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RESUMO 

 

A tecnologia evoluiu de tal maneira que tornou a vida dos seres humanos prática e 
confortável. A todo o momento, produtos novos ou melhorados tomam conta de lojas, 
despertando o interesse do consumidor. Uma importante inovação são os televisores de LCD 
e Plasma, objetos cada vez mais cobiçados pelas pessoas. Esse estudo propõe entender como 
se desenvolveu o desejo de consumidores pelo produto. Para tanto, foi preciso analisar o papel 
da comunicação de marketing nesse processo e como os consumidores reagiram a isso. 
Através de entrevistas de profundidade com dois proprietários destes televisores e com um 
gerente varejista, observou-se que o desejo de consumidores pela TV aumentou à medida que 
se intensificou o uso das ferramentas do composto de marketing. A propaganda, promoção de 
vendas, relações públicas, publicidade, merchandising e venda pessoal, foram alguns dos 
elementos capazes de transformar o aparelho de televisão num objeto de decoração e status.  
 

Palavras-chave: Televisão. Comunicação. Comportamento do consumidor. Marketing. 
Estratégia. Publicidade e Propaganda. Consumo. 
 

 

ABSTRACT 

 

Technology has evolved in such a manner that it completely transformed the way human 
beings live – comfort and convenience have become standards. Every moment, consumers are 
lured by new and improved products. One of the new wonders of technology are the LCD and 
Plasma screens, which have quickly risen as the most desired items on consumers’ lists. This 
study tries to understand exactly how these two products have become such wanted items – 
for that, it was necessary to analyze the role of communication and marketing in this process 
and how consumers have reacted to it. Through in-depth interviews with two owners of this 
kind of technology and a retail manager, it was observed that the desire of consumers for 
these products have increased as the usage of marketing tools have intensified. Propaganda, 
advertising, public relations, merchandising and personal sales were the main elements 
responsible for transforming the television device into an object of status, mainly for its 
esthetic character. 
 

Keywords: Television. Communication. Consumer behavior. Marketing. Strategy. 
Advertising. Propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O processo de transformação na sociedade em virtude de novas tecnologias tem sido 

uma das colunas básicas do intenso ritmo da alteração das condições de vida do homem 

moderno. As mudanças ocorrem rapidamente, o conhecimento avança de forma jamais 

imaginada e a compreensão dos diversos processos que norteiam a sociedade são 

preocupações essenciais da ciência. Uma série de fatores agindo simultaneamente acaba por 

modelar o espaço em que os indivíduos estão inseridos, o que eles pensam, como eles agem, 

assim por diante, gerando uma reação em cadeia. 

O marketing, fazendo uso do mencionado, acompanha o mercado que evolui de forma 

dinâmica. Os consumidores preferem os produtos de melhor qualidade, desempenho e 

aspectos inovadores. Sendo assim, os profissionais de marketing devem esforçar-se para 

aprimorar seus produtos permanentemente. A inovação e a diversificação, crescentes nas 

últimas décadas, conforme Samara e Morsch (2001), decorrem da abundância de informações, 

do acelerado desenvolvimento tecnológico e das constantes transformações nos hábitos 

socioculturais da economia global. Com isso, o comportamento do consumidor vem sendo 

alterado de tal forma que, exigência, consciência e poder são os aspectos que o atual 

consumidor apresenta nas relações de consumo. 

Ainda seguindo essa linha, tem-se que a natureza evolucionária do ser humano, 

apoiada em profundas e rápidas transformações ocorridas no final do século passado, trouxe 

maiores desafios para as empresas contemporâneas: “inovar ou morrer”, tem profetizado o 

guru americano da administração Tom Peters apud Samara e Morsch (2001). 

Hoje, o consumidor se depara com inovações tecnológicas jamais previstas há tão 

pouco tempo e produtos melhorados a ponto de tornar suas vidas mais práticas e confortáveis. 

Porém, as pessoas não compram tudo aquilo que lhes é oferecido. Lançar um produto no 

mercado requer um estudo complexo de como o consumidor se comporta, sobre quais 

tendências de consumo podem ser aproveitadas com maior eficiência ou, ainda, quais 

tendências podem ser criadas. Isso porque é visível que a tecnologia avança na direção do 

suprimento das necessidades existentes, mas também na geração de novos anseios, antes não 

expressos. Com a oferta de produtos interessantes, repletos de funções paralelas, passa-se a 

acreditar que este ou aquele aparelho são indispensáveis para o estilo da vida moderna. 

Inserido neste contexto, está o lançamento recente dos televisores de liquid crystal 

display (LCD) e Plasma que estão invadindo residências, restaurantes, casas noturnas, dentre 
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outros, desde o início deste milênio. Esse meio de comunicação e entretenimento está 

colocando os aparelhos de televisão com tubos em extinção. Os televisores de cristal líquido 

projetam a imagem como a apresentação de slides com o direcionamento da luz através de um 

chip de silício que ajuda a ampliar a projeção. São aparelhos com espessura de 

aproximadamente duas polegadas e durabilidade da qualidade da imagem maior que os de 

plasma. Esse último, por sua vez, funciona iluminando milhares de pequenas lâmpadas 

fluorescentes contendo plasma (gás carregado eletricamente) para criar uma imagem. Podem 

ser encontrados no mercado com tamanho a partir de 42 polegadas. Já os televisores 

convencionais conhecidos como TV de tubo de raios catódicos (CRT) possuem duas placas, 

uma positiva e outra negativa. Quando a tensão entre essas duas placas é muito alta gera 

elétrons, e quando esses atingem a placa positiva a diferença de energia gera um feixe de luz 

que atravessa o tubo e para na parte de traz do vidro da televisão formando a imagem. São 

televisores bastante espessos, pesados e com qualidade de imagem e design inferiores aos 

seus sucessores. Por isso, estão perdendo espaço no mercado.  

O design que realça decorações e a qualidade/tamanho da imagem são aspectos que 

“fazem brilhar” os olhos de muitos indivíduos. Porém, essas propriedades por si só não são 

capazes de levar o televisor até o consumidor. É fundamental utilizar-se dos benefícios 

impostos pela comunicação mercadológica para que qualquer produto inovador, através de 

seus atributos e benefícios, desperte o desejo de compra nos consumidores. 

O marketing utilizado desde o lançamento da TV LCD/Plasma até hoje, certamente 

contribuiu para despertar o interesse pelo produto. As pessoas, por exemplo, ao passarem por 

vitrines de lojas de eletrodomésticos, provavelmente se depararão com grandes TVs LCD ou 

Plasma, por vezes adaptadas a um sistema de home theater, justamente para “fisgar” àqueles 

que se interessam pelo espetáculo causado pelo som e vídeo. 

Atualmente, é possível observar em muitas residências, até três aparelhos de televisão 

espalhados pelos cômodos, quando não, mais. Ainda assim, percebe-se que há espaço para os 

televisores LCD/Plasma. É instigante descobrir o que leva as pessoas a desembolsarem um 

capital significativo na compra desses objetos, já que, as TVs que possuem propiciam áudio e 

vídeo, funções básicas dos televisores.      

A resposta para esse questionamento compõe um dos desafios para o campo do 

comportamento do consumidor e deste estudo, ou seja, entender como ocorre o processo de 

decisão e compra por produtos inovadores (TV LCD/Plasma) e como os mesmos afloram 

desejos e necessidades nos indivíduos.   
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Portanto, em meio às commodities, avanços tecnológicos e às barreiras que os próprios 

consumidores levantam ao identificar um novo produto, chegou-se ao seguinte problema de 

pesquisa: Como foi lançado um produto tecnológico ao mercado consumidor, sob a ótica da 

comunicação mercadológica? 

Verificar o lançamento do produto, por meio da comunicação de marketing, é 

imprescindível para identificar como desenvolveu a ambição que consumidores possuíam 

pelos televisores LCD e Plasma. O objetivo principal deste trabalho é contemplado avaliando 

o comportamento de consumidores com relação a esse produto e compreendendo o progresso 

do desejo, dos mesmos, desde o lançamento dos televisores.    

O leitor irá encontrar, no decorrer da monografia, os seguintes capítulos: Marketing 

Proativo, Comunicação de Marketing, Comportamento do Consumidor e Metáforas Profundas 

como embasamento teórico para a pesquisa; Metodologia de Pesquisa, onde o leitor estará em 

sintonia com a investigação; Análise e Apresentação dos Dados, cujas informações obtidas 

são colocadas ao leitor; e Considerações Finais, onde há apontamento dos principais pontos 

encontrados.       
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 MARKETING PROATIVO 

 

 Sabe-se que a história do mercado, principalmente das empresas brasileiras, foi 

marcada por momentos distintos durante o decorrer do tempo. Leonardo Araújo e Rogério 

Gava, professores da Fundação Dom Cabral (2008), explicam que no início do século XX, é 

consagrado o foco no produto. Verificou-se, na época, uma demanda muito maior do que a 

oferta, fazendo com que as empresas se destinassem apenas a produzir, sem terem grandes 

preocupações com os consumidores. A década de 1950 é marcada pelo acentuado crescimento 

da concorrência e o foco era atender as necessidades e aos anseios dos clientes, consolidando 

assim, na década de 1960, a função do marketing e sua importância. Já no final dos anos 80, o 

foco no mercado emergiu como o novo paradigma até então. Outros componentes do cenário 

de negócios – concorrência, fornecedores, governo – são contemplados na formação 

estratégica das companhias.  

A partir do ano 2000, surge, conforme os professores já citados, uma corrente que 

prega, fundamentalmente, a capacidade de ação estratégica da empresa em guiar ou modelar o 

mercado, ao invés de apenas responder a suas demandas. É a orientação proativa para o 

mercado que, por seu caráter ativador e modelador, ganha importância vital na estratégia de 

marketing das empresas em tempos de mudanças freqüentes e em ambientes cada vez mais 

complexos e competitivos.  

Na esfera empresarial, dois tipos distintos de comportamento consolidam as atitudes 

proativas. Existem ações que buscam, segundo Araújo e Gava (2008), influenciar o ambiente 

e iniciar a mudança, cuja premissa aplica-se ao contexto da introdução das TVs LCD/Plasma 

no mercado, a ponto de influenciar o comportamento do consumidor e fazer com que esses 

“abram os olhos” para essa nova tecnologia. Existem também as ações de antecipação aos 

primeiros sintomas que se anunciam.  

Os professores explicam ainda que a proatividade de mercado pode ocorrer de três 

maneiras distintas, porém para que se possa compreender como ocorreu a introdução das TVs 

LCD/Plasma no mercado, é importante o entendimento de duas delas: 

 Proatividade de oferta: Busca criar a mudança ou antecipar a ação sobre mudanças 

anunciadas ou latentes, por meio de ações focadas em produtos, serviços e benefícios. Um 

tipo de inovação na oferta de uso pode ser exemplificado ao perceber-se que os televisores de 
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última geração estão tendo outras utilidades como, por exemplo, na decoração de casas 

noturnas, restaurantes e até mesmo butiques renomadas. Os entrevistados complementam 

afirmando que agir proativamente na oferta significa entender as preferências dos 

consumidores como variáveis dependentes do contexto em que se inserem. 

Proatividade de cliente: É o conjunto de modificações que podem ser promovidas no 

comportamento dos consumidores, com o objetivo que criar oportunidades ou ameaças 

potenciais. De fato, pode-se dizer que a comunicação mercadológica, ao fazer uso de suas 

ferramentas (propaganda, publicidade, merchandising, promoção de vendas, dentre outros), 

acabou influenciando os consumidores na formação das preferências pelo consumo dos 

televisores LCD e Plasma. Os autores citam que os consumidores podem ser “educados” pelas 

empresas, persuadidos a adotar as inovações lançadas; o aprendizado dos consumidores a 

partir de suas experiências de consumo é bastante influenciado pelas organizações.       

Entende-se então a proatividade de mercado como a habilidade de criar oportunidades 

ou de se antecipar àquelas (e as ameaças) que se manifestam no ambiente externo, 

compreendendo, ao mesmo tempo, a criação da mudança e a ação antecipada a leves indícios 

de alterações que se fazem perceber. 

Para tanto, utiliza-se a comunicação mercadológica por meio de suas ferramentas com 

o intuito de adequar o marketing a tendência proativa. 

       
 
2.2 COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

 

 A comunicação de marketing é um aspecto fundamental da missão geral de marketing 

de uma empresa, sendo um dos principais determinantes do sucesso. Percebe-se, conforme 

Shimp (2002) que o componente “comunicação” aumentou significativamente sua 

importância no mix de marketing na última década. Possivelmente o fato seja decorrente, 

principalmente do aumento na concorrência entre os produtos e da elevação na exigência dos 

consumidores. 

A comunicação de marketing utiliza-se de “quaisquer tipos de ferramentas de 

comunicação para informar a existência do produto e promover as vendas” (PINHO, 2001, p. 

35). As principais formas de comunicação de marketing envolvem, segundo Shimp (2002), 

propaganda, vendedores, placas de loja, displays em ponto de venda e vários outros 

instrumentos de comunicação que, coletivamente, constituem o componente do mix de 



12 
 

 
 

 

marketing chamado de promoção. De tal modo, conclui-se que a comunicação de marketing é 

a forma com que a empresa se relaciona com os clientes. 

Muitas empresas têm tratado os componentes do mix de marketing como práticas 

separadas, porém é um erro pensar dessa maneira. Para justificar essa afirmativa faz-se uso 

das palavras de Corrêa (2006), que descrevem a integração dos compostos utilizados na 

comunicação de marketing, como sendo fundamental para conhecer melhor o consumidor 

individual ou potencial, a fim de servir seus desejos e necessidades. 

A comunicação integrada de marketing, conforme Corrêa (2006), analisa o 

consumidor de “fora” para “dentro”, verificando o que ele está fazendo ou fez e, então, 

trabalha ao contrário para explicar o porquê deste comportamento. Dessa forma, a integração 

das comunicações de marketing proporciona criar programas de comunicação que reforcem o 

comportamento de compra do consumidor ou tente influenciar uma mudança no 

comportamento do cliente potencial no futuro.     

 Percebe-se assim, que o uso integrado dos compostos de comunicação de marketing é 

peça chave para que um produto inovador seja inserido no mercado, tendo em vista o poder de 

influenciar ou diretamente afetar os indivíduos. 

 É fundamental a compreensão de algumas ferramentas que compõe o composto 

mercadológico para que se possa entender como ocorre o processo de inserção de produtos 

inovadores no mercado. Dentre elas, destacam-se: propaganda, promoção de vendas, relações 

públicas, publicidade, merchandising e venda pessoal. 

 

 

2.2.1 Propaganda e Publicidade 

 

 O conceito de Pinho (2001) referente à propaganda se traduz na técnica de 

comunicação de natureza persuasiva, do mesmo modo que a publicidade, a propaganda se 

difere no propósito básico de influenciar o comportamento das pessoas por meio da criação, 

mudança, ou reforço de imagens e atitudes mentais, estando presente em todos os setores da 

vida moderna.       

Segundo Sant’Anna (1998), a propaganda é definida como a propagação de princípios 

e teorias. A propaganda, com suas técnicas aprimoradas de persuasão, pode induzir as grandes 

massas consumidoras a aceitar os novos produtos, saídos das fábricas, mesmo que não 
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correspondessem à satisfação de suas necessidades básicas: comer, vestir, morar, tratar da 

saúde.    

A propaganda é valorizada, menciona Shimp (2002), porque desempenha uma 

variedade de funções fundamentais para as empresas comerciais e outras organizações 

quando: informa, persuade, causa lembrança, agrega valor e auxilia outros esforços da 

empresa. 

Dentre as propriedades mencionadas, as que mais se destacam no sentido de promover 

um produto inovador são, segundo Shimp (2002): informar, por educar os consumidores sobre 

as características e benefícios dos produtos; persuadir, por convencer os clientes a testar os 

produtos e serviços anunciados; e agregar valor as ofertas por meio de três formas básicas: 

inovação, melhoria da qualidade ou alteração das percepções do consumidor, todas 

completamente interdependentes.  

Já publicidade, conforme Pinho (2001), é a disciplina do composto de promoção cuja 

força decorre de sua ampla capacidade persuasiva e de sua eficaz contribuição aos esforços 

para mudar hábitos, restaurar uma economia, criar imagem, promover o consumo, vender 

produtos e informar os consumidores.  

 

A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga com finalidade 
precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas 
para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. A publicidade 
serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade e 
volume maiores que os obtidos através de quaisquer outros meios (SANT’ANNA, 
1998, p.76). 
 

 A publicidade é uma das maiores forças da atualidade, pois é a grande energia que 

impulsiona o desenvolvimento industrial, crescimento do comércio e, dentre outros, difunde o 

novo. Dessa forma os televisores de LCD e Plasma, para serem lançados no mercado, 

necessitam da publicidade.  

 

 

2.2.2 Promoção de Vendas 

 

 A promoção de vendas “consiste em todas as atividades de marketing que tentam 

estimular uma ação rápida do comprador ou a venda imediata de um produto” (SHIMP, 2002, 

p.32).  A promoção de vendas pode ser dirigida para o comércio incluindo a orientação de 

vários tipos de concessões para estimular a resposta de atacadistas e varejistas e guiadas para 
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o consumidor envolvendo o uso de cupons, prêmios, amostras grátis, concursos, descontos e 

outras modalidades (SHIMP, 2002). 

  Em contraste com a propaganda, quase sempre orientada para o longo prazo e mais 

apropriada para melhorar as atitudes do comprador e aumentar o valor da marca, a promoção 

volta-se para o curto prazo, sendo capaz de influenciar o comportamento e não apenas atitudes 

e intenções. A promoção tem o poder de influenciar o comportamento porque oferece ao 

comprador um valor superior em curto prazo. Por exemplo, ao adquirir um televisor LCD ou 

Plasma de determinada marca, o consumidor leva de presente um aparelho de DVD da mesma 

marca (SHIMP, 2002). 

 Todos os três grupos envolvido no processo de compra – equipe de vendas, varejistas 

e consumidores – são alvos dos esforços promocionais de vendas, conforme citação abaixo.  

 

 

As promoções de vendas orientadas para o comércio e para o consumidor também 
dão aos vendedores as ferramentas necessárias para vender agressiva e 
entusiasticamente para os compradores atacadistas e varejistas e para estimular a 
equipe de vendas de varejo a dedicar mais esforço a venda da marca do fabricante 
(SHIMP, 2002, p.405). 

 

 Com isso, duas metáforas físicas – empurrar e puxar – são usadas por Shimp para 

caracterizar as atividades promocionais usadas pelos fabricantes para estimular os membros 

do canal (o comércio) a manusear produtos.  

 Segundo Shimp (2002), empurrar significa impulsionar para frente esforços nos quais 

um fabricante dirige a venda pessoal, propaganda comercial e promoção de vendas na direção 

de atacadistas e varejistas, ao passo que puxar implica em movimento para trás, dos 

consumidores para os varejistas. Esse “puxão” é o resultado de propaganda e esforços de 

promoção bem-sucedidos do fabricante ou varejista, visando o consumidor. Ambos os 

esforços ocorrem simultaneamente envolvendo uma combinação de forças: exercendo 

empurrão para o comércio e criando puxão dos consumidores, sendo que a questão não é qual 

estratégia utilizar, mas sim qual estratégia enfatizar. 

 Dentre as possibilidades que as promoções de vendas oferecem para que uma TV 

LCD/Plasma desperte o desejo de compra dos consumidores, destacam-se duas forças: 

• Estimular o entusiasmo da equipe de vendas por um produto novo, 

melhorado ou maduro, conforme Shimp (2002) tende a apagar períodos em que o trabalho 

pode tornar-se tedioso, monótono e não-compensador. Porém, ao trabalhar um lançamento 
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inovador de aparelhos de televisão, os vendedores reacendem o entusiasmo tornando o 

trabalho mais fácil e mais agradável se comparado às vendas dos antigos televisores de tubo 

que possuíam certas limitações tecnológicas e de design. 

• Outra vantagem da promoção de vendas, segundo Shimp (2002) é facilitar o 

lançamento de novos produtos para o comércio, visto que muitos varejistas se recusam a 

trabalhar com novos produtos e novas marcas, a não ser que recebam uma compensação extra. 

Isso pode ocorrer no momento em que uma marca de TV LCD/Plasma, cujas vendas se 

concentram num determinado local, penetre em novos mercados onde o consumidor 

desconhece tal marca. Inicialmente pode haver receio dos comerciantes em vender essa 

marca. 

 Na visão de Cobra apud Pinho (2001), a promoção de vendas contribui para estimular 

o consumidor a comprar uma TV LCD/Plasma das seguintes maneiras: 

• Estimula e aumenta o tráfego no ponto de venda; 

• Incentiva o consumidor a comprar; 

• Estimula a tendência de demonstrar o produto; 

• Aumenta a atração pelo produto gerada pela propaganda; 

• Facilita a introdução de produtos novos ou novos usos do produto; 

Uma maneira de estimular o desejo dos consumidores por aparelhos de TV 

LCD/Plasma, através de promoção de vendas, se dá pela exposição dos televisores em feiras. 

As feiras são importantes, explica Shimp (2002), pois são um local excelente para o 

lançamento de produtos novos ou modificados, sendo um fórum temporário para vendedores 

de uma categoria de produtos exibir e demonstrar suas mercadorias para atuais e potenciais 

compradores. Os produtos podem ser demonstrados e as perguntas dos clientes podem ser 

respondidas no momento em que eles estão solicitando informações.    

De forma geral, comenta Pinho (2001), a promoção de vendas pode integrar-se e 

combinar-se com toda e qualquer atividade de comunicação mercadológica, propiciando esse 

uso combinado uma estimável sinergia de resultados.   
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2.2.3 Relações públicas 

 

 Relações públicas, ou RP, “constituem uma atividade organizacional voltada para a 

promoção de boa vontade entre uma empresa e seus vários públicos” (SHIMP, 2002, p.480).  

  A atividade de RP, conforme Shimp (2002) dirige-se aos vários componentes 

corporativos, incluindo empregados, fornecedores, acionistas, governo, o público, sindicato, 

grupos de ação de cidadania e consumidores. 

 Contudo, existem as relações públicas que envolvem a interação de uma organização 

com os consumidores. As RPM (relações públicas aplicadas ao marketing) podem ser 

proativas ou reativas. As RPM proativas “são ditadas pelos objetivos de marketing de uma 

empresa. São muito mais ofensivas do que defensivas e são mais voltadas para a busca de 

oportunidades do que para a solução de problemas” (SHIMP, 2002, p.480), enquanto as RPM 

reativas “descrevem a ação das relações públicas em resposta às influências externas. Elas 

existem como resultado de pressões externas e desafios trazidos por iniciativa da 

concorrência, mudanças nas atitudes do consumidor e novas políticas governamentais” 

(SHIMP, 2002, p.480). 

 Para fins de compreensão de como a TV LCD/Plasma atraiu os consumidores, é 

conveniente enfocar as RPMs proativas. O principal papel das RPMs proativas, explica Shimp 

(2002), se dá no momento em que um produto é lançado ou revisado. As RPMs proativas 

integram-se a outras ferramentas de CIM (comunicação integrada de marketing) para dar 

maior exposição, novidade e credibilidade a um produto. É principalmente na credibilidade 

que se deposita muito da eficácia dessa divisão da RP, já que as alegações da propaganda e 

venda pessoal são algumas vezes suspeitas, sabendo que elas têm o interesse de persuadir, 

diferente de anúncios de produto através do editorial de uma revista ou de uma rede de 

televisão que têm mais credibilidade.  

 A publicidade é a principal ferramenta das RPMs proativas, tendo como objetivo 

aumentar o valor de uma marca facilitando e melhorando-a através de associações fortes e 

favoráveis feitos pelos consumidores (SHIMP, 2002). 

 As empresas, conforme Shimp (2002) conseguem publicidade utilizando várias formas 

de comunicados, entrevistas coletivas e outros tipos de difusão de informação. São enviados 

comunicados referentes a novos produtos, modificações em produtos antigos e outros tópicos 

importantes aos editores de jornais, revistas e outras mídias. Logo que a TV LCD surgiu no 

mercado, matérias em revistas, jornais, internet, TV, dentre outras, informaram ao público as 
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principais características destes novos televisores. Fotografias, teipes e filmes são úteis para 

ilustrar produtos novos ou melhorados. Contudo, nesse caso a publicidade em RP foi usada 

para divulgar uma categoria de produto e não marcas em específico. 

Uma das formas de publicidade nas RPMs que merece destaque pelo auxílio na 

alavancada nas vendas de televisores de última geração são os comunicados sobre produtos. 

 

Os comunicados sobre produtos anunciam novos produtos, fornecem informações 
relevantes sobre suas características e benefícios e informam os leitores/ouvintes 
interessados sobre como obter informações adicionais. Um comunicado sobre 
produto é normalmente veiculado nas redes de televisão ou publicado na seção sobre 
produtos de revistas comerciais e publicações empresariais ou na seção comercial ou 
de novidades para o consumidor em revistas de consumo (SHIMP, 2002, p.480). 

         

 Com base nas explicações referentes à propaganda, promoção de vendas e relações 

públicas, tem-se o quadro 1 mostrando diferenças e pontos em comum entre as ferramentas de 

comunicação mercadológica.  

 

 

CARACTERÍSTICAS PROPAGANDA PROMOÇÃO DE 
VENDAS 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

OBJETIVOS 
Formação de imagem 

Motivação à compra 

Aumentar vendas 

Gerar tráfego 
Formação de imagem 

PÚBLICO-ALVO Consumidor 

Consumidor 

Canal de distribuição 

Equipe de vendas 

Consumidor final 

Intermediários 

Fornecedores 

Governo 

DURAÇÃO Por períodos Um só período Contínua 

RETORNO ESPERADO Médio prazo Curto prazo Longo prazo 

AVALIAÇÃO Possível Possível Difícil 

Quadro 1. Características básicas e compatíveis entre propaganda, promoção de vendas e relações públicas 

Fonte: Corrêa, 2006, p.227. 

 

 O autor não contempla a publicidade nessa comparação, pois está situada em outro 

contexto, contudo possui semelhança com a propaganda. 
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2.2.5 Merchandising 

 

 O merchandising é considerado uma ferramenta de marketing responsável por 

apresentar e destacar o produto na loja.   

 

O merchandising é uma atividade multifacetada que vem despontando como solução 
estratégica para inúmeros problemas surgidos no mix de marketing. Além de 
auxiliar o ajustamento dos produtos e marcas ao mercado, o merchandising destaca-
se por garantir uma maior proximidade com o público e por sua capacidade própria 
de interagir mais diretamente com o consumidor (PINHO, 2001, p.69). 

 

Na perspectiva de Blessa (2007), merchandising consiste na técnica, ação ou material 

promocional utilizado no ponto-de-venda que proporcione informação e melhor visibilidade a 

produtos, marcas ou serviços com a finalidade de motivar e influenciar as decisões de compra 

dos consumidores. Sendo assim, o merchandising possui importância destacada no composto 

de comunicação de marketing, pois tem a capacidade de afetar diretamente o comportamento 

do consumidor no momento da decisão de compra. 

 Ao se deparar com um aparelho de TV LCD/Plasma no ponto-de-venda, o consumidor 

será influenciado pelo merchandising planejado conforme os objetivos impostos pelo 

fabricante. O merchandising, com isso, desempenhará alguns papéis importantes no processo 

de provocar desejos no consumidor para que ele adquira o aparelho de TV, ou seja, atrairá a 

atenção do consumidor, apresentando o produto de forma mais atraente (ex.: acoplado a home 

theater). A posição desse produto na vitrine e no interior da loja, o modo com que o produto é 

exposto, a forma com que o preço é exposto, dentre outros, são detalhes que podem 

influenciar a escolha pelo produto na loja. A exposição desses televisores em novelas, por 

exemplo, também contribuem para aflorar o desejo no consumidor pela TV. 

 

         

2.2.6 Venda Pessoal 

 

Shimp (2002), explica que venda pessoal é uma forma de comunicação em que o 

vendedor informa, instrui e convence potenciais clientes a comprar os produtos ou serviço da 

empresa/loja, tratando-se assim, de uma comunicação pessoa a pessoa. 

Da mesma forma, a venda pessoal, na visão de Pinho (2001), é um verdadeiro elo que 

liga a empresa aos clientes, sendo o vendedor o principal representante da companhia no 
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cliente e ainda constitui uma extraordinária fonte ao trazer para a sua empresa informações 

sobre os clientes, os concorrentes e o mercado. 

As tarefas da venda pessoal variam de empresa para empresa, relata Pinho (2001). 

Embora geralmente se considere que os vendedores coletam e trazem para a companhia os 

pedidos solicitados por compradores que anseiam adquirir o produto. Acontece que nos dias 

de hoje os vendedores fazem mais do que cumprir suas cotas de vendas, tornando as 

perspectivas da venda pessoal ultrapassadas hoje em dia. 

Independentemente da atividade específica de venda, os vendedores exercem uma ou 

mais das seguintes tarefas: prospecção, definição de alvo, comunicação, venda, serviço, coleta 

de informações e alocação de produtos. Essas tarefas proporcionam direção e propósito ao 

trabalho dos vendedores, além de auxiliar a constituir critérios pelos quais a atuação dos 

membros das equipes de vendas possa ser avaliada (PINHO, 2001). 

A venda pessoal pode ter propósitos de natureza quantitativa e qualitativa. Pinho 

(2001) menciona que os objetivos quantitativos dizem respeito aos resultados em vendas, 

como atingir um específico volume de vendas ou conquistar e manter uma fatia específica do 

mercado. A venda pessoal não é realizada somente com o propósito de vender, então se tem 

os objetivos qualitativos que, no lançamento de produtos como os televisores LCD/Plasma, 

por exemplo, a linha Time Machine da LG, possibilitam criar o conhecimento do produto e 

despertar o interesse do consumidor em adquirir o aparelho que conta com o diferencial de 

que a programação possa ser armazenada em HD interno para que o usuário assista 

posteriormente a seus programas favoritos. 

 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Entender como se comportam os indivíduos enquanto consumidores é tarefa que 

psicólogos, analistas de consumo, publicitários, economistas, sociólogos e antropólogos 

tentam descobrir. Contudo, não se sabe ao certo como age o consumidor, pois o mesmo se 

comporta como um iceberg, “ele se movimenta no mercado e todos podem visualizá-los, 

como a ponta de um iceberg, mas suas reais intenções, motivações e atitudes permanecem 

ocultas” (SAMARA; MORSCH, 2005 p.04). 

 Uma série de fatores contribui para que um indivíduo constitua sua personalidade de 

consumo. Existem fatores psicológicos e fatores socioculturais que determinam uma 
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considerável quantia de aspectos capazes de montar essa “personalidade”. A seguir 

encontram-se os passos que o consumidor percorre desde o reconhecimento de necessidade de 

adquirir o produto até a efetuação da compra, além da explicação de quais são as forças e 

como elas interferem no comportamento do consumidor.    

 

 

2.3.1 Fatores individuais 

 

Segundo Sâmara e Morsch (2005) deve-se entender que a decisão de compra do 

consumidor não é tomada simplesmente em virtude de processo casual e desorganizado. É 

preciso percebê-la como um processo lógico e com estrutura. 

 

Uma vez que o consumidor é influenciado por um conjunto de múltiplos fatores 
(culturais, sociais, psicológicos e pessoais), sua decisão de compra se desenvolve 
por meio de um processo complexo que envolve diversas etapas seqüenciais e 
integradas, afetando sua percepção e sua escolha em relação à relevância e à 
adequação dos produtos (SAMARA; MORSCH, 2005, p.22). 
 

Sendo assim, o processo de decisão de compra envolve quatro etapas apontadas por 

Solomon (2002): 1) reconhecimento do problema; 2) busca de informações; 3) avaliação das 

alternativas; 4) escolha do produto. 

Para melhor entender o comportamento de compra do consumidor, profissionais de 

mercado recorrem a conceitos oriundos das Ciências Sociais, como Sociologia, Psicologia e 

Antropologia. A difusão do consumo é fator-chave desse aspecto mencionado por Sâmara e 

Morsch (2005). 

  Os passos na tomada de decisão devem ser cuidadosamente estudados “para entender 

como a informação é obtida, como as crenças são formadas e quais critérios de escolha do 

produto são especificados pelos consumidores” (SOLOMON, 2002, p.210). Com isso, a 

criação dos produtos e estratégias promocionais, pode ser desenvolvida para adequar atributos 

e informações com maior possibilidade de serem desejadas de forma mais eficazes pelos 

consumidores. 
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2.3.2.1 Reconhecimento do Problema  

 

O reconhecimento de uma necessidade dá início ao processo de decisão de compra do 

consumidor, ou seja, “o consumidor sente a diferença entre seu estado atual e algum estado 

desejado” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.27). 

O reconhecimento do problema, isto é, a detecção de uma necessidade, pode ocorrer 

de diversas maneiras conforme a identificação de cada autor. Sâmara e Morsch (2005) 

apontam estímulos internos e externos como fatores determinantes de reconhecimento, ao 

passo que, o primeiro ocorre quando há a percepção de desconforto, podendo ser físico ou 

psicológico. Já o segundo, é despertado por sugestões do mercado que acabam levando o 

consumidor a conscientizar-se do problema. 

Existe também, conforme Sâmara e Morsch (2005), outra forma de identificar o 

reconhecimento do problema. São três tipos de necessidades a serem consideradas. A 

necessidade de reposição, em que o consumidor sente pouco desconforto em relação à 

decisão de compra levando menos tempo para tal. Geralmente a situação compreende itens de 

baixo custo e comprados freqüentemente. Uma exigência mais importante e específica aplica-

se em necessidade funcional, resultando numa progressão que exige mais tempo e dedicação. 

O desafio para profissionais do marketing encontra-se na necessidade emocional. 

Dependendo do indivíduo, uma gama de produtos pode produzir satisfação emocional que 

podem satisfazer necessidade de status, prestígio, conquista e especialidades caras. Como 

exemplo, percebe-se que “aparelhos de DVD e televisores de tela grande inserem-se nos 

diversos produtos oferecidos a consumidores que desejam ter prestígio e a emoção do ‘cinema 

em casa’” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.28). 

Na visão de Solomon (2002), uma pessoa pode ter mudanças em seu estado real ou 

ideal. Isso ocorre, por exemplo, quando um indivíduo fica sem gasolina na estrada, tendo 

assim, seu estado real movido para baixo (reconhecimento da necessidade) e se essa mesma 

pessoa, possuindo um aparelho de TV modesto, visita um amigo que possua uma TV LCD ou 

de Plasma com altíssima resolução, ocorrerá elevação do seu estado ideal (reconhecimento da 

oportunidade). No caso da TV, percebe-se então que o estado ideal em termos de qualidade de 

recepção do televisor foi alterado.  

Sabendo o estado de necessidade que o consumidor está envolvido no momento da 

compra, profissionais do mercado podem adequar o design, o preço ou a estratégia 
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promocional do produto para que os desejos dos clientes potenciais possam ser atendidos 

(SAMARA; MORSCH, 2005).       

 Inserido neste contexto, a consultora americana Faith Popcorn, especialista de 

tendências culturais, identifica dezesseis tendências que estão afetando a economia, sendo que 

uma merece destaque. Percebe-se nos indivíduos o desejo de oferecer a si mesmo posses e 

experiências, o que se caracteriza por Egonomia (SAMARA E MORSCH, 2005). As demais 

são: 

• Retorno às origens: a tendência de utilizar práticas antigas, como meditação e 

aromaterapia, como âncoras ou suporte para os estilos da vida modernos. 

• Viver:  o desejo de viver mais e desfrutar mais a vida. Vegetarianismo, medicina 

alternativa, ioga e outras práticas para uma vida melhor e mais longa integram essa tendência. 

• Mudança de vida: o desejo de seguir um estilo de vida mais simples e menos agitado, 

como no caso de um executivo que abre mão de um emprego na cidade grande por uma vida 

mais tranqüila no interior. 

• Formação de clãs: a crescente necessidade de se associar e pertencer a grupos para 

enfrentar um mundo cada vez mais caótico. 

• Encasulamento: o impulso de proteção quando o que acontece lá fora é muito 

assustador. As pessoas estão transformando suas casas em ninhos: recordando os ambientes, 

assistindo a programas de TV e a filmes em vídeo, comprando por catálogos ou via internet e 

utilizando secretárias eletrônicas para filmar o mundo exterior. 

• Volta ao passado: a tendência das pessoas agirem e se sentirem como se fossem mais 

jovens que sua idade cronológica. 

• Aventura da fantasia: a necessidade de encontrar válvulas de escape emocionais para 

compreender as rotinas diárias, como ir a safáris e gostar de comidas exóticas. 

• FemininaMente: o reconhecimento de que homens e mulheres agem e pensam de 

maneira diferente. 

• Queda de ícones: a idéia de que “se é grande, é ruim”, estimulando formas de pensar, 

agir e parecer menor. 

• Emancipação: a emancipação dos homens de seus papéis masculinos estereotipados, 

como o tipo machão, distante e forte. 

• 99 vidas: a tentativa de aliviar as pressões do tempo, fazendo muitas coisas de uma só 

vez, como falar ao telefone enquanto se navega na internet. 
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• Revanche do prazer: a busca clara e assumida do prazer em oposição ao autocontrole 

e à privação, como pessoas que, cansadas da onda de saúde do início dos anos 90, voltam a 

comer carnes vermelhas, gorduras e açúcares. 

• SOS – Salve o social: o desejo de tornar a sociedade mais responsável em relação à 

educação, à ética e ao meio ambiente. 

• Pequenas indulgências: uma inclinação para se satisfazer com pequenos exageros e 

fim de obter um estímulo emocional ocasional, como um consumidor que pode comer com 

moderação toda semana para se esbaldar com um pote inteiro de sorvete no fim de semana. 

• Consumidor vigilante: a intolerância para com produtos de baixa qualidade e 

serviços inadequados. Os consumidores vigilantes querem que as empresas sejam mais 

conscientes e sensíveis. Por isso, reagem, boicotam, escrevem cartas e compram “produtos 

verdes”.              

 

 

2.3.3 Busca de Informações 

 

Dependendo das necessidades de consumo, as decisões poderão variar quanto à 

complexidade. “As decisões de compra podem ser mais ou menos complexas, envolvendo a 

necessidade de maior ou menor quantidade de informações e de maior ou menor 

envolvimento por parte do consumidor nas questões relativas ao processo de decisão de 

compra” (SAMARA E MORSCH, 2005, p.23). Com isso, adquirir um automóvel (compra 

complexa) resulta em maior envolvimento e risco se comparado a uma compra habitual, como 

a de uma pasta de dente, por exemplo. 

Para melhor entender a respeito dos dois fatores subjacentes fundamentais à decisão de 

compra, tem-se que “a busca de informação refere-se à quantidade de tempo e de energia que 

um indivíduo dedica ao processo de coleta de dados antes de tornar uma decisão” (SAMARA; 

MORSCH, 2005, p.23) ou ainda, “é o processo pelo qual o consumidor investiga seu 

ambiente à procura de dados adequados para tomar uma decisão razoável (SOLOMON, 2002, 

p.212). “O envolvimento é o grau de preocupação e cuidado que o consumidor emprega na 

decisão de compra” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.24). Os dois fatores dependem da 

natureza do produto considerado e da orientação do indivíduo para o consumo. 

Nas palavras de Solomon (2002), torna-se importante uma descrição referente à 

criação de um desejo no consumidor, podendo ser aplicado para influenciar a compra de uma 
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TV LCD ou de Plasma, por exemplo. Isso ocorre quando o indivíduo recebe informações de 

forma passiva. Mesmo que o produto não seja interessante para uma pessoa neste exato 

momento, a exposição à propaganda, embalagens e atividades de promoção de vendas, pode 

resultar em aprendizagem incidental, diferente da aprendizagem direta, que o indivíduo 

buscou no passado informações relevantes ou experimentou algumas alternativas.      

 

 

2.3.4 Avaliação das Alternativas de Produto 

 

Depois de detectadas as necessidades, o consumidor avalia as alternativas existentes 

de produto, tanto de bens, como de serviço, que são expostos de forma abundante pela 

moderna sociedade de consumo. Semenik e Bomossy apud Samara e Morsch (2005) nos 

mostram, de acordo com os tipos de satisfação encontrados pelos consumidores, três critérios 

gerais de avaliação das alternativas de produto: características gerais do produto, satisfação 

emocional percebida em cada produto e benefícios que podem resultar de sua posse e uso.   

Em relação às características funcionais do produto, Samara e Morsch (2005), 

explicam que o consumidor tem a possibilidade de avaliar fatores como preço, características 

exclusivas, características de desempenho e garantias oferecidas com o produto. Aspectos 

econômicos e ‘racionais’ da compra costumam estar ligados a essa avaliação. Já a satisfação 

emocional, está relacionada com a maneira com que o fabricante retrata seu produto e o 

interliga com uma imagem. A percepção e avaliação do produto podem acontecer, por 

exemplo, por meio do potencial de oferta de prestígio do produto. Por último, a avaliação 

pode ser realizada com base em benefícios de uso e posse, ocorrendo principalmente quando o 

consumidor não dispõe de tempo numa avaliação rigorosa ou não é capaz de avaliar as 

características funcionais. 

  

Em nosso exemplo do consumidor que deseja comprar um home theater, os três 
critérios referidos poderão ser úteis em sua avaliação (especificamente da TV de tela 
grande), auxiliando-o da seguinte maneira: as características funcionais, que afetam 
avaliações como tamanho da tela, tecnologia utilizada, preço, qualidade de imagem 
– definição, luminosidade e brilho e design; a satisfação emocional, que avalia o 
prazer da diversão em casa, e os benefícios de uso e posse, que relacionam o custo 
de investimento com os benefícios obtidos, sobretudo a comodidade e o conforto 
resultantes de poder assistir a filmes em casa, sem precisar enfrentar possíveis filas 
no cinema (SAMARA E MORSCH, 2005, p. 32-33). 
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Dessa forma, os comunicadores que encontrarem uma maneira de explorar bem esses 

critérios, provavelmente obterão sucesso na aceitação de grande parte do público-alvo.  

 

 

2.3.5 Decisão das Alternativas de Compra 

 

Sucedendo a avaliação das alternativas de produto, ocorre a decisão das alternativas de 

onde será efetuada a compra do produto. 

A grande maioria dos gastos de consumo ocorre nos pontos-de-venda de varejo e os 

consumidores geralmente recorrem a uma visita à loja como e oportunidade final para obter 

informações e avaliar o produto. Especialmente para itens de custo mais alto e de produtos de 

pesquisa de compra, a experiência de loja pode ser decisiva (SAMARA; MORSCH, 2005, 

p.34). 

Muitos produtos são comprados a partir de julgamento e avaliação no ponto-de-venda 

fazendo com que o consumidor vá até a loja. Com isso, vendedores de loja exercem papel 

importante como fonte informação e aconselhamento. (SAMARA; MORSCH, 2005). 

 

 

2.2.6 Escolha do produto 

 

 Após as opções relevantes de uma categoria terem sido reunidas e avaliadas, uma 

escolha deve ser feita entre elas. As regras para decisão que orientam a escolha, relata 

Solomon (2002), podem variar de estratégias bastante simples e instantâneas até processos 

complexos que exigem muita atenção e processamento cognitivo. A escolha “pode ser 

influenciada pela integração de informações de fontes como experiência anterior com o 

produto ou um assemelhado, informações presentes no momento da compra e crenças criadas 

na propaganda sobre as marcas” (SOLOMON, 2002, p.220). 

 Solomon (2002) afirma que os critérios de avaliação são as dimensões empregadas 

para avaliar os méritos de opções concorrentes. Ao comparar alternativas de produtos, o 

indivíduo pode escolher entre qualquer número de critérios, variando das características 

funcionais (“Este aparelho de TV tem entrada USB?”) até as experienciais (“A TV possibilita 

gravar o programa favorito em HD para a pessoa assistir posteriormente?”). 
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 O julgamento sobre quais atributos usar é decorrente da aprendizagem de 

procedimento, em que o consumidor submete-se a um conjunto de passos cognitivos antes de 

fazer uma escolha. Esses passos compreendem identificar atributos importantes, lembrar se as 

marcas concorrentes diferem nesses atributos, etc (SOLOMON, 2002).    

 

              

2.3.2 Influências Socioculturais 

 

Diante das variáveis que afetam o consumidor no processo de tomada de decisão, 

independentemente de suas características pessoais e psicológicas, tem-se as forças imposta 

pela cultura e pela sociedade onde o indivíduo está inserido. 

A decisão não é tomada de forma isolada pelo consumidor. Segundo Samara e Morsch 

(2005) os consumidores respondem com freqüência a um conjunto de influências externas e 

interpessoais, fazendo com que bens e produtos sejam escolhidos por acreditarem que 

atenderão às expectativas e imagens favoráveis aos outros. O ser humano está em contato a 

todo o momento com outras pessoas, sofrendo suas influências sociais, sendo afetados por 

valores e culturas inerentes a esses grupos. 

As influências sociais que exercem o mais amplo e profundo impacto no 

comportamento do consumidor, auxiliando no desvendamento das verdadeiras razões que o 

levam a agir de determinada forma, podem ser segmentadas em: cultura, subcultura, classe 

social, grupos de referência, família e papéis desempenhados pelo homem ou pela mulher 

(Samara e Morsch, 2005). 

A cultura permeia a vida diária. Samara e Morsch (2005) explicam que suas 

influências têm efeitos inevitáveis sobre os indivíduos no momento de satisfazer suas 

necessidades e seus desejos de consumo. “A comunicação e o idioma, o vestuário e a 

aparência, a culinária e os hábitos alimentares, os rituais, as crenças e as normas, os hábitos de 

trabalho, os relacionamentos e os processos de aprendizagem – tudo depende da cultura” 

(SAMARA; MORSCH, 2005, p.56). 

Subculturas são encontradas com facilidade em sociedades complexas e heterogêneas. 

“São grupos, dentro de uma cultura, que exibem padrões de comportamento característicos o 

bastante para distingui-los de outros, dentro da mesma cultura” (SAMARA; MORSCH, 2005, 

p.62). Samara e Morsch (2005) ainda completam dizendo que a escolha por alimentos, roupas, 
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atividades de lazer, entre outras, sofrerá influência da cultura, valores e subcultura percebidos 

no ambiente onde se encontra o indivíduo. 

O consumidor sofre influência de outro importante e amplo fator. O comportamento 

de compra das pessoas é fortemente influenciado pela classe social à qual elas pertencem. As 

classes sociais, segundo Samara e Morsch (2005) são identificadas usando os seguintes 

fatores: escolaridade, ocupação, área em que reside, tipo de residência e fonte de riqueza.  

Com maior poder aquisitivo, “as classes mais altas valorizam a imagem que podem 

passar com a posse dos produtos. São valorizados os produtos que transmitem prestígio ou 

status ou que indicam a classe social” (SEMENIK E BAMOSSY apud SAMARA; 

MORSCH, 2005)  

Sendo assim, pessoas situadas nas classes privilegiadas da sociedade, destacam-se 

como principais consumidores de TVs LCD/Plasma, já que esse segmento de produto tem 

como importante característica ser produto de prestígio, além de complementar os lares como 

objeto de decoração, visto que, esse último aspecto também é identificado no comportamento 

de consumo dessa pequena parcela da população. 

Outro significativo atuante no comportamento do consumidor são os grupos de 

referência. Esses grupos exercem forte pressão persuasiva e influência sobre o 

comportamento do indivíduo que dele faz parte. Como definição, “é o grupo com o qual o 

indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação – ou referência – para formação 

geral ou específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado 

padrão” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.71). 

De todos os grupos de referência, a família é o mais influente, servindo como um filtro 

para os valores e as normas de todo ambiente social – cultura, classe social e outros grupos de 

referência (SHETH, MITTAL E NEWMAN apud SAMARA E MORSCH, 2005).       

 

O estilo de vida da família também influencia o comportamento de seus membros. 
Aspectos como educação, lazer, experiências e objetivos particulares ou comuns 
determinam os hábitos familiares, como leitura, assistir a televisão ou jantares fora 
de casa. Pesquisadores nos Estados Unidos identificaram que a “união da família” 
que antes significava fazer as coisas juntos, hoje em dia significa ficar no mesmo 
domicilio fazendo suas próprias coisas (SAMARA; MORSCH, 2005).       

 

A pesquisa norte americana citada anteriormente revela que uma das razões pela qual 

as famílias estão ficando mais em casa deve-se ao fato de o televisor estar ficando cada vez 

melhor. Em números, isso corresponde a 10,2%. 
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Curiosamente, em contrapartida, conforme Samara e Morsch (2005), torna-se evidente 

as mudanças ocorridas nos papéis dos homens e das mulheres. Tal fato deve-se, em parte, as 

transformações no âmbito da família e nas atitudes em relação ao papel da mulher na 

sociedade. A impressionante reestruturação do homem e da mulher quanto aos seus 

tradicionais papéis na família vem impingindo a necessidade e o desejo de produtos e serviços 

apropriados ou diferentes. Tanto homens como mulheres, na era contemporânea, devido à 

carga horária do trabalho, estão desfrutando de pouco tempo para tarefas caseiras, como ver 

TV. Fato esse, fez com que a LG criasse um diferencial para suas TVs de Plasma e LCD, a 

possibilidade das pessoas gravarem programas preferidos para verem em momentos 

apropriados. A nova linha de TVs é conhecida como Time Machine. 

 

 

2.3.2.1 Valores 

 

A cultura de uma sociedade tem nos seus valores o componente mais forte. A 

definição desse termo pode ser descrita como sendo “as crenças partilhadas ou as normas de 

grupo internalizadas pelos indivíduos, eventualmente com algumas modificações” 

(SAMARA; MORSCH, 2005, p.61). 

Devido a mudanças sofridas na sociedade e na cultura, principalmente pela 

globalização, avanços tecnológicos e a interdependência global, os valores culturais vêm 

evoluindo com significância nesses últimos anos. Fato que deu origem a um novo termo 

denominado de “valores culturais emergentes”, explica Sâmara e Morsch (2005). Esses 

valores resultam na mudança da orientação de vida da população, motivo para uma 

importante relevância por parte do marketing, já que o comportamento do mercado está sendo 

alterado com tais transformações (Samara e Morsch, 2005). 

Dentre os critérios de consumo que estão surgindo como resultado dessa mudança de 

valores culturais, Samara e Morsch, (2005), citam a visão mais conservadora da vida, menos 

desejo de esbanjar e a qualidade como fator primordial na avaliação dos produtos.  
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2.3.3 Influências Psicológicas 

  

Os fatores psicológicos afetam integralmente o comportamento humano. O estudo das 

necessidades e da motivação humana, da percepção, das atitudes, do aprendizado e da 

personalidade, contribuem para que o comportamento de consumo do ser humano possa ser 

desvendado na medida do possível.   

 

 

2.3.3.1 Motivação 

  

“Para satisfazer suas necessidades ou atingir suas metas todo indivíduo é orientado por 

uma força energética interna: a motivação humana”. (SAMARA; MORSCH, 2005, p.102-

103) A motivação, completam Samara e Morsch (2005), é responsável pela intensidade, 

direção e persistência dos esforços do indivíduo para alcançar determinada meta, sendo 

variável e dinâmica resultando da sua interação com a situação. 

Em qualquer momento da vida, o ser humano possui muitas necessidades. Elas podem 

ser, conforme Samara e Morsch (2005), necessidades biogênicas que compreendem as 

necessidades fisiológicas inatas de elementos indispensáveis para manutenção da vida, como 

alimento, água, ar e abrigo, ou necessidades psicogênicas que são aprendidas no processo de 

se tornar membro de uma sociedade ou cultura, como status e reconhecimento. 

Uma série de estudos e abordagens buscam explicar os processos internos do 

comportamento do consumidor, em específico sobre motivação humana. A mais conhecida 

abordagem sobre como as necessidades, apesar de criticada, motivam o comportamento 

humano foi desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow através de sua Teoria da 

Hierarquia das Necessidades. Nela, as necessidades universais e comuns a todos os seres 

humanos foram organizadas em cinco categorias ordenadas em uma escala piramidal de 

importância. Assim, o individuo ascenderá na pirâmide à medida que for satisfazendo, 

primeiro as necessidades fisiológicas – base da pirâmide – por conseguinte, segurança, amor e 

integração, estima, sendo que essa pode ser satisfeita com a compra de uma TV LCD/Plasma, 

por exemplo, e, no topo da pirâmide, encontra-se a necessidade de realização pessoal, 

alcançadas por pequena porcentagem das pessoas que atingem então, tudo o que podem se 

tornar, no âmbito do ser ou do ter. 
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2.3.3.2 Aprendizado 

 

 A aprendizagem pode ser entendida como uma mudança relativamente permanente no 

comportamento, causada pela experiência, explica Solomon (2002). Com isso, “o consumidor 

ao recorrer a experiências passadas e as várias fontes de informações para tomar sua decisão 

de compra, estaria, em longo prazo, desenvolvendo um aprendizado” (Samara e Morsch, 

2005, p.107). 

 O conhecimento que o ser humano tem sobre o mundo é revisado constantemente, 

tornando a aprendizagem um processo continuo à medida que os indivíduos são expostos a 

novos estímulos e recebem contínuo feedback que permite alterar o comportamento quando 

encontra-se em situações anteriores posteriormente (Samara e Morsch, 2005). 

 Várias teorias foram propostas por psicólogos para explicar o processo de 

aprendizagem, Contudo, é relevante entender as teorias behavioristas que se concentram nas 

conexões simples entre estímulo – resposta e teorias cognitivas que consideram o consumidor 

como resolventes de problema através dos processos mentais internos. 

As teorias behavionistas de aprendizagem supõem que o aprendizado ocorre como 

resultado de respostas a eventos externos. Os psicólogos vêem a mente como uma “caixa 

preta” onde as coisas que entram na caixa são os estímulos e as coisas que saem dela são as 

reações a esses estímulos (Solomon, 2002). Quando um indivíduo reage de modo previsível a 

um estímulo conhecido, diz-se que ele aprendeu. Dessa maneira, se o indivíduo comprou uma 

TV LCD ou Plasma da Sony, significa que as ações de marketing da empresa funcionaram. 

O embasamento dessa teoria mostra que “os indivíduos buscam a solução de 

problemas mediante o processamento de informações que envolvem a habilidade humana de 

aprender por meio da manipulação de idéias” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.111). 

A aplicação dos princípios cognitivos, conforme Solomon (2002) pode ser 

mencionada no seguinte exemplo. Se a propaganda dos televisores LCD/Plasma da linha 

Time Machine LG mostrar que o produto pode gravar jogos de futebol em HD interno para 

que a pessoa possa assistir em seguida a esses jogos, significa que os amantes do futebol se 

identificaram com o produto da LG pela ligação realizada com o futebol, ou simplesmente 

pelo fato de poder assistir TV quando quiser. 
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2.3.3.3 Atitudes 

 

As atitudes são um fator extremamente útil para entender o processo decisório do 

consumidor e prever seu comportamento. Conforme Samara e Morsch (2002), as atitudes são 

adquiridas por meio de ações e aprendizado, sendo uma predisposição aprendida para 

responder de maneira favorável ou desfavorável a um determinado objeto. Essa 

“predisposição para responder” representa uma força que rege o comportamento do 

consumidor em relação aos produtos que encontra no mercado.  

 Uma atitude “é duradoura porque tende a persistir ao longo do tempo. É geral porque 

se aplica a mais de um evento momentâneo” (SOLOMON, 2002, p.165). Os seres humanos 

têm atitudes em relação a uma ampla gama de objetos: desde comportamentos muito 

específicos (ver TV após a janta) até comportamentos mais gerais relativos ao consumo 

(como quanto à freqüência com que alguém vê TV), sempre agindo de modo consciente e 

coerente com essas atitudes. 

 

 

2.3.3.4 Percepção 

 

 Cada indivíduo lida com um bombardeio de sensações aonde quer que vá. As 

mensagens podem gerar estímulos que atraiam a atenção da pessoa ou não, sendo que aquelas 

escolhidas para receber a atenção com freqüência acabam sendo diferentes das pretendidas 

pelos anunciantes à medida que cada um coloca sua “visão” nas coisas ao extrair significados 

que são coerentes com suas próprias experiências, concepções e desejos únicos (SOLOMON, 

2002). 

    

A sensação está relacionada à reação imediata de nossos receptores sensoriais 
(olhos, ouvido, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos como a luz, a cor, o som, os 
odores e as texturas. A percepção é o processo pelo qual essas sensações são 
selecionadas, organizadas e interpretadas. Assim, o estudo das sensações concentra-
se no que acrescentamos a essas sensações, a fim de lhe darmos significados 
(SOLOMON, 2002, p.52). 
 

Conforme Solomon (2002), as pessoas passam por estágios de processamento de 

informações em que os estímulos são captados e armazenados, no entanto, somente um 

pequeno número de estímulos presentes em nosso ambiente é notado, sendo que desses, um 

número ainda menor recebe nossa atenção.  
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 Os estímulos externos podem ser recebidos por uma série de canais. Pode-se ver um 

outdoor, ouvir um spot, sentir a maciez de um suéter Cashmere, provar um novo sabor de 

sorvete ou sentir o aroma de uma fragrância francesa. Os estímulos captados pelos nossos 

cinco sentidos iniciam o processo perceptivo, podendo com isso, gerar experiências sensoriais 

internas, como exemplo, um jovem ao ouvir determinada música no rádio, lembra-se da 

namorada e, por conseguinte do primeiro beijo. Essas reações são parte importante do 

consumo hedônico, ou seja, os aspectos fantasiosos, emocionais e multisensoriais dos 

consumidores com ou produtos (SOLOMON, 2002). 

 “A qualidade sensorial única de um produto pode desempenhar um importante papel 

ao fazê-lo se sobressair em relação aos concorrentes, especialmente se a marca cria uma 

associação única com a sensação” (SOLOMON, 2002, p.53). Os olhos e os ouvidos merecem 

destaque dentre os receptores sensoriais quanto ao papel que desempenham na percepção de 

uma TV LCD/Plasma. 

Conforme Solomon (2002), os especialistas em marketing consideram bastante os 

elementos visuais em publicidade, design de lojas e embalagens, sendo que os significados 

são comunicados no canal visual através da cor, tamanho e estilo de um produto. Já pela 

audição as pessoas criam estados de espíritos desejados quando ouvem música, afetando os 

seus sentimentos e comportamento. No caso da TV LCD/Plasma, o tamanho grande da tela, a 

qualidade da resolução, o design arrojado e a cor preta sendo associada ao poder, desperta, 

juntamente com um ambiente incrementado com mobiliária e sistema de home theater, a 

atenção do consumidor e o desejo de ter um “cinema em casa”.   

A atenção “refere-se ao grau com que a atividade de processamento é dedicada a um 

estímulo específico” (SOLOMON, 2002, p.59). Por viver em uma “sociedade de informação”, 

o consumidor quase sempre está em um estado de sobrecarga sensorial, exposto a uma série 

de informações não compatíveis com sua capacidade de processamento. O fato torna-se 

evidente, ao passo que um adulto está, geralmente, exposto a cerca de 3.000 informações 

publicitárias todos os dias (SOLOMON, 2002). 

 

Como a capacidade do cérebro para processar informações é limitada, os 
consumidores são muito seletivos quanto ao que dedicar sua atenção. O processo de 
seleção perceptiva significa que as pessoas atendem a somente uma pequena porção 
dos estímulos a que são expostas. Os consumidores praticam uma forma de 
“economia psíquica”, escolhendo alguns estímulos para evitar sobrecarga. Como 
eles escolhem? Tanto fatores pessoais quanto os relativos ao estímulo ajudam na 
decisão (SOLOMON, 2002, p.60). 
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   As características do próprio estímulo, além da mente do receptor, têm um papel 

importante na determinação do que é notado e do que é ignorado. Em geral os estímulos que 

diferem de outros a sua volta têm mais probabilidade de serem notados.  Solomon (2002) 

descreve algumas formas para criar esse contraste. 

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

determinar se chamará a atenção. Nesse aspecto, os televisores de LCD podem se destacar dos 

demais televisores disponíveis no mercado pelo tamanho de sua tela, tanto em anúncios como 

no ponto de venda. 

• Cor:  a cor é uma maneira poderosa de atrair a atenção para um produto ou dar-lhe 

uma identidade distinta. Percebe-se que as TVs em questão têm a cor preta predominante. 

Assim, as que possuírem outras cores podem se sobressair em relação aos aparelhos do 

mesmo segmento. 

• Posição: neste caso os produtos com maiores chances de serem notados são os que 

estão em posições mais fáceis de perceptividade a visão. As TVs encontram-se, geralmente 

expostas próximas a entrada da loja e, inclusive ocupando espaço nas vitrines.  

Portanto, com base no que foi apresentado no capítulo sobre comportamento do 

consumidor, ainda é possível apresentar uma discussão final, que reúne de forma geral, todos 

os conceitos anteriores. É o conceito de metáforas profundas. 

 

 

2.4 METÁFORAS PROFUNDAS 

 

O termo “metáforas profundas” foi criado por Gerald Zaltman (2008), professor da 

Harvard Bussiness School, que o define como uma lente com que se vêem as coisas. Essa 

lente se compara a outras capacidades do ser humano, como a linguagem ou a emoção. De tal 

modo, as metáforas acrescentam, subtraem ou modificam a informação que os indivíduos 

adquirem e usam. São metáforas porque implicam uma representação das coisas, e profundas 

porque são inconscientes e poderosas. Sempre se vêem as coisas a partir de “algum ponto”; as 

metáforas profundas são esse “ponto”. 

Zaltman (2008) acrescenta afirmando que muitos gerentes ainda pensam apenas nos 

atributos do produto ou serviço que oferecem, em suas conseqüências funcionais ou nos riscos 

e benefícios, caracterizando isso como “déficit de profundidade”, ou seja, grande parte dos 
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pensamentos de negócios está localizada na “zona menos profunda da piscina do 

pensamento”. 

Devem-se entender as conseqüências socioeconômicas e psicológicas desses riscos e 

benefícios, além de como se relacionam com os valores e objetivos do cliente, explica o 

professor. Tais aspectos constituem a zona profunda. Para alcançar um pensamento profundo, 

primeiramente, é preciso entrever quais são as metáforas que estão operando na mente do 

cliente, após, superar as deficiências no pensamento profundo usando as “alavancas para o 

pensamento criativo”. Algumas dessas alavancas seriam “Formular perguntas genéricas”, 

“Evitar rejeitar as idéias prematuramente” e “Inovar”, ou seja, “Libertar das premissas 

clássicas”.  

Dessa forma, conforme Zaltman (2008), um gestor pode exercitar plenamente sua 

imaginação e antecipar soluções, oferecendo aos clientes, por exemplo, os “presentes” que 

eles não foram capazes de pedir porque não sabiam como se expressar ou porque não 

imaginavam precisar. 

Tendo em vista o que foi relatado a respeito de metáforas profundas, é possível afirmar 

que este conceito tem fundamental importância hoje na imposição de novos produtos no 

mercado, fazendo com que esses tornem-se necessidades de consumo. Tal fato pode ser 

explicado quando se utilizam de ferramentas para invadir a mente do consumidor, mais 

precisamente seu inconsciente, e manipular os valores, aprendizado, atitudes, dentre outros, a 

fim de que o mesmo não rejeite as inovações, pelo contrário, que os produtos novos causem 

desejo de consumo. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para que os objetivos deste trabalho fossem atingidos, foi desenvolvida uma pesquisa 

de natureza exploratória por meio da aplicação de métodos qualitativos.  

De acordo com Samara e Barros (2002), por meio do estudo exploratório, buscou-se 

obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor conhecimento sobre 

um objeto em estudo e hipóteses a serem confirmadas. Como características principais desses 

estudos, têm-se a informalidade, a flexibilidade e a criatividade. A realização dos estudos 

exploratórios se dá a partir de dados secundários (já disponíveis), conversas informais com 

pessoas especializadas no assunto de interesse e estudos de caso selecionado. De acordo com 

os mesmos autores, o estudo exploratório “pode ser essencial como o primeiro passo para 

determinar uma situação de mercado a partir de informações sobre a concorrência, produtos 

existentes, evolução e tendências de um segmento específico em que se pretenda atuar” 

(SAMARA E BARROS, 2002, p.29). 

 Sendo assim, esta pesquisa foi de caráter exploratório, pois foram levantadas 

informações a respeito do surgimento dos televisores LCD e Plasma, sua introdução no 

mercado e como ocorre a evolução que compreende a construção da necessidade de obter esse 

produto e a efetuação da compra. A conversa com vendedores e pessoas nas lojas de 

eletrodomésticos, além de pesquisa em livros, revistas e internet, deram subsídio para alcançar 

os objetivos do trabalho.  Portanto, frente a um tema ainda nebuloso no campo da 

comunicação – a influência da comunicação mercadológica na construção do desejo por um 

novo produto – interpreta-se este processo de busca como uma pesquisa exploratória. 

  Por sua vez, a pesquisa qualitativa procura identificar as motivações de consumo em 

um aspecto realista. É exatamente esta a característica fundamental da pesquisa a ser 

realizada: compreender as relações de consumo em profundidade. É importante que a 

pesquisa responda questões do tipo: “como as pessoas compram?”, “por que compram?”, 

“que fatores despertaram o desejo das pessoas para a compra de produtos inovadores?” e 

“quais os valores e preconceitos percebidos em relação a determinados produtos, serviços ou 

segmentos de consumo?” (SAMARA; BARROS, 2002). Entende-se que a pesquisa 

qualitativa tornou possível identificar como e porque o consumidor cobiça um produto 

inovador (TV LCD e Plasma) e, mais ainda, de que maneira a comunicação de marketing 
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contribuiu para tal comportamento. Com essa classificação de pesquisa, os objetivos desse 

trabalho foram explicados, devido à natureza do tema. 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizadas entrevistas em profundidade com o desígnio de extrair de 

consumidores, informações com denso conteúdo referente aos desejos que movem a 

necessidade de consumo por televisores LCD ou Plasma. Além disso, captar de profissionais 

atuantes em lojas de eletrodomésticos, elementos que mostram como ocorreu o processo de 

colocação das TVs de LCD e Plasma no mercado por meio das estratégias de comunicação. 

Para suprir esse último objetivo, também será realizada uma análise documental.   

As entrevistas de profundidade, conforme Malhotra (2005), são conversas levemente 

estruturadas com indivíduos selecionados do público-alvo. Elas duram, geralmente, de 30 

minutos a mais de uma hora e procuram descobrir os motivos básicos, os preconceitos e as 

atitudes em relação a questões delicadas. Os dados resultantes então proporcionam percepção 

das motivações, crenças, atitudes e conseqüências percebidas do comportamento.        

O instrumento de coleta de dados, no caso da entrevista de profundidade, foi composto 

por dois questionários semi-estruturados, com perguntas abertas. Cada um dos questionários 

avaliou uma categoria amostral. 

Outro instrumento de suma importância para esta pesquisa é a utilização da análise 

documental. A análise documental “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema" (LÜDKE; ANDRÉ, 2001, p.38). 

  Através de análise documental, por meio de sites, revistas especializadas impressas e 

on-line, foi composto um quadro da comunicação de marketing, sobretudo, sobre o período de 

lançamento dos televisores e a evolução das estratégias de comunicação até o presente 

momento. 

Quanto à amostra que fará parte da elaboração da pesquisa, foram utilizadas técnicas 

de amostragem não probabilística, por conveniência.  

Nessa técnica de amostragem, “os elementos da amostra são selecionados segundo um 

critério de julgamento do pesquisador, tendo como base o que se acredita que o elemento 

selecionado possa fornecer ao estudo” (SAMARA E BARROS, 2002, p. 94). 
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É exatamente o que se pretende com este trabalho, ou seja, tecer hipóteses, apresentar 

discussões preliminares e argüir acerca de questionamentos palpáveis e verificáveis sob a 

ótica da ciência. 

A amostra foi composta por duas categorias: participaram um gerente/vendedor de loja 

de eletrodomésticos que acompanhou o processo de inserção e desenvolvimento do produto. 

Também foram escolhidos dois consumidores que possuem televisores LCD ou Plasma. 

A seguir, no próximo capítulo, encontram-se detalhes sobre os entrevistados.      
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os resultados desta pesquisa foram tomados a partir de três entrevistas com 

questionários semi-estruturados com perguntas abertas. O primeiro foi respondido por Benhur 

Soares Monteiro, gerente de uma das lojas da Multisom de Santa Maria - RS localizada na 

Rua do Acampamento, 106. A Multisom iniciou suas atividades em 1988 em Porto Alegre - 

RS. Hoje, a rede é composta por mais de 70 filiais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que 

comercializam, além de equipamentos de áudio e vídeo, CD's e DVD's, instrumentos 

musicais, material fotográfico, telefonia fixa e celular, acessórios e informática1. O outro 

questionário foi respondido por dois consumidores que possuem televisor LCD/Plasma, Silva 

e Oliveira. Oliveira possui 26 anos, é formado em direito e atualmente reside com a família. 

Silva, com 43 anos, é pecuarista e também reside com a família. Devido às informações 

coletadas revelarem intimidades dos entrevistados, optou-se por preservar suas identificações. 

Assim, foram-lhes consignados codinomes.  

 O conteúdo extraído das entrevistas foi segmentado conforme sua relevância para os 

objetivos deste trabalho, compreendidos então, em três capítulos. Em comum, eles apresentam 

uma breve introdução do que será abordado, tópicos com dados importantes das entrevistas e, 

por último, a análise completa do material coletado. 

 

  

4.1 A COMUNICAÇÃO DE MARKETING DA TV LCD/PLASMA. 

 

Por meio deste capítulo, foi possível avaliar o papel dos componentes do composto de 

marketing para a introdução dos televisores de LCD e Plasma no mercado de Santa Maria - 

RS.  

 

Conforme Monteiro: 

• Do ano de 2005 até 2008, as vendas aumentaram mais de 1000%. 

• Na copa de 2006, houve grande aumento nas vendas. 

• Pouca propaganda era realizada no início da comercialização destes televisores. 

                                                 
1 www.multisom.com.br 
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• A exposição das TVs na entrada da loja contribui para as pessoas adquirirem 

conhecimento sobre o produto. 

• Para chamar a atenção, imagens especiais com alta definição são reproduzidas pelos 

aparelhos de TV. 

• Ambientes com promotoras da marca são montados nas lojas para demonstrar o 

produto aos consumidores. 

• O vendedor, no início das vendas, tinha pouco conhecimento sobre os televisores de 

LCD/Plasma, contudo, seu papel de persuasão foi importante no crescimento das 

vendas. 

 

Conforme os consumidores: 

• Os comerciais de TV não tiveram influência na construção do desejo de compra dos 

televisores. 

• Há vantagens em expor o produto na entrada da loja, mas isso não influenciou na 

decisão de comprar as TVs.   

• O vendedor interferiu diretamente na escolha da loja e do produto adquirido. 

 

A introdução dos televisores de LCD e Plasma no mercado de Santa Maria - RS foi 

tardia. É de praxe que a comercialização de produtos recém lançados seja realizada, 

primeiramente, nos grandes centros urbanos do País. Com esses televisores, providos de 

inovação e alta tecnologia, não foi diferente. Em 2002, as capitais das principais metrópoles 

brasileiras começaram a vender os televisores de Plasma. Somente mais tarde, no ano de 

2005, os santa-marienses puderam adquirir o aparelho na sua cidade.  

Monteiro (2008) conta que as lojas que vendiam TVs de Plasma em Santa Maria não 

contavam com a amostragem do produto no ponto de venda. A loja encaminhava o pedido do 

cliente à matriz em Porto Alegre, de onde vinha o aparelho. Para se ter idéia, em 2002, 

quando a TV de Plasma chegou ao Brasil, foram vendidos cerca de 1500 aparelhos. Em 2004 

foram vendidos, aproximadamente, 72 mil2. Esses números mostram alavancada nas vendas, 

porém são distantes dos alcançados na cidade do interior gaúcho.  

Em Santa Maria, constata Monteiro (2008), “há uns três anos atrás (2005), vendeu-se 

em torno de três televisores de Plasma. Agora, o volume de vendas é cerca de trinta e cinco 

                                                 
2 www.guiadohardware.net 
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unidades por mês na rede”. O aumento de mais de 1000% nas vendas desse produto torna 

imprescindível uma análise do ponto de vista mercadológico.     

Inicialmente, deve-se levar em consideração a rápida e significativa queda nos preços 

dos televisores. Em 2002, por exemplo, uma TV Plasma de 42 polegadas custava no varejo 

R$ 24.990,00. Hoje, esse mesmo produto é vendido por R$ 2.990. Em cinco anos, o recuo é 

de 88% em termos nominais, sem considerar a inflação. O movimento se repete no caso da 

TV LCD de 32 polegadas. Em 2004, quando o aparelho começou a ser vendido no País, o 

preço era R$ 14.590,00. Atualmente, essa TV é vendida por R$ 2.690,00. A queda no período 

é de 81,5%3. 

Fato semelhante ocorreu em Santa Maria, quando antes da Copa do Mundo de futebol, 

em 2006, uma TV de Plasma custava de R$ 12.000,00 a R$ 15.000,00. Na Copa, elas 

baixaram para aproximadamente R$ 8.000,00, sendo que o público comprador vinha da classe 

A. Isso elevou as vendas que passaram para perto de 25 televisores por mês, explica Monteiro 

(2008). Hoje, em 2008, é possível encontrar aparelhos de LCD 32 polegadas por R$ 1.500,00 

na cidade referida. 

Contudo, há um conjunto de ferramentas que atraem o consumidor até os televisores 

de LCD e Plasma capazes de introduzir e aguçar o desejo por esse produto. São elas: 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas, publicidade, merchandising e venda 

pessoal. 

Possivelmente, uma pessoa sentada numa poltrona vendo TV, mais tarde, lendo um 

jornal ou uma revista, por exemplo, pode ser seduzida pela propaganda a sentir desejo pelos 

televisores LCD/Plasma. O que comprova isso são as afirmações dos dois consumidores 

entrevistados desta pesquisa. Silva (2008) acredita que a exposição dos televisores em novelas 

e revistas de decoração torna indispensável possuir uma TV de LCD ou Plasma para deixar a 

casa mais organizada. Já Oliveira (2008) deposita nas condições de pagamento vindas dos 

comerciais das Casas Bahia, uma fonte hábil a construir cobiça nos consumidores. Porém, a 

propaganda mais usual, no formato de comercial, não figurou como fator influenciador para 

os entrevistados na construção do desejo pelo produto.  

Sendo assim, a opinião dos pesquisados referente ao uso da propaganda auxilia na 

compreensão da teoria de Shimp (2002), pois, dentre as propriedades mencionadas, as que 

mais se destacam no sentido de promover um produto inovador como os televisores de LCD e 
                                                 
3 www.digitalsignagebrasil.com 
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Plasma são: informativa, por educar os consumidores sobre as características e benefícios dos 

produtos; persuasiva, por convencer os clientes a testar os produtos e serviços anunciados. 

Também, agrega valor às ofertas por meio de três formas básicas: inovação, melhoria da 

qualidade ou alteração das percepções do consumidor, todas completamente interdependentes. 

Entretanto, a mesma pessoa que estava em sua casa vendo TV, lendo um jornal ou 

uma revista, ao caminhar pelo centro de Santa Maria – RS, pode ser fisgada pelas atribuições 

de outro importante componente do composto de marketing, o merchandising. Monteiro 

(2008) explica que a exposição dos televisores na entrada da loja, voltados para fora, onde 

transitam muitas pessoas “é para os consumidores entrarem e já baterem de frente com as 

TVs. Além disso, é para as pessoas que ficam passando na rua já terem o conhecimento do 

produto, mesmo que não tenham o interesse real agora em comprar. À medida que vão 

passando, vão olhando aquela qualidade de imagem, vão criando o desejo, a vontade de ter”. 

Com os televisores de tubo, objetos menos desejados, não se percebia tal preocupação, já que 

ficavam expostos no meio da loja ou em prateleiras, afirma o gerente.  

Apesar da exposição dos televisores não ter figurado como influenciador direto da 

decisão de compra das TVs de LCD dos dois entrevistados, os mesmos pensam de forma 

semelhante ao gerente da Multisom. “Na vitrine, o produto fica à mostra rodando clipes para 

mostrar a qualidade de imagem do produto. Você até pára pra olhar. Já nos fundos da loja, o 

consumidor tem que ir ao encontro do produto. Na entrada, chama mais a atenção”, explica 

Oliveira (2008). Para Silva (2008), “se os televisores encontram-se na entrada, você bate o 

olho e já percebe que a loja está valorizando o produto, ao contrário de estar no fundo da loja, 

onde parece que o produto não tem tanto valor como aquele que está na frente”. 

Isto é potencializado pelas características dos vídeos veiculados no ponto de venda 

(tratado como “mídia” pelo gerente entrevistado). Monteiro (2008) explica: “a mídia que 

passa é especial, propriamente para demonstração da TV, criada pela marca. São imagens que 

possuem alto nível de contraste, grande número de cores, prontas para chamar a atenção dos 

clientes”. Essa mídia é capaz de despertar a atenção do cliente, mas também pode gerar 

dúvidas ou, até mesmo insatisfação, como é o caso de Oliveira (2008), que teve a atenção 

detida pela alta qualidade de imagem do aparelho adquirido, efeito gerado pela veiculação do 

vídeo referido pelo gerente. Porém, ao assistir TV a cabo em sua casa, percebeu que a imagem 

era inferior àquela mostrada na loja.  

Sendo assim, o merchandising foi ao encontro daquilo que Pinho (2001) defende. 

Nesse caso, pode-se afirmar, principalmente, diante da entrevista de Oliveira (2008), que esse 
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tipo de comunicação no ponto de venda garantiu uma maior proximidade com o público e 

proporcionou maior interatividade entre o consumidor e o produto.  

  Ainda no interior do ponto de venda, a pessoa interessada no televisor pode sofrer 

influência de mais um elemento da comunicação mercadológica, desta vez, das ações de 

relações públicas. Isso ocorre no momento que, segundo Monteiro 2008, “monta-se um 

ambiente com as promotoras da marca, ensinando e demonstrando o produto”. Essa forma de 

divulgação integra-se às ferramentas de merchandising e, de acordo com Shimp (2002), 

possibilita maior exposição, novidade e credibilidade a um produto. 

 Decidido ou não em comprar o televisor, o consumidor encontra na loja outro 

elemento bastante valorizado pelo marketing, a figura do vendedor. Por meio da venda 

pessoal, o indivíduo pode ser influenciado a comprar um televisor LCD ou Plasma sem ao 

menos ter inicialmente o desejo ou necessidade de comprá-lo ou mesmo com vontade de 

adquirir o produto, pode ser induzido à escolha de determinado marca/modelo.    

 Monteiro (2008) acredita que a contribuição da venda pessoal para gerar anseio no 

consumidor pelos televisores pode acontecer no momento em que o vendedor, com seu 

discurso persuasivo, penetra no imaginário do indivíduo simulando uma ambientação em que 

a TV se faz presente, podendo ser sua residência, local de trabalho, dentre outras.   

  No caso dos dois entrevistados, o vendedor foi decisivo somente para escolha do 

modelo/marca, pois os consumidores já tinham a intenção de comprar o produto. Silva (2008) 

conta que a venda só aconteceu após o vendedor lhe mostrar produto por produto, ou seja, 

fazer comparações e mostrar as características de todos os televisores de LCD oferecidos pela 

loja, alguns, com o auxílio da mídia criada pelo fabricante.  

Na opinião de Oliveira (2008): “em certas lojas, o vendedor não sabia me explicar 

sobre o produto, então chamava outros. Em apenas uma delas, o vendedor me explicou bem 

as características da TV. Fui convencido que esse era o melhor custo x benefício. Com ajuda 

do vendedor, pensei bem e decidi minha compra”. Devido à compra ter sido realizada há um 

ano, percebe-se a inexperiência de alguns vendedores do comércio santa-mariense, fato 

comprovado pelo próprio gerente da Mutisom. Monteiro (2008) afirma: “nós vendíamos e já 

entregávamos o produto, não tínhamos acesso ao manual, então as informações que 

possuíamos eram via matriz ou via revista”. Ainda, “foi preciso ter bastante treinamento. 

Maior parte do conhecimento foi adquirido por meio de revistas como Superinteressante e 

Veja que faziam os comparativos e traziam informações sobre os televisores.”  
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Este sub-capítulo não aprofundou o comportamento de consumo de consumidores, 

pois o foco estava direcionado a comunicação mercadológica. Contudo, essa análise deu 

suporte para, então, apresentar no próximo sub-capítulo, o comportamento dos entrevistados 

quanto à compra de seus novos televisores. 

 

 

4.2 O CONSUMIDOR DA TV LCD/PLASMA 

 

Neste sub-capítulo, buscou-se analisar o comportamento de compra de consumidores 

que adquiriram algum aparelho de TV LCD ou Plasma na cidade de Santa Maria - RS. Para 

desvendar como ocorreu o processo da compra desses televisores, foi realizada uma avaliação 

que abrangeu o percurso compreendido desde que a necessidade de compra dos entrevistados 

surgiu até a aquisição do produto. Além disso, as informações passadas por Monteiro (2008) 

possibilitaram a melhor compreensão de como o consumidor age, nesse caso, no ponto de 

venda. 

 

Conforme Monteiro: 

• Nos primeiros anos de venda dos televisores LCD e Plasma a maioria dos 

consumidores desconhecia absolutamente o produto. 

• Hoje, principalmente revistas e encartes, mantêm os consumidores bem informados 

sobre as especificações do produto. 

• A compra, geralmente, não é realizada sem a opinião da esposa, sendo que o homem 

costuma efetuar a aquisição. 

• A família costuma estar presente no momento da aquisição.  

• A compra geralmente é planejada. Há visitas prévias (pelo menos uma) antes do ato da 

compra. 

• O consumidor avalia as opções, principalmente, de acordo com a qualidade de 

imagem. 

• A qualidade é uma variável que tem peso superior ao preço. 

 

Conforme os consumidores: 

• Foi pesquisada mais de uma loja antes da compra do aparelho.  
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• A decisão do modelo de TV comprado ocorreu na própria loja onde houve a aquisição. 

• A família esteve de acordo com a compra. 

• A qualidade de imagem, qualidade do produto/marca e o preço têm peso semelhante 

para a decisão de compra do consumidor, seguido de design. 

• O parcelamento figurou como a forma de pagamento. 

 

A sociedade, desde a época das civilizações, foi marcada por desigualdades. 

Desigualdades no que se refere ao poder financeiro, político, dentre outros, e, talvez menos 

alarmante, no campo da informação. A minoria da população tem a possibilidade de estar em 

sintonia com o que há de mais novo a sua disposição na atualidade. No segmento eletro-

eletrônicos e mais específico, no de aparelhos de TV, acontece da mesma forma.  

Esse motivo foi um dos que retraíram o sucesso nas vendas de televisores de Plasma 

logo no seu lançamento. Conta Monteiro (2008), que a maioria das pessoas tinha 

desconhecimento total sobre as TVs de Plasma no momento em que foram introduzidas ao 

mercado santa-mariense, visto que, só podiam serem adquiridas por meio de encomenda. Até 

mesmo o tamanho da tela era desconhecido pelas pessoas, pois não havia amostragens na loja 

que servissem como referência. O tamanho do maior televisor vendido na maioria das lojas 

até então era de 33 polegadas. Os indivíduos que estavam bem informados sobre esse produto 

utilizavam pesquisas na internet, leituras de revistas ou viajavam para grandes centros do País, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, ou até mesmo para o exterior.   

Essa afirmação do gerente adquire créditos ao confrontá-la com Oliveira (2008), que 

se informou a mais de um ano “com os próprios vendedores das lojas, pesquisas na internet 

sobre televisores LCD e Plasma e indicações de amigos que possuíam esse tipo de aparelho”. 

Ainda: “fiz pesquisas pelo Google onde procurava comparar as características das TVs, já que 

a propaganda vende o produto, mas não mostra suas especificações”. Percebe-se então a 

importância da internet como ferramenta na busca de informações referentes a novos 

produtos.  

No caso de Silva (2008), as informações sobre os televisores foram buscadas por meio 

de encartes de lojas encontrados em jornais. Como a compra desse entrevistado foi realizada 

recentemente (setembro/2008) percebe-se que a busca por informações migrou da internet 

para meios de comunicação que vendem produtos de interesse da maioria da população, como 

os encartes de jornal, antes pouco utilizados. 
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De qualquer forma, os dois entrevistados se informaram sobre o produto antes da 

compra, ou seja, cumpriram uma das etapas iniciais do processo de decisão de compra de um 

produto. O tempo e a quantidade de informações necessárias para realizar a compra com 

segurança variam conforme o preço do produto em questão. “As decisões de compra podem 

ser mais ou menos complexas, envolvendo a necessidade de maior ou menor quantidade de 

informações e de maior ou menor envolvimento por parte do consumidor nas questões 

relativas ao processo de decisão de compra” (SAMARA; MORCSH, 2005, p.23). 

Depois de informado sobre os televisores, o consumidor vai ao encontro da avaliação 

das alternativas do produto e de onde comprá-lo. (Semenik e Bomossy apud Samara e 

Morsch, 2005) apontam, de acordo com os tipos de satisfação encontrados pelos 

consumidores, três critérios gerais de avaliação das alternativas de produto: características 

gerais do produto, satisfação emocional percebida em cada produto e benefícios que podem 

resultar de sua posse e uso. Foram encontradas nas respostas dos três entrevistados, 

informações que sustentam dois dos três critérios de avaliação propostos pelos autores: 

a) Nas características funcionais do produto, o consumidor tem a possibilidade de avaliar 

fatores como preço, características exclusivas, características de desempenho e garantias 

oferecidas com o produto. Aspectos econômicos e ‘racionais’ da compra costumam estar 

ligados a essa avaliação. Para Silva (2008), o preço não foi decisivo na escolha do 

produto, e sim as especificações do aparelho. Já Oliveira (2008), sentiu-se influenciado 

pelo preço em conjunto com os benefícios que o aparelho apresentava, inclusive o fato de 

ele poder ser utilizado como monitor. Os dois destacaram a qualidade de imagem dos 

aparelhos como característica fundamental na avaliação dos produtos.  

b) A satisfação emocional está relacionada com a maneira com que o fabricante retrata seu 

produto e o interliga com uma imagem. A percepção e avaliação do produto podem 

acontecer, por exemplo, por meio do potencial de oferta de prestígio do produto. Neste 

caso, Monteiro (2008) conta que o vendedor faz o cliente imaginar o televisor em 

determinadas circunstâncias, como por exemplo, o futuro comprador sentado numa 

poltrona vendo um jogo de futebol em um grande televisor com imagem de alta 

qualidade. Silva (2008) apresentou o critério de satisfação emocional no momento em 

que afirma sentir-se satisfeito em agradar os amigos que freqüentam sua residência, pois 

os mesmos sugeriram uma TV LCD como objeto que iria incrementar a decoração do 

apartamento. 
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A avaliação realizada com base em benefícios de uso e posse ocorre, principalmente, 

quando o consumidor não dispõe de tempo numa avaliação rigorosa ou não é capaz de avaliar 

as características funcionais. Em nenhuma das entrevistas houve essa constatação. 

O próximo passo é decidir onde a compra será efetuada. “A grande maioria dos gastos 

de consumo ocorre nos pontos de venda de varejo e os consumidores geralmente recorrem a 

uma visita à loja como oportunidade final para obter informações e avaliar o produto. 

Especialmente para itens de custo mais alto e de produtos de pesquisa de compra, a 

experiência de loja pode ser decisiva” (SAMARA; MORCSH, 2005, p.34). 

Isso é exatamente o que ocorreu com os dois consumidores entrevistados que 

decidiram a compra somente no ponto de venda. Oliveira (2008) resolveu percorrer quatro 

lojas próximas entre si antes de comprar o produto. Somente na última delas decidiu pela 

compra, pois o vendedor ajudou a analisar e pensar a melhor escolha dentre as pretendidas 

pelo entrevistado, depois de aproximadamente trinta minutos de conversa entre ambos. O caso 

de Silva (2008) foi semelhante, ou seja, o vendedor auxiliou o cliente a decidir qual aparelho 

satisfazia melhor sua necessidade. Assim, acabou induzindo o consumidor a comprar outro 

modelo de televisor (Sony Bravia) e não o pretendido por Silva (Samsung), já que a qualidade 

de imagem e de marca do primeiro era superior ao segundo. Isso ocorreu depois da visita a 

duas lojas e de uma conversa de cinqüenta minutos com o gerente da Multisom, última loja 

freqüentada antes da compra. 

O tempo que Oliveira e Silva dialogaram com os vendedores e a maneira com que a 

compra aconteceu reflete a seguinte afirmação de Monteiro (2008): “dentro da loja demora 

cerca de trinta minutos para que o cliente efetue a compra, é bem demorada a venda, a não ser 

que o cliente já tenha vindo, olhado, pesquisado e venha com o intuito de comprar. Mesmo 

assim, demora em torno de quinze minutos porque ele vem decidido, mas quer que o 

vendedor dê a última explicação para que realmente ele se convença, pois a compra é 

praticamente o valor de uma moto, até mesmo de um carro usado”. Com isso, percebe-se a 

importância do papel que os vendedores de lojas exercem como fonte informação e 

aconselhamento. (SAMARA; MORCSH, 2005). 

 Por último, o cliente realiza a escolha dentre as opções disponíveis para ele comprar. 

Para os entrevistados o vendedor teve influência na escolha dos produtos. Contudo, a 

entrevista aponta outros fatores que foram decisivos para que os consumidores resolvessem 

qual modelo comprariam. Tanto para Silva como para Oliveira, a marca foi fator determinante 

na decisão do produto a ser adquirido. Silva (2008) afirma: “fui comprar televisor Samsung, o 
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preço estava muito bom na Colombo, gostei daquele modelo e fui procurar na Multisom. 

Chegando lá, o gerente me mostrou a Sony Bravia que era muito mais moderna que a 

Samsung, com o preço mais elevado, mas, mesmo assim, optei pela Sony. Ela iria ter maior 

durabilidade”. Ainda: “já possuía televisor de marca Sony e todos afirmavam que a marca é 

boa e realmente é avançada, que é o modelo Bravia”. Oliveira (2008) deposita confiança na 

marca Samsung, pois, já possuía um monitor da mesma marca sem que nunca houvesse 

apresentado problemas. O design e o preço foram outras variáveis que conduziram para a 

compra. 

Isso confirma o que relata Solomon (2002, p.220): “a escolha pode ser influenciada 

pela integração de informações de fontes como experiência anterior com o produto ou um 

assemelhado, informações presentes no momento da compra e crenças criadas na propaganda 

sobre as marcas”. Com isso, “o consumidor ao recorrer a experiências passadas e a várias 

fontes de informação para tomar sua decisão de compra, estaria, em longo prazo, 

desenvolvendo um aprendizado” (SAMARA; MORCSH, 2005, p.107). 

Depois de identificados como ocorreu o processo de compra do produto, é possível 

trazer forças impostas pela cultura e sociedade que afetaram os entrevistados em sua tomada 

de decisão. A decisão não é tomada de forma isolada pelo consumidor. Segundo Samara e 

Morcsh (2005), os consumidores respondem com freqüência a um conjunto de influências 

externas e interpessoais, fazendo com que bens e produtos sejam escolhidos por acreditarem 

que atenderão às expectativas e imagens favoráveis aos outros. O ser humano está em contato 

a todo o momento com outras pessoas, sofrendo suas influências sociais, sendo afetados por 

valores e culturas inerentes a esses grupos. Essa afirmação dos autores condiz com a 

influência que Silva (2008) sofreu de amigos que freqüentam seu apartamento para que 

comprasse a TV. O objeto atribuiria requinte à moradia, segundo os amigos.   

 Nas entrevistas, observou-se o papel de outro grupo, esse ligado diretamente ao 

consumidor, a família. Ela tem o poder de influenciar o indivíduo a comprar uma TV 

LCD/Plasma e também interferir no momento da compra. No caso dos dois consumidores 

entrevistados a família não estimulou a compra das TVs, porém estiveram presentes na loja 

quando o produto foi adquirido, inclusive dando opiniões.  

Monteiro (2008) conta que “é difícil o cliente vir sozinho à loja. Se o homem chegar 

acompanhado por uma mulher, geralmente, tem que ter a opinião dela. Se vier a família e um 

estiver contra, dificilmente a venda acontece. Muitas vezes eles já vêm com um acordo de 

comprar e quem acaba dando a palavra final de modelo e tamanho é a mulher”. 
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Sabe-se que dificilmente o consumidor compra esse tipo de produto por impulso. 

Segundo Monteiro (2008), cerca de 90% das vendas de televisores de LCD/Plasma são 

planejadas. O indivíduo vem à loja pra analisar o televisor e num segundo momento realiza a 

compra. Aqueles que compram por impulso são pessoas com alto poder aquisitivo. No caso 

dos entrevistados existiu um planejamento que resultou na aquisição das TVs, visto que, o 

desejo pelo televisor surgiu há meses e mais de uma loja foram pesquisadas antes da compra.   

Apesar da condição financeira dos mesmos ser confortável, nas duas compras houve 

pagamento por parcelas. Oliveira (2008) parcelou totalmente seu aparelho e Silva (2008) 

quitou o televisor na forma de entrada mais parcela. É comum o consumidor parcelar a 

compra. Monteiro (2008) explica que 80% dos clientes costumam pagar mensalmente o 

produto. “Dificilmente fazemos uma venda à vista, somente se o valor for muito diferente. 

Temos TVs a R$ 5.000,00 e está na oferta por R$ 3.800,00. Com desconto de R$ 1.200,00 o 

cliente costuma comprar à vista e não a prazo”. 

Dessa forma, o conteúdo dos dois primeiros sub-capítulos, ou seja, as análises da 

comunicação mercadológica e do comportamento de consumidores possibilitaram a realização 

do último diagnóstico.   

 

 

4.3 EVOLUÇÃO DO DESEJO PELA TV LCD/PLASMA 

 

 Neste sub-capítulo, encontram-se os dados que mais se aproximam da resposta do 

principal objetivo do trabalho. Tem-se material para tentar compreender como foi 

desenvolvida a ambição nesses indivíduos pelos televisores LCD/Plasma que, mais tarde, 

foram traduzidos pela compra. 

 

Conforme o gerente: 

• A propaganda é o grande responsável pela construção do desejo no consumidor. Com 

isso, influencia nas vendas. 

• A exposição das TVs nas lojas, aos poucos, vai aguçando o interesse no consumidor 

por esse produto. 

• A TV é objeto de desejo, principalmente pela qualidade de imagem. 
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Conforme os consumidores: 

• Os televisores de LCD/Plasma são objetos de desejo. 

• A vontade de adquirir esse produto nasceu logo que se intensificou a divulgação dos 

televisores, sobretudo em Santa Maria. 

 

Cada dia mais, as pessoas se deparam com o surgimento de produtos novos ou 

aperfeiçoados. Inúmeros são os motivos que levam os indivíduos a adquirirem esses objetos, 

sem que, muitas vezes, sejam essenciais a sua sobrevivência. É por esse motivo que se busca 

compreender o poder da publicidade e propaganda na sua propriedade de influenciar as 

pessoas a comprarem novos produtos.  

No caso desta pesquisa, para compreender o que levou Silva e Oliveira a comprarem 

as TVs, foi preciso, primeiro, ter conhecimento da ligação dos entrevistados com o objeto de 

consumo. Silva (2008) assiste TV todos os dias, em torno de duas horas. Costuma ver de dois 

a quatro filmes por mês. Sendo assim, percebe-se que o televisor não é um objeto de uso 

constante desse entrevistado, diferente do outro. Oliveira (2008) tem o hábito de ver três horas 

de TV por dia, assim como, dois filmes e dois jogos de futebol por semana. 

Oliveira (2008) sentiu necessidade de comprar o produto no momento em que 

percebeu a qualidade da imagem dos televisores de LCD/Plasma, oito meses antes de adquirir 

o produto. “Como eu gosto de ver filmes, comprei porque a imagem dessas TVs são perfeitas 

para filmes”. Para incrementar o ambiente de cinema montado em seu quarto, o entrevistado 

ainda adquiriu um home theater. Esse conjunto proporcionou muito mais realismo aos filmes 

de guerra, gênero preferido do entrevistado. 

Realmente a qualidade de imagem desperta o interesse dos consumidores por estes 

televisores. Monteiro (2008) esclarece que “as pessoas têm vontade de adquirir os televisores 

até porque a qualidade de imagem é bem superior as convencionais. É quatro vezes melhor 

que uma TV de tubo tocando DVD. As TVs de tubo conseguem 480 linhas no DVD, já as de 

LCD/Plasma conseguem 1080 linhas em canal aberto”. 

No caso de Silva (2008), o televisor passou a se tornar objeto de desejo três anos e 

meio antes da compra do produto. O desejo foi crescendo ao passo que o entrevistado 

percebia a evolução na demanda pelos televisores. A questão estética também foi muito 

importante para o desejo, pois esses aparelhos tornaram-se elementos decorativos, além do 

mais, se consegue adequá-los facilmente em qualquer espaço, diferente dos modelos com 

tubo.     
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 Na visão de Monteiro (2008) a evolução da cobiça que os consumidores têm pelo 

produto pode ser compreendida. Sabe-se, visto no primeiro capitulo das análises, que todos 

componentes do composto de marketing estudados tem importância para as vendas dos 

televisores. Contudo, há alguns que estão ligados diretamente a construção do anseio pela 

aquisição das TVs. 

Monteiro (2008) aponta a propaganda e toda mídia estabelecida para os televisores 

como fonte para que esses se tornassem objetos de desejo. Antes do uso da mídia, anterior a 

Copa do Mundo de Futebol, explica o gerente, as TVs eram praticamente desconhecidas. “No 

momento que a informação é passada a todos o produto começa a se tornar objeto de desejo”. 

A exposição dos televisores na entrada das lojas contribuíram bastante para que o 

indivíduo se interessa-se pelo produto. Monteiro (2008) comenta que “as pessoas que ficam 

passando pela rua, ao perceberem os televisores, vão conhecendo o produto. Mesmo que não 

tenham o interesse real agora, à medida que vão passando, vão olhando e vendo aquela 

qualidade de imagem, vão tendo o desejo, aquela vontade de ter”.  

Essa vontade de ter os aparelhos de LCD/Plasma também pode ser levada ao 

consumidor pelo vendedor. Monteiro (2008) expõe de forma minuciosa como a pessoa 

responsável pela venda tem a capacidade de impor situações capazes de evocar o desejo no 

interessado pelo produto. “Se o vendedor explicar bem, demonstrar que a TV é um produto 

viável, que é desejo de várias pessoas, induzir o cliente a imaginar na casa, isso acrescenta 

bastante no momento da venda. Da mesma forma ao chegar na revenda de carro e o vendedor 

pedir pra você entrar, sentar, ligar o carro, sentir o motor, imaginar estacionando o carro na 

sua garagem, passando o final de semana. Se o cliente visualizar, a vontade de comprar é 

maior. Melhor que o vendedor chegar e falar: está aí o carro, dá uma olhada em volta. Porém, 

se o cliente sentir, entrar, colocar a mão no volante do carro, assim como levá-lo pra frente da 

TV, oferecer para olhar, imaginar na sala no final de semana assistindo o futebol, a vontade 

cresce”. 

 Depois de todas as constatações, é possível depositar confiabilidade nas afirmações 

dos três entrevistados quanto à seguinte afirmação: os televisores de LCD/Plasma são objetos 

de desejo. 

 Para Monteiro (2008), cerca de 90% dos brasileiros tem vontade de tê-las. Não precisa 

ser de 42’ ou 50’, mas de tamanhos inferiores também, como de 22’. Silva (2008) pensa de 

forma semelhante. “Acredito que essa frase é pura verdade. Se alguém disser que não é 

verdade é por hipocrisia. Todos têm o sonho de ter. Quem é que tem uma TV velha e não quer 
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uma TV de Plasma novinha, só quem é contra a modernidade”. Oliveira (2008) também 

acredita que essas TVs são objetos de desejo, porém põe em questão a necessidade de 

comprá-las. ”Eu gosto de ver filmes, então desejei comprar uma para vê-los numa imagem 

boa, deitado na minha cama, em um som com home theater. Mas para ver na sala tanto faz se 

você tem uma de tubo ou LCD/Plasma, dá na mesma. A menos que você goste de ver alguma 

atração específica, senão não vale à pena comprar”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo, foi possível mapear com detalhamento, como a introdução dos 

televisores de LCD e Plasma no mercado despertou interesse em consumidores santa-

marienses, objetivo principal do trabalho realizado. A quantidade e qualidade dos resultados 

obtidos pelas entrevistas foram os responsáveis por cumprir com êxito os propósitos 

estipulados e, além do mais, proporcionou o surgimento de importantes questionamentos 

ligados ao campo da comunicação. A principal pergunta, norteadora deste estudo, foi a 

seguinte: o que levou os consumidores a comprarem os televisores? A resposta não é simples.  

Oliveira (2008) possuía um televisor 29 polegadas em seu quarto, aparentemente, 

suficiente para satisfazer a necessidade de ver filmes e jogos de futebol confortavelmente. 

Porém, ele preferiu desembolsar cerca de R$ 2.500,00 na compra de um televisor LCD 32 

polegadas. Já Silva, gastou em torno de R$ 3.500,00 por sua TV LCD 42 polegadas, mesmo 

não tendo muito tempo para ver TV, pois costuma viajar a trabalho semanalmente. Percebeu-

se, através das entrevistas, que os televisores estão deixando de ser apenas aparelhos 

utilizados para reproduzir imagens e adquirindo papéis de artefatos de desejo no formato de 

objetos de decoração e status. 

 A comunicação de marketing foi o responsável por essa mudança por meio do uso de 

suas ferramentas. É possível, com base nos dados coletados, concluir que diversos atributos 

de cada componente da comunicação de marketing foram responsáveis por despertar o 

interesse de consumidores pelo produto. São descritos a seguir: 

Propaganda e publicidade: são os grandes responsáveis por gerar desejo de compra 

nos indivíduos. À medida que se intensificou a divulgação dos televisores, as vendas 

aumentaram significativamente, conta o gerente. Os entrevistados não depositaram na 

propaganda, influência sobre a compra. Isso é interessante, pois se pode ter nitidez da sua 

capacidade de ação no inconsciente humano. A propaganda está, cada vez mais, agregando 

valores aos produtos e, muitas vezes, deixando de lado suas peculiaridades. Oliveira (2008) 

afirma que ela “vende o produto, mas não traz suas especificações”. 

Relações públicas: ligada ao merchandising, observou-se que a forma mais comum de 

encontrar relações públicas destinadas a promover os televisores é por meio das promotoras 

das marcas, como constata o gerente. Desempenham papel semelhante ao de um vendedor, 

porém seu trabalho é, especificamente, demonstrar o produto, geralmente no ponto de venda. 
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Essa ferramenta de divulgação não teve influência na criação do desejo dos entrevistados, 

nem foi decisiva para escolha do modelo adquirido pelos mesmos. 

Merchandising: a forma de exposição dos televisores não aguçou o interesse dos 

consumidores pesquisados. Porém, o gerente afirma que as pessoas ao passarem pela rua e 

verem a qualidade de imagem da TV exposta na loja, acabam aos poucos, constituindo desejo 

pelo produto.   

Venda pessoal: o vendedor representa mais do que uma fonte de informações para o 

indivíduo. Ele tem o poder de “amadurecer” o interesse que o consumidor tem pelo produto. 

Monteiro (2008) aponta que o lojista, ao conduzir a pessoa a imaginá-la em sua casa, vendo 

um jogo de futebol com aquela tela grande de ótima resolução, por exemplo, faz com que a 

vontade do sujeito em adquirir o produto aumente. Oliveira e Silva já tinham a intenção de 

comprar os televisores. Neste caso, o vendedor foi decisivo na escolha do modelo/marca das 

TVs compradas e também da loja onde houve a aquisição, já que em algumas delas, alguns 

vendedores não eram capacitados para informar ao consumidor a respeito de todas as 

características dos aparelhos.  

Dessa forma, foi possível ter conhecimento da importância que a comunicação 

mercadológica exerce para a fixação de um novo produto no mercado. Cada ferramenta teve 

sua contribuição especial para aproximar o consumidor dos televisores LCD e Plasma. Um 

bom exemplo da capacidade de persuasão que a comunicação de marketing pode 

desempenhar é quando se percebe que não é raro encontrar em residências de algumas 

famílias, geladeira ou fogão, por exemplo, comprados há vinte anos e localizar na sala um 

televisor de LCD ou Plasma.  

Isso reflete a postura que vem sendo tomada pelo modelo de consumo contemporâneo 

que contribui, inclusive, para a mobilidade de outra importante variável no processo de 

popularização deste produto: o preço. A redução do preço das TVs foi um dos principais 

responsáveis pela alavancagem nas vendas desse produto. Isso fez com que o consumidor 

percebesse que o aparelho estava mais acessível à compra, mesmo com o alto custo, se 

comparado a TVs de tubo. Novos produtos estão entrando no mercado e, conseqüentemente, 

necessitam serem vendidos e o marketing, ao que parece, está desempenhando muito bem 

esse papel.   

A comunicação dos aparelhos de LCD e Plasma foi massiva, explorou uma série de 

estratégias mercadológicas e conseguiu cumprir uma difícil tarefa: cativar o consumidor a 

ponto de fazê-lo desejar e adquirir um produto de alto valor aquisitivo que não satisfaz as 
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necessidades primárias do ser humano. Oliveira afirmou que a compra da TV LCD ocorreu 

porque ele gosta de filmes, então, a qualidade de imagem do aparelho traria maior realismo às 

produções cinematográficas. Provavelmente, e com base no diálogo estabelecido com ele, não 

foi este o único motivo. Da mesma forma, Silva não deve ter adquirido o produto apenas em 

função do preço baixo e da estética proporcionada pelo televisor, como ele assegura. 

Provavelmente, um dos pontos fundamentais na jornada pela conquista do público foi aguçar 

o sentimento de status proveniente deste produto.  

Aparentemente, o produto foi desejado para satisfazer necessidades ligadas ao 

conforto dos entrevistados, apontam as entrevistas. Contudo, na conversa com os 

consumidores foi possível perceber que o status transmitido por estes televisores, 

possivelmente, pesou na decisão de adquirir o produto. O caso que melhor expressa isso é o 

de Silva. No momento em que ele busca agradar os amigos com a nova TV LCD, como diz, e 

sente-se contente com isso, na verdade está sendo submisso pelas sensações que um objeto de 

status proporciona, ou seja, prazer, contentamento. Oliveira (2008) deixou transparecer fato 

semelhante. No diálogo, o entrevistado alega que ao levar pessoas de seu relacionamento para 

ver filmes em sua casa, demonstra-se satisfeito pela presença que sua TV LCD proporciona ao 

local.   

Entretanto, as entrevistas, apesar de terem fornecido dados profundos em relação ao 

comportamento de consumidores e da comunicação mercadológica envolvendo os televisores 

LCD e Plasma, não foram suficientes para extrair a real dimensão dos efeitos das ferramentas 

de marketing no desenvolvimento do desejo que as pessoas têm pelo produto. Percebeu-se 

que esta dimensão permaneceu oculta na mente dos entrevistados. É nesse sentido que novas 

pesquisas merecem ser colocadas em discussão. Uma delas é o neuromarketing, estudo que 

une a medicina ao marketing. É uma técnica que busca extrair dados que, por estarem 

presentes no subconsciente do pesquisado, utilizam exames de ressonância para detectar quais 

sensações (prazer, valor, rejeição) são provocadas por um produto, marca ou serviço, por 

exemplo, no cérebro da pessoa afetada pela propaganda dos mesmos.   

Cabe aos comunicadores encontrar soluções para desvendar, com o máximo de 

precisão, como age o ser humano enquanto consumidor. A tendência é que os índices 

econômicos e sociais a nível mundial se elevem em longo prazo, fazendo com que o consumo 

siga esse mesmo rumo. O marketing deve acompanhar essa evolução, visto que a tendência do 

mercado é se tornar cada vez mais competitivo e os consumidores, cada vez mais exigentes. 
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APÊNDICE 
 
QUESTIONÁRIO (1): APLICADO AO GERENTE DA MULTISOM 
 

1) Como era o consumo das TVs de LCD e Plasma antes e como é hoje? 

2) Como o consumidor se comportava no início das vendas dos televisores de Plasma e, 

posteriormente, LCD e como se comporta hoje? 

3) Como era feita a comunicação de marketing no lançamento desses televisores? Como 

é feita hoje?  

3.1) Conte como foi à evolução da comunicação de marketing referente aos 

televisores. 

4) Que tipo de divulgação já foi realizado dentro do ponto de venda e fora do ponto de 

venda? (eventos, coquetéis, disposição do produto no PDV, reportagens, catálogos, 

etc). 

5) Descreva a evolução do conhecimento do vendedor a respeito desse produto. 

6) Quais os efeitos das promoções sobre as vendas de televisores LCD e Plasma? 

7) Algum consumidor se interessou por determinado modelo ou marca de televisor LCD 

ou Plasma dizendo ter visto sua propaganda por meio de algum veículo de 

comunicação? 

8) A compra é planejada? Ocorre compra por impulso? 

9) Você considera esse produto um objeto de desejo? Como se construiu esse status de 

objeto de desejo? 

10) Por que os televisores de LCD e Plasma ocupam os espaços na entrada dos pontos de 

vendas? 

10.1) Isso tem influenciado o comportamento de compra do consumidor? 

10.2) E antigamente, onde ficavam os televisores? 

10.3) Quais os efeitos da exposição do produto? A composição dos ambientes é 

percebida junto ao consumidor? 

11) Qual a participação do vendedor na decisão do consumidor em adquirir um aparelho 

de TV de LCD ou de Plasma? 

12) Quem decide a compra do televisor? (o homem, a mulher ou o filho) 

13) A compra é feita em família ou individualmente? 

14) Quanto tempo em média o consumidor leva até realizar a compra? 

15) Quem compra televisores de LCD ou Plasma, já possui TV? Que tipo? 
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16) O que influencia mais na compra: preço ou qualidade? 

17) A maioria das compras são realizadas à vista ou são parceladas? (classe alta ou baixa) 
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QUESTIONÁRIO (2): APLICADO AOS CONSUMIDORES 
 

1) Quantas horas por dia, em média, você costuma ver TV?  

2) Assiste a filmes?  

3) Possui home theater?  

4) A partir de que momento você percebeu a necessidade de comprar um televisor 

LCD/Plasma?  

5) Como se informou sobre o televisor? 

6) Como você conheceu o televisor que adquiriu? (na loja, propaganda, amigos, etc) 

7) Você teve contato em reportagens ou sites de informações sobre esse produto?  

8) Quantas lojas você freqüentou até comprar o televisor?  

9) Quanto tempo você demorou desde a descoberta da necessidade em comprar esse 

produto até a efetuação da compra? 

10) Você sofreu a influencia de alguém para que comprasse uma TV de LCD ou Plasma? 

Quem?  

11) Qual a posição da família em relação à compra da TV?  

12) Qual a diferença entre LCD e Plasma? Como você soube a respeito?  

13) Qual a sua opinião sobre a afirmação “LCD e Plasma são objetos de desejo”.  

14) No seu caso, como esse desejo nasceu.  

15) Você sentiu segurança ao adquirir o aparelho? O que foi decisivo para a compra? 

16) O que te influenciou na decisão de compra da TV? 

17) Qual o papel da propaganda na construção do desejo sobre esse produto? 

18) Para você qual a diferença entre expor os produtos na porta da loja ou nos fundos da 

loja? 

19) O que mais lhe chama a atenção sobre a forma de exposição deste produto nas lojas?  

20) A forma de exposição do produto, na atualidade, te influenciou a adquirir o produto?    

21) Qual foi o papel do vendedor nesse processo? Ele influenciou no desejo?   

22) O que pesa mais: preço, qualidade de imagem, qualidade geral do produto ou design? 

23) A compra foi parcelada?  

 
 


