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A INTERAÇÃO DO CONSUMIDOR COM A PUBLICIDADE NAS PLATAFORMAS 

MIDIÁTICAS  

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda quatro pilares de um estruturado sistema de comunicação: 
marcas, consumidores, publicidade e mídia. O tema apresentado propõe uma análise 
reflexiva sobre como o trabalho publicitário que as marcas utilizam para abordar, 
prospectar, conquistar e fidelizar seus clientes utilizando diferentes plataformas 
midiáticas tem impactado os consumidores e os transformado em um público ativo 
participativo nos conteúdos publicitários. Percorrendo autores especializados nas 
diferentes áreas da comunicação social como Henry Jenkins, Ilana Polistchuck, Itzhak 
Meir Bogmann, Michael Solomon, Philip Kotler e Pyr Marcondes, são apresentados 
os conceitos de publicidade e propaganda, comportamento do consumidor, marcas e 
mídia e como essas áreas estão trabalhando unidamente com um único propósito: 
agradar o prosumer. Foi realizado, como pesquisa quantitativa sem representatividade 
amostral apoiada no embasamento teórico, um questionário online que coletou as 
opiniões dos consumidores com o intuito de compreender como eles se comportam 
nas plataformas midiáticas e como se dá sua interação com os conteúdos publicitários 
nessas mídias.  

 

Palavras-chave: publicidade; comportamento do consumidor; marcas; interação; 

plataformas midiáticas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSUMER INTERACTION WITH ADVERTISING ON MEDIA PLATFORMS. 

 

ABSTRACT 

 
The present work discusses four pillars of a structured communication system: brands, 
consumers, advertising and media. The theme presented proposes a reflexive analysis 
about how the publicity work that brands use to address, prospect, conquer and retain 
their customers using different media platforms has impacted consumers and become 
a participative active public in advertising content. Through specialized authors in the 
different areas of the media such as Henry Jenkins, Ilana Polistchuck, Itzhak Meir 
Bogmann, Michael Solomon, Philip Kotler and Pyr Marcondes, the concepts of 
publicity and propaganda are presented, consumer behaviour, brands and media and 
how these areas are working unsuccessfully with a single purpose: to please the 
prosumer. It was carried out, as a quantitative sample supported by the theoretical 
basis, an online questionnaire to collect the opinions of consumers in order to 
understand how they behave in media platforms and how it gives their interaction with 
the contents advertising in these media. 
 

 

Keywords: advertising; consumer behaviour; brands; interaction; media platforms.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O trabalho intitulado de A interação do consumidor com a publicidade nas 

plataformas midiáticas tem como intuito mostrar como os consumidores enxergam e 

avaliam as marcas que investem em publicidade para prospectá-los e fidelizá-los 

utilizando de diferentes meios de comunicação.  

 Partindo da questão de como o consumidor se comporta e interage com marcas 

que trabalham com a publicidade nas plataformas midiáticas, delimitou-se como 

objetivo apresentar como esse comportamento e interação acontecem, percebendo 

que o consumidor atual é diferente e deseja ser envolvido de maneira diferente.  

 A fim de demonstrar a importância da interação marca e cliente o trabalho se 

propôs a demonstrar a versatilidade das plataformas midiáticas e como uma marca se 

posiciona mercadologicamente em todas elas com o intuito de alcançar o maior 

número de público através de seu envolvimento e interação nessas plataformas 

pontuando sua evolução e sua colaboração para a construção de uma publicidade 

mais inovadora, criativa e interativa.  

 No primeiro momento do trabalho será utilizado embasamento teórico com 

autores como Henry Jenkins, Ilana Polistchuck, Itzhak Meir Bogmann, Michael 

Solomon, Philip Kotler e Pyr Marcondes onde será apresentado os conceitos da 

comunição social, da publicidade e propaganda e do comportamento do consumidor 

e como essas áreas evoluíram e continuam evoluindo; a interação da marca com o 

consumidor através de estratégias comunicacionais e do marketing de relacionamento 

e a participação da mídia e suas plataformas na difusão da publicidade para os 

consumidores potenciais e consumidores fiéis.  

 O segundo momento do trabalho está estruturado com uma pesquisa 

exploratória e quantitativa com o objetivo de proporcionar uma afinidade com a 

questão problema e assim possibilitar a consideração de aspectos variados relativos 

a ela. Essa pesquisa exploratória quantitativa sem representatividade amostral será 

executada a partir de uma revisão bibliográfica de autores que dialogam sobre o tema 

apresentado, interpretando e registrando fatos, relacionando representações de 

evoluções no comportamento do consumidor, em sua interação e proximidade com 

determinada marca e em como ele se envolve com a publicidade e seu conteúdo 

difundido nas diferentes plataformas midiáticas. 

Trabalhar este tema levanta uma questão que conversa com um contexto 
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bastante atual: os avanços de estratégias publicitárias veiculadas em diferentes 

plataformas midiáticas. Ao abordar um tema como este se percebe que o meio 

midiático reflete o novo comportamento do consumidor, que por sua vez também 

reflete as influências que o mesmo recebe do meio midiático. É um ciclo. E dentro 

deste contexto insere-se a transformação do discurso publicitário e como esse 

discurso hoje possibilita a interação e a participação do consumidor com a mídia e 

com a marca. 

 A abrangência dos meios midiáticos e a participação cada vez mais interativa do 

público estão sendo aderidas as campanhas publicitárias das marcas, pois a 

comunicação interativa capta a atenção do consumidor quando dialoga com ele de 

forma inovadora e criativa.  

 Essa percepção do consumidor acerca dos valores de uma marca o trás para mais 

perto da mesma e a presença das marcas em todas as plataformas midiáticas 

possíveis prospectam, de forma mais efetiva e interativa, a fidelidade de 

consumidores. Bons produtos, estratégias inovadoras e comunicação horizontal são 

alguns dos pontos fundamentais que aproximam o consumidor da marca e que serão 

trabalhados a seguir.  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



12 
 

2 A PUBLICIDADE E PROPAGANDA E O COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR 
 

Comunicação social é uma esfera ampla, segundo Sant’anna, Rocha Júnior e 

Garcia (2009); ou seja, não há como conceituá-la visto que tudo que nos rodeia se 

comunica – imagens, gestos, sons e escrita. Entretanto, os autores a definiram como 

“o processo de transmitir ideias entre indivíduos” pontuando que  

 

[...] o processo de comunicação consiste em um transmissor, uma mensagem 
e um receptor. Devemos lembrar que um dos princípios básicos da Teoria da 
Comunicação é que os sinais emitidos só têm significado se o receptor souber 
interpretá-los (SANT’ANNA, ROCHA JÚNIOR e GARCIA, 2009, p.2).  
 

 

 Polistchuck (2003) define a comunicação como humana. A autora diz que a 

comunicação é o processo básico do exercício das relações humanas, sendo de total 

relevância para a construção da personalidade subjetiva do indivíduo e do perfil 

coletivo ao qual está inserido.  

 Lolla, Martinelli e Pasquim (2011, p.3), no artigo ‘A televisão como veículo de 

informação: uma linguagem de imagens e sons’, explicam que a comunicação só 

ocorre quando há desejo em se comunicar. Para as autoras 

 

[...] o ato da comunicação só é possível a partir do ato de vontade, seja da 
parte do emissor quanto a do receptor. É impossível a não comunicação, pois 
em qualquer momento estamos nos comunicando. A comunicação é um 
processo fundamental para o ser humano enquanto ser social, sendo que o 
objetivo dos meios é tentar superar as distâncias e permitir uma aproximação 
entre os extremos, tornando o processo possível. 
 

 
Todos podem se comunicar. É natural e faz parte do convívio na sociedade. 

Entretanto, na área de comunicação social, o profissional de comunicação é 

conhecido como comunicador e seu papel é analisar todas as formas de interpretação 

em que a mensagem pode ser recebida pelo receptor. A clareza das informações é 

essencial para que a mensagem emitida tenha a mesma veracidade e 

intencionalidade que a mensagem recebida.  

Para Polistchuck (2003) é através de estudos específicos de fundamentação 

teórica, comunicação em contexto amplo e conteúdos voltados a habilitação na área, 

é o que um comunicador se encontra capacitado para propagar informações. A autora 

afirma que o comunicador social é como uma correia de transmissão que relaciona a 
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universidade à sociedade e aos meios de comunicação. É no exercício da arte de 

trabalhar e estudar a comunicação que se forma um comunicador. 

É na área da comunicação social que se encontra a habilitação em publicidade 

e propaganda. De acordo com Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009) é com base 

teórica unificada com as experiências pessoais e a convivência com clientes e seus 

problemas de comunicação que é possível compreender o papel da publicidade e 

propaganda e seu principal componente e objeto de estudo, o consumidor.  

 

2.1 Publicidade e propaganda 

 

 Antes de qualquer definição e conceituação é importante perceber que mesmo 

se tratando do mesmo objeto de estudo (o consumidor) e partindo dos princípios 

básicos da comunicação social, os termos publicidade e propaganda são distintos – 

uma tem como função tornar público a informação e a outra tem a função de propagá-

la, divulgá-la, vendê-la. Mesmo que possuam funções semelhantes no âmbito 

mercadológico, seus significados apontam para atividades diferentes.  

 O termo publicidade é derivado da palavra em latim publicus que significa 

“público” 1, ou seja, publicidade é arte de tornar público um fato, uma ideia, uma 

informação. De acordo com o Michealis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa2, 

publicidade é o “estado ou qualidade do que é público”; é a “divulgação de fatos ou 

informações, matéria encomendada ou não, a respeito de pessoas, ideias, serviços, 

produtos ou instituições, utilizando-se os veículos normais de comunicação”. 

  O termo propaganda é derivado da palavra latim propagare que significa 

“reproduzir por meio de mergulhia” 3, ou seja, propagar é dar conhecimento a algo ou 

alguém, convencer e influenciar a opinião ou decisão de alguém.  De acordo com o 

Michealis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, propaganda é o “ato ou efeito 

de propagar”, é a “disseminação de ideias, informação ou rumores com o fim de 

auxiliar ou prejudicar uma instituição, causa ou pessoa”; é a “propagação de doutrinas, 

ideias, argumentos, informações etc., baseados em dados verdadeiros ou falsos, com 

o objetivo de persuadir ou influenciar o público em geral ou um grupo de pessoas”; é 

a “divulgação de mensagens por meio de anúncios escritos, falados ou musicados em 

                                                           
1 Definição retirada do link https://www.significados.com.br/publicidade/  
2 Dicionário online encontrado no link https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/ 
3 Definição retirada do link https://www.significados.com.br/propaganda/ 
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veículos de comunicação (rádio, TV, jornal, prospectos etc.), por um patrocinador 

identificável, visando influenciar o público consumidor”.  

 Perez e Barbosa (2007) trabalham a publicidade como uma ferramenta vital 

para o sucesso de uma empresa, uma marca, pois sua evolução acontece juntamente 

com o desenvolvimento da sociedade de consumo.  Os autores (p.5) apontam a 

funcionalidade da publicidade como um ritual: “trata-se de dar a conhecer, a um 

público determinado, aspectos positivos e/ou vantagens de produto(s), marca(s) ou 

serviço(s), com vistas a obter a aceitação desse público e a consequente aquisição 

do que lhe foi mostrado”. Para os autores 

 

[...] a publicidade é um dos elementos do processo de marketing, que, em 
consequência, é o componente principal da estrutura comercial da empresa. E, 
como todos os elementos comerciais de uma empresa, ela requer gerência 
competente e administração eficaz (PEREZ e BARBOSA, 2007, p.6). 
 
 

 Para Oliveira4, em seu artigo sobre ‘A Força da Publicidade na Cultura do 

Consumo’, a publicidade trabalha estreitamente o perfil psicológico do consumidor e 

assim o leva a se encontrar representado e passa a interagir com o conteúdo 

publicitário criado. O autor (p.3) acredita que é o foco da publicidade “chamar a 

atenção do consumidor em sua estrutura trazendo o público-alvo até os seus 

respectivos meios” e para isso utiliza-se da técnica de persuadir e seduzir o 

consumidor e obter ganho mercadológico. 

 Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009) apresentam a propaganda como peça 

importante da comunicação mercadológica. Se antes a propaganda era utilizada 

apenas como um veículo de divulgação de notícias e informações para públicos 

restritos, hoje ela consegue se posicionar e atuar em todas as áreas de comunicação 

como agente persuasivo. Os autores defendem essa evolução ao dizerem que 

 

Considerada durante muito tempo simples auxiliar de vendedores que, por 
ela, poderiam atingir o consumidor potencial, não-identificável, a propaganda, 
pela evolução de suas técnicas, adquiriu nova dimensão, sendo capaz de 
influenciar e modificar hábitos de uma população em seu conjunto 
(SANT’ANNA, ROCHA JÚNIOR e GARCIA, 2009, p.7).  
 

 Para Santos e Cândido (2017) a propaganda se desenvolveu dessa maneira 

devido à expansão dos veículos de comunicação. Os autores apontam que as novas 

                                                           
4 Graduado em Comunicação Social (UBM/RJ) e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos de 

Tecnologia da Informação pela Universidade Gama Filho (UGF).  
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tecnologias fizeram com que a propaganda evoluísse tornando-a um difusor de ideias 

que também pode estar presente em anúncios de venda de produtos e serviços.  

 Marcondes (2003) revela que a propaganda tem como intuito encantar e cantar5 

o consumidor. Para o autor a história da propaganda é escrita pelo envolvimento do 

consumidor com suas constantes cantadas, gerando assim suas grandes conquistas. 

São as campanhas que carregam esse envolvimento que permanecem na memória 

do consumidor. 

  Marcondes (2005, p.50) cita o exemplo clássico da propaganda brasileira que 

mais se permanece na memória afetiva6 das pessoas: a campanha “Mamíferos” da 

DM9DDB de Nizan Guanaes (sócio e diretor geral de criação da agência na época) 

para seu cliente Parmalat. Segundo o autor a campanha carrega mais sensibilidade e 

pureza que informações de venda e, por isso, “Mamíferos” é uma obra prima da 

propaganda brasileira que foi eternizada em sua história e na memória dos 

consumidores de leite de todo o país.  

 

“Mamíferos” paralisou o País, com comoção e enlevo. E com a mais simpática 
família de bichinhos que a propaganda brasileira jamais criou. A promoção 
que oferecia os personagens na forma de bonecos de pelúcia transformou-
se, para o fabricante e para a agência, numa verdadeira operação de guerra. 
Foram distribuídos 2 milhões de bichinhos. Nunca mais a marca Parmalat foi 
a mesma, e o carinho que ela conquistou dificilmente irá perder.  
 
 

 Apesar de definições diferentes, a publicidade e a propaganda são utilizadas no 

campo mercadológico como um termo só com uma função principal; ferramenta de 

venda e prospecção de clientes.  Para Perez e Barbosa (2007, p.7) as duas 

ferramentas fazem parte de um único sistema de comunicação mercadológica que 

possui duas finalidades: a primeira é a de informar e a segunda é de persuadir. 

“Informar é transmitir conhecimento. Persuadir supõe convencer e, para tanto, é 

preciso motivar”.  

 

 

 

 

                                                           
5 O autor utiliza esse termo no sentido de seduzir, galantear e persuadir alguém buscando convencer 

esta pessoa.  
6 Memória afetiva é a memória sensorial e emocional relacionada a algum produto que fez parte da vida 

do consumidor.  
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2.2 Comportamento do consumidor  

 

Define-se por consumidor, segundo o Dicionário Priberam 7 , a pessoa que 

consome e que compra para gastar em uso próprio. Para o Procon (p.2)8, consumidor 

é “qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço para satisfazer 

suas necessidades pessoais ou familiares”.  

Solomon (2016, p.7) define consumidor como “a pessoa que identifica uma 

necessidade ou desejo, realiza uma compra” podendo ser para ela ou para outros. O 

autor afirma que “o comprador e o usuário do produto podem não ser a mesma 

pessoa”, entretanto os dois praticam o ato de consumir e, portanto, entram em sua 

definição de consumidor. 

Oliveira (2017) diz que o consumo pode ser uma variável decisiva no estudo do 

comportamento do consumidor, pois o que é consumido diariamente – produtos e 

objetos – pode o definir como ser social. Quando se adquire um hábito de consumo 

(seja esse hábito controlado ou exacerbado – caracterizando-se como consumismo) 

o indivíduo passa se encaixar em um quadro comportamental. Para Solomon (2016) 

definir esse comportamento é muito importante, pois assim é possível segmentar o 

público para criar estratégias de marketing e publicidade mais eficientes e 

personalizadas para esse nicho.  

Giglio (2005 p.22) afirma que é importante estudar o consumidor, mas antes é 

preciso perceber que “cada pessoa é única em sua existência concreta, nas mínimas 

emoções e sonhos diários”. Entretanto, ela pode apresentar padrões de 

comportamento universais e são esses pontos que entram na delimitação do perfil do 

consumidor.  

A AMA 9  – American Marketing Association – define comportamento do 

consumidor como “a interação dinâmica de sentimentos e percepções, 

comportamentos e ambiente pelo qual os seres humanos conduzem os aspectos das 

relações de troca em suas vidas”. Segundo Solomon (2016, p.6) é um compilado de 

“estudos dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

                                                           
7 Definição retirada do link https://dicionario.priberam.org/consumidor 
8 Definição retirada da Cartilha do Consumidor oferecida pelo Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor no link http://www.procon.al.gov.br/legislacao/cartilhadoconsumidor.pdf 
9 É uma organização voltada para os profissionais de marketing onde é oferecido informações para a 

área de marketing e comunicação.  
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compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazerem necessidades e desejos”. Para o autor é um campo extenso que tem 

como objetivo analisar o posicionamento do consumidor mediante seu modo e estilo 

de consumir.  

Froemming et al. (2009, p.19) concordam com Solomon ao afirmarem que o 

estudo sobre o comportamento do consumidor está em “entender como as pessoas 

pensam e se comportam no suprimento de suas necessidades e desejos por meio da 

atividade do consumo”. Os consumidores adquirem um estilo de vida a partir do 

momento que passam a consumir fazendo com que apresentem uma análise de seu 

comportamento.  

Solomon (2009, p.9) diz que “a compreensão do comportamento do consumidor 

é um bom negócio” visto que isso pode trazer benefícios para a empresa como o 

sucesso de vendas, a manutenção de seus clientes e sua prosperidade no mercado.  

Felipe Gabriel Barbosa de Oliveira 10  em seu artigo Comportamento do 

Consumidor: os fatores de influência aborda a valia que aprender sobre o consumidor 

possui. O autor diz que esse estudo surgiu nos anos de 1960 quando foi percebida a 

necessidade das empresas de entenderem as atitudes e comportamentos de compra 

de seus consumidos. Ao analisarem esses dados era mais fácil desenvolver 

estratégicas publicitárias e mercadológicas que de fato obtivessem efeitos assertivos.  

Giglio (2005, p.23) aponta quatro fontes básicas da origem do consumo mediante 

uma análise de como o consumidor se posiciona em relação a cada uma delas. O 

autor diz que as relações são: 

 

A relação do consumidor com seu corpo: a maneira como ele o trata, utiliza, 
aceita, reprime e maltrata; a relação do consumidor com suas ideias, 
emoções e valores: a maneira como ele os aborda, analisa, aplica e libera; a 
relação do consumidor com os objetos e o mundo físico: a maneira como ele 
se coloca e usufrui do espaço e objetos ao seu redor; a relação do consumidor 
com outras pessoas e as regras de grupos: a maneira como ele se insere e 
participa dos grupos sociais.  
 

 
 O autor acredita que através dessas relações, que apresentam semelhanças e 

diferenças entre si, é possível delimitar um comportamento de consumo baseado em 

um perfil mais personalizado e coeso do consumidor. Saber como ele se relaciona 

                                                           
10 Administrador pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Gestor de Pessoas pelo Centro 

Universitário Internacional – UNINTER. 
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consigo mesmo e com as outras pessoas e produtos que o cercam tornam a 

penetração e fixação da imagem e de informações sobre a empresa e a marca mais 

assertiva.  

Para Giglio (2005) o que motiva o comportamento do consumidor vem de dentro 

dele e por isso ele é levado a consumir por desejo ou necessidade. Solomon (2016) 

complementa a ideia do autor afirmando que são esses instintos que o 

induzem/motivam ao consumo. Para o autor há uma diferença entre desejar e 

necessitar algo e isso diz muito e de maneira bem simples sobre o comportamento do 

consumidor.  

 

Desejo é uma manifestação específica de uma necessidade determinada por 
fatores pessoais e culturais. Por exemplo, a fome é uma necessidade básica 
que todos nós precisamos satisfazer; a falta de comida cria um estado de 
tensão que a pessoa é motivada a reduzir. Contudo, a forma como essa 
pessoa escolhe fazer isso pode ser bastante variada: a “refeição dos sonhos” 
de uma pessoa pode conter hambúrguer, queijo, fritas e biscoitos Oreo 
recheados, enquanto a de outra poderia ser sushi. Descrevemos a motivação 
com relação à sua intensidade, ou a força que ela exerce sobre o consumidor, 
e à sua direção, ou a forma específica que o consumidor escolhe para tentar 
reduzi-la (SOLOMON, 2016, p.19). 
 
  

 É através da busca por saciar essa necessidade e esse desejo que o consumidor 

se motiva a consumir. Ele sai à procura de suprir seu prazer ao tentar satisfazer-se. 

Para Giglio (2005, p.11) “o homem tem necessidades e desejos infinitos que se 

contrapõem às suas possibilidades finitas e limitadas de satisfazê-lo” e por isso está 

em constante busca por novos produtos, ideias e serviços que consigam convencê-lo 

de que essa possibilidade é possível.  

 Frankenthal 11  (2017) aponta quais os principais fatores que influenciam e 

motivam o consumidor na hora de consumir. A autora cita nesse processo o papel 

social (seu grupo social como a família, amigos, colegas); o papel pessoal (suas 

particularidades, seu perfil identitário); a cultura (suas referências culturais como 

música, religião, política); os medos e as necessidades (seus traumas, receios, 

frustrações e desejos que o inibem ou motivam); o estágio da vida (a fase da vida que 

você se encontra como a infância, a adolescência, a juventude e a velhice); as novas 

tendências (as novidades e os lançamentos de produtos e serviços); a classe social 

                                                           
11 Rafaela Frankenthal é publicitária pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Como 

analista de Marketing da MindMiners é responsável pela produção de conteúdo para seus canais 

digitais e pelo desenvolvimento de seus estudos originais.  



19 
 

(seu poder aquisitivo); o mercado e economia (cenário mercadológico e econômico 

em que o país/estado/cidade se encontra) e a opinião de outros consumidores (as 

informações obtidas através das experiências de consumo de outras pessoas).  

 Giglio (2005, p. 20) diz que é preciso conhecer o comportamento das pessoas 

que pertencem ao seu nicho de mercado e isso é bem mais fácil quando se interessa 

em estar diante delas e ouvir o que elas dizem – o feedback entra como uma 

ferramenta importante para análise de satisfação. Para o autor “enquanto elas falam, 

vamos tentando compreendê-las, questionando, pedindo detalhes” e assim tornar 

possível “livrar-se de certos condicionamentos explicativos e estar mais aberto à 

vivência do consumidor”.  

 Solomon (2009, p.30) aponta como é importante a publicidade estar presente na 

rotina de seus consumidores, afinal “os consumidores tendem a projetar os seus 

próprios desejos e convicções nos produtos e na publicidade”.  Por isso é de suma 

importância que a marca conheça detalhadamente o seu consumidor potencial12 para 

que se elaborem conteúdos eficazes na prospecção e manutenção desse cliente. O 

autor diz que 

 
[...] o conhecimento sobre os consumidores deverá ser incorporado em todas 
as facetas de um plano de marketing bem-sucedido. As informações sobre 
os consumidores ajudam as empresas a definirem o mercado e a identificar 
ameaças e oportunidades para uma marca. E no mundo maluco e selvagem 
do marketing, nada é eterno. Saber isso realça que um produto tem de 
continuar a ser apelativo ao seu mercado-alvo ao longo do tempo 
(SOLOMON, 2009, p.10). 
 
 

 Rafaela Frankenthal (2017) aponta a relevância comunicacional que tem saber 

qual a opinião de seu consumidor. A analista diz que entender o comportamento do 

consumidor é mais fácil e eficaz do que tentar mudá-lo. Ao compreendê-lo e atribuir-

lhe significância o profissional pode utilizá-lo a seu favor ao elaborar e planejar 

estratégias de comunicação e marketing.   

 Frakenthal (2017) afirma que o consumidor de hoje obtém com mais facilidade 

um número maior de informações sobre os produtos e serviços que deseja e necessita 

consumir e com isso passa a se tornar mais exigente com a qualidade e o preço 

daquilo que ele compra visando também a agilidade, comodidade e praticidade no 

momento de adquiri-lo. Portanto é fundamental que a empresa esteja sempre um 

                                                           
12 Consumidor potencial ou potencial consumidor é o termo utilizado para definir o consumidor que é 

definido como ideal através da segmentação da empresa ou marca.  
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passo à frente do consumidor e que o disponibilize as melhores informações e 

plataformas para a exposição de seu produto facilitando o seu consumo por esse 

consumidor potencial.   

 Além dessas características primordiais o consumidor passou a questionar mais 

as marcas e a participar ativamente da construção de seus conteúdos e estratégias 

mercadológicas expondo suas opiniões e observações. Ele evoluiu. Agora é um 

consumidor “antenado”, moderno, atual, ativo e participativo.   

 De acordo com a Hotmart13 (2018), o consumidor não se comporta mais de forma 

fixa no mercado; ele está em constante mudança – tanto pelo contexto social ou 

financeiro. Com base nessa inconstância, a plataforma delimitou um perfil para esse 

novo consumidor mutável com base em suas atividades comportamentais mediante 

uma decisão de compra.  

 Para a plataforma as atividades pertencentes ao consumidor atual são a procura 

por soluções na internet (onde o consumidor tira suas dúvidas e interage com a marca 

e outros consumidores); a exaustão pelo bombardeio constante de propagandas (é 

na sutileza e no cuidado com a exposição que o consumidor é “capturado”); a 

comparação de diferentes marcas na avaliação de melhor custo-benefício de um 

produto (é com uma análise comparativa entre marcas e produtos que o consumidor 

se decide antes de realizar uma compra); a realização de compras sem muitas 

burocracias (agilidade, versatilidade, informações mais simples e concisas e 

diferentes formas de pagamento facilitam o processo de compra). 

 Também são atividades vinculadas a esse consumidor: o desejo de pertencer a 

uma comunidade (opinião coletiva é importante para o consumidor atual); a procura 

de informações através de outros consumidores (recomendações sobre experiências 

de outros consumidores); o interesse pelas novas tendências do mercado (inovação 

e novidade são o que move o ato de compra do consumidor atual); a influência que 

as pessoas admiradas por ele exercem sobre suas decisões (como os formadores de 

opinião e os influenciadores digitais); a preocupação com produtos de caráter 

sustentável e sem desperdício (pois o consumidor atual possui maior consciência 

ambiental) e a busca por segurança ao realizar uma compra (o consumidor atual quer 

a garantia de que seus dados serão protegidos ao realizar uma compra e que o seu 

                                                           
13 Hotmart é uma plataforma de produtos digitais criada com o intuito de promover a conexão entre 

diferentes universos que trabalham com negócios na internet.  
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produto será entregue correta e integralmente). 

 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 25) esses novos consumidores são 

inovadores que criam novos conceitos e utilizam de novas tecnologias para 

participarem ativamente da vida das marcas. Para os autores  

 

São os consumidores mais expressivos e mais colaborativos que mais 
utilizam as mídias sociais. Com seu estilo de vida e suas atitudes, influenciam 
a sociedade de modo geral. Suas opiniões a respeito dos paradoxos da 
globalização e dos problemas da sociedade moldam as opiniões dos outros. 
Como os membros mais avançados da sociedade, favorecem as marcas 
colaborativas e culturais. Como pragmáticos, criticam marcas que têm 
impactos sociais, econômicos e ambientais negativos na vida das pessoas. 
 
 

 Por isso esse novo consumidor quer ser ouvido, encontrado e suprido de forma 

rápida; quer ser tratado de forma especial e não como mais um. É uma pessoa que 

se adaptou a solucionar seus problemas de forma prática e a realizar seus desejos e 

vontades em “um piscar de olhos”. É um consumidor mais complexo e para isso, de 

acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), os publicitários passaram a 

acompanhar toda a sua jornada de compra desde a venda até suas opiniões e 

observações acerca do produto – todo o processo de adquirir, pagar e recebê-lo.  

 Giglio (2005) mostra como uma empresa e marca podem melhor definir o 

comportamento do potencial consumidor: tenha contato com ele; procure se informar 

sobre seus gostos e desejos; participe ativamente da sua rotina; faça com que ele se 

descreva e assim se posicione corretamente diante dele. Para o autor (p.21) os 

modelos teóricos de comunicação são base, mas para obter uma definição 

consistente do perfil do consumidor é necessário conhecê-lo detalhada e intimamente, 

afinal “nenhum dos seus consumidores está descrito nos livros”.  

 Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.27) as empresas e marcas precisam 

ter um perfil semelhante ao de seu consumidor para que consigam conquistar sua 

familiaridade e seu comprometimento. Os autores dizem que 

 

Como as pessoas criativas, as empresas devem refletir sobre sua 
autorrealização além dos objetivos materiais. Precisam entender quem são e 
por que estão no negócio. Precisam saber o que querem ser. Tudo isso deve 
estar presente na missão, na visão e nos valores corporativos. O lucro 
resultará da valorização, pelos consumidores, da contribuição dessas 
empresas para o bem-estar humano. 
 
  

 De modo geral, é perceptível que os consumidores (tanto os fiéis quanto os 
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potenciais) desejam ter a possibilidade de obter produtos e serviços que acomodem 

as mudanças e satisfaçam suas necessidades em diferentes meios e de diferentes 

maneiras. Para que uma marca ou empresa obtenha sucesso e se mantenha sempre 

na memória das pessoas é essencial que ele conquiste potenciais consumidores e 

conserve sua relação afetiva com os fiéis consumidores, mostrando-lhes que são a 

base de sua organização.  
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3 A INTERAÇÃO DA MARCA COM O CONSUMIDOR 
 

Não há como negar que existe uma ligação importante entre marca e 

consumidor. Essa ligação pode acontecer através do valor dos produtos, da qualidade 

ou do significado afetivo que a marca proporciona ao consumidor. Marcondes (2003) 

afirma que essa ligação se dá pela busca que o consumidor tem de encontrar algo 

que sacie seus desejos e suas necessidades de consumo e seus desejos emocionais.  

O autor faz uma analogia divertida entre o relacionamento interativo de marca 

com o seu consumidor a um relacionamento entre duas pessoas. Marcondes diz que, 

assim como em uma relação amorosa, há uma atração e uma paixão entre ambos. 

 

[...] os olhos veem, há um primeiro impulso de atração, há um segundo 
impulso de experimentação, há enfim a experiência do convívio e do uso, 
numa relação que, como na vida, pode ser eterna enquanto dure, ou 
simplesmente acabar num rompimento definitivo, pleno de frustrações e raiva 
(MARCONDES, 2003, p.15). 
 
 

 Segundo o autor é essa relação com o consumidor que fortalece a marca. É 

uma troca, pois enquanto a marca conquista o consumidor ele deseja e se deixa ser 

conquistado. Essa interação é fundamental para o sucesso de toda empresa visto que 

é nesse momento que ela recebe informações de seu provável cliente e assim pode 

definir uma campanha mais direcionada àquele consumidor.   

 Mas, antes de analisar essa interação, é necessário compreender o que é uma 

marca e como seu posicionamento no mercado e na mente do consumidor é vital para 

o sucesso e durabilidade de uma empresa.  

 

3.1 Marca e fidelização do consumidor 

  

Possuir uma marca reconhecida e de forte valor agregado é o desejo de todo 

empreendedor que investe em publicidade, pois é através dela que a prospecção e a 

fidelização de consumidores podem acontecer. Pode ser por suas cores, por sua 

simbologia ou por seu posicionamento na memória do consumidor que uma marca se 

fortifique e se estabilize no cenário mercadológico. Porém, marca é muito mais que 

isso.  
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Segundo o SEBRAE 14  – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas – “marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e 

distingue produtos e serviços cuja percepção pelo consumidor pode resultar em 

agregação de valor aos produtos ou serviços”.  

Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009, p. 73), definem marca como “a 

representação de valores que não são tangíveis, mas são sentidos”. Os autores dizem 

a marca é “o grande patrimônio de uma empresa” e apontam que para uma marca ter 

sucesso é preciso sempre uma ótima imagem.  

É perceptível que o conceito de marca não possui uma definição concreta e tão 

menos um valor definitivo. Marca é subjetiva. Marcondes (2003, p.23) diz que não há 

como defini-la, pois “marcas são espectros, como os fantasmas. Você sequer os vê e 

é por essas indefinidas e espectrais criaturas do mundo moderno que cada um de nós 

se apaixona”.  

Mesmo com tantas definições que conceituam o valor de marca a partir de um 

produto, o verdadeiro valor de uma marca está mais relacionado com a percepção 

subjetiva que o consumidor tem dela e é através dessa percepção que ocorre o 

encantamento pela marca.  

A paixão por uma marca acontece no momento em que o consumidor passa a 

consumi-la não somente pelo produto que ela oferece, mas pela sensação de bem-

estar e de prazer em possuí-la. Segundo Marcondes (2003) é essa paixão que faz 

com que a marca passe a fazer parte do estilo de vida do consumidor.  

A marca pode conquistar o consumidor através de suas expressões como a 

acessibilidade de compra, suas cores chamativas, a qualidade de seus produtos, seu 

logotipo inovador, seu slogan convidativo e suas campanhas criativas.  Por isso que 

seduzir, persuadir e encantar o consumidor são tão importantes na construção de uma 

marca de sucesso.  

Toda a exposição de uma marca deve ser bem planejada para que a mesma 

mantenha sua imagem diante de seus consumidores. É um conjunto de detalhes e 

cuidados que, de acordo com Marcondes (2003),  

 

[...] vai da embalagem à publicidade, da logomarca ao caminhão de entrega 
da companhia, do cartão de visitas à forma como os funcionários se 
apresentam no ponto de venda. Tudo que é visual e é perceptível para o 

                                                           
14 Definição encontrada no link http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/artigos/o-que-e-
marca,6ac62a734bc6a510VgnVCM1000004c00210aRCRD.  
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público é parte integrante e relevante da estética do marketing. São as 
marcas de uma paixão, as aparências e imagens da corporação são expostas 
ao consumidor (MARCONDES, 2003, p.63).  
 

 
Todavia pode ser questionável o poder de convencimento que uma marca tem. 

Em um mundo com tantos produtos semelhantes à disposição para compra, talvez 

não seja uma tarefa simples uma marca se tornar única para um consumidor. Contudo, 

de acordo com Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009), não é difícil, pois os 

publicitários já perceberam que não basta comercializar o produto, o importante agora 

é vender a experiência de se ter o produto desta determinada marca. Os autores 

afirmam que 

 

[...] no cenário pós-moderno, cada vez mais aparecem campanhas e 
planejamentos estratégicos que envolvem expressões como “trazer ganho à 
marca” e “experiência de marca”, adicionando um universo paralelo a um 
produto, com o consumo não se encerrando em si, mas se expandindo para 
a sensação de individualidade do consumidor (SANT’ANNA, ROCHA 
JÚNIOR e GARCIA, 2009, p.72).  
 
 

Marcondes (2003, p.57) reconhece esse posicionamento da marca afirmando 

que “o desafio é estar presente o tempo todo, diferenciando-se do concorrente pela 

insistência e pela ocupação de todos os espaços”. E é assim que uma marca deve se 

posiciona diante de seu consumidor – admirador; conquistando-o, oferecendo-lhe uma 

experiência a partir da saciedade de sua necessidade e desejo. O autor acredita que 

isso é uma estratégia de sedução, onde a marca aprende a lidar com todo e qualquer 

consumidor abordando uma linguagem que o atinja de forma estrategicamente 

particular.  

As marcas possuem caráter racional e emocional onde o primeiro está ligado às 

questões lógicas e o segundo está ligado às questões emocionais. Segundo Alhen 

Rubens Silveira Damasceno15, doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, esses dois caracteres “são 

importantes para se definir o tipo de abordagem que se quer apresentar diante do 

consumidor”.  É seguindo esse caminho de trabalhar o lado racional e o lado 

emocional do consumidor que a marca adequa seu produto e sua campanha.  

Marcondes (2003) e Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009) concordam que é 

                                                           
15  Artigo do professor sobre “A marca no contexto contemporâneo” para o Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Publicidade e Propaganda de 27 a 29 de maio de 2015 em São Paulo – SP.  
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de total relevância que a marca se mantenha constantemente próxima ao consumidor 

e de total importância que se mantenha ativa e criativa para que consiga conquistá-lo 

e fidelizá-lo. Os autores acreditam que 

 

Para que esse fenômeno da fidelidade num mundo em permanente 
experimentação possa existir e possa durar, são alocados milhões em 
estratégias mercadológicas das mais variadas. O mundo da comunicação e 
do marketing é o mais aparente, aquele que lembra você da sua marca 
praticamente o tempo todo, nos mais diversos locais, através das mais 
variadas formas de mídia, promoções, liquidações e ofertas especiais 
(MARCONDES, 2003, p.37). 
 
Destacar-se na mente do consumidor também significa ter um 
posicionamento adequado na mente do consumidor atual e potencial. E, para 
posicionar-se corretamente, é de suma importância não apenas um slogan 
ou uma boa peça publicitária em revista de destaque, mas uma campanha 
inteligente e criativa, que envolva as ferramentas mais adequadas do mix de 
marketing de maneira sinérgica, para adequar-se totalmente às 
necessidades, aos desejos e percepções dos consumidores-alvo. E, para 
isso, não bastam inspirações e insights. (SANT’ANNA, ROCHA JÚNIOR e 
GARCIA, 2009, p.76).  
 

 
Contudo, de acordo com Marcondes (2003, p.39), uma marca só terá a fidelidade 

de seu cliente se a ele se permanecer fiel, ou seja, se continuar mantendo as mesmas 

características que fizeram com o que ele se “apaixonasse” por ela, afinal “o 

consumidor fiel quer a manutenção daquilo que o levou a fidelidade”.  

Dayane Salvador (2012), no artigo A morte do marketing e o poder das 

Lovemarks16 , acredita ser possível uma marca firmar um compromisso com seu 

cliente transformando a informação em conhecimento construído com amor. Para a 

designer de sites, com o acesso infinito de dados, as informações são mais completas 

e encontradas facilmente de maneira simples e intuitiva fazendo com que seja 

possível conhecer intimamente uma marca tanto quanto ela se conhece.  

A fidelização de clientes, além de tornar a marca mais forte e mais conhecida, é 

muito mais econômica e rentável para as empresas, pois, segundo Marcondes (2003) 

é mais viável, financeiramente e estrategicamente, manter os consumidores fiéis os 

levando a consumir mais de seus produtos que convencer consumidores novos a 

experimentá-los.  

Marcondes (2003, p.43) aponta motivos para que uma marca se faça presente 

na vida do consumidor enquanto o fideliza a ela. Ele diz que um “consumidor fiel é um 

                                                           
16  O conceito foi criado por Kevin Roberts, CEO mundial da Saatchi & Saatchi e autor do 
livro Lovemarks - O Futuro Além das Marcas.  
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dos maiores patrimônios de qualquer marca contemporânea” e por isso cabe à marca 

envolvê-lo e tratá-lo como parte de si mesma; aliás, como a si mesma. O autor diz que 

se a marca for fiel “terá um consumidor que não só te ama, como será também um 

replicador de suas qualidades para todos os seus pares, um divulgador gratuito, só 

que com maior eficácia e efetividade do que todo o corpo de vendas da sua companhia 

(MARCONDES, 2003, p.43)”.  

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2014) mais do que elaborar campanhas 

publicitárias, o importante para que uma marca possua consumidores fiéis que a 

defendem e divulgam é a abertura efetiva de suas informações e conteúdos aos 

consumidores, trazendo-os para perto e observando seus comportamentos e opiniões 

ao mesmo tempo em que os conhecem e cativam permanentemente.  

Quando consumidores são fiéis e apaixonados por uma marca ela passa a ser 

denominada como lovemark. Lovemark é a união das palavras inglesas mark + love 

que, de acordo com o Google Tradutor, significa marca de amor. Teixeira (2014, p.43) 

diz que as lovemarks surgiram a partir de uma busca por uma conexão mais 

emocionalmente envolvente entre os próprios consumidores em si e entre eles e as 

marcas.   

A capacidade de provocar emoção é o fator chave pelo qual as lovemarks 
são reconhecidas. A diferença essencial entre a razão e a emoção é que a 
razão possibilita conclusões que podem levar à ações calculadas e, a 
emoção, ações impulsivas sem racionalização. 
  
 

 Para a autora uma lovemark precisa, para alcançar o patamar de uma marca 

de amor, ser composta de mistério, sensualidade e intimidade. O mistério de uma 

marca está em gerar interesse e emoção de seus consumidores; a sensualidade entra 

como um suporte das expressões da marca, ou seja, a representação das atitudes 

que podem ser relacionadas com os estímulos dos cinco sentidos (audição, olfato, 

paladar, tato e visão) e a intimidade é a relação de aproximação da marca com o 

consumidor que deve ser afetiva, sincera e acolhedora.  

 A confiança é o que motiva essa relação e essa confiança só acontece após 

um engajamento do consumidor com a sua “marca do coração”. Teixeira (2014, p.47) 

diz que o necessário para acontecer esse engajamento é o comprometimento da 

marca em se manter presente e íntima na vida de seu fiel consumidor o conhecendo 

pelo nome e interesses oferecendo-lhe tratamento personalizado e experiências 

positivas.  
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3.2 Marketing de relacionamento 

 

Após a prospecção, a conquista e a fidelização de um consumidor é de suma 

importância que a marca invista na manutenção dessa relação e interação para o seu 

próprio fortalecimento. É nesse momento que o marketing de relacionamento exerce 

seu papel de aproximar, conciliar e interagir com o cliente constante e eficientemente, 

trabalhando para que a marca fique sempre à vista de seu fiel consumidor.    

Primeiramente, define-se marketing, segundo a Associação Americana de 

Marketing (AMA – American Marketing Association) como “uma atividade, um conjunto 

de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham 

valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral”, ou seja, é uma 

série de estratégias, técnicas e práticas que tem como principal objetivo agregar valor 

à determinada marca ou produto a fim de atribuir uma maior importância e relevância 

da mesma para um determinado público-alvo, os consumidores. 

O conceito de marketing, de acordo com Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia 

(2009), envolve as atividades relacionadas desde a produção física da mercadoria até 

o seu consumo final. Os autores dizem que é papel do marketing “conhecer o que o 

consumidor deseja” e assim elaborar produtos que supram esse desejo, orientando o 

consumidor como comprá-lo e como consumi-lo da melhor forma. 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.27) apontam que “os consumidores estão 

não apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades, mas 

também buscando experiências e modelos de negócios que toquem seu lado 

espiritual”, pois “proporcionar significado é a futura proposição de valor do marketing”. 

Antigamente, o marketing trabalhava com anúncios que evidenciavam os 

produtos e todo o seu processo de construção. Hoje, o foco está no consumo. A 

importância agora é em como e em quem irá consumir o produto e não mais em como 

e em quem o produz. Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia defendem essa nova visão 

do marketing dizendo que  

 

[...] na economia de hoje, é o consumidor que se encontra no ponto central, 
senhor absoluto do universo comercial. São as companhias que giram em 
torno do consumidor, e não o inverso. É um novo conceito de marketing – o 
conjunto de atividades que são exercidas para criar e levar a mercadoria do 
produtor ao consumidor final. É a atividade total de relacionamento com todos 
os envolvidos no processo (SANT’ANNA, ROCHA JÚNIOR e GARCIA, 2009, 
p. 22).  
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Ramonet (2002, p.31) reafirma esse posicionamento do marketing ao dizer que 

 

O marketing é tão sofisticado que aspira a vender, não mais uma marca, mas 
uma identidade, não um distintivo social, mas uma personalidade. Segundo 
o velho princípio do individualismo que poderia ser formulado desta maneira: 
ter é ser.  
 
 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) descrevem a evolução do marketing a partir 

da ideia de centralização do foco de comprometimento da marca. Os autores dizem 

que nos últimos 60 anos o marketing evoluiu e deixou de ser centrado no produto 

(marketing 1.0), deixou de ser centrado no consumidor (marketing 2.0) e passou a ser 

centrado no ser humano (marketing 3.0) onde as práticas e estratégias de marketing 

são influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor. 

É por isso que o plano de marketing – a programação de todas as atividades que 

serão realizadas para entender e atender o mercado – deve ser elaborado com 

criatividade, estudado e montado detalhadamente e executado com todo cuidado para 

que ele consiga chegar de forma eficiente nessa etapa de manutenção da relação 

cliente – marca: o marketing de relacionamento.  

Essa ferramenta mercadológica só começou a ser estudada e utilizada a partir 

da década de 1980, segundo Pacheco (2001), quando uma maior competitividade 

entre as empresas começou a eclodir e os consumidores passaram a ser mais 

exigentes e interativos. Segundo o autor  

 

[...] podemos encarar o Marketing de Relacionamento como uma evolução 
natural a partir do marketing de vendas diretas e da segmentação levada ao 
extremo. No Marketing de Relacionamento cada cliente passa a ser tratado 
como indivíduo, recebendo um composto de marketing dedicado, com 
produtos, serviços, distribuição e comunicação específicos (PACHECO, 
2001, p.15).  
 
 

Para Pacheco (2001), esse instrumento mercadológico vem para estabelecer um 

relacionamento longo, duradouro e vantajoso para ambos os envolvidos através das 

trocas mútuas de informações e opiniões, do valor agregado a ambos e do 

comprometimento com seus desejos, suas necessidades e seus interesses 

particulares.  

A aplicabilidade eficiente do marketing de relacionamento só é executável 

quando se estuda individualmente cada um de seus consumidores. Pacheco (2001) 

diz que somente assim é possível medir a rentabilidade e prever qual o valor potencial 
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de cada cliente para empresa. 

Para Bogman (2000), o marketing de relacionamento é extremamente 

importante para que uma empresa desenvolva sua liderança no mercado e a 

fidelidade de seus consumidores. Para o autor, esse trabalho 

 

[...] envolve compreensão, concentração e administração de uma contínua 
colaboração entre fornecedores, rede de varejo e clientes selecionados para 
a criação e o compartilhamento de valores mútuos por meio de independência 
e alinhamento organizacional. Em síntese, significa trazer o cliente externo 
para dentro da empresa, ajudando-o a definir seus próprios interesses 
(BOGMAN, 2000, p.23). 
 
 

É através desse cuidado com o cliente, manifestando afeição por seus desejos 

e interesses e demonstrando se importar com uma participação mais efetiva de seu 

consumidor, que a marca consegue conquistá-lo definitivamente. Marcondes (2003) 

define essa relação interativa como um “grande caso de amor mercadológico” 

exemplificando que  

 

Num quadro assim, parece emergir uma constatação poderosa: a pureza do 
amor entre as marcas e seus consumidores é ainda o melhor caminho da 
gôndola do supermercado ao coração de quem o consome. O consumidor 
moderno não é mais ingênuo. Mesmo os mais simples. A franqueza, e não a 
dissimulação, parece ser o melhor que as marcas podem fazer pelo seu 
consumidor e por elas mesmas (MARCONDES, 2003, p.59). 
 

 
Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 55) afirmam que no marketing 3.0 a marca 

já é uma aquisição do consumidor. Os autores dizem que a marca tem que ter ciência 

que ao aderir a essa evolução do marketing ela abre oportunidades para que os 

consumidores possam participar ativamente e igualitariamente da produção da marca.  

As empresas que adotam o Marketing 3.0 precisam se acostumar com o fato 
de que é quase impossível exercer controle sobre a marca. As marcas 
pertencem aos consumidores. A missão da marca agora passa ser missão 
deles. O que as empresas podem fazer é alinhar suas ações com a missão 
da marca. 

 

Essa relação interativa com o consumidor deve ser constantemente alimentada, 

visto que um consumidor potencial é a melhor publicidade que uma marca pode ter. 

Pacheco (2001) afirma que o consumidor satisfeito atrai, através de sua experiência, 

outros prováveis consumidores com muito mais facilidade e eficácia e isso confere 

muito valor para uma marca, “um valor muito difícil de quantificar”, pois o “aval de um 

amigo satisfeito vale mais que qualquer propaganda”.  



31 
 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2014, p.) trazem para essa década o marketing 4.0 

onde há “um aprofundamento e uma ampliação do marketing centrado no ser humano 

para cobrir cada aspecto da jornada do cliente”. É o marketing do futuro que já é atual. 

É o marketing das avançadas tecnologias das áreas de comunicação com o 

consumidor – “mais horizontal, inclusivo e social” onde “a mídia social elimina barreiras 

geográficas e demográficas, permitindo às pessoas se conectarem e se comunicarem, 

e, às empresas, inovar por meio da colaboração” (p.30).   

 Os autores abordam como uma característica desse novo marketing um 

comportamento do consumidor diante das marcas e sua interação com elas. Para 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2014, p.27) 

 

O conceito de confiança do consumidor não é mais vertical. Agora é 
horizontal. No passado, os consumidores eram facilmente influenciados por 
campanhas de marketing. Eles também buscavam e ouviam autoridades e 
especialistas. Entretanto, pesquisas recentes em diferentes setores mostram 
que a maioria dos consumidores acredita mais no fator social (amigos, 
família, seguidores do Facebook e do Twitter) do que nas comunicações de 
marketing. A maioria pede conselhos a estranhos nas mídias sociais e confia 
neles mais do que nas opiniões advindas da publicidade e de especialistas.  

 

Por isso, o marketing de relacionamento é uma ferramenta vital para o 

fortalecimento e durabilidade de qualquer marca. Aperfeiçoar o relacionamento entre 

a empresa e seu cliente potencial traz, segundo Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia 

(2009, p.50), “longevidade para a organização, minimização de impactos negativos, 

proteção para sua imagem e aumento de sua capacidade em atingir seus objetivos”.  

 Uma empresa que explora essa ferramenta mercadológica tende a se manter 

não somente na liderança do mercado, mas também no share of mind – a participação 

de uma marca na memória das pessoas – e isso é sem dúvida, o objetivo principal de 

todo publicitário e empresa. Bogman (2000) resume brevemente conceitos e tópicos 

do marketing relacional afirmando que o marketing de relacionamento é “tudo o que é 

dirigido ao seu cliente em tempo real”.  
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4 A INTERAÇÃO DO CONSUMIDOR COM A PUBLICIDADE NAS 
PLATAFORMAS MIDIÁTICAS 

 

 Agradar o consumidor é o objetivo de qualquer planejamento de campanha 

publicitária. É ideal que se trace caminhos objetivos para que a mensagem desejada 

chegue de forma coerente e clara para seu público- alvo. Por isso, as agências de 

publicidade trabalham com diferentes áreas para que se consiga ter uma análise 

completa de todos os possíveis consumidores – quem são, onde estão, o que gostam, 

o que usam e quais meios de comunicação mais utilizam.  

É papel da área de mídia definir os veículos e áreas de propagação mais eficazes 

para atingir o público - alvo desejado e definido pela campanha publicitária. Prospectar 

clientes de todos os nichos mercadológicos através de todas as plataformas midiáticas 

é importante, mas criar laços com seu consumidor através da plataforma em que ele 

se encontra, é essencial para o fortalecimento de uma marca. 

Primeiramente, é necessário definir o que é mídia e suas plataformas pontuando 

a importância que cada uma exerce na propagação da publicidade e no envolvimento 

do consumidor com a mesma em diferentes plataformas midiáticas.  

 

4.1 Mídia e plataformas midiáticas 

 

Mídia é a versão aportuguesada, foneticamente, do inglês media – meios de 

comunicação17. O seu significado é de origem latina da palavra medium, a qual o plural 

é media que significa “meio”. Nakamura (2009, p.31) atribui à palavra mídia outros 

significados como “atividade ou setor de uma agência de publicidade relacionados 

com a veiculação das mensagens de interesse do anunciante”, como “técnica de 

propaganda que se baseia no estudo e na observação atenta dos veículos 

disponíveis” e também como “o profissional que trabalha com essas técnicas – o 

mídia, o homem de mídia (mediaman)”.  

Na área da comunicação e do planejamento de campanhas publicitárias, a 

palavra mídia refere-se aos meios, veículos de comunicação, ou seja: jornais, rádio, 

televisão, internet, entre outros e como esses meios são utilizados de forma 

consistente e eficiente para o anunciante. Para Nakamura (2009), a mídia é 

fundamental para o sucesso de qualquer atividade publicitária. O autor afirma que 

                                                           
17 Definição de "media" do Dicionário Cambridge Inglês-Português © Cambridge University Press.  

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/
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Pode até soar estranho, mas mídia é a própria essência da propaganda. A 
comunicação existe desde que os primeiros signos – gestos, sons, grunhidos, 
palavras, desenhos, escrita – surgiram. Mas somente a partir do surgimento 
de veículos, que é o ambiente básico do profissional de mídia, é que a 
atividade publicitária emergiu e se desenvolveu até o patamar técnico atual 
(NAKAMURA, 2009, p.27). 

 

Segundo Polistchuck (2003, p. 156) a mídia, na era contemporânea18, possui 

importante representatividade no cotidiano das pessoas seja para instruí-las, informá-

las, persuadi-las ou simplesmente entretê-las. Para a autora, os meios de 

comunicação se fortalecem ao se propagarem a todos os tipos de públicos 

trabalhando como “atores sociais, ‘falando’ a mesma ‘língua’ que, em suas lides 

sociais cotidianas, os receptores vêm aprendendo, utilizando, atualizando e 

propagando”.   

Com a popularização dos meios de comunicação, também conhecidos e 

chamados de plataformas midiáticas, surge um novo termo para definir esse efeito: o 

termo mass media que significa meios de comunicação de massa. Tornaram-se 

conhecidos assim, segundo Amaral (2007, p. 6), “pela sua grande influência na 

formação da opinião das pessoas, na aquisição de atitudes e comportamentos, 

sobretudo devido à penetração em todas as regiões do nosso país”.  

O termo comunicação em massa ou comunicação de massa, segundo 

Polistchuck (2003), se refere à difusão de toda e qualquer informação destinada a um 

número indefinido de indivíduos através das plataformas midiáticas de maior  

 Lolla, Martinelli e Pasquim (2011) afirmam que é característica da mídia de 

massa a difusão de informações, produtos e serviços em grande escala que se dirige 

a massa, isso é, a todas as pessoas do mundo. Para as autoras essa é a prática, a 

dinâmica dessa mídia; a de atingir toda a população do planeta.  

De acordo com Ivan Kasahara e Luiz Eduardo Ricon (2015) em artigo publicado 

sobre a Evolução dos modelos de comunicação19, a interação do público com os 

meios de comunicação foi o estopim para que os profissionais de mídia buscassem 

plataformas diferentes a todo tempo. Começando pela mídia impressa – jornais, 

depois o rádio, a televisão e a internet, esses veículos midiáticos transformaram o 

público em ativos participativos da construção da linguagem publicitária.   

                                                           
18  Considera-se era contemporânea a partir do ano de 1789 até os dias atuais segundo o site 
todamateria.com.br /divisão-da-historia /.  
19 Ivan Kasahara é jornalista e assistente de mídia e educação da MultiRio e Luiz Eduardo Ricon é 
mestre em educação pela PUC-Rio e assessor de mídia e educação da MultiRio. 
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Primeiramente, a fonte inovadora de informações e de propagandas no século 

XIX, os jornais foram os primeiros meios de comunicação a serem veiculados em 

grande escala para toda a sociedade20.  Hoje em dia, devido ao surgimento do jornal 

online, o jornal impresso já não possui tamanha demanda e propagação; entretanto, 

não é uma mídia morta. Segundo Nakamura (2009, p.75) ele ainda pode ser um aliado 

para a publicidade voltada a nichos segmentados de público e pode ser usado como 

“meio complementar” para campanhas de médios e grandes anunciantes e de “meio 

principal” na campanha de pequenos anunciantes.  

Para Yvonete Pedra Meneguel e Oseias de Oliveira21 o rádio, cuja primeira 

experiência no Brasil ocorreu em 1922, já é um meio de comunicação “antigo”, 

entretanto ainda muito utilizado “como veículo de informação, lazer, denúncias”. 

Segundo os autores, mesmo com o advento de outras plataformas mais modernas e 

completas, o rádio sempre busca uma forma de se aproximar de seu público visto que 

é um meio de alto impacto devido seu fácil acesso em todo e qualquer lugar.  

Ao conseguir unir sons e imagens, a televisão apareceu como um meio de 

comunicação moderno e completo no século XX. Primeiramente ficou conhecida como 

uma mídia de diversão e também de educação; hoje é conhecida como a mais 

utilizada plataforma de comunicação em massa22 onde há liberdade para a exibição 

de programas informativos, de entretenimento e campanhas publicitárias dos mais 

diversos assuntos e produtos.  

E é aqui, como uma promessa no século XX e uma potência no século XIX, que 

a internet e todo o seu esplendor se encontram. Como um instrumento de busca e 

acesso a informações de forma rápida, compra e venda no conforto de casa e um 

conglomerado de ferramentas disponíveis, a internet revolucionou a maneira como o 

público interage com a publicidade. Se antes o consumidor somente recebia as 

propagandas através das ondas de rádio e das imagens da televisão, agora ele pode 

ouvi-la e assisti-la quando e onde lhe convier.  

Ramonet (2002, p.15) aponta essa “irrupção da internet” como uma revolução 

                                                           
20 De acordo com o artigo “Importância do Jornalismo Impresso” de Brenda Xavier, Taíne Rodrigues e 
Mary Weinstein.  
21 Yvonete Pedra Meneguel é professora do Programa de Desenvolvimento Educacional e Oseias de 
Oliveira é professor do Curso de Graduação de História da Universidade Estadual do Centro Oeste, 
UNICENTRO e orientador do Programa de Desenvolvimento Educacional.  
22 Relatório Final de Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM – 2016), divulgado pela Secretaria Especial de 
Comunicação da Social da Presidência da República aponta que a TV ainda é o principal meio de 
comunicação para 63% de seus entrevistados.   
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no campo da comunicação e “em grandes contingentes de nossa sociedade”. O autor 

traz esse advento da contemporaneidade como uma ameaça às plataformas 

midiáticas anteriores a ela. Para Ramonet (2002, p.17-18) a internet 

 

[...] tende a tornar-se um elemento integrado no sistema midiático. E se erige 
até mesmo em ameaça para a mídia tradicional, na medida em que constitui 
uma plataforma que integra cada vez mais a televisão, o cinema, a edição, a 
música, os videogames, a informação, os dados da bolsa, o esporte, o Banco 
pessoal, a bilheteria de espetáculos ou de viagens, o correio eletrônico, a 
meteorologia, a documentação ... A Internet toma assim, progressivamente, 
a forma de uma galeria de mercado, de um imenso centro comercial 
planetário, que transforma a mídia em máquina de vender produtos e 
serviços.  

 

Ramonet (2002) acredita na hegemonia da internet sobre os outros meios de 

comunicação. Entretanto, Jenkins (2009) acredita na confluência, na união das 

plataformas midiáticas. Para este autor, existem muitas marcas e todas elas buscam 

todos os possíveis consumidores e eles se encontram em todas as plataformas 

disponíveis, então o autor expressa que os meios de comunicação, tanto os mais 

remotos como os mais atuais, não se anulam, mas sim se completam. O autor afirma 

que  

 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não 
eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi 
forçado a conviver com os meios emergentes. É por isso que a convergência 
parece mais plausível como uma forma de entender os últimos dez anos de 
transformações dos meios de comunicação do que o velho paradigma da 
revolução digital. Os velhos meios de comunicação não estão sendo 
substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo 
transformados pela introdução de novas tecnologias (JENKINS, 2009, p. 41 
e 42).  

 

A evolução dos meios de comunicação modificou a forma como as pessoas 

buscam e recebem as informações. As novas tecnologias da informação e da 

comunicação facilitaram o acesso à informação e com isso uma busca maior por 

mecanismos que aproximam as pessoas e as marcas criando novas relações sociais 

e práticas comunicacionais. Para Amaral (2007, p.5) essas novas tecnologias não 

anulam a importância das anteriores visto que há regiões no Brasil em que “ainda 

estamos na cultura eletrônica da televisão, do rádio e, em menor escala, da imprensa”.  

 Por esse motivo, Jenkins (2009) trabalha e defende a ideia da convergência das 

mídias, a unificação das plataformas por um bem maior – o sucesso de uma 

campanha publicitária.  O autor conceitua essa convergência como um 
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[...] fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 
falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p.29).  

 

 Thaiane Oliveira e Vanissa Wanick23 (2018, p.6), no artigo Desdobrando o 

conceito de engajamento, definem convergência como “um processo cultural, social e 

tecnológico e, através disso, é possível encontrar uma prática crescente de 

comunicação midiática que busca prover uma experiência tangível para um público 

altamente participativo” Para as autoras essa experiência em multiplataformas tornou-

se uma prática necessária visto que sua aplicação influencia os modos de consumo 

segmentando-os em diferentes mídias.    

Jenkins (2009) defende que essa convergência vai além da união dos 

dispositivos midiáticos; ela ocorre na percepção dos consumidores, através das suas 

experiências individuais e das suas interações sociais com outros indivíduos. Para o 

autor essa convergência modifica a forma como o consumidor se utiliza desses meios 

midiáticos. Jenkins (2009, p.44) afirma que “a convergência envolve uma 

transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de 

comunicação” e é devido a essa transformação que a publicidade modificou a sua 

propagação.  

 

4.2  A interação do consumidor com a publicidade nas plataformas midiáticas 

 

 Tornou-se mais comum a divulgação de campanhas publicitárias em diferentes 

plataformas midiáticas. A aplicabilidade, mesmo que desafiadora e, muitas vezes, 

arriscada, mostrou-se eficaz, suprindo a necessidade do anunciante de encontrar em 

diferentes plataformas seus consumidores potenciais. 

 Após a teoria da cultura de convergência de mídias apresentada por Jenkins 

(2009), as marcas começaram a perceber que seus consumidores se tornaram mais 

ativos e interessados em participar da construção e divulgação de seus conteúdos 

publicitários. O autor apresenta essa nova segmentação de consumidores dizendo 

                                                           
23  Thaiane Oliveira é doutora em Comunicação, professora do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da UFF e líder do grupo de pesquisa “Laboratório de Experiências em Engajamento e 
Transformações da Audiência” e Vanissa Wanick é doutora em Design de Jogos, pesquisadora e 
professora em Design Management e Games Design na Universidade de Southampton, UK.  
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que se podíamos chamar os antigos consumidores como passivos, os novos 

consumidores são definitivamente ativos.  

 Jenkins (2009) afirma que há uma nova roupagem para esses consumidores, 

que deixam o lugar da previsibilidade de suas ações e passam a demonstrar que como 

indivíduos socialmente conectados não estão mais isolados e o conceito de lealdade 

a redes ou meios de comunicação assume outro significado. “Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 

barulhentos e públicos” (JENKINS, 2009, p.47).  

 O autor pontua como a convergência de mídias fez surgir essa nova categoria 

de consumidores através da circulação mais ampla de conteúdos. A propagação de 

uma marca em multiplataformas midiáticas é a forma mais viável, hoje em dia, de 

prospectar esses consumidores participativos – que podem ser tanto indivíduos 

quanto corporações.  

 

O pessoal da indústria usa o termo “extensão” para se referir à tentativa de 
expandir mercados potenciais por meio do movimento de conteúdos por 
diferentes sistemas de distribuição; “sinergia”, para se referir às 
oportunidades econômicas representadas pela capacidade de possuir e 
controlar todas essas manifestações; e “franquia”, para se referir ao empenho 
coordenado em imprimir uma marca e um mercado a conteúdos ficcionais, 
sob essas condições. Extensão, sinergia e franquia estão forçando a indústria 
midiática a aceitar a convergência (JENKINS, 2009, p.47). 
 
 

  Para se trabalhar com essa convergência é preciso primeiramente partir para a 

amplificação dos campos de divulgação publicitária e para uma análise 

comportamental de quais consumidores a marca pretende alcançar e quais 

plataformas utilizar. Para Marcondes (2003), é importante que a marca siga um 

planejamento de campanha que mescle os meios de comunicação, mas sem 

esquecer de que o principal ponto é a satisfação do consumidor.  

 

A propaganda e a comunicação de massa tradicional, aquelas dos anúncios 
e dos comerciais de TV, passam a dar mais e mais espaço a cartas, folhetos, 
promoções, relacionamento interativo na Internet, além de uma série de 
outras ações de comunicação que privilegiem o contato personalizado com 
um consumidor sobre o qual se detém já um banco de dados. Conhecer o 
que pensa, o que faz, quanto gasta e quanto pode gastar o seu público-alvo 
passou a ser mais e mais vital do que apenas mandar para ele mensagens 
de mídia de massa e esperar que ele goste. E compre (MARCONDES, 2003, 
p.43).  
 
 

 Segundo Jenkins (2009, p.48) isso é “economia afetiva”. O autor diz que a lógica 
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desta economia está em possuir “o consumidor ativo, comprometido emocionalmente 

e parte de uma rede social. Ver o anúncio ou comprar o produto já não basta; a 

empresa convida o público para entrar na comunidade da marca” o que faz com que 

ele se torne parte importante da empresa como colaborador de sua imagem e 

integridade. O público participativo é também um porta-voz da empresa; o seu maior 

veículo de comunicação.  

 Para que ocorra essa interação entre o público e a marca, é necessário 

engajamento. Mesmo que não possua um conceito definido, engajamento refere-se à 

estratégia, é união da intimidade, da interação e da ação. De acordo com Jenkins, 

Green e Ford (2014) o engajamento reflete mudanças significativas no 

posicionamento de uma marca em determinada plataforma. Para os autores, o 

engajamento de um público ativo “pode gerar formas alternativas de valor do mercado” 

(p.153).  

 Segundo Greicy Marianne Lopes Guimarães Cahuana Villegas24, em seu artigo 

Mercado Publicitário versus Convergência de mídia, neste novo ciclo do processo de 

comunicação o consumidor adquire mais autonomia sobre os conteúdos que lhe atrai 

apoderando-se deles e modificando-os conforme preferir e assim podendo contribuir 

para sua circulação em diferentes plataformas. Para a autora, a publicidade percebeu 

que suas campanhas não são mais para que o público apenas a consuma, ele agora 

faz parte da montagem e propagação das campanhas, o que o torna um emissor – 

receptor ativo da mensagem.  

 Jenkins, Green e Ford (2014) chamam esse processo de mídia propagável. Para 

os autores esse aumento e expansão da movimentação de mensagens e interações 

entre pessoas e comunidades são bastante úteis para as empresas. Os autores dizem 

que essa é a nova realidade da nova web social pontuando que  

 

Nesse novo modelo, o público tem um papel ativo na “propagação” de 
conteúdos, em vez de somente servir como portador passivo da mídia viral: 
suas escolhas, seus investimentos, seus interesses e propósitos, assim como 
suas ações, determinam o que ganha valor (JENKINS, 2014, p.47).  
 
 

 De acordo com Xavier (2015, p.157) com o aumento das possibilidades de cada 

plataforma, ampliando assim sua utilização, a publicidade trouxe a aproximação do 

                                                           
24  Doutoranda do curso Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP.   
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público e a possibilidade de se trabalhar uma campanha ou várias campanhas de 

forma mais dinâmica e eficiente. “Chegamos ao ponto em que todas as mídias 

dialogam entre si, cada uma aproveitando suas características para melhor se inserir 

na narrativa. E o público conquistou o direito de participar, interferir, vivenciar” seja no 

grau em que julgar mais pertinente e interessante a seus interesses e conveniência. 

 Nakamura (2009, p.197) afirma que em um planejamento de mídia é essencial 

que se escolha meios de comunicação distintos. O autor apresenta a importância da 

convergência midiática ao dizer que “a utilização de mais de um meio de comunicação 

tende a melhorar a cobertura de público e a distribuição de frequência”.  

 Um panfleto informativo, um impresso no jornal, um spot25 no rádio, um post26 

em redes sociais e vídeos no youtube podem ser mecanismos de propagação de uma 

mesma campanha publicitária. Uma campanha, diferentes plataformas midiáticas. 

Isso é convergência de mídias e é aqui que surgem as narrativas crossmídia e 

transmídia.  

 Do original inglês crossmedia que significa “cruzar” ou “atravessar” a mídia e 

transmedia que significa “além” da mídia, os dois modelos de narrativa apresentam a 

mesma característica principal: a convergência das mídias. Para Xavier (2015, p.157) 

as duas narrativas possuem basicamente a mesma função de “contar histórias através 

das múltiplas plataformas à nossa disposição”. 

 Carla Castro27, assessora de imprensa na QG Estilo, define de forma básica e 

sucinta a diferença entre as narrativas. Para a assessora de imprensa, a narrativa 

crossmídia “se constitui na distribuição de conteúdos em diferentes mídias com o 

objetivo de atingir o público”; já a narrativa transmídia “explica ações que são 

concebidas para diferentes plataformas ou mídias de forma simultânea”, ou seja, a 

diferença chave entre as duas é que a primeira trabalha o mesmo conteúdo em 

diferentes meios e a segunda modifica-se para que seu conteúdo se adapte a 

plataformas distintas. 

 Xavier (2015, p.158) define transmídia como 

 

[...] o envolvimento de várias mídias em um sistema integrado; 
disponibilização de conteúdo em diferentes plataformas, possibilitando sua 
fruição de forma independente, heterogênea e assimétrica; contar não 

                                                           
25 Spot é uma locução publicitária feita em rádios.  
26 Post é uma publicação (publicitária ou não) realizada em redes sociais.  
27 Carla Castro é consultora em Comunicação, jornalista, empreendedora, especialista em Marketing 
Digital e acadêmica de Direito. 
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necessariamente a mesma história, mas expor o mesmo tema em ângulos 
variados; conceder uma parte da autoria ao público, gerando identificação e 
pertinência que resultem, no maior grau possível, em um senso de 
corresponsabilidade entre emitente e receptor pelo desenrolar da história. 
 

 
 É com a narrativa transmídia que Jenkins (2009) e Xavier (2015) explicam como 

a convergência das mídias é moderna, dinâmica e eficaz na interação consumidor e 

publicidade.  Os dois autores afirmam que trabalhar sua divulgação de forma ampla 

pode ser mais desafiador para o anunciante, porém muito mais promissor e proveitoso 

para o reconhecimento da marca entre o público. 

 Covaleski (2009) apoia e acredita no poder das narrativas em campanhas 

publicitárias, pois elas apresentam maior disponibilidade e espaço para o exercício da 

criatividade e assim a marca e as empresas alcançam de forma mais significativa o 

público. Covaleski (2009, p.34) diz que “é possível criar comerciais de sucesso com 

estruturas narrativas” desde que elas mantenham sua essência inovadora e apresente 

os aspectos comunicacionais do anunciante.  

 Jenkins (2009) e Xavier (2015) utilizam de exemplos bastante simples e 

convincentes para explicarem a eficácia e dinamização que uma narrativa tem ao se 

difundir nas diferentes plataformas midiáticas. Os autores concordam ao dizerem que 

a inovação das narrativas transmídias consegue captar a atenção mais precisa do 

consumidor e transformá-la em desejo de consumo.   

 Jenkins (2009) aborda a franquia de filmes Matrix28 de 1999 como a primeira 

experiência transmídia de sucesso mundialmente conhecida. A obra hollywoodiana 

explorou as telas de cinema, animações, quadrinhos e videogames. Para o autor, a 

franquia foi uma revolução no âmbito da interação entre o público consumidor e a 

“marca”, pois era a primeira de sua espécie a exigir um esforço tão grande de seus 

consumidores. Jenkins (2009, p.136 e 137) começa explicando do que se trata o filme.  

 

O filme original, Matrix, levou-nos a um universo onde a linha entre a realidade 
e a ilusão constantemente se fundiam, e onde os corpos de humanos são 
estocados como fonte de energia para abastecer máquinas, enquanto suas 
mentes habitam um universo de alucinações digitais. Neo, o hacker-messias 
protagonista, é conduzido ao movimento de resistência Zion, lutando para 
aniquilar os “agentes”, que estão moldando a realidade para servir a seus 
próprios e ambíguos fins.  
 
 

 Jenkins (2009, p.136 e 137) diz que a trilogia instigou os consumidores. A 

                                                           
28 Obra cinematográfica famosa dos irmãos Wachowski produzida e distribuída pela Warner Bros.  
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franquia apresentou o pré-lançamento de seu primeiro filme com a expressão “O que 

é Matrix?” levando o telespectador a procurar por respostas na internet; o segundo, 

Matrix Reloaded (2003) foi lançado sem recapitulação subestimando o domínio que 

os consumidores tinham sobre a complexidade de sua história e, imprevistamente, 

Matrix Revolutions (2003) é lançado com a garantia de que tudo terá sentido nessa 

parte final da obra e, para conseguir compreender a saga estratégica apresentada 

pela trilogia era preciso que seus fãs seguissem todos os passos do jogo criado pelos 

irmãos Wachowski. 

 

Os cineastas plantam pistas que só farão sentido quando jogarmos o game. 
Abordam uma história paralela, revelada por uma série de curtas de 
animação que precisam ser baixadas da web e vistas num DVD separado. 
Os fãs saíram correndo dos cinemas, pasmos e confusos, e se plugaram nas 
listas de discussão da Internet, onde cada detalhe era dissecado e cada 
interpretação possível, debatida.  
 

 Jenkins (2009, p.137) aponta como essa ideia funcionou. O segundo filme da 

franquia “quebrou todos os recordes de bilheteria, obtendo espantosos US$ 134 

milhões de lucro nos primeiros quatro dias após o lançamento” e o videogame da 

franquia “vendeu mais de um milhão de cópias em sua primeira semana no mercado”. 

O autor elogia o trabalho dos irmãos Wachowski ao dizer que eles “jogaram muito bem 

o jogo transmídia” ao propagá-la em distintas plataformas, afinal, uma narrativa tão 

ampla quanto Matrix “não pode ser contida em uma única mídia”.  

 Xavier (2015) traz outra experiência midiática de sucesso: o lançamento da 

plataforma de busca da Microsoft, o Bing, em junho de 2009. Com o Google como 

ferramenta de busca recém-apresentada ao público29, a Microsoft teve que trabalhar 

uma estratégia de divulgação de sua plataforma de um jeito inovador e surpreendente.  

 O autor descreve a estratégia dizendo que a plataforma a Microsoft decidiu 

lançar o Bing através do lançamento de um livro: Decoded, a biografia do rapper Jay-

Z. A exposição da divulgação do livro biográfico foi feita de forma inusitada. A empresa 

propagou cada página do livro em plataformas diferentes espalhadas em 13 cidades 

dentro e fora dos Estados Unidos por um mês.  

 
O público foi surpreendido com as visões de um automóvel adesivado com 
uma página, uma embalagem de hambúrguer com outra, o feltro de uma 
mesa de bilhar, os pratos de um restaurante ou o fundo da piscina do Hotel 
Delano, em Miami, totalmente tomados pelas páginas que descrevem 
passagens do livro ligadas àqueles ambientes. Jaquetas da Gucci foram 

                                                           
29  Criado por Larry Page e Sergey Brin, o site de busca Google foi lançado em setembro de 1998.   



42 
 

forradas com o texto de uma página, uma placa de bronze reproduziu outra 
página no Marcy Projects, local onde o biografado viveu momentos 
importantes de sua infância. Pontos de ônibus, cartazes e outdoors em geral 
também se juntaram à profusão de páginas expostas ao público. (XAVIER, 
2015, p.159). 
 
 

 Era um jogo o qual os participantes recolhiam as páginas através de pistas que 

encontravam na internet, assim, eles teriam acesso ao livro antes mesmo de seu 

lançamento nas livrarias. Para Xavier (2015, p.159) a tática publicitária foi um sucesso. 

Sem derrubar ou menosprezar o Google, o Bing se apresentou ao público como uma 

plataforma alternativa, “antenada” e atrevida com capacidade e criatividade suficiente 

para “transformar qualquer objeto ou superfície em mídia, com personalidade 

marcante e relevância cultural”.  

 A narrativa transmídia é uma ferramenta inovadora para as agências de 

publicidade e tem como grande e importante vantagem o acesso constante a todos os 

públicos de todas as plataformas midiáticas – leitores de jornais, livros e revistas; os 

ouvintes de rádios; os telespectadores de televisão aberta ou fechada e os conectados 

da internet – transformando-os em agentes participativos da campanha publicitária.  

 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) dizem que as histórias são importantes para 

envolver emocionalmente o consumidor. Os autores citam a fala de Robert McKee, 

um célebre professor de escrita criativa, sobre as narrativas publicitárias. Para o 

famoso roteirista há duas maneiras possíveis de convencer as pessoas: 

 

A primeira é basear as ideias em uma série de fatos e números e envolver as 
pessoas em argumentos intelectuais. A outra, muito mais eficaz segundo sua 
opinião, é escrever histórias atrativas em torno das ideias e envolver as 
emoções das pessoas (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010, p.59).  
 
 

 É uma nova forma de se consumir mídia. Agora o poder não está mais centrado 

nas mãos dos produtores de mídia; ele é fragmentado e entregue também para os 

consumidores, dando-lhes autonomia para interferirem em seus conteúdos. Jenkins, 

Green e Ford (2014) conceituam essa interação e interferência do consumidor de 

participação significativa onde o público consegue opinar, criar e inserir conteúdos nos 

meios de comunicação. Para os autores essa fragmentação do poder dá aos 

consumidores mais controle e com isso mais comprometimento com a circulação da 

informação e da mídia. 

  O processo comunicacional agora é horizontal. As marcas abriram seus 
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conteúdos para a influência dos consumidores. Produtores de mídia produzem e 

consomem e consumidores consomem e produzem simultaneamente – são os 

prosumers.  

 O termo é um neologismo formado pela junção das palavras inglesas producer 

+ consumer e utilizado na língua português como prosumidor (produtor + consumidor) 

que é designado para o consumidor que também atua como produtor de conteúdo; ou 

seja, segundo o site ComuniqueC30 , ele utiliza de suas experiências de consumo para 

pautar tendências e aplicá-las no processo de construção de produtos e serviços. 

 Motta e Batista (2013)31 dizem que, mesmo que o conceito de promuser não seja 

atual (foi Alvin Toffler quem usou o termo pela primeira vez em 1980), ele é um objeto 

de estudo atual e define exatamente quem é o novo consumidor, qual o seu papel e a 

sua importância para a marca, a publicidade e a sociedade. Para os autores promuser  

 

[...] é um personagem que reflete e molda mercados. É um sistema de alarme. 
O que fazem e pensam hoje, é o que o grosso dos consumidores farão e 
pensarão amanhã. São uma espécie de media humano. E a nossa 
investigação indica que os há em todas as categorias de produtos – 
representam uma marca de paixão, e sendo assim o seu pro-ativismo e 
envolvimento numa dada categoria de produtos torna-os relevantes, como no 
caso dos “maluquinhos da tecnologia”, ou dos apaixonados pela moda, ou 
dos loucos por boa comida ou por bólides, etc. É uma postura – os que 
revelam esses traços, impregnarão com eles as interações com os produtos 
e as marcas (MOTTA e BATISTA 2013, p.4  apud MATATHIA, 2005). 
 
 

 Evelim Wroblewski 32  (2016) entende que uma marca que satisfaz seu 

prosumidor eleva seu diferencial positivamente, pois o consumidor-produtor é um bom 

influenciador e for realmente engajado com a marca poderá atuar como um defensor 

de sua imagem disseminando sua mensagem e atuando proativamente para que 

“ganhe destaque, audiência, respeito, reputação”. 

 O prosumidor é o produto do processo de evolução da comunicação entre o 

consumidor, a marca e a publicidade. Jenkins, Green e Ford (2014, p. 361) alertam 

                                                           
30  ComuniqueC é um site de conteúdos publicitários. A definição citada foi retirada do artigo 
Prossumidor – O que é isso? 
31 Bruna Seibert Motta é bacharel em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Franciscano 
(UNIFRA) e Mestre em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e Artes da Universidade 
São Paulo (ECA-USP) 
Leandro Leonardo Batista é mestre e doutor pela Universidade da Carolina do Norte e Professor Titular 
de Graduação e Pós-Graduação na Escola de Comunicação e Artes da Universidade São Paulo (ECA-
USP). 

32 Evelim Wroblewski é autora do artigo Quem são os prosumers e como eles impactam sua estratégia de 
marketing digital? na página da Medium Corporation [US].  
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sobre os cuidados que esse processo deve ter. Os autores apontam que, mesmo que 

esse processo demande uma perca de domínio do controle de conteúdos, os 

produtores de mídia devem manter o controle, mas não devem restringir a participação 

de seu público, pois se o público é participativo é porque “esse conteúdo atende a 

algum propósito comunicativo” voltado a ele e por isso deseja participar e contribuir 

com conteúdos estilizados a seu gosto e critérios.  
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5 PESQUISA 
 

 Para entender de fato a maneira como os consumidores interagem com as 

marcas e sua publicidade através das plataformas midiáticas foi realizada uma 

pesquisa exploratória e quantitativa. A pesquisa exploratória trabalha a familiaridade 

com a questão problema a fim de torná-la explícita, o aprimoramento de ideias e/ou a 

descoberta de intuições podendo envolver levantamentos bibliográficos e entrevistas 

com participantes que tiveram experiências práticas com a questão problema.  

  A pesquisa quantitativa possui estratégia semelhantes ao levantamento de 

dados que, segundo Gil (2002, p.50) se caracterizam “pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Para o autor esse processo se dá 

a partir da “solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados”. 

 Entretanto, esse trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa sem 

representatividade amostral, não é possível realizar inferências sobre toda a 

população. Por isso, os dados coletados nesse trabalho não permitem concluir sobre 

o todo e o que faz com que a pesquisa não possua representatividade amostral, mas 

permite uma análise simples de intimidade entre as entrevistas e a questão problema.  

 Portanto, abordando as estratégias básicas da pesquisa exploratória e da 

pesquisa quantitativa foi elaborada um questionário estruturado e desenvolvido com 

questões objetivas, subjetivas e mistas, as quais o entrevistado poderia responder 

livremente a partir de suas próprias experiências de consumo com o intuito de obter 

informações a respeito do comportamento do consumidor diante das marcas e das 

mídias sociais.   

 A pesquisa foi elaborada e aplicada através do Google Docs – o Formulário 

Google, um documento on-line, versátil e de fácil manuseio e aplicação na plataforma 

digital com opções práticas e rápidas de envio aos possíveis entrevistados pelas 

plataformas midiáticas. Sendo assim, a pesquisa com o tema “A interação do 

consumidor com as marcas nas plataformas midiáticas” foi encaminhada para 

diferentes grupos, pois assim seria uma pesquisa que apresentasse resultados mais 

diversificados.  
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5.1 Roteiro do questionário 

 

1. Sexo  

o Feminino  

o Masculino  

 

2. Idade 

o 16 – 19 anos  

o 20 – 25 anos 

o 26 – 30 anos 

o 31 – 35 anos 

o 36 – 40 anos 

o 41 – 45 anos 

o 45 – 50 anos  

o Acima de 50 anos  

 

3. Profissão 

 

4. Grau de escolaridade 

o Ensino Fundamental incompleto 

o Ensino Fundamental completo 

o Ensino Médio incompleto 

o Ensino Médio completo  

o Ensino Superior incompleto 

o Ensino Superior completo 

o Pós – graduação 

o Mestrado  

o Doutorado 

 

5. Quais plataformas midiáticas você mais utiliza? 

o Jornais e revistas 

o Rádio  

o Televisão  

o Internet  

 

6. Por quais plataformas midiáticas você recebe conteúdo publicitário? 

o Jornais e revistas 

o Rádio  

o Televisão  

o Internet 

 

7. Se você utiliza a internet, em quais plataformas mais busca ou recebe conteúdo 

publicitário? 
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o Redes Sociais (facebook, instagram, twitter, whatsapp, entre outros). 

o Sites de busca  

o Páginas direcionadas a compra e venda 

o E- mail 

 

8. Você é uma pessoa que consome (ou já consumiu) produtos por influência de 

propagandas? 

o Sim 

o Não  

o Às vezes 

 

9. Você se informa melhor sobre um produto antes de adquiri-lo através de quais 

meios? 

o Jornais e Revistas 

o Rádio 

o Televisão 

o Internet 

o Indicação de outros consumidores (boca a boca) 

 

10.  Que tipo de produto mais costuma consumir por influência da propaganda? 

o Livros e revistas 

o Filmes 

o Eletrônicos 

o Vestuário e acessórios  

o Comidas e bebidas 

o Outros:  

 

11. Você gosta da comunicação realizada por alguma marca?  

Qual? Por quê? 

 

12. O que você pontua de mais importante para que uma marca se mantenha no 

mercado? 

o Preços acessíveis  

o Produtos de qualidade 

o Campanhas publicitárias criativas 

o Interação com seus consumidores 

o Novidades e lançamentos 

o Outros:  

 

13. Você acredita que a maneira como as marcas realizam a comunicação é 

efetiva? 

o Sim 

o Não 

 



48 
 

14. Você acredita que é eficiente a marca manter contato constante com o 

consumidor através de e-mails, mensagens e redes sociais? 

o Sim 

o Não  

 

15.  Você acredita que uma marca que trabalhe essa interação constante com seu 

consumidor é invasiva? 

o Sim 

o Não 

 

16. Você acredita que é eficiente para prospectar e fidelizar consumidores que uma 

marca trabalhe sua publicidade em diferentes plataformas midiáticas? 

o Sim 

o Não  

 

17. O que você espera da comunicação de uma marca? 

 

18. Você acredita que as marcas hoje conseguem se comunicar diretamente com 

seu público alvo? 

o Sim 

o Não 

Se não, o que fazer para melhorar? 

 

19. Você é fiel a alguma marca? 

o Sim 

o Não  

 

20. Se sim, o que te fez fidelizar-se a ela? 

o Qualidade do produto 

o Preço acessível 

o Acessibilidade a informações  

o Indicação de outros consumidores 

o Interação entre marca e consumidor 

o Outros:  

 

21. Você é um influenciador de opinião sobre marcas? 

o Sim, sempre indico marcas que gosto para outras pessoas. 

o Sim, mas só quando sou solicitado ou interrogado. 

o Não, prefiro não interferir em decisões de compra de terceiros. 

o Não, nunca adquiri um produto que eu recomendasse a outros.  
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5.2 Cronograma de execução 

 

 24 de outubro de 2018 – Início da aplicação do questionário.  

 08 de novembro de 2018 – Término da aplicação do questionário.  

 09 de novembro de 2018 – Análise de dados coletados.  

 

5.3 Dados de pesquisa 

 

Técnica utilizada: Questionário elaborado com 21 perguntas sendo 17 perguntas 

objetivas, 3 perguntas subjetivas e 1 pergunta mista (objetiva e subjetiva).   

Duração da aplicação do questionário: 16 dias.  

Período de realização da pesquisa: A pesquisa foi aplicada do dia 24 de outubro 

de 2018 ao dia 08 de novembro de 2018.  

Público Alvo: Pessoas que utilizam as plataformas midiáticas para conhecerem 

marcas e adquirirem produtos.  

Número de entrevistados: 143 entrevistados. 

 

5.4 Análise de dados 

 

 Através da pesquisa aplicada sobre a interação do consumidor com a 

publicidade nas plataformas midiáticas, pode-se conhecer melhor o público 

participativo e como ele se comporta diante das marcas – seja como um consumidor 

fiel, um simpatizante ou um conhecedor distante – e qual sua postura diante disso. 

Com o questionário aplicado, foi obtido o total de 143 participantes.  

 Características demográficas: O questionário foi enviado para homens e 

mulheres classificados entre jovens e adultos de 16 a 50 anos de idade ou mais, 

pertencentes à classe social B e C da região de Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Senador Canedo e Catalão. Dos 143 entrevistados 69,2% são mulheres e 30,8% são 

homens. O grupo etário mais representativo foi de pessoas entre 20 e 25 anos de 

idade com 35% dos participantes, em seguida o grupo de 16 a 19 anos de idade com 

17,5%, depois o grupo de 26 a 30 anos com 16,1%, de 41 a 45 anos com 9,1%, com 

7% os grupos de 31 a 35 anos e 36 a 40 anos, com 6,3% o grupo de 46 a 50 e somente 

2,1% dos entrevistados estão acima dos 50 anos de idade.  
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Gráfico 1: Qual  plataforma midiática você mais utiliza? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 A questão possuía o intuito de compreender quais as plataformas midiáticas o 

entrevistado tinha afinidade, 95,8% dos participantes afirmaram utilizar com mais 

frequência a internet. O trabalho apresenta como a internet é uma plataforma versátil 

e de fácil e rápida resposta, sendo assim de acordo com os dados apresentados, as 

pessoas estão cada dia mais conectadas com a mídia online. 

 

 

Gráfico 2: Por qual plataforma midiática você mais recebe conteúdo publicitário? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 A questão sobre qual a plataforma que mais oferece conteúdo publicitário 

obteve 90,9% de entrevistados que disseram ser a internet a campeã de informações 

publicitárias. A televisão ainda é uma plataforma participativa na rotina dos 

consumidores – visto que foi a segunda mais votada da pesquisa atingindo 7%.  
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Gráfico 3: Se você utiliza a internet, em qual plataforma mais busca ou recebe conteúdo publicitário? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Das 143 pessoas entrevistas que utilizam a internet 70,6% buscam e recebem 

conteúdo publicitário pelas redes sociais. É através do Facebook, Instagram, Twitter, 

Whatsapp e outras que os consumidores conseguem as informações necessárias 

sobre as marcas e seus produtos. Isso se dá pela facilidade e espaço que essas 

mídias oferecem para os anunciantes. Os sites de busca como Google, Bing, sites 

institucionais obtiveram a segunda posição de mídias mais utilizadas pelos 

consumidores no momento da decisão de compra com 16,8%.  

 

 

Gráfico 4: Você é uma pessoa que consome (ou já consumiu) produtos por influência de 
propagandas? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 Todos os entrevistados responderam a questão sobre a influência que as 

propagandas exercem sobre eles. A maioria dos participantes, um total de 60,1%, 
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afirmaram que consome ou já consumiu produtos ao serem influenciados por 

conteúdos publicitários. Já 30,8% dos entrevistados mostraram que às vezes, 

ocasionalmente, se deixam influenciar pela propaganda na hora de decidirem sobre o 

consumo de um produto. Por isso é importante para uma marca manter-se sempre à 

disposição do consumidor apresentando-lhe seus produtos, suas informações e a sua 

imagem.   

 

 

Gráfico 5: Você se informa melhor sobre um produto antes de adquiri-lo através de qual meio? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 A internet é o veículo de comunicação mais utilizado quando o assunto é a 

busca por informações mais precisas de um produto. Foram 78,3% dos entrevistados 

que afirmaram se informar sobre seu objeto de compra pela mídia online. É fato que 

é na internet que se encontra o maior número de dados sobre tudo o que se pode 

adquirir, entretanto, ocupando a segunda posição de meio mais eficiente para recorrer 

quando se quer informações, com 21%, a indicação de outros consumidores é um 

“banco de informações” confiante. As experiências de compra de outros consumidores 

são de grande valia na hora de decidir por um produto em meio a tantas ofertas.   

 

 Você gosta da comunicação realizada por alguma marca? Qual? Por quê? A 

questão subjetiva tinha como intuito saber com quais marcas os consumidores mais 

se simpatizam de acordo com o seu posicionamento diante dele e do mercado. Entre 

as 143 respostas coletadas foram citadas as propagandas da Babbel “pois são 

propagandas divertidas e inteligentes e conseguem mostrar que a plataforma é ótima 

para aprender outros idiomas apresentando situações engraçadas”; da Coca-cola “por 
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serem inteligentes”, “por transmitirem paz e felicidade”, “pela sensação de bem-estar 

e prazer”, “pela intenção familiar e amigável que apresenta” e “por nos levar a lugares 

encantados da imaginação”; da Pantys “pela motivação feminista e por ter uma 

propaganda cheia de diversidades ao invés de seguir estereótipos de beleza”; do Itaú 

“porque são emocionantes” e “apresentam lições de vida”; da Dove “porque entende 

e fala a realidade das mulheres”; da O Boticário “porque inovam ao se arriscarem com 

as representações da diversidade social” e “pelas propagandas divertidas e 

emocionantes” e da Razer “pela simplicidade e precisão com a qual apresentaram 

seus produtos”.  

 

 

Gráfico 6:  O que você pontua de mais importante para que uma marca se mantenha no mercado? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Qualidade. É isso que o consumidor procura na hora de comprar um produto.  

Por isso, 55,9% dos entrevistados acreditam que produto de qualidade é o ponto forte 

de uma marca, é o que a mantém bem posicionada no mercado seguido de preços 

acessíveis com 20,3%, das campanhas publicitárias criativas e da interação das 

marcas com os consumidores, ambos com 9,1%.  
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Gráfico 7: Você acredita que a maneira como as marcas realizam a comunicação é efetiva? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Os entrevistados acreditam que as marcas conseguem sim se comunicarem de 

forma efetiva com seus consumidores. Com 83,2% de respostas positivas, a questão 

afirma que as pessoas consideram eficiente e aceitam a comunicação que a marca 

direciona a eles.  

 

 

Gráfico 8: Você acredita que uma marca que trabalhe essa interação constante com o consumidor é 
invasiva? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Segundo os entrevistados, 65,7%, não. Essa interação é necessária para que 

a marca se mantenha íntima do consumidor e assim conhecê-lo melhor – conhecendo 

seus desejos, necessidades e opiniões – para uma comunicação cada vez mais 

personalizada e direcionada para seu consumidor fiel e potencial consumidor.  
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Gráfico 9:  Você acredita ser eficiente para prospectar e fidelizar consumidores que uma marca 
trabalhe sua publicidade em diferentes plataformas midiáticas? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Sim. 95,1% dos participantes do questionário afirmaram como é importante que 

uma marca trabalhe sua comunicação nas diferentes plataformas midiáticas – mídia 

impressa, televisão, rádio e internet. Trabalhar com mídias diferentes alcança um 

número maior de potenciais consumidores e mantém contato com os fiéis 

consumidores.  

   

 

Gráfico 10: Você acredita que as marcas, hoje, conseguem se comunicar diretamente com seu 
público-alvo? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Para 90,9% dos entrevistados as marcas conseguem trabalhar diretamente 

com seu público-alvo. Isso só é possível quando a marca conhece muito bem o seu 
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consumidor e consegue delimitar um perfil comportamental para seu potencial 

consumidor e com isso segmentar seu nicho de mercado gerando um sistema de 

comunicação muito mais eficiente e impactante para o consumidor.  

 Essa questão estava ligada a outra: se não, o que fazer para melhorar? Foram 

16 respostas onde os entrevistados sugeriram que as marcas precisam estudar mais 

seu público-alvo, segmentar o seu nicho de mercado para melhor atender com 

eficiência e transparência os consumidores, inovar o seu processo de comunicação e 

melhorar o conteúdo publicitário com campanhas publicitárias e propagandas que se 

aproximem melhor da vida real dos consumidores.  

 

 

Gráfico 11: Você é fiel a alguma marca? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Dos 143 participantes do questionário, 58% dos entrevistados afirmaram possui 

fidelidade com uma marca. O consumidor possui desejos e necessidades que 

precisam ser supridas e, quando uma marca consegue lhe proporcionar esse 

suprimento, o consumidor se simpatiza com ela e isso promove reações positivas a 

marca o que pode gerar relações e uma possível fidelização de cliente. Marcondes 

(2003, p.37) diz que “a fidelidade às marcas é um fenômeno comum, mesmo no 

grande universo da variedade de novos lançamentos”, ou seja, todos os consumidores 

possuem preferências por produtos e serviços de uma marca específica e a ela se 

mantém fiel em uma relação de sinceridade.  
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Gráfico 12: O que te fez fidelizar-se a ela? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 Os produtos de qualidade são os maiores motivos para um consumidor se 

fidelizar a uma marca segundo 53,1% dos entrevistados. Portanto é importante que 

as marcas busquem aperfeiçoar seus produtos constantemente, pois é mais viável 

manter um consumidor fiel que prospectar um potencial consumidor.  

 

 

Gráfico 13: Você é um influenciador de opinião sobre marcas? 

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 O consumidor que adquire produtos e serviços de qualidade se torna o melhor 

canal de divulgação e propagação de uma marca. 88,1% dos entrevistados afirmam 

divulgarem as marcas e produtos que adquiriram e gostaram para outros 

consumidores sendo 51,7% influenciadores espontâneos e 36,4% influenciadores 

somente quando solicitados a darem opiniões.  
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 O que você espera da comunicação de uma marca? A questão subjetiva 

apresentou 100% de participação dos entrevistados. Foram 143 respostas 

interessantes sobre como o consumidor quer que a marca se posicione diante dele e 

do mercado. Entre as mais citadas estão que a marca precisa apresentar valores 

como objetividade, clareza, verdade, confiabilidade, criatividade, carisma, 

honestidade, respeito, lealdade e humanidade. É esperado pelos entrevistados que 

as marcas disponibilizem acessibilidade às informações, busquem engajamento e 

interação com seus consumidores, priorizem a valorização do cliente, apresentem 

novidades e ofereçam produtos de qualidade com preços acessíveis. 

 Os entrevistados, através das respostas apresentadas durante todo o 

questionário, acreditam na interação das marcas com os consumidores através das 

diferentes plataformas midiáticas buscando uma proximidade social que esse sistema 

de comunicação, através de conteúdos gerados, de acordo com o que consumidor 

deseja e necessita, agrega na vida de muitos indivíduos, atraindo assim vários 

públicos, trazendo valores aos estilos de vida.  

 O questionário mostrou resultados comprobatórios reafirmando a teoria 

apresentada de que as plataformas midiáticas funcionam, principalmente a internet, e 

a sua exploração ainda é válida para as empresas e marcas se posicionarem e se 

fazerem presentes no modo de vida dos consumidores.  

 A marca que conhece profunda e intimamente seu fiel consumidor tende a ter 

uma máquina de difusão de conteúdo significativa e eficiente. Os entrevistados, assim 

como os autores da base teórica, mostraram que a fidelidade de uma marca está na 

forma como ela oferece seus produtos, seus conteúdos e sua dedicação para seus 

consumidores e, de forma mútua, eles se dedicam à ela. Os resultados provaram que 

os consumidores querem mais inovação tanto nos produtos oferecidos quanto na 

imagem das marcas e que elas os atendam com sinceridade, clareza, honestidade e 

amor; pois, segundo Marcondes (2003, p.37), “no fundo, tudo isso é uma espécie de 

amor, não há como negar”.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É perceptível que tanto a publicidade como a propaganda têm ocupado um 

papel importante no cotidiano das pessoas girando a economia e propagando 

informações. Elas estão em todo lugar e a todo tempo, em formato off-line (jornais, 

revistas, rádio, televisão e outros) e formato online (internet) e por isso as marcas 

precisam manter-se renovadas e interessantes para atraírem a atenção e o 

envolvimento do consumidor com a intenção de que ocorra uma interação, um 

engajamento e depois “um caso de amor”. 

Essa percepção do consumidor sobre a sua representatividade possibilita 

uma construção de um perfil comportamental do consumidor em relação às marcas 

mostrando que ele é ativo, participativo, inovador e preocupado com os conteúdos 

publicitários propagados pelas marcas, inclusive a que ele considera como sua 

lovemark.   

Através de conceituados autores o trabalho conseguiu cumprir seu objetivo de 

apresentar como os consumidores se comportam diante da publicidade, como se 

relacionam com as marcas e como se envolvem com a difusão da publicidade em 

diferentes plataformas de mídia off-line e online.  

 Estudar o comportamento do consumidor e definir um perfil para ele é uma 

atividade desafiadora, pois é um processo contínuo que se modifica a todo instante. 

É sempre um novo consumidor com novas visões, novos olhares, novas opiniões e 

novas perspectivas e expectativas. Ele é mutável e tudo à sua volta também é, exceto 

a sua paixão por atenção e inovação.  

É nítido que a evolução dos meios de comunicação modificou os acessos e a 

difusão de informações. O que antes era o único veículo de comunicação (o jornal) 

cedeu lugar para a informação “fonada” (o rádio) que passou a competir com a 

“queridinha” da comunicação de massa (a televisão). Hoje, todos esses clássicos 

meios de comunicação foram confrontados pela mídia mais evolutiva e completa dos 

últimos tempos: a internet.  

Os consumidores agora estão conectados. A hipótese de que os outros meios 

midiáticos como os impressos, o rádio e a televisão não deixaram de existir e possuir 

relevância nas campanhas publicitárias é verdadeira – pois eles ainda são utilizados 

como suporte para as campanhas transmídias, mas a internet é a maior ferramenta 

de conteúdos do mundo. Sua versatilidade e agilidade fez com que os consumidores 
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migrassem para lá e passassem a utilizar os outros meios de comunicação mais para 

entretenimento que coleta e propagação de informação.  

A publicidade passou a trabalhar em todas as plataformas, pois, mesmo com 

um público majoritariamente conectado, as mídias mais antigas – ou melhor, 

clássicas, não foram esquecidas e ainda mantêm lugar especial na memória e no 

coração dos consumidores.  

A narrativa transmídia veio para reviver os momentos de glória desses 

veículos.  Com uma temática mais interativa, dinâmica e inovadora as campanhas 

transmídias trabalham em todas as plataformas midiáticas com o mesmo grau de 

importância, trazendo-as novamente para o cotidiano do novo consumidor ativo 

participativo. 

Esse novo consumidor, conhecido como prosumer ou prosumidor, trouxe um 

novo posicionamento para as marcas fazendo com que elas disponibilizem controle 

para os consumidores também produzirem conteúdos para sua divulgação. Ele é o 

mais novo veículo de comunicação que as marcas possuem: ele propaga, divulga, 

defende, inova e vende a imagem da marca.  

Com a pesquisa exploratória quantitativa (sem representatividade amostral) 

foi possível confirmar a teoria trabalhada em todo texto: os consumidores querem mais 

que campanhas publicitárias; eles querem interação, atendimento personalizado, 

produtos inovadores. Eles querem ser ouvidos e instruídos pelas marcas e também 

por outros consumidores através do compartilhamento de informações e experiências 

de consumo. 

Falta de comprometimento com o consumidor, conteúdo publicitário 

devassado e estereotipado e problemas de produção podem ser fatais para uma 

marca. Os consumidores entrevistados acreditam que esses são os principais pontos 

negativos que uma comunicação mal planejada e executada pode ter.  

Por isso é preciso trabalhar com análises de mercado, perfis de 

consumidores, liberdade de expressão dos prosumidores e inovações para uma 

eficiente elaboração de estratégias mercadológicas que envolvam de forma afetiva e 

amigável os consumidores e os mantenham fiéis à marca.  

    À vista disso, o marketing de relacionamento é uma boa oportunidade para que 

as marcas adquiram experiências no contato direto e próximo com seus potenciais 

consumidores conhecendo melhor seus desejos e necessidades. É certo que as 

marcas que efetuam as estratégias de marketing de relacionamento possuem uma 
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vantagem mercadológica sobre outras marcas e isso se torna mais satisfatório com 

marcas que atuam em setores tão dependentes das novas tecnologias. 

Atualmente, a velocidade com que ocorrem as mudanças tecnológicas é tão 

grande que produtos, marcas e empresas de sucesso implodiram ou estão à beira da 

extinção. A nova realidade fez com que marcas e empresas percebessem que o seu 

valor está em seus consumidores e não em seus produtos. Produtos podem ser 

alterados, modificados e até substituídos, mas os consumidores não.  

Estamos avançando rapidamente para a concretização do marketing 4.0 e 

com isso um número maior de conexões e interações estarão acontecendo simultânea 

e rapidamente, principalmente e até exclusivamente no meio online, onde a troca de 

informações e opiniões pode moldar a visibilidade de uma marca e a forma como ela 

se encontra no mercado.  

O reconhecimento sobre a importância que o consumidor confere para o 

tratamento que a marca lhe oferece – aproximação, interesse, liberdade e 

oportunidade – é o que eleva o seu valor simbólico. Saber valorizar o seu consumidor 

é o ponto principal para se tornar uma marca de sucesso na era do marketing atual.  
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APÊNDICES 
 
Apêndice A -  Gráficos de segmentação dos entrevistados por sexo e idade.  

 

 

Gráfico 14: Segmentação por sexo.  

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 

 

Gráfico 15: Segmentação por idade.  

Fonte: Formulário do Google Docs. 
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Apêndice B - Tabela de segmentação dos entrevistados por profissão. 

 

Profissão Qtd Profissão Qtd 

Estudante 53 Aposentado (a) 1 

Professor (a) 9 Analista 1 

Autônomo (a) 5 Auxiliar de produção 1 

Auxiliar de processos 5 Auxiliar educativo 1 

Funcionário público (a) 5 Desempregado (a) 1 

Técnico (a) 5 Designer 1 

Auxiliar administrativo 4 Engenheiro civil (a) 1 

Telefonista 4 Fotógrafo (a) 1 

Atendente 3 Gestor de empresas (a) 1 

Cabeleireiro (a) 3 Micro empresário (a) 1 

Empresário (a) 3 Missionário (a) 1 

Publicitário (a) 3 Operador de caixa (a) 1 

Advogado (a) 2 Pedagogo (a) 1 

Agente de saúde 2 Prostibuilder 1 

Consultor (a) 2 Psicólogo (a) 1 

Contador (a) 2 Quitandeiro (a) 1 

Dona de casa 2 Repositor (a) 1 

Enfermeiro (a) 2 Recepcionista 1 

Estagiário (a) 2 Secretário (a) 1 

Jornalista 2 Teólogo (a) 1 

Vendedor (a) 2 Vigilante 1 

Administrador (a) 1 Youtuber 1 

Tabela 1: Segmentação por profissão. 

Fonte: Formulário do Google Docs. 
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Apêndice C - Gráficos de segmentação dos entrevistados por grau de 
escolaridade e tipo de produto que o consumidor mais costuma consumir por 
influência da propaganda 

 

 

Gráfico 16: Segmentação por grau de escolaridade.  

Fonte: Formulário do Google Docs. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Que tipo de produto mais costuma consumir por influência da propaganda?  

Fonte: Formulário do Google Docs. 


