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RESUMO 

Nos dias atuais, cada vez mais produtos e novas tecnologias são lançados no mercado com o 
objetivo de que o consumidor saiba da existência destes, e venha a consumi-los de forma 
lucrativa para os interesses das empresas. Isso também acontece com o mercado de aparelhos 
celular, onde as organizações procuram obter informações sobre o comportamento de seu 
público, pois sabendo suas atitudes e personalidades, fica muito mais fácil de compreendê-lo e 
fazer com que este venha a consumir. Entender os fatores que levam os indivíduos a 
adquirirem determinados bens e o porquê disso, é outro fator de extrema importância, pois 
ajuda a saber como o consumidor acaba agregando valor e status aos produtos. Daí o interesse 
em procurar compreender mais sobre a questão dos consumidores de aparelhos celular. Tendo 
como universo de pesquisa os alunos de Publicidade e Propaganda da UNIFRA, a questão é 
se, ao comprar um, eles utilizam as funções do mesmo, ou adquirem o aparelho somente 
pensando na posição social e status que o mesmo pode lhes proporcionar. 

Palavras-chave: Novas tecnologias. Comportamento do Consumidor. Aparelho celular. 
Valores. Status. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, more and more products and new technologies are released in the market, 
demanding consumers to know about it and consume it in a profitable way for enterprises’s 
interests. To make it happen, organizations must search for information about its target’s 
behavior, because understanding their attitudes and personalities, it’s easier to understand and 
lead them to consume. To understand the reasons why individuals acquire certain goods, and 
the significance of that, is another point extremely important as it helps to know how the 
consumer associate value and status to products. Hence the interest in seeking to understand 
more about the consumers of mobile devices. With the universe of research students of 
Publicity and Propaganda of UNIFRA, the question is whether to buy one, they use the 
functions of it, or buy the unit just thinking about the social position and status that it can 
provide them. 

Keywords: New technologies. Consumer’s behavior. Mobile phone. Value. Status. 
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INTRODUÇÃO 

  

O consumo nos dias de hoje é crescente. Isso ocorre devido à grande quantidade de 

informações que as pessoas têm a respeito do que irão consumir. O consumo não é apenas um 

ato de compra e sim um comportamento, pois ele está agregado a vida das pessoas, mais do 

que elas pensam. 

 Esse comportamento que o consumidor apresenta é existente devido ao ser humano 

precisar suprir seus desejos e necessidades que adquire no decorrer de sua vida, e muitas 

vezes esta busca tem como objetivo a adesão ou aceitação do grupo ou sociedade onde vive, o 

que vem fazer o indivíduo a viver sempre em busca de prazer. 

Tal postura, de consumidor hedonista1, que os indivíduos possuem é adquirida para 

uma maximização de seus desejos, ou seja, aumentar a sua satisfação e prazer “pois o homem 

procura maximizar seu prazer e minimizar seu sofrimento, buscando consumir bens e serviços 

que lhe proporcionem maior utilidade” (Gade, 1998, p.11). 

 Nesta busca de satisfação e prazer, os indivíduos começam a delimitar seus desejos e 

necessidades. “As pessoas nascem com uma necessidade de certos elementos indispensáveis 

para a sua sustentação da vida, como alimentos, água, ar e abrigo. Essas são as chamadas 

necessidades biogênicas, mas a pessoas têm muitas outras que não são inatas (Solomon, p. 

97). Ainda conforme o pensamento de Solomon, essas necessidades precisam ser supridas, ao 

contrário dos desejos, que vêm a se manifestar por fatores sociais.  

 Esses desejos, que satisfazem a necessidade de felicidade, fazem com que o 

consumidor esteja sempre pensando em se manifestar na sociedade, e o status é uma forma de 

manifestação.  

A necessidade de status tem como fator inicial, a inserção do indivíduo dentro de um 

grupo, ou tribo da sociedade. Exatamente como afirma Solomon (2002, p. 97) “as 

necessidades psicogênicas são adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura. 

Estas incluem a necessidade de status, poder, associação, etc”. O status é uma condição de 

destaque da sociedade contemporânea, que se posiciona de forma altamente materialista, em 

sua maioria. Segundo Solomon, os materialistas possuem uma tendência em dar mais valor a 

determinados bens pelo status que eles irão lhe proporcionar. Dentro dessa maioria, estão 

                                                 
1 Segundo Martins (1997), hedonismo seria viver à busca de todo prazer que a civilização moderna oferece ao 
indivíduo. 
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incluídos indivíduos que se sobressaem em seu grupo social, são os chamados grupos de 

referência.  

 Os grupos de referência são pessoas, ou pessoa, que consegue influenciar o 

comportamento das demais. Isso, em razão de os seguidores admirarem seus atos e atitudes, o 

que os torna referência para os mesmos. Segundo Solomon (2002, p.262), “se uma pessoa 

admira as qualidades de alguém ou de um grupo, tentará imitar essas qualidades copiando o 

comportamento do referente (por exemplo, escolha de roupas, carros, atividades de lazer) 

como um guia para a formação de preferências de consumo [...]”. 

Os grupos de referência são muito seguidos pela cultura jovem atual, pois o 

comportamento de seus integrantes é, na maioria das vezes, um segmento e extensão de 

movimentos e tendências passadas e atuais, que passam a servir de referência para o estilo de 

vida do jovem. O que não deixa de ser um fator chamativo e relevante para empresas que 

possuem uma linha de produtos direcionada aos jovens, afinal saber explorar esse segmento 

de mercado é mais uma estratégia para unir a empresa de seu público-alvo. 

Após entender melhor sobre os grupos de referência fica mais fácil falar sobre o 

comportamento jovem, pois o jovem contemporâneo está ligado em tudo e a todos, pois tem 

ao alcance de suas mãos uma série de tecnologias com suporte digital, chamadas de 

multimídia. Isso gera a possibilidade do usuário pesquisar, manipular e armazenar dados. E 

todas essas funções estão agregadas a imagens coloridas, gráficos, textos, incluindo áudio e 

vídeo. Dois exemplos atuais dessas tecnologias são a internet e os celulares. 

Com a possibilidade de acessar internet a qualquer momento, ou ligar de seu aparelho 

celular para quem quiser, o jovem atual busca obter o máximo de informações sobre o que 

está acontecendo ao seu redor, como observa a Revista Veja Jovem (2004, p.76) “O jovem é o 

grande desbravador dessa tecnologia”. Quando se fala em jovens, sabe-se que não é tarefa 

fácil entendê-lo, pois desde criança, ele é induzido a pesquisar sobre tudo que virá a consumir, 

e obter o máximo de informações sobre as marcas e modelos de produtos de sua preferência. 

Pelo fato de as empresas acompanharem as novas tecnologias e a própria cultura jovem, os 

aparelhos celulares não ficam para trás. “Numa época em que os celulares deixaram de ser 

meros telefones para se tornar “engenhocas” de caráter multimídia, capazes de gravar e enviar 

imagens e até baixar músicas da internet, os adolescentes assumiram o papel de 

desbravadores” (REVISTA VEJA JOVEM, 2004, p. 76). Com essa citação podemos dizer 

que a tendência dos aparelhos celulares é, cada vez mais, evoluir e dar a oportunidade de as 

pessoas fazerem qualquer operação pelo aparelho. 
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Percebe-se a partir da citação a seguir, que o jovem dos dias de hoje está cada vez 

mais ligado às novas tecnologias, e encara a mesma como algo indispensável para sua vida 

cotidiana. “Uma pesquisa do Instituto Ipsos em nove capitais mostra que a proporção de 

adolescentes que possuem o aparelho saltou de 31% em 2002 para 38% no ano passado 

(REVISTA VEJA JOVEM, p.76, 2004).  

Toda essa questão dos jovens obterem um pouco de informação sobre tudo que está 

em sua volta, tem a ver com a necessidade do indivíduo estar inserido em um grupo, podendo 

ser melhor compreendida com a conceituação de valor simbólico. Segundo Solomon (2002), 

cada pessoa agrega valores a qualquer elemento que decidir, ou seja, os indivíduos dão uma 

importância muito grande aos produtos que consomem devido à necessidade de pertencimento 

e de aparentar ser algo dentro do grupo onde estão inseridos. Pois na sociedade em que 

vivemos, podemos perceber que as pessoas vivem para suprir desejos e produtos que possuem 

um diferencial entre os outros adquirem maior destaque, e é por isso que as empresas de 

aparelhos celulares exploram as novas tecnologias, para proporcionar aos compradores 

portabilidade agregada à funcionalidade, ou seja, várias funções em um produto só. Mas essa 

exploração tem um sentido, podemos entender isso pela seguinte citação, segundo o estudo da 

consultora The Mobile World (2007), “o número de usuários de telefone celular no mundo 

atingirá três bilhões em julho, o que corresponde a metade da população do planeta”.  

Quando se entra no segmento jovem, percebe-se que o mesmo além de manter o 

celular como uma extensão do corpo, devido à alta utilização do mesmo, preocupa-se em 

portar um aparelho com várias funções. Segundo a Revista Veja Jovem (2004) “época em que 

os celulares deixaram de ser meros telefones para se tornar engenhocas de caráter multimídia 

[...]”. Com isso, pode-se entender que o número de consumidores de aparelho celular está 

crescendo cada vez mais e exigindo produtos melhores.  

Esse trabalho acadêmico tem sua importância, quando pretende entender melhor o 

comportamento desse jovem que busca informações a todo o momento, consome e entende o 

universo que o cerca. Mas dentro desse segmento existem várias formas desse jovem absorver 

e lidar com as proporções de status que determinados produtos possam lhe transmitir, que no 

caso deste trabalho serão os aparelhos celulares com câmera fotográfica. 

Após estudar o comportamento do jovem e delimitar o universo acadêmico de 

estudantes de Publicidade e Propaganda da Unifra, tendo como recorte o consumo de 

aparelhos celulares, pode-se formular a seguinte pergunta: o jovem como consumidor de 
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aparelho celular percebe a função da câmera fotográfica como utilitária ou valor que agrega 

status?  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSUMO 

 

Segundo Solomon (2002, p.29), uma das premissas fundamentais do moderno campo 

do comportamento do consumidor é a de que as pessoas muitas vezes compram produtos não 

pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles significam. Tal pensamento, torna evidente a 

transformação de funções em valores.  

 Assim, exemplifica Solomon (2002, p.29), que quando alguém compra produtos que 

são consagrados na sociedade, pode estar fazendo uma afirmação sobre seu estilo de vida e 

sobre o tipo de pessoa que é ou gostaria de ser. Entende-se que este estilo de vida que a 

pessoa quer obter está agregado ao produto e não é de qualquer maneira que entrou na mente 

do consumidor. Está ali, porque a vontade de consumir e assumir determinado estilo é 

consciente. 

 Seguindo no pensamento de Solomon, este princípio da utilidade de um produto dar 

lugar a valores não tem relação com a perda da função principal do mesmo, mas sim com o 

significado que ele nos passa, ou seja, os produtos representam na vida das pessoas um papel 

maior do que as funções que cada um desempenha. 

Mas para chegar até o ato da compra, o consumidor elabora uma série de etapas: é o 
chamado processo de decisão de compra. 

 

2.1.1 O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA. 

 

 O processo de decisão de compra do consumidor está ligado diretamente aos processos 

psicológicos básicos de necessidades e desejos dos mesmos. Para Kotler (2006, pág.188), “as 

empresas inteligentes tentam compreender plenamente o processo de decisão de compra dos 

clientes, todas as suas experiências de aprendizagem, escolha, uso e inclusive descarte de um 

produto”.  

Segundo Kotler, o entendimento sobre o comportamento de compra do consumidor 

vem a partir de algumas perguntas básicas, tais como: quem compra o produto? Quem toma a 

decisão de comprar o produto? Quem influencia a decisão de comprar o produto? Como é 
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feita a tomada de decisão? Por que os clientes compram determinada marca? Que fatores 

sociais podem influenciar a decisão de compra? O estilo de vida dos clientes influencia as 

decisões de compra deles? Para o autor, as etapas pelas quais o consumidor irá passar são 

cinco: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão 

de compra e por fim, comportamento pós-compra.  

A primeira etapa, reconhecimento do problema, seria o processo inicial de compra, 

quando o comprador reconhece que necessita de certo produto ou serviço. Isso acontece pelo 

indivíduo precisar realmente do produto ou simplesmente porque ele viu o seu vizinho com 

tal. Kotler (2006) comenta que os profissionais de marketing fazem uma coleta de 

informações para saber de onde surgem determinadas necessidades dos indivíduos, para assim 

poderem criar estratégias que despertem a atenção dos consumidores. Kotler (2006) afirma 

que é necessário motivar o consumidor para que o mesmo consuma com consideração aquilo 

que está comprando.  

A segunda etapa do modelo é a busca de informações, na qual as pessoas procuram 

obter esclarecimentos sobre o produto que irão adquirir, vindo a pesquisar bibliografias, 

telefonar para amigos até reunir dados suficientes para fazer a compra. Esse indivíduo pode 

vir a se informar também com familiares, com a propaganda do próprio produto, além do 

manuseio ou experimentação do mesmo. De acordo com Kotler (2006), toda essa busca por 

notícias de determinado produto varia de pessoa para pessoa e de categoria do produto. Mas 

de uma coisa o profissional de marketing têm certeza: as pessoas pesquisam antes de 

consumir. 

 Para Kotler (2006) a internet é um fator que vem modificando o modo de busca por 

informações dos consumidores. Pois o mercado atual, segundo Kotler, é formado por 

compradores tradicionais, que não utilizam a rede; compradores cibernéticos, que utilizam a 

rede para tudo; e compradores híbridos, que fazem as duas coisas. A maior parte é híbrida, 

fazendo com que as empresas e organizações coloquem notícias de seus produtos, tanto na 

rede quanto fora dela. 

A terceira etapa com a Avaliação de Alternativas, momento em que, de acordo com 

Kotler (2006), os indivíduos fazem uma análise sobre o produto, e esta irá depender do tipo de 

produto. Por exemplo, se ele irá comprar uma máquina fotográfica, conseqüentemente vai 

analisar a sua definição de imagem, tamanho e preço. Já se ele estiver procurando um hotel, 

irá verificar preço, localização, ambiente e higiene. Segundo Kotler (2006, pág 191), “os 

consumidores prestarão mais atenção aos atributos que fornecem os benefícios buscados”.  
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Na quarta etapa do modelo, entra a decisão de compra. Neste estágio, seguindo a linha 

de pensamento do mesmo autor, o consumidor cria preferências entre as suas marcas de maior 

interesse de compra e também decide onde irá consumir as mesmas. Após  formada a intenção 

de compra, o indivíduo passa por cinco subdecisões, que, para Kotler (2006), são: decisão por 

marca, decisão por revendedor, decisão por quantidade, decisão por ocasião e decisão por 

forma de pagamento, ou seja, ele pode comprar um produto por preferir determinada marca, 

por preferir tal vendedor, comprando no fim de semana e pagando com cartão de crédito. 

Segundo Kotler (2006), existe um fator que pode interferir diretamente na decisão de compra: 

a atitude dos outros. De acordo com o autor, isso acontece quando um indivíduo recebe uma 

informação negativa sobre o produto, ou quando o mesmo percebe a preferência de certa 

marca por alguém de sua confiança, isso fará com que ele se posicione a favor da mesma. De 

acordo com Kotler (2006, pág.196), “os profissionais de marketing devem compreender os 

fatores que provocam sensação de risco no consumidor e fornecer informações e suporte a fim 

de reduzir esses riscos percebidos”.  

Após a decisão de compra, o consumidor irá passar para a última etapa: o 

comportamento pós-compra. Para Kotler, o consumidor após a compra fica atento a todo o 

tipo de informações e comentários que apóiem sua decisão. Segundo Kotler (2006 pág.196) 

“as comunicações de marketing devem proporcionar crenças e avaliações que ajudem o 

consumidor a sentir-se bem em ralação a sua escolha”. Ainda seguindo o pensamento do 

autor, o comportamento pós-compra tem sua importância na questão de satisfação e 

insatisfação do cliente, pois isso influenciará o comportamento e posicionamento do mesmo 

em ralação a marca. Para Kotler (2006), um consumidor satisfeito, após a compra, 

provavelmente irá voltar a consumir e até confirmar sua confiabilidade a respeito da marca 

para outras pessoas. Já o consumidor insatisfeito, não ficará fiel a marca, podendo reclamar na 

empresa e passar somente informações negativas sobre a mesma para outras pessoas. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Toda uma série de costumes e atitudes que os indivíduos têm em situações de compra 

e troca são determinadas pela sua personalidade e por comportamentos que adquirem na 

inserção na sociedade e no grupo onde vivem.  
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Thorstein Veben, citado por Minor e Mowen (2003, p.3), diz que o comportamento do 

consumidor é estudado desde 1899, e, no início do século XX, alguns escritores começaram a 

debater sobre como, dentro dos anúncios, os aspectos psicológicos demonstram sua 

influência. Sob o ponto de vista dos autores, o comportamento do consumidor é definido 

como um estudo que analisa atitudes de compra e troca, que estão inseridas na questão de 

aquisição de produtos e serviços, ou seja, consumo. 

Quando os autores se referem à troca, querem falar sobre transferências entre duas ou 

mais pessoas. Minor e Mowen enxergam o processo de troca como elemento fundamental no 

comportamento do consumidor, pois as trocas ocorrem entre os consumidores. Essa troca 

pode vir a ser uma maneira do indivíduo querer tomar a posição social do outro ou 

simplesmente ser visto de maneira diferente no meio onde vive. Segundo Minor; Mowen 

(2003) “as pessoas, em certos instantes, adquirirem um produto para expressar a terceiros 

algum tipo de idéia que corresponde a si mesma.” Como dizem os autores, os indivíduos 

podem simplesmente consumir um produto, só para construir uma imagem. 

Para Morsh e Samara (2005), o estudo do comportamento do consumidor tem como 

objetivo tentar compreender profundamente o comportamento dos indivíduos no processo de 

como, e porque, as pessoas tomam certas decisões de compra. Ainda tendo como base o 

pensamento de Morsh e Samara, percebe-se que o estudo de comportamento do consumidor 

analisa profundamente as características do mesmo, penetrando nas suas atitudes e decisões 

de compra. 

 Referindo-se ao consumidor, Samara e Morsh comentam que (2005, p.4), “apenas 

analisando-o mais profundamente, por meio da imersão em seu interior, será possível 

conhecer o seu todo, enxergando-o de forma integral e descobrindo as verdadeiras razões que 

o levam a agir de determinada forma”. Com essa referência, percebe-se que para se fazer 

qualquer tipo de comentário ou análise sobre o consumidor é necessário estudar e entender 

características de comportamento das pessoas. 

 Nota-se que o comportamento do consumidor está ligado a uma posição pessoal de 

cada indivíduo, ou seja, uma pessoa é diferente da outra e quer ser vista pela sociedade de 

formas diferenciadas, que possam destacá-la no meio do grupo. Segundo Gade (1998, p.1), “o 

comportamento do consumidor são atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na 

seleção, compra e uso de produtos e serviços para satisfação de necessidades e desejos. Como 

argumenta Gade, o comportamento do consumidor tem determinadas características, por ser 
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um processo interno, exclusivo de cada pessoa, não sendo tarefa simples de se entender, sem 

interação com as mesmas. 

 Já para Engel (2000), o comportamento do consumidor está ligado às atividades 

direcionadas em adquirir produtos e serviços, não deixando para trás todo o processo que o 

indivíduo passa até concluir suas ações finais. Tais ações, são determinantes para o 

consumidor, pois seu comportamento é sempre orientado por objetivos.  Seguindo as 

reflexões de Engel (2000), esses objetivos são as escolhas e preferências que cada pessoa leva 

consigo, sejam estas positivas ou negativas. Segundo Engel (2000 p.8), “o ponto crítico em 

questão é a indiferença ao princípio básico de que o consumidor é soberano. Ele não é um 

peão irracional para ser manipulado à vontade pelo persuasor comercial”. Nota-se que o autor 

quer dizer que os indivíduos são totalmente capazes de fazer suas escolhas, ainda que o 

profissional de marketing ache que tais decisões estão erradas.  

 

2.3 NECESSIDADES E DESEJOS 

  

Desde que nascem os indivíduos já necessitam de elementos essenciais para a sua 

sobrevivência. Mas, com o decorrer do tempo, aprendem a necessitar e desejar outros 

elementos específicos, que não são prioridades em sua vida. Conforme Solomon (2002), as 

pessoas têm suas ações derivadas por instinto, tarefa complicada de se explicar, mas se 

analisada, fácil de compreender. Segundo o mesmo autor (2002), os indivíduos possuem 

necessidades e desejos, dois conceitos diferentes um do outro. Para ele, as pessoas têm 

necessidade de elementos essenciais à sobrevivência na terra, tais como alimentos, água, ar e 

abrigo, que são consideradas as necessidades biogênicas. Já os desejos, segundo Solomon, são 

elementos que não são essenciais para a sobrevivência do ser humano. 

 Solomon faz uma diferenciação entres necessidades e desejos quando diz que “as 

necessidades psicogênicas são adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura. 

Estas incluem a necessidade de ‘status’, poder, associação, etc” (SOLOMON, 2002, p.97). 

Ainda de acordo com Solomon as necessidades psicogênicas, ou seja, os desejos, são o 

reflexo de preferências que os indivíduos adquirem por precisarem se destacar dentro de uma 

sociedade. Ao contrário das biogênicas, que são necessidades básicas do ser humano, para que 

os mesmos se mantenham vivos no planeta. 
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Utilizando como referência a autora Gade (1998), com relação às necessidades e 

desejos, a autora afirma que, necessidades são impulsos que se manifestam nos indivíduos. 

Esses impulsos são causados pela ‘verdadeira’ urgência de algo, pelo organismo humano, ou 

seja, as necessidades básicas. Ao explicar o que seriam os desejos, Gade cita o exemplo, da 

fome. Quando uma pessoa tem fome já pode sentir a sensação do alimento na sua boca, mas 

se estiver imaginando um alimento específico, ela irá ter a mesma sensação mas fantasiada 

por características agregadas a tal alimento. Segundo Gade, os desejos são sensações 

motivadas em direção a um objetivo, que seria de suprir a vontade de satisfazer uma 

necessidade condicionada por hábitos que nasceram com o decorrer do tempo e não 

necessidades do corpo. 

 Ainda seguindo a linha de pensamento da autora, de acordo com 

as necessidades fisiológicas, são as básicas para a sobrevivência, como comida, ar, 
abrigo, etc., já citadas e que constituem a base dos nossos desejos. Somente com 
estas necessidades satisfeitas nos é possível perceber outros estímulos, preocupar-
nos com assuntos secundários e supérfluos (GADE, 2000, p.89).  
 

Segundo Gade, essas preocupações secundárias e supérfluas vêm a tona pela condição 

do indivíduo preferir determinados produtos e serviços pensando no prazer e agregação de 

valores que os mesmos irão lhe proporcionar. “Eu não quero água, minha sede é de Coca-

Cola.”, Gade (1998, p. 89) utiliza este exemplo para explicar, de maneira simples, como os 

desejos afetam os indivíduos.  

 Percebe-se que os desejos contemporâneos possuem uma ligação com agregação de 

valores e status, isso devido ao modelo social instalado na sociedade.  

 Para Solomon (2002), somente saber que o consumidor possui necessidades é inútil, 

se não conseguir descobrir quais são essas necessidades e porque elas existem. 

 

2.4 MOTIVAÇÃO 

 

Motivação refere-se às atitudes e impulsos que fazem com que as pessoas tomem 

certas decisões e se comportem de determinada forma. De acordo com Solomon (2002), a 

motivação seria uma forma de comportamento que o indivíduo demonstra, perante uma 

situação. Segundo o autor, quando a pessoa tem uma necessidade, a vontade de suprir a 

mesma vem como um impulso, fazendo com que a mesma se motive a supri-la. Para Solomon 

(2002), os impulsos que cada indivíduo sente antes de satisfazer uma necessidade agem como  
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uma força sobre o indivíduo, fazendo com que esse faça de tudo para alcançar seu objetivo. 

 Nota-se que as motivações são tudo aquilo que move os indivíduos a fazerem algo. 

Como pontua Solomon (2002), entender a motivação é entender um pouco mais sobre, como 

consumidores fazem o que fazem. É entender por que algumas pessoas escolhem saltar de 

pára-quedas e outras andar de bicicleta. Segundo Solomon (2002, p.96) “o grau em que uma 

pessoa está disposta a despender energia para alcançar uma meta e não outra reflete sua 

motivação subjacente para atingir aquele objetivo. Muitas teorias foram definidas para 

explicar porque as pessoas se comportam de certo modo.” Entende-se da força que o autor 

fala como algo que desprenda a pessoa de seu cotidiano para satisfazer ou atingir suas 

necessidades ou desejos, ou seja, faz com que o indivíduo saia de sua vida cotidiana, de suas 

rotinas para realizar determinada tarefa, satisfazendo suas necessidades ou desejos. 

 Para Morsh e Samara (2005, p.103), “para atingir suas necessidades ou atingir suas 

metas, todo indivíduo é orientado por uma força energética interna: a motivação.” Percebe se 

que, para os autores, a motivação é responsável pela persistência que as pessoas têm para 

atingir determinados objetivos. Esses objetivos podem ser necessidades e desejos, que após 

satisfeitos acabam. 

 Como os autores anteriores, Gade (1998), também acredita que a motivação é um 

comportamento que se resume em situações nas quais as pessoas vão em busca de certo 

objetivo. Pode-se notar que essa vontade que os indivíduos sentem de suprir determinadas 

necessidades ou desejos estão ligados diretamente à busca por referências para seu 

comportamento, ou seja, vindo a se basear nos grupos de referência. 

 

2.5 GRUPOS DE REFERÊNCIA 

 

Em uma sociedade em que as tendências contemporâneas e passadas se misturam, 

percebe-se que os indivíduos tendem a buscar inspiração e motivação a partir de estilos, 

pessoas e atitudes que servem de base de referência para seu comportamento.  

Para Solomon (2002, p.257), “os seres humanos são animais sociais. Todos nós 

pertencemos a grupos, tentamos agradar aos outros e seguimos pistas de como nos 

comportamos, observando as ações dos outros.” Entende-se pela afirmação de Solomon, que 

entre os indivíduos, segue-se um padrão, um estilo de vida copiado de outras pessoas, para 

que assim possamos nos mostrar e aparecer dentro da sociedade em que vivemos, para obter,  

dentro da mesma, um espaço e uma imagem de fácil interação. 
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 Ainda de acordo com Solomon (2002, p257), “com freqüência, faremos de tudo para 

agradar aos membros de um grupo cuja aceitação nos interessa.” Percebe-se que o autor 

posiciona seu pensamento perante à questão da aceitação nos grupos, acreditando que cada 

pessoa, quando tiver interesse em entrar para determinado grupo, fará o que for preciso para 

essa inserção. Em seu livro, Solomon utiliza o exemplo das motocicletas Harley Davidson e 

diz que “você não adquire uma motocicleta desse porte somente para andar de moto, mas sim 

para fazer parte de uma família”. O autor quer dizer que somente uma identidade é capaz de 

motivar os indivíduos a serem influenciados uns pelos outros, e somente aqueles que 

realmente compartilham identidade conseguirão influenciar ou dar algum tipo de opinião para 

essas pessoas, pois as identidades e estilos servem como um elo de aproximação e aceitação 

entre os mesmos. 

 Percebe-se que os grupos de referência são para os influenciáveis, um tipo de ídolo e 

modelo. Para Solomon (2002, p.257) um grupo de referência é “um indivíduo ou grupo reais 

ou imaginários, concebidos como tendo relevância significativa sobre as avaliações, 

aspirações ou comportamento de um indivíduo.” Assim, nota-se que os grupos de referência 

são todos aqueles indivíduos, ou grupos, que influenciam outras pessoas, podendo ser um 

artista de TV ou até mesmo um parente ou amigo. Para Solomon (2002), existem três formas 

dos grupos de referência entrarem em ação: as influências informativas, utilitárias e 

expressivas. A primeira seria quando o indivíduo procura a opinião ou a influência de amigos, 

vizinhos, parentes ou pessoas confiáveis, isso independente do grupo ser especialista na 

questão do que a pessoa está buscando. Tendo como base referencial a afirmação de Solomon 

(2002, p.258), “o indivíduo procura informações sobre várias marcas em associações de 

profissionais ou em um grupo independente de especialistas.” 

A influência utilitária acontece quando a pessoa consome um produto ou serviço, 

pensando no grupo que está inserido, podendo ser a família, grupo de trabalho ou amigos, 

sendo que o desejo de satisfazer o grupo influenciador tem total interferência no ato de 

consumo. Para Solomon (2002, p.258), “a decisão de comprar uma determinada marca é 

influenciada pelas preferências das pessoas com quem o indivíduo mantém interações 

sociais.” 

Já as influências expressivas ocorrem quando a pessoa adquire um produto pensando 

que as características do mesmo lhe serão atribuídas, ou seja, como afirma Solomon (2002, 

p.258), “o indivíduo acha que a compra ou uso de uma certa marca, promoverá a imagem que 

os outros têm dele.” 
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Para Gade (1998, p. 196), “o grupo de referência é o grupo de indivíduos cujos 

julgamentos, pré-referências, crenças e comportamentos servem de ponto de referência para a 

orientação do indivíduo, influenciando sua conduta e suas atitudes.” Como afirma Gade, os 

influenciadores têm o poder de orientar o comportamento de seus seguidores, pois conseguem 

isto devido ao seu estilo de vida e atitudes, serem semelhantes às características e 

personalidade dos influenciados. 

Gade também coloca que, para produtos de menor necessidade, os grupos de 

referência não influenciam na marca, mas sim no produto em si, pois o mesmo já está 

estabelecido na sociedade. Acontecendo o contrário com produtos de grande necessidade; os 

grupos-referência tem pouca orientação para com o produto e forte influência na marca. 

Para Morsh e Samara (2005, p.7) “grupo de referência é o grupo com o qual um 

indivíduo se identifica e serve como ponto de comportamentos, ditando-lhe um determinado 

padrão.” Bamossy e Semenik (1996) citado por Morsh e Samara (2005, p.71), declara que o 

grupo acaba adquirindo uma postura de julgador de comportamento, ou seja, irá determinar 

comportamentos futuros que pessoa poderá vir a adotar. Segundo Morsh e Samara (2005) 

percebe-se a ação dos grupos de referência na própria vida pessoal. Isso começa desde a 

infância, quando começa-se a adotar o comportamento de um super-herói ou ídolo das 

revistas em quadrinhos. Seguindo no pensamento de Morsh e Samara (2005), nota-se que esse 

comportamento segue, mesmo depois da infância e adolescência, pois é provável que os 

indivíduos tenham ídolos da música, do cinema, da moda ou até mesmo uma referência social, 

vindo a servir de modelo para o comportamento das pessoas. 

Lamb Jr. e Hair Jr. e McDaniel (2001), citado por Morsh e Samara (2005, p.71), 

classificam os grupos de referência em dois grupos distintos, que seriam os diretos e indiretos. 

No primeiro grupo, são classificadas as pessoas que influenciam as outras pelo convívio e 

interação. Como afirmam Morsh e Samara (2005, p.71), “os grupos de referência diretos 

dizem respeito àqueles que interferem diretamente na vida das pessoas em virtude de sua 

interação regular e face a face.” Ainda segundo os autores Morsh e Samara, o segundo grupo, 

o indireto, são os grupos em que os indivíduo não tem contato, e estão classificados em duas 

partes: a parte aspiracional, que são os grupos que a pessoa quer ter como referência, e a 

segunda são os não-aspiracionais, que seriam os grupos com os quais o individuo não faz 

questão de se identificar.  

Em relação às influências de comportamento, outra de muita relevância é o endosso. 

De acordo com Morsh; Samara (2005, p.72), “outra aplicação usual, que tem seu valor, é o 
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endorsement (endosso) do produto por uma celebridade ou pessoa ‘comum’ representativa de 

um modelo com o qual o consumidor-alvo se identifique (grupo de influência de associação) 

ou que almeje ser (grupo de influência por aspiração).” Ainda seguindo a linha de pensamento 

dos autores, percebe-se que tal prática de influência é muito utilizada pela publicidade, onde 

um modelo, indivíduo de referência para determinado grupo, é utilizado para que tal grupo se 

identifique com o mesmo e venha a consumir o produto ou serviço que está sendo anunciado. 

E os autores seguem (2005) “quando os consumidores vêem num anúncio uma pessoa com 

quem se identificam ou que almejam ser, isso acrescenta uma outra dimensão à imagem e à 

significação do produto (associando-o ao seu ego ideal) [...]”  

Os autores também citam a família como grupo de referência, pois acham a mesma um 

grupo de alta importância para os indivíduos, conforme explicitam na seguinte frase, “a 

família é um grupo de referência de tamanha importância em termos de seus efeitos sobre o 

comportamento do consumidor que merecer ser examinada separadamente (MORSH e 

SAMARA, 2005, p.72).” Os autores afirmam que (2005) de todos os grupos de referência 

existentes, a família é considerada o grupo mais influente no comportamento das pessoas, isso 

devido à densidade de valores e ensinamentos que a família passa suas outras gerações. Bem 

como cita Morsh; Samara (2005, p.74) “pense nos seus próprios valores e hábitos de 

consumo. Quando deles resultam da maneira como sua família costumava fazer as coisas? 

Boa parte dos nossos comportamentos foi pelo convívio familiar.” Toda essa questão de os 

indivíduos procurarem seguir suas influências sociais tem a ver com a valorização e 

necessidade de destaque dos mesmos terem que possuir no meio onde vivem. 

Lipovetsky (1989) diz que em razão do desejo que os indivíduos sentem de 

assemelhar-se àqueles que são vistos como superiores, aqueles que se destacam pelo prestígio 

e pela posição, é que vem a necessidade dos mesmos sempre quererem ser vistos de forma 

diferenciada.. Nota-se, a partir de tal citação, que os indivíduos tendem a sempre ter uma 

referência dentro do grupo onde vivem. Trazendo o caso do autor para os dias atuais, pode-se 

perceber que com os aparelhos de celular é a mesma situação. Quando uma pessoa compra 

um, somente para passar uma posição de status ou porque viu um indivíduo renomado ou de 

destaque com o mesmo. Essa questão do destaque de uma pessoa por utilizar determinada 

marca, pode ser entendida quando os indivíduos vêem uma celebridade usando certo produto. 

Segundo Lipovetsky (1989, p.214) “as estrelas despertam comportamentos miméticos 

em massa [...]”. Percebe-se que as celebridades, ou até mesmo um indivíduo de destaque em 

determinado grupo de amigos irá reforçar mais sua personalidade, estilo e atitudes, assim 



 21 

vindo a influenciar os indivíduos que tiverem contato com este, pois a personalidade deste 

será aceita e incorporada pelos que o admiram. Este (1989) afirma ainda que as estrelas e 

celebridades não são como uma droga que contaminam a massa influenciando a todos, mas 

sim a própria sociedade necessita buscar e encontrar uma identidade para se sustentar no 

grupo que vive. Nota-se, com vista nas citações dos autores que todo indivíduo é influenciado 

pelo grupo onde está vivendo, e para ele fazer parte deste grupo, o mesmo precisa se adequar. 

Ai que entra um outro fator na vida do ser humano, o de “ter” para “ser”, é o status entrando 

em ação.  

 

2.6 STATUS 

 

O desejo de um indivíduo em acumular bens que possam demonstrar aos outros que 

ele é um vencedor ou que faz parte de uma classe social superior, é considerado status 

(SOLOMON, 2002). Assim, percebe-se segundo Solomon, que status é um desejo, da parte 

dos indivíduos, capaz de mexer com a cabeça dos mesmos, devido à capacidade que este 

desejo tem de motivar a pessoa a ter mais do que os outros. Essa capacidade do desejo de 

status conseguir mexer com o comportamento das pessoas, ocorre pela vontade dos 

indivíduos em serem vistos no meio onde vivem. 

Para Solomon (2002, p.322) “uma motivação importante para a compra e exibição de 

produtos não é sua apreciação, e sim, deixar que outros saibam que podemos comprá-los.” 

Com tal citação, entende-se que o indivíduo que consome motivado pelo status não tem a total 

intenção de obter o produto ou serviço pelas suas vantagens de utilização, mas sim visa uma 

posição social e pensa como os outros lhe enxergarão na sociedade. Para Solomon (2002) 

status pode ser simplificado se entendermos que os produtos adquirem status, passando a 

serem, evidentemente, símbolos de valorização social, carregando consigo uma séria de 

atribuições, além da sua genuína utilização. Pode-se também ter uma visão tomada por outro 

ângulo, onde Lipovestsky (1989, p.55) diz que, “para conquistar e conservar honra e prestígio, 

as classes superiores devem dar e depender amplamente, devem fazer exibição de riqueza e de 

lucro, manifestar ostensivamente, por suas boas maneiras [...]”.  

Nota-se que os produtos passageiros estão presentes na vida dos indivíduos, e segundo 

o mesmo autor (1989, p.160), “estamos mergulhados no excesso e na profusão dos 

automatismos, em um meio de deslumbramento instrumental. Percebe-se conforme o autor 
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que, os objetos que as pessoas consomem são derivados da moda, com a ilusão de que são 

úteis para suas vidas, mas na verdade possuem um gênero frívolo de utilização. Ou seja, 

trazendo o pensamento do autor para a vida prática, pode-se dizer o mesmo sobre os aparelhos 

celulares, que, ao decorrer de sua evolução, foram acrescentando a sua original função que é 

de comunicação outras várias funções, tais como câmera fotográfica, internet, GPS. De 

acordo com Lipovetsky (1989, p.171), “jamais se consome um objeto por ele mesmo ou pelo 

seu valor de uso, mas em razão de seu ‘valor de troca de signo’, isto é, em razão de prestígio, 

do status da posição social que confere”. 

Nota-se que, para o autor, o indivíduo vê o ato de consumo como uma busca pela 

satisfação pessoal e aceitação pelos outros dentro da sociedade. Segundo Lipovetsky (1989, 

p.183), “A cada novidade, uma inércia é sacudida, passa um sopro de ar, fonte de descoberta, 

de posicionamento e de disponibilidade subjetiva”. A partir de tal afirmação, nota-se  que o 

indivíduo, frente a uma novidade sai do seu estado passivo e encara a situação como 

descoberta satisfatória e de desejo para si. 

De acordo com Solomon (2002, p.323), “a procura de status é uma fonte significativa 

de motivação para espera que possam mostrar aos outros que ele “venceu”. Tendo como base 

a afirmação de Solomon, percebe-se que o indivíduo, sendo motivado pelo status está sempre 

visando mais o outro, do que a si mesmo, pois necessita mostrar sua aquisição para ser 

respeitado e visto como um cidadão de status. Para Solomon, (2002), o status é capaz de 

influenciar todas as idades, e cita o exemplo do cigarro quando analisa que o mesmo é visto 

pelos jovens como uma atividade de destaque, isso devido a inúmeros filmes glorificarem a 

atitude de fumar. A partir de tal citação, percebe-se que, quando a motivação do status é 

grande, o indivíduo irá fazer de tudo para satisfazer o desejo de determinado produto, mesmo 

sabendo que isso pode lhe fazer mal.  

Para mostrar o status no público adulto, Solomon (2002) dá o exemplo de uma 

tendência da moda masculina, que era de usar fios de ouro em tecidos de roupas, o que não 

agrega nenhum atributo benéfico na sua função verdadeira, mas sim, status a quem consome. 

Como afirma Solomon (2002, p.323), “em todo caso, a moral da história é que com o tempo 

os produtos e atividades específicas ligadas ao maior status mudarão, mas a busca por 

símbolos de status sempre estará conosco.” Nota-se que a necessidade de status está ligada 

com o fato de as pessoas estarem sempre visado sua auto afirmação, buscando o destaque no 

meio onde vive. 
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De acordo com Giglio (2003, p.63), “a necessidade de status e estima relaciona-se com 

o reconhecimento dos outros e até o próprio reconhecimento de valor.” A partir do 

pensamento do autor, entende-se que a pessoa fará de tudo para que possa ser notada pelos 

outros indivíduos no seu meio de convívio, como alguém importante e com características 

positivas. O status para Giglio, ocorre quando um produto adquire tal característica, e as 

pessoas, passam a desejar o mesmo somente para serem vistos e reconhecidos pelo grupo em 

que estão inseridas. 

 

2.7 COMPORTAMENTO JOVEM 

 

Quando se fala em jovem, sempre surge uma série de características já estabelecidas 

pela sociedade, tais como, rebeldia, problemas, som alto e comportamento irreverente. E para 

entender esse comportamento, surge a relevância de se buscar ajuda em bibliografias que 

estudam o jovem. De acordo com Solomon (2002, p.353) “como qualquer um que já passou 

por isso sabe, o processo da puberdade e da adolescência pode ser tanto o melhor quanto o 

pior dos momentos.” Para o autor (2002) “nessa idade, as escolhas de atividades, amigos e 

roupas são quase sempre cruciais para a aceitação social.” Ainda Conforme Solomon, 

percebe-se que, os jovens, na adolescência, preocupam-se muito com a questão de aceitação 

no grupo que estão inseridos, assim, procurando um jeito para agirem e se comportarem entre 

os outros do grupo. 

 Entende-se que o jovem busca se identificar e ser aceito no seu grupo, segundo 

Solomon (2002, p.353) “os adolescentes usam produtos para expressar suas identidades, 

explorar o mundo e suas recém descobertas liberdades e também para se rebelar contra a 

autoridade de seus pais e dos outros agentes socializantes.” Seguindo no raciocínio de 

Solomon, entende-se que, ao usarem produtos e construírem uma identidade, o jovem, 

conseqüentemente, projeta seus objetivos perante a sociedade, vai contra tudo aquilo que acha 

ruim para si, e luta para obter sua liberdade. Solomon (2002, p.353) coloca que “os 

adolescentes ao longo da história têm que lidar com a insegurança, a autoridade dos pais e a 

pressão de seus companheiros.” A partir de tal citação, pode-se entender que as pressões 

sofridas pelos adolescentes são um fator causador das indecisões e decisões precipitadas, 

características da idade, o que leva o jovem a fazer tudo o que lhe dá vontade, isso, para 

mostrar aos outros que ele está sempre decidido e com a razão.  
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 Conforme Solomon (2002, p.353) “de acordo com uma pesquisa da agência de 

publicidade Saatchi, há quatro temas de conflito comuns a todos os adolescentes [...]”. Esses 

tipos são: autonomia versus pertencimento; rebeldia versus conformismo; idealismo versus 

pragmatismo; narcisismo versus intimidade.  

O primeiro seria a busca do adolescente pela sua independência, mas visando a inserção em 

um grupo para evitar a solidão. O segundo, rebeldia versus conformismo, trata do fato dos 

adolescentes se rebelarem, e irem contra padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Como cita 

Solomon (2002, p.354), “os adolescentes precisam se rebelar contra os padrões sociais de 

aparência e comportamento, mas também precisam se adequar e ser aceitos pelos outros.” Já o 

terceiro tema, idealismo versus pragmatismo, é a crença que os adolescentes têm de que os 

adultos são falsos e eles estão certos sobre tudo, e sendo assim, se for preciso, irão lutar para 

consolidar suas opiniões. E o quarto e último tema, narcisismo versus intimidade, seria a 

obsessão do adolescente por si mesmo e suas necessidades.  

 A adolescência é uma faixa etária em que o indivíduo está descobrindo sensações e 

explorando coisas que, de certa forma, sempre quis fazer. Por isso, segundo Solomon (2002), 

os jovens consumidores possuem inúmeras necessidades, e, devido a essas descobertas, a 

experimentação, aprovação e associações são fatores que acompanham o cotidiano do jovem. 

Essas necessidades vem a derivar da fase em que o jovem precisa mostrar independência, 

responsabilidade, aceitação da parte dos outros, e, bem como cita Solomon (2002, p.354) “o 

uso de produtos é um meio significativo pelo qual essas necessidades podem ser 

expressadas.” A partir de tal citação, percebe-se que o jovem tem a necessidade de expressar 

seus sentimentos e personalidade, baseado em cima de produtos e serviços que vêm a utilizar. 

 Para Solomon (2002), os adolescentes formam o grupo de idade que mais gasta dentre 

os outros, certa de 3 mil dólares por ano e grande parte desse dinheiro é gasto em cosméticos, 

festas e produtos que não são de necessidade à sobrevivência do jovem, tais como aparelhos 

de mp3, CDs e eletroeletrônicos de última geração. 

 O jovem contemporâneo tem uma característica, segundo Solomon, de aceitar as 

coisas por elas serem, ou não, legais. Essa aceitação é instantânea, ocorre no momento em que 

algo é visto, sendo aceitado ou recusado, devido à identificação ou não, com o produto ou 

serviço. Para Solomon (2002), tudo aquilo que é percebido de forma positiva e atrativa, é 

considerado ‘legal’ para o jovem. 
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O jovem sempre foi um assunto para pautas e discussões por ser um polêmico foco de 

críticas. Esses indivíduos, dentro da sociedade, vêm a fazer parte de um segmento social 

muito estudado por autores e especialistas em comportamento do consumidor.  

 Segundo Solomon (2002), os jovens são uma espécie de consumidor em treinamento, 

decorrente das suas indecisões e fase de experimentação que está passando. Ainda seguindo o 

pensamento do autor, é nessa adolescência que o jovem começa a formar seu comportamento, 

passando a tomar decisões com lealdade à marca. Essa lealdade está relacionada às suas 

preferências de consumo, onde utilizam tais produtos e serviços, para passar aos outros uma 

idéia do que ele deseja ser.  

 De acordo com Solomon (2002, p.357), “como observou um diretor de publicidade de 

uma revista para adolescentes: ‘nós sempre dizemos que é mais fácil iniciar um hábito do que 

interrompê-lo.” Conforme tal citação, entende-se que, os jovens, depois que definem suas 

preferências e hábitos, não abrem mão das mesmas, e para um produto que está se fixando no 

mercado, obter a aceitação desse segmento é de extrema importância.  

 O jovem contemporâneo está ligado em tudo e a toda hora, pois o mundo tecnológico 

está a sua volta. Um exemplo disso, segundo Solomon (2002), é que, os jovens estão entre os 

que mais utilizam a internet entre todos os segmentos etários. Tal hábito derivou uma 

característica do jovem, muito criticada, de preferirem ficar mais tempo em cima de aparelhos 

de última geração e dentro de suas casas, e não saírem mais para fazer um exercício ou dar 

uma volta no bairro onde moram. 

 A partir de uma pesquisa realizada pela Box 18242, empresa de pesquisa de tendências, 

para a editora Abril, pode-se entender melhor o jovem, pois tal pesquisa aponta dez 

tendências para o comportamento do mesmo, projetadas para a atualidade e futuro. Dentre 

algumas pode-se citar as de mais relevância. O primeiro ponto da pesquisa, fala sobre a 

‘geração seleção’, e diz que os jovens fazem um tipo de seleção de tudo o que vão consumir, 

isso, para proporcionar uma garantia de satisfação e de escolha correta. Outra tendência é de 

‘Consumo Expectativa’, acontece quando o jovem tem um forte desejo sobre determinado 

produto, e assim que ele o satisfaz, essa expectativa é suprida, vindo à tona outra, e assim até 

o indivíduo vir a ter outro desejo. Percebe-se, segundo a pesquisa, que todo jovem está 

sempre querendo mais e mais, buscando expectativas e experiências novas. A rebeldia dos 

jovens sempre despertou o interesse de todos que tentam entender um pouco mais sobre tal 

comportamento. Essa característica é classificada na pesquisa como ‘Comportamento Indie’, 

                                                 
2 empresa de pesquisa de tendências de consumo. 
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que seria a tendência do jovem ir contra a sociedade e a tudo que lhe é contra, pois para ele, é 

necessário ser diferente e lutar contra o que não lhe convêm. 

 Outra tendência muito importante é a de ‘Design Nation’, dizendo que o design, fator 

que agrega valor aos produtos, passa a ser uma característica fundamental para o ato de 

consumo no mundo jovem. Além dessas características, o jovem é apontado pela pesquisa da 

Box 1824, como um criador de conteúdo, onde, na mídia que o jovem mais acessa, no caso a 

internet, ele próprio cria o conteúdo ou ajuda a construir o mesmo, aí temos o exemplo de 

sites de relacionamento e blogs. Mas para todos aqueles que acham que o jovem só se 

preocupa consigo mesmo, esse pensamento é contradito pela pesquisa, que diz que os jovens 

contemporâneos estão não só preocupados com as novas tecnologias, novidades e consumo, 

mas, também com o meio ambiente, sua mente e com o seu corpo. 

 

2.8 TECNOLOGIA 

 

Falar em tecnologias é equivalente a falar de atualidade e avanços. Em todo o avanço 

humano a tecnologia o vem beneficiando. Para Kotler (1998), na idade da pedra, quando foi 

descoberto o fogo, ele era uma tecnologia, agora, passando para a atualidade, o telefone 

celular, a TV, o rádio são exemplos de tecnologia, pois são inovações que consegue melhorar 

o ambiente onde os indivíduos estão presentes. 

A partir do pensamento da autora Lupetti (2007), percebe-se que os benefícios 

causados pelas tecnologias geram um bem a toda a sociedade. Quando se tem qualquer 

situação melhorada para o uso da sociedade é considerado um ato tecnológico, pois é 

inovador e bem como diz Lupetti, vem a beneficiar a comunidade. 

Em um cenário atual em que cada vez mais as tecnologias vêm para ajudar a 

sociedade, alguns indivíduos acabam caindo em uma rotina devido à exploração total de todos 

os tipos das mesmas, ou seja, deixam de lado atividades que seriam benéficas para si e as 

substituem pela mordomia que a tecnologia proporciona. Para Kotler, a proporção que as 

tecnologias beneficiam e avançam em determinados segmentos de nossas vidas, tais como em 

roupas, alimentos, residência e meios de transporte, o cotidiano em que estamos inserido se 

altera cada vez mais. De acordo com Kotler (1998, p.25) “em 1954, duas horas e meia eram 

gastas na preparação do jantar; em 1995, o prato principal era preparado em 15 minutos como 

resultado de conveniência, dos congelados dos alimentos pré-cozidos e dos alimentos de 

preparação instantânea.”  



 27 

Percebe-se, com a citação de Kotler, que as tecnologias, sempre estão disponíveis para 

o nosso benefício, mas são capazes de alterar nossas vidas, tanto para o bem quando para o 

mal. Essa parte negativa pode-se entender melhor a partir do seguinte exemplo de Kotler 

(1998, p.25) “o alimento não precisa ser comprado pessoalmente porque os consumidores de 

hoje podem sentar na frente de um computador e clicar nos pratos que desejam, recebendo o 

pedido em algumas horas.”  

Conforme a citação do autor, percebe-se que uma parte da sociedade acaba, de certo 

modo acomodando-se e não fazendo tarefas básicas, como ir ao supermercado, deixando 

assim de praticar uma caminhada, algo importantíssimo para a saúde dos indivíduos.  

Hoje em dia a internet é a locomotiva das novas tecnologias, devido à comunicação de 

milhões de computadores via telefone em mais de 32.400 redes de computadores interligadas 

(Kotler, 1998, p.25). Seguindo no pensamento do autor, nota-se que a telefonia e a rede de 

internet, tendem a crescer cada vez mais, acompanhando as novas tecnologias para benefício 

de todos. Segundo Kotler (1998), o crescimento da web ocorre devido à utilização, na rede, de 

uma tecnologia chamada hipertexto, que oferece a possibilidade ao internauta de movimentar-

se entre todo o conteúdo que lhe convêm, a partir de um simples “click”. Conforme tal 

pensamento, entende-se que o crescimento da web é uma grande oportunidade para as 

organizações aproveitarem essa tecnologia e, assim, adaptarem suas diretrizes ao consumidor. 

Tal situação já vem acontecendo, pois bem como cita Kotler (1998) “as empresas alertas 

vêem a tecnologia como produtora de interminável fluxo de oportunidades.” Com base na 

citação feita, percebe-se que as organizações com uma visão futura e que conhecem o 

mercado que exploram, conseguem tirar um bom proveito das novas tecnologias. 

Mas como tudo que possui vantagens, possui desvantagens também, ou seja, não há 

somente o lado positivo da tecnologia. Para kotler (1998, p.25), “Nem toda tecnologia é bem-

vinda. Há pessoas que consideram os aparelhos de televisão, os restaurantes fast-food, os 

arranha-céus e os dispositivos de controle de natalidade como prejuízos para a humanidade.” 

Com essa citação, nota-se a preocupação de certas pessoas, em relação ao futuro e andamento 

da evolução tecnológica no planeta. Pode-se concluir esse item com a afirmação de Kotler 

(1998) sobre as conseqüências causadas pelas novas tecnologias que são de alto risco para a 

humanidade, pois prejudicam a água, o solo e o ar do nosso planeta. Tais considerações não 

podem ser descartadas e deixadas de lado em qualquer discussão ou análise sobre o avanço 

tecnológico já existente.  
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Percebe-se, com base nos autores, que o avanço das novas tecnologias, a interação e 

integração dos diferentes tipos de mídia crescem cada vez mais. Tal interação seria a união 

das mídias, dentro de uma campanha, vindo a utillizar os meios necessários para sua 

realização. 

Multimídia é definida por Sampaio (1999, p.345) como “mensagem que utiliza mais 

de uma mídia para ser transmitida, como um audiovisual ou vídeo interativo que une 

videoteipe, disc-laser e computador”. Com base na informação do autor entende-se que 

multimídia é uma mensagem que pode ser enviada por mais de um tipo de mídia, 

aproveitando os recursos e tecnologia que cada uma disponha. 

Multimídia é para Muniz (2004, p.39), “combinação de diferentes meios e veículos 

dentro de um plano de mídia para fornecer cobertura, distribuição de freqüência ou objetivos 

de comunicação da campanha”. Percebe-se que, com base no autor, tem-se uma campanha 

que utiliza multimídia, quando se tem uma combinação de meios, e assim fica mais fácil se 

entregar a mensagem ao público-alvo. 

 Levando em consideração a questão de multimídia, para Lemos (2003) a internet não é 

mais uma mídia convencional como as mídias de massa, pois dentro dela vários meios 

interagem. Ainda para o mesmo autor (2003) quando alguém está vendo televisão ou ouvindo 

rádio, temos a idéia do que este indivíduo está vendo e ouvindo. Isso devido a tradição destas 

mídias para com toda sociedade. Ma quando se trata da internet, ele pode estar vendo, 

ouvindo, escrevendo, consumindo e vendendo, tudo ao mesmo tempo. O indivíduo não se 

dedica a uma única ação. Ou seja, na internet, a multimídia tem seu papel na questão da 

migração de vários meios para um. E um exemplo muito claro dessa migração de meios para 

um, são os aparelhos de celular, que carregam consigo múltiplas funções dentro de um 

simples telefone móvel. 

 

2.9 CELULAR 

 

 A comunicação entre os indivíduos é muito importante para sobrevivência dos 

mesmos na terra e para movimentar o modelo de sociedade onde se vive. Com a evolução do 

homem, a comunicação também evoluiu, e um exemplo claro desta, é o telefone, pois é um 

meio que serve para as pessoas se comunicarem de qualquer parte do planeta, em tempo real. 
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 Segundo o site Geocities3, a partir da invenção do rádio em 1888, Heinrich Hertz, o 

inventor, descobriu que era possível a transmissão de uma grande quantidade de informações 

pelo ar. Tal descoberta foi fundamental para a criação do telefone sem fio em 1967, passo 

importantíssimo para a chegada dos celulares, em 1973. De acordo com o site Geocities, no 

dia 3 de abril do ano de 1973 foi feita a primeira ligação de um aparelho celular, isso na 

cidade de Nova York, pelo gerente da Motorola, empresa de telefones celulares. O aparelho 

pesava um quilo e media vinte e cinco centímetros de comprimento por sete de largura, sem 

contar na sua bateria, que durava apenas vinte minutos de conversa. 

 Ao contrário da década de 70, os dias atuais mostram outra realidade, muito diferente 

e avançada tecnologicamente. De acordo com o site Geocities, os primeiros celulares 

utilizavam um sistema de transmissão analógico, não permitindo ao indivíduo uma clareza de 

voz, pois a mensagem é enviada à torre de transmissão do mesmo modo que está sendo 

emitida. Já os aparelhos mais atuais utilizam o sistema digital, de melhor decodificação, isso 

devido às mensagens que são enviadas de um aparelho ao outro serem emitidas por código 

binário, ou seja, por um formato de números ou dígitos, possibilitando um recebimento da 

mensagem com o mínimo de ruídos e de forma mais clara possível. Conforme o mesmo site, 

“Em fevereiro de 2004 a Anatel registrou a existência de 47.865.593 de celulares, enquanto os 

números de telefones fixos não passam de 40 milhões”. Nota-se, a partir desta afirmação, que 

o número de telefones celular está crescendo e que as pessoas, a cada dia que passa, se 

interessam mais pelos aparelhos. 

 Percebe-se também que as empresas de telefone celular, estão investindo cada vez 

mais em tecnologia para os mesmos, pois um celular hoje em dia não serve somente para o 

indivíduo fazer uma ligação, mas sim para mandar mensagens de texto, tirar fotos, gravar 

vídeos e ouvir música. 

 

                                                 
3 Site sobre a evolução telefônica, disponível em http://br.geocities.com/babivirtual2002/Index.htm 
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3 METODOLOGIA 

 

 Para se chegar a alguma conclusão é necessário que se defina o método a ser utilizado 

na pesquisa. Segundo Gil (1995), após se definir o método a ser estudado, já se tem metade 

caminho a ser trilhado, pois o indivíduo já sabe como chegar até o conhecimento.  

Neste trabalho, objetivou-se, na primeira fase, realizar uma pesquisa bibliográfica, 

para sustentar o trabalho em fundamentos teóricos e para se conseguir entender melhor o 

comportamento do consumidor jovem. De acordo com Gil (1995), a pesquisa bibliográfica é 

feita do ponto em que já se sabe o que se vai pesquisar, a partir daí o pesquisador busca, em 

material já elaborado, a base de seu estudo. Ainda como afirma o autor, a pesquisa 

bibliográfica tem sua vantagem quando o pesquisador pode ter na sua mão um leque muito 

grande de referências autorais para sustentar o seu trabalho. Segundo Marconi (1999), este 

tipo de pesquisa tem sua base de estudo voltada com base em livros, boletins, jornais, revistas 

e todo tipo de material impresso ou até mesmo de leitura ou meios de comunicação orais, 

como o rádio. Manzo (1971) citado por Marconi (1999, p.73) diz que “a bibliografia 

pertinente oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde problemas não se cristalizam suficientemente”. 

Na segunda parte do trabalho foi realizada uma pesquisa com base quantitativa, 

aplicando-se um questionário em uma amostra dentro do universo de pesquisa, ou seja, com 

os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFRA. Pois como a Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA) possui 253 alunos no curso de Publicidade e 

Propaganda, foi necessário retirar deste universo de estudo, uma amostra dos mesmos. O que 

foi realizado, conforme Gil (1995), é uma amostragem aleatória simples por conveniência, 

pois se escolheu uma parte do todo de alunos para que fosse possível a realização da pesquisa 

Após realizada esta, uma pesquisa exploratória por conveniência foi aplicada, em que 

se escolheu os alunos a partir da necessidade de conseguir metade dos entrevistados do sexo 

masculino e a outra metade feminino para aplicar o questionário. Antes que o questionário 

fosse aplicado, foi feito um pré-teste com um aluno escolhido aleatoriamente, para que se 

pudesse analisar o a formatação das perguntas e corpo do questionário, podendo, antes que 

fosse realizada a pesquisa, detectar possíveis erros de interpretação e leitura das questões. 

No questionário, que foi aplicado no período de uma semana, foram analisadas as 

respostas da amostra de alunos, com o objetivo de compreender qual o comportamento dos  
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mesmos, como consumidores, em relação à função da câmera fotográfica encontrada nos 

aparelhos de celular. Conforme Gil (1995), o questionário ajuda o pesquisador a entender a 

maneira como o entrevistado pensa, podendo fazer variáveis de margem de erro, para que seu 

trabalho fica mais ou menos preciso, conforme os objetivos do pesquisador. Já conforme 

Marconi (1999), o questionário seria uma forma de coletar dados que é organizado por uma 

série de perguntas, todas organizadas logicamente e pode ser aplicado sem que o entrevistador 

esteja presente.  

O questionário teve como objetivo principal compreender a seguinte questão: como o 

entrevistado, consumidor de aparelho celular, percebe a função da câmera fotográfica. Como 

utilidade ou valor símbólico que agrega status? E para uma melhor observação dos resultados 

obtidos, um software de quantificação de dados foi agregado na conclusão do trabalho. Dessa 

forma possibilitando a visualização das respostas dos alunos em gráficos percentuais. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a apresentação da parte quantitativa do trabalho, serão apresentados gráficos com 

a pergunta relacionada à mesma, e as variáveis da questão. Com os gráficos será possível 

visualizar através do número percentual e das tabelas, as respostas e conclusão da pesquisa. 

Cada gráfico será acompanhado de um comentário, diretamente relacionado à questão 

levantada e com os resultados mostrados no gráfico. 

 

Gráfico 1 - Semestre (As alternativas eram: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º). 

 

Semestre

Não resposta 1,3%

1o. 16,9%

2o. 15,6%

3o. 17,5%

4o. 8,4%

5o. 16,9%

6o. 10,4%

7o. 7,8%

8o. 5,2%
 

 

Gráfico 2 – Sexo (Essa questão cintinha as alternativas: “Masculino”, “ Feminino”). 
 

Sexo

Masculino 49,4%

Feminino 50,6%
 

 

Foi realizada uma pergunta relacionada ao sexo do aluno, pois como é uma pesquisa 

exploratória por conveniência, procurou-se escolher, dentro do universo de pesquisa, metade 

de cada sexo. 

 
Gráfico 3 - Você possui aparelho celular? (Esta questão possuía as seguintes alternativas: “Sim”, 
“Não”). 
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possui celular?

sim 96,1%

não 3,9%
 

Como se percebeu, a maioria dos mesmos possui o aparelho, tendo como base a 

afirmação de Solomon (2002), tudo aquilo que é percebido de forma positiva e atrativa, é 

considerado ‘legal’ para o jovem. Assim é possível perceber que o celular pode ser 

considerado um produto visado pelo jovem, pois como se notou com pesquisa, 96,1% dos 

alunos do universo entrevistado possui o aparelho. 

 
Gráfico 4 - Qual é a sua operadora? (As alternativas eram: “Vivo”, “ Claro”, “ TIM”, “ Brasil 
Telecom”, “ OI”). 
  

qual operadora?

Não resposta 3,9%

VIVO 48,1%

CLARO 27,9%

TIM 11,0%

BRASIL TELECOM 9,1%

OI 0,0%
 

 

A partir dos percentuais percebe-se que a operadora dominante entre os jovens 

entrevistados é a VIVO, percebendo-se uma porcentagem bem menor na parte da operadora 

OI, mas isso é devido ao fato de que quando aplicado o questionário a operadora ainda não 

estava em vigor no Rio Grande do Sul. 

 
Gráfico 5 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (O item para dar a nota era: “Preço”). 
 

Nota para o Preço

Não resposta 3,2%

Menos de 2 1,9%

De 2 a 3 1,3%

De 3 a 5 3,2%

De 5 a 7 20,8%

De 7 a 8 38,3%

8 e mais 31,2%
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Devido ao fato do jovem estar ligado a tudo a qualquer momento, nota-se que os 

mesmos pesquisam os preços dos produtos antes de efetuar a compra, vindo a utilizar de seus 

meios de informação para efetuar a pesquisa antes de consumir. De acordo com Solomon 

(2002) a grande fonte é a internet, onde o indivíduo consegue obter o máximo de informações 

sobre aquilo que deseja. 

Gráfico 6 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (Item para dar a nota era: “Design”). 
 

Nota para o Design

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 2,6%

De 1,67 a 3,33 1,9%

De 3,33 a 5,00 0,6%

De 5,00 a 6,67 15,6%

De 6,67 a 8,33 39,0%

De 8,33 a 10,00 15,6%

10,00 e mais 21,4%
 

 

Fica claro que os indivíduos desejam cada vez mais produtos de última geração e de 

tecnologia avançada, no meio jovem não é diferente. As empresas, após uma pesquisa de seu 

público-alvo,fazem de tudo para adequar seu produto ao mesmo. Tendo como exemplo a 

pesquisa realizada, percebeu-se que o jovem dá uma importância significativa para o design 

dos aparelhos celulares. Outra tendência muito importante, a partir da pesquisa realizada pela 

Box 1824 empresa de pesquisa de tendências, para a editora Abril é a de ‘Design Nation’, diz 

que o design, agrega valor aos produtos, e passa a ser uma característica fundamental para o 

ato de consumo no mundo jovem. Com base na afirmação, fica mais fácil entender o porquê 

de que os jovens dão tanta importância para o design dos produtos. 

 

Gráfico 6 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (Alternativa a dar nota: “Câmera fotográfica”). 
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Nota para a Câmera Fotográfica

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 9,7%

De 1,67 a 3,33 11,0%

De 3,33 a 5,00 4,5%

De 5,00 a 6,67 27,3%

De 6,67 a 8,33 24,7%

De 8,33 a 10,00 9,1%

10,00 e mais 10,4%
 

 

Por esse gráfico, que avalia o valor que o jovem dá para a câmera fotográfica, é 

possível perceber uma grande variação de notas, o que demonstra que apesar do indivíduo ter 

a função no aparelho, não faz questão da mesma. Na adolescência o indivíduo está 

descobrindo sensações e explorando coisas que sempre quis explorar. Para Solomon (2002), 

os jovens possuem muitas necessidades, e descobertas, experimentação e associações, são 

fatores que acompanham a rotina do jovem. Essas necessidades vem a derivar da fase em que 

o jovem precisa mostrar independência, responsabilidade, aceitação da parte dos outros, e, 

bem como afirma Solomon (2002, p.354) “o uso de produtos é um meio significativo pelo 

qual essas necessidades podem ser expressadas.” Com base na afirmação do autor, nota-se 

que o jovem irá expressar seu sentimento e personalidade com aquilo que está utilizando ou 

possuindo, servindo também de modo de aceitação dentro do grupo onde vive. No caso, a 

função câmera fotográfica no celular é um exemplo. 

 

Gráfico 7 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (O item para da nota era: “Internet”). 
 

Nota para a Internet

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 25,3%

De 1,67 a 3,33 16,9%

De 3,33 a 5,00 3,2%

De 5,00 a 6,67 18,2%

De 6,67 a 8,33 13,0%

De 8,33 a 10,00 5,2%

10,00 e mais 14,9%
 

 

A partir dos resultados acima, fica claro perceber que está presente uma variação de 

notas para a função internet, mas bem como cita Solomon (2002), os jovens estão entre os que 
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mais utilizam a internet entre todas as faixas etárias. Tal hábito derivou uma característica do 

jovem, muito criticada, de preferirem ficar mais tempo em cima de aparelhos de última 

geração e dentro de suas casas. Tal afirmação, juntamente com os resultados obtidos, só 

confirmam a situação de que o jovem quer realmente estar por dentro de tudo e a toda hora, e, 

segundo Kotler, hoje em dia a internet é a locomotiva das novas tecnologias. 

 

Gráfico 8 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (Item a dar nota era: “Vídeo”). 

Nota para o Video

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 17,5%

De 1,67 a 3,33 11,7%

De 3,33 a 5,00 3,9%

De 5,00 a 6,67 26,6%

De 6,67 a 8,33 20,8%

De 8,33 a 10,00 7,8%

10,00 e mais 8,4%
 

 

Na parte onde os entrevistados analisaram a função vídeo, notou-se uma indecisão dos 

mesmos, pois pelo fato do vídeo ser uma característica dos novos aparelhos celulares não é 

unânime a valorização da função no meio jovem. 

 

Gráfico 9 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (O entrevistado dava a nota para: “Mp3 Playe”). 
 

Nota para o MP3 Player

Não resposta 3,2%

Menos de 2 11,7%

De 2 a 4 5,8%

De 4 a 6 5,2%

De 6 a 8 18,2%

De 8 a 10 29,9%

De 10 a 12 25,3%

12 e mais 0,6%
 

 

Com a função de mp3 foi diferente do vídeo, pois como o jovem sempre está ligado à 

música e às suas novidades, valorizam muito o mp3 agregado ao celular. Um exemplo atual é 

da operadora Vivo, que recentemente está com uma promoção que no momento que o 
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consumidor compra determinado modelo de celular, leva com o mesmo o CD de algum artista 

selecionado na promoção da operadora, dentro do celular e já no formato de mp3, pronto para 

a pessoa ouvir. 

 

Gráfico 10 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (A alternativa a da nota era: “Touch Screen”). 
 
 

Nota para o Touch Screen

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 36,4%

De 1,67 a 3,33 12,3%

De 3,33 a 5,00 2,6%

De 5,00 a 6,67 18,2%

De 6,67 a 8,33 13,0%

De 8,33 a 10,00 4,5%

10,00 e mais 9,7%
 

 

 Percebe-se claramente que a função Touch Screen ainda não está presente na maioria 

dos aparelhos, pois é um diferencial limitado para classes sociais A B, e na questão de custo 

pode ser considerado um produto caro. E como da para notar com a pesquisa, a maioria dos 

jovens não atribuem tanto valor a essa função. 

 

Gráfico 11 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (Alternativa a dar nota era: “Lançamento”). 

 

Nota para o Lançamento

Não resposta 3,2%

Menos de 1,67 16,9%

De 1,67 a 3,33 12,3%

De 3,33 a 5,00 1,9%

De 5,00 a 6,67 24,7%

De 6,67 a 8,33 24,7%

De 8,33 a 10,00 5,8%

10,00 e mais 10,4%
 

 

Na questão do produto ser lançamento, o jovem sempre procura estar ligado a tudo 

que está circulando no mercado, e claro, ainda mais se for de seu interesse de consumo. 

Conforme já visto no capítulo que fala em comportamento jovem, percebe-se uma afirmação 
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importante dos autores, que dizem que os adolescentes adoram gastar dinheiro com produtos 

que são lançamentos e de última geração. 

 

Gráfico 12 - Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. (Alternativa para dar nota era: “Marca”). 
 

Nota para a Marca

Não resposta 2,6%

Menos de 1,67 7,8%

De 1,67 a 3,33 7,1%

De 3,33 a 5,00 1,3%

De 5,00 a 6,67 20,1%

De 6,67 a 8,33 29,9%

De 8,33 a 10,00 9,7%

10,00 e mais 21,4%
 

 

Como se percebe no decorrer do trabalho, hoje em dia as empresas zelam muito por 

pesquisar o público pretendem atingir com as campanhas. No mercado jovem não é diferente. 

Por essa questão de determinadas organizações conhecerem muito bem seu público acabam 

por fazer com que seu público fique cada vez mais fiel à marca. Pois bem como se vê no 

capítulo de comportamento jovem, pode-se notar conforme os autores, que é muito mais fácil 

iniciar um hábito do que interrompê-lo. Isso seria o mesmo que uma organização criar o 

costume de seu público-alvo, ter preferência pela sua marca. Conforme os dados da pesquisa, 

percebe-se que os jovens entrevistados valorizam bastante a marca do aparelho antes de 

comprá-lo. 

 

Gráfico 13: Seu celular possui câmera fotográfica? (Alternativas da questão: “Sim”, “ Não”). 
 

Seu celular possui câmera fotográfica?

Não resposta 2,6%

sim 74,7%

não 22,7%
 

O gráfico acima revela que a câmera fotográfica hoje em dia vêm como função básica 

na maioria dos aparelhos celulares. Como pode-se visualizar no gráfico, a maioria dos jovens 

do universo de pesquisa possui a função. 
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Gráfico 14 - Você utuliza a câmera fotográfica? (Alternativas da questão: “Sim”, “ Não”) 

(OBS: Somente marcaram a questão os entrevistados que responderem “SIM”).  

 

Você utiliza a câmera fotográfica?

Não resposta 5,2%

sim 53,9%

não 40,9%
 

 

 Através das respostas para essa questão, fica claro de visualizar que a diferença de 

porcentagem entre os jovens que utlizam e os que não utilizam a função de câmera fotográfica 

é de apenas 12%. O que vem a comprovar os estudos sobre o comportemneto do jovem, pois 

na questão de agregar valores à produtos que consome, os entrevistados confirmam tal ato 

devido a suas respostas. Essa comprovação é compreendida quando, após a pesquisa, dá para 

visualizar que o jovem  possui certa função em seu aparelho, tem o desejo de possuir a 

mesma, mas não têm a necessidade de utilização. 

 

Gráfico 15 - Como utiliza a foto? (As alternativas apresentadas na questão eram: “Fica só no 
celular”, “ Arquiva no computador”, “ Envia para amigos”, “ Revela”, “ Revela”, “ Outros. Qual?”). 
 

Como utiliza a foto?

Não resposta 45,5%

fica só no celular 23,4%

envia para amigos 3,9%

arquiva no computador 25,3%

Revela 1,3%

Outro 0,6%
 

 

 Pelo fato do jovem possuir a câmera fotográfica e a diferença entre os jovens que 

utilizam e os que não utilizam ser muito pequena, é relevante salientar o que pode-se 

visualizar melhor com o resultado dos gráficos: que o jovem arquiva no computador, envia 

para alguém, não faz nada com foto, mas revelá-la está quase em último plano. 
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Gráfico 16 - Antes de efetuar uma compra, que tipo de pesquisa você realiza? (Nesta questão o 
entrevistado poderia marcar mais de uma alternativa, quais eram: “entre amigos”, “ familiares”, 
“ internet”, “ internet”, “ não pesquisa nada”). 
 

que tipo de pesquisa você realiza?

Não resposta 2,3%

entre amigos 17,5%

familiares 5,8%

internet 40,5%

publicidade 28,4%

não pesquisa nada 5,4%
 

 

 Com base nos dados acima, os mesmos só vem a confirmar o que as afirmações 

citadas no capítulo sobre comportamento jovem dizem, pois maioria de suas pesquisas e 

atitudes estão conectadas com a internet, e como pode-se perceber nos gráficos, quase a 

metade do universo pesquisado, realiza pesquisa na internet antes de efetuar suas compras. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o decorrer do trabalho, os estudos com base em bibliografias serviram como 

embasamento teórico para a fundamentação e compreensão sobre o comportamento do 

consumidor, mais especificamente sobre o do jovem, para que se pudesse analisar se existe a 

agregação de valores e status à função de câmera fotográfica de seu aparelho celular. Já na 

fase final do estudo, um questionário foi aplicado e resultados foram analisados, dando a 

possibilidade de cruzar a fase teórica com os dados e assim obter uma visão sobre agregação 

de valores aos produtos. 

Para que fique claro, antes de obter alguma forma de conclusão, este estudo tem como 

objetivo ajudar no esclarecimento e entendimento na questão do comportamento do 

consumidor e agregação de valores aos produtos, e também ajudar em qualquer pesquisa 

sobre este tema. Não se pretende radicalizar um conceito ou afirmação, mas sim vir a somar e 

contribuir na compreensão das atitudes e formas de comportamento do consumidor. 

É de relevância ressaltar, que independente do indivíduo necessitar e desejar produtos 

e serviços, a publicidade não cria nenhum dos dois, mas sim desperta os mesmos no interior 

das pessoas, fazendo com que as mesmas venham a consumi-los.  

 Devido ao fato de que a tendência do consumidor é estar sempre buscando novos 

produtos e serviços diferenciados, o mercado e as organizações estão cada vez mais, lançando 

novidades tecnológicas. O que as empresas de aparelhos celulares fazem é proporcionar uma 

portabilidade agregada à funcionalidade que seriam várias funções em um aparelho só, 

abrangendo todo aquele indivíduo que tem preferência por lançamentos e novidades de 

mercado, ou seja, produtos que além de sua genuína utilidade agregue outras funções. 

 Com base no referencial teórico, pode-se dizer que o consumidor jovem está sempre 

atualizado e buscando novidades tecnológicas, tal fato é decorrente da sua mídia “favorita”, a 

internet. Rede onde tudo está disponível 24h por dia. Devido a esse fato, pode-se chegar a 

conclusão de que a internet tem grande ligação com o jovem, pois com base nos resultados da 

pesquisa, quase a metade dos entrevistados, mais especificamente 40,5%, realizam pesquisa 

na rede antes de consumir algo. A partir de tal fato, pode confirmar que a internet, nos dias 

atuais já pode ser explorada como mídia principal para determinados tipos de campanha, pois 

o jovem, por exemplo, visualiza a mesma como sua fonte preferida para buscar informações. 

 Percebeu-se ainda, a partir do questionário aplicado, que a valorização de outras 

funções em um determinado produto, no caso o aparelho celular, é forte no meio jovem, 
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notando-se que, no questionário, as notas dadas às funções dos aparelhos são em sua maioria 

altas, ocorrendo uma valorização considerável para funções como mp3 player, vídeo, câmera 

fotografia, preço, design e marca. Também foi constatado, a partir dos resultados, que os 

entrevistados têm uma preferência por lançamentos e novidades, vindo a comprovar as 

afirmações de que o jovem se põe na sociedade como um desbravador de novidades e novas 

tecnologias.  

 Depois de obtidos os resultados da pesquisa já se pôde fazer algumas afirmações 

esclarecedoras na questão da função de câmera fotográfica. A maioria dos entrevistados 

possui aparelho celular. Os que utilizam a função são 53,9% e os que não utilizam fazem 

parte de 40,9% do universo de pesquisa, ou seja, por uma margem de 10%, quase a metade 

utiliza a função e a outra não. Isto leva a saber que os mesmos possuem o produto com certas 

funções mas não vêm a utilizá-las. Então, porque ter um aparelho com determinada função se 

não a utiliza? 

 Foi relevante para este trabalho analisar se o entrevistado usava a função de câmera 

fotográfica, mas nunca esquecendo de visualizar que esta função já faz parte da maioria dos 

aparelhos. O que se constatou foi que a grande parte dos aparelhos dos entrevistados possui 

essa função, mas os que a utilizam não fazem questão revelar a foto, ou seja, possuem um 

aparelho com determinada utilidade mas não usufruem da mesma., vindo a confirmar que 

realmente existe a questão de valor simbólico agregado aos produtos. 

 Outro ponto a ser considerado é sobre o tipo de pesquisa realizada pelos entrevistados, 

pois já possibilita obter a conclusão de que os mesmos procuram buscar várias fontes de 

informação antes de efetuar uma compra, sendo notável a prevalência da internet e 

publicidade como fonte principal. 

 Como se observou com os estudos e a pesquisa realizada, o consumidor não é mais 

visto pelas empresas como um indivíduo passivo, mas sim ativo, ou seja, um indivíduo que 

procura pesquisar sobre o que vai consumir e estar bem informado sobre os acontecimentos 

de seu interesse. 

A partir dessas considerações se pode dizer que os objetivos foram alcançados, pois 

depois de realizada uma pesquisa bibliográfica bem fundamentada e embasada, e um 

questionário para que se pudessem relacionar os dados com as afirmações dos autores, foi 

possível responder e entender os questionamentos deste estudo.  

Com todo esse trabalho e levantamento de dados, pode-se comprovar que, dentro do 

universo pesquisado, existe agregação de valor simbólico e status ao aparelho celular, e 
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também a preferência do jovem por um produto que possua outras funções além da genuína. 

Conforme as referências bibliográficas, isso acontece para que esse indivíduo consiga estar 

inserido e seja bem aceito no meio onde vive. O que se espera com este trabalho, é que o 

mesmo venha a somar em possíveis questionamentos relacionados com o comportamento do 

consumidor e agregação de valores e status aos produtos e serviços, fato que pôde ser 

evidenciado e comprovado neste trabalho final de graduação. 
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ANEXO 1 – Questionário aplicado com os alunos de Publicidade e Propaganda da UNIFRA. 

Bom dia. Este questionário faz parte do Trabalho Final de Graduação do acadêmico Lucas da 
Silveira Odorizzi. Sua participação é muito importante. Obrigado 

Semestre 1º (   )    2º (   )    3º (   )    4º (   )    5º (   )    6º (   )    7º (   )    8º (   ) 

Sexo: Masculino (   )         Feminino (   ) 

1- Você possui aparelho celular? 
 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

2- Qual é a sua operadora? 
(    )VIVO   (    )CLARO   (    )TIM   (    )BRASIL TELECOM   (    ) OI 

 

3- Dentre os itens citados qual nota, de 0 a 10 você dá para os mesmos, em questão da 
importância que cada um tem para você. 

 

Preço – nota (    ) 

Design – nota (    ) 

Câmera fotográfica – nota (    )  

Internet – nota (    )  

Vídeo – nota (    ) 

Mp3 player – nota (    ) 

Touch Screen – nota (    ) 

Lançamento – nota (    ) 

Marca – nota (    ) 

 

4- Seu celular possui câmera fotográfica? (    ) Sim   (    )Não 
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5- Você utiliza a câmera fotográfica? (    ) Sim   (    ) Não 

Se você respondeu SIM, como utiliza a foto? 

(    ) Fica só no celular             (    ) Envia para amigos    

(    ) Arquiva no computador   (    ) Revela    

(    ) Outros. Qual?................................................................................ 

 

6- Antes de efetuar uma compra, que tipo de pesquisa você realiza? (você pode marcar mais 
de uma alternativa). 

(    ) entre amigos   (    ) familiares   (    ) internet   (    ) publicidade 

(    ) não pesquisa nada 

 


