que entravam na loja. Esses 

consumidores teriam aproximadamente 20 anos e aparentemente possuiriam um perfil 

compatível com o da loja Sk8 Surf. 

 O primeiro jovem estava em frente a loja, olhando a vitrine. Após alguns minutos, 

entrou e logo foi atendido por um funcionário. Analisou todos os produtos com muita calma, 

entre eles, moletons, casacos e camisetas do segmento moda surf. Na escolha dos produtos, 

dirigiu-se até o provador com as seguintes peças: dois casacos de diferentes marcas e duas 

camisetas também de marcas diferentes. Para dar relevância à situação observada, relembra-se 

Baudrillard (1995) que denomina a sociedade atual como, uma sociedade de caráter 

hedonista, na qual os consumidores buscam em suas compras a satisfação. Nota-se essa 

característica quando o jovem demonstra indecisão na escolhas de seus produtos, e tentando 

decidir-se escolhe mais de uma peça de roupa sem ainda saber qual levar.  

 Dentro do que se pode observar, parece que a marca não influenciou na escolha dos 

produtos, pois ele optou pelo visual das roupas, escolhendo e optando por prová-las. Segundo 

Gade (2005), o status é o modo como as pessoas são percebidas, por elas e pelo grupo. Nesse 

caso, o jovem compara os produtos levando em conta o moletom que o deixa com melhor 

aparência. Em relação ao jovem não ter escolhido os produtos, primeiramente, pela marca, é 

um sinal do seu estilo de vida, porque, de acordo com Limeira (2008), o estilo de vida reflete 

os valores e gostos pessoais de cada indivíduo.  

 Este consumidor ficou 40 minutos na loja, pois experimentou alguns modelos de 

roupas. Ao final das escolhas, o jovem acabou não comprando, porém ficou clara a sua 

preferência pelos produtos da moda surf. 
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 O segundo consumidor estava acompanhado de amigos, ele e mais dois jovens 

entraram na loja a procura de bonés e gorros para o inverno. O perfil desses jovens era 

característico com o da loja, e suas aparências também. Dessa forma, Silva (2010) relata que 

os consumidores de moda surf têm um visual diferente, calça larga, blusa larga e normalmente 

estão de mochilas nas costas. 

 A companhia dos amigos indica grande influência na hora da compra. Para retomar o 

referencial teórico, Solomon (2002) afirma que o comportamento dos integrantes de 

determinado grupo é influenciado por todos os elementos que fazem parte dele. Nesse caso, 

os amigos são o grupo de referência. 

 Na escolha dos produtos, os jovens prestavam atenção em tudo que o funcionário da 

loja explicava sobre os bonés e alguns gorros. Em seguida, um dos jovens pede gorros da 

marca Mormai e admira-se com os atributos do produto. O atendente explica que são 

lançamentos com modelagem especial, que é uma característica da marca. Por isso que as 

marcas que fazem a linha moda surf se diferenciam nas características dos produtos e roupas. 

(SILVA, 2010) E essas marcas também possuem outra característica, que segunda a 

proprietária, é o posicionamento. As principais marcas de surf têm um posicionamento 

relacionado com a essência do surf, natureza e estilo de vida dos surfistas, e isso atrai ainda 

mais os consumidores. Principalmente os jovens, que para Shimp (2002) são os grandes 

responsáveis pelo crescimento atual de consumo e também são influenciadores das compras 

dos amigos e da família. No final das compras, todos os jovens levaram gorros da marca 

Mormai, cada um com estilo e cores diferentes. Ficaram na loja aproximadamente 30 

minutos. 

 O terceiro consumidor entrou na loja a procura de um dos funcionários, pois eram 

amigos. Na loja Sk8 Surf nota-se claramente a descontração entre os funcionários, a 

proprietária e os clientes, o que facilita as vendas, afirma Silva (2010) e ainda faz com que 

todos criem vínculos de amizades.  

 Suas compras começaram após a conversa que teve com o funcionário. O mesmo foi 

quem o atendeu na escolha pelos produtos. Ou seja, a intenção do jovem ao entrar na loja não 

era o consumo, mas logo após saber da nova coleção da marca Element, resolveu olhar alguns 

produtos. Ainda segundo a proprietária, a marca Element é uma das mais procuradas pelos 

consumidores da loja. A escolha pela marca significa também que o jovem escolhe seus 

produtos valorizando mais a qualidade do que o preço. Essa qualidade que os produtos da Sk8 

Surf têm, para muitos dos consumidores significa conforto. Segundo Pinto (2008) roupas que 

tem um enfoque no conforto e na liberdade de expressão.  
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 Comparado com o segundo consumidor, este também foi influenciado pelo grupo de 

referência, neste caso, o amigo, que é um dos funcionários da loja. Com isso, os atendentes da 

loja Sk8 Surf também podem ser considerados um grupo de referência para os jovens. E 

muitas vezes seu comportamento e visual servem de imitação para muitos consumidores. 

Novamente, pode-se relembrar Garcez e Rodrigues (2008) que se referem ao processo de 

imitação como as tendências de moda lançadas por um grupo, que é imitado por outros 

componentes do grupo. 

 O jovem olhou algumas camisetas da marca junto com o atendente, sem experimentar 

comprou uma da nova coleção. Foi embora após 35 minutos. 

 O quarto consumidor a ser observado parou em frente à vitrine por uns 10 minutos, 

antes de entrar na loja. Conforme Silva (2010), a composição da vitrine da Sk8 é atrativa para 

os consumidores, é composta por elementos coloridos e objetos que lembram a praia e a moda 

skate. Logo que entrou na loja, o jovem começou a olhar a parte dos moletons. Após alguns 

minutos, foi abordado por um dos atendentes, que o levou até o lado onde estavam os 

modelos de casacos da linha moda surf. Enquanto procurava os modelos de sua preferência, o 

jovem cantava com expressão de felicidade, a música que estava tocando na loja. Conforme a 

proprietária, a música é um dos elementos que compõem o visual da moda surf. E nesse 

ambiente descontraído, é que os jovens consumidores dessa moda, preferem comprar. Em 

adição, retoma-se Solomon (2002) que determina, os consumidores jovens querem o que é 

“legal”, o que seja descontraído e esteja na moda.  

 Após a escolha dos produtos, o jovem foi até o provador com alguns modelos de 

casacos, da marca Tropical Brasil. Ainda segundo a proprietária, essa é uma das marcas mais 

vendidas na loja. Depois de escolher o casaco que iria comprar, este consumidor foi 

influenciado pelo atendente a conhecer as mochilas da marca Element e Ombongo, que 

segundo ele estavam fazendo o maior sucesso entre os demais consumidores. O funcionário 

destaca o modelo prático e confortável das mochilas. Ele afirma, “elas tem um modelo 

anatômico, que encaixa nas costas, tem espaço especial para o notebook, celular e 

compartimento para os fones de ouvido, sem falar que são impermeáveis. Tu pode sair em dia 

de chuva sem problemas.” E completa, “ pra nós que estamos sempre na correria, é muito 

prático.”  Em relação ao capítulo que aborda o comportamento do consumidor jovem, 

Solomon (2002) refere-se aos jovens como consumidores que desejam estar sempre bem 

informados e em contato com as novidades de mercado, principalmente o que diz respeito a 

inovação, tecnologia e diferentes tipos de mídia. 
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 O que também se nota é a comparação que o atendente faz, entre ele e o cliente, 

colocando-se também no lugar de consumidor. Isso faz com que os clientes fiquem mais à 

vontade, pois se sente enturmados, no grupo da Sk8 Surf, soma-se a isso o fato de que todos 

os funcionários da loja serem jovens. Retomando o capítulo que explica o significado de 

grupos de referências, mais uma vez, Solomon (2002) explica que os grupos se formam a 

partir do momento em que seus integrantes convivem entre si, compartilhando gostos e ideias. 

 Finalmente, após 50 minutos, o jovem comprou um casaco, produto no qual foi seu 

motivo de ir até a loja, e por influência do atendente, acabou levando também uma mochila da 

marca Ombongo. 

 Outra característica da influência do atendimento da loja é por ser um atendimento 

personalizado, no qual os atendentes conversam com os jovens “falando a mesma língua”, ou 

seja, usando o apelido e comparando-se com os clientes, inserindo-se no mesmo grupo. 

 As roupas usadas pelos funcionários também fazem parte para a complementação dessa 

descontração, entre funcionário e cliente, que acontece no atendimento. Observou-se que os 

funcionários e até mesmo a proprietária vestem roupas do segmento moda surf, não utilizando 

de uniformes. Os funcionários que diariamente atendem os consumidores de moda surf estão 

vestidos de moletons, casacos, calça jeans ou bermuda, tênis e normalmente usam gorros ou 

bonés. Essa é mais uma das formas de interação com os grupos de referência. Dessa forma, 

novamente retoma-se Limeira (2008) que descreve o comportamento dos indivíduos que estão 

inseridos em um grupo. As escolhas e as formas de vestir influenciam grupos e refletem nas 

atitudes dos mesmos. Por isso, que dê alguma forma, os jovens consumidores de moda surf, 

em especial, da loja sk8 surf, sentem-se parte desse grupo que a loja constitui. E a partir disso, 

também surgem mais representações sobre a moda surf na vida desses jovens. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância dos resultados dessa pesquisa, para a área acadêmica, foi a busca de 

conhecimento através dos alunos, as áreas pesquisadas, como moda e surf e as curiosidades 

do comportamento jovem, que também é característicos dos alunos. Para o mercado 

publicitário e os profissionais de marketing os resultados podem ser de grande relevância, 

pois abrange respostas que podem ser analisadas e comparadas com o comportamento de 

jovens de todo o Brasil.  

A Loja Sk8 Surf disponibilizou muitos dados importantes para a realização da 

pesquisa e com esses resultados a loja também terá benefícios. Pois, segundo a proprietária 

sua empresa não trabalha com agência de publicidade e nunca realizou nenhum tipo de 

pesquisa, que informasse esses dados. Desse modo, a loja poderá conhecer mais os seus 

clientes, seus gostos e seu comportamento. 

A pesquisa aponta que o surf extrapolou o espaço das praias e as fronteiras das tribos e 

grupos, e configurou um estilo de vida, que é consumido pelos jovens no dia-a-dia. Nota-se 

também que a identificação com os grupos sociais, é a palavra chave, “quero ser igual”. Os 

surfistas são grandes inspiradores em relação aos hábitos dos jovens, isso é redesenhado para 

a moda surf. 

 Dessa forma, retoma-se o problema, quais as representações da moda surf na vida dos 

consumidores jovens da loja Sk8 Surf, em Santa Maria – RS? 

A análise esclareceu que, os jovens que estão ligados ao surf de alguma forma, 

almejam ser felizes, e com base no referencial teórico Bueno (2009) refere-se as sensações do 

surf como uma forma de buscar felicidade. Nessa pesquisa uma das sensações representadas 

pela moda surf é a felicidade. Como também afirma Silva (2010), quando refere-se as cores 

que os produtos da moda surf tem são característicos de descontração. 

Para os consumidores as roupas são consideradas modernas, joviais, estilosas e 

confortáveis. Os produtos mais consumidos são camisetas, bermudas, óculos e mochilas. 

Todos os jovens entrevistados falam de conforto. Para dar valor a esta afirmação, conceitua-se 

a palavra conforto, que significa ato ou efeito de confortar, bem- estar.
2
  

 Porém, esse conforto agrega várias significações. Eles dizem que as sensações de 

liberdade, diversão, sensação estar na praia, tranquilidade e juventude são trazidas por esse 

extremo conforto das roupas do segmento moda surf. 

                                                 
2
 Informações retiradas do Mini Aurélio, dicionário da língua portuguesa, ano 2008. 
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  Dessa forma, tem-se as representações individuais dos jovens sobre a moda surf, que é 

esclarecido com o quadro a seguir;  

 

QUADRO 1 Representação da moda surf na vida dos consumidores jovens da Loja Sk8 Surf. 

 

O comportamento dos jovens também é influenciado pelas roupas que eles usam, pela 

marca dos óculos que preferem e pela mochila que carregam. Ficou claro que os jovens 

querem ser transparentes, mostrar seus sentimentos. Com isso, Silva (2010) afirma 

novamente: os consumidores da loja sk8 surf não são surfistas e sim simpatizantes do esporte. 

Em síntese, a preferência por roupas da moda surf é significativa, o simpatizante busca o 

visual que o surfwaer oferece, busca a inclusão na atmosfera do surf. 

Dessa maneira, relembra-se o objetivo geral, que é, identificar as representações da 

moda surf na vida desses jovens. E também, os específicos que são, estudar o comportamento 

dos consumidores jovens, traçar um perfil dos jovens e associar esse comportamento com as 

influências da moda surf.   

Os entrevistados, de um modo geral são influenciados pelo grupo de referência, que 

engloba o seu ciclo de amizades. Além disso, eles têm como característica principal das 

roupas moda surf, o conforto. Esse conforto só é diferenciado por eles quando á valores e 

significações agregadas. Conclui-se que a moda surf para os consumidores abrange uma 

ligação com a natureza, filosofia de vida, liberdade, qualidade de vida e paz. A representação 

do surf na moda surf é sentimento. Ou seja, na vida dos consumidores são as seguintes; 

admiração, liberdade, conforto, status e juventude. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 1 Admiração 

Entrevistado 2 Liberdade 

Entrevistado 3 Conforto 

Entrevistado 4 Status 

Entrevistado 5 Juventude 
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APÊNDICE A 

Roteiro da entrevista com a proprietária 

 

O objetivo desta entrevista foi identificar as representações da moda surf na vida dos 

consumidores jovens da Loja Sk8 Surf, sob o olhar da proprietária, tendo como objetivos 

específicos estudar o comportamento desses jovens, traçar um perfil dos mesmos e associar 

esse comportamento com as influências da moda surf. 

 

1. Em Santa Maria qual o crescimento do mercado moda surf? 

 

2. Os principais consumidores/clientes da sk8 são jovens? Você os conhece pessoalmente, 

tem alguma relação de amizade com eles? 

 

3. Poderia definir com algumas palavras o perfil desses jovens, ou seja, uma característica? 

 

4. O que leva os consumidores jovens a comprar os produtos moda surf da loja sk8? 

 

5. Que imagem a loja quer passar para seus clientes? 

 

6. Quais são os principais produtos moda surf consumidos pelos jovens? Dentre roupas, 

calçados, e acessórios (bolsas, mochilas e bonés). 

 

7. O que os produtos moda surf significam para os jovens? 

 

8. Os jovens compram mais pela marca ou a representação que a marca passa em relação ao 

universo surf? 

 

9. Quantos consumidores de moda surf realmente surfam? 

 

10. O slogan da loja contribui para essa significação, ou seja, o fato de não morarem na praia 

e não ter contato com o esporte surf, mas consumirem moda surf? 
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APÊNDICE B 

Roteiro da entrevista com os consumidores 

 

O objetivo desta entrevista é identificar as representações da moda surf na vida dos 

consumidores jovens da Loja Sk8 Surf. Tendo como objetivos específicos estudar o 

comportamento desses jovens, traçar um perfil dos mesmos e associar esse comportamento 

com as influências da moda surf. 

 

1. Há quanto tempo você é cliente da Loja Sk8 Surf? 

 

2. Como conheceu ou passou a gostar de moda surf? 

 

3. O esporte surf serviu de influência na sua preferência pela moda surf? 

 

4. Quais são os produtos que você mais consome deste segmento? 

 

5. As marcas de surf se diferem umas das outras? E em relação a outros segmentos, qual a 

diferença? 

 

6.   Quais as marcas de sua preferência? 

 

7. Na hora em que está comprando, o que mais te atrai? Quais os fatores que te fazem 

escolher os produtos? 

 

8. Se você respondeu conforto: qual o significado desse conforto? O que mais agrega? 

 

9. A escolha pelas roupas de segmento surfwaer tem seu estilo? Qual o seu estilo? 

 

10. O que é a moda surf pra você? 

 

 

 


