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I. INTRODUCAO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influencia dos pre

adolescentes masculinos na decisao de compra de perfumes para uso proprio, 

e propor uma pesquisa a ser aplicada no mercado de Curitiba, PR. Este 

segmento de mercado foi escolhido por ser recente a preocupac;ao do mercado 

em atingir este publico alvo, ate entao sem muitas opc;oes para compra de 

cosmeticos, em especial, perfumes. 

0 referencial te6rico aborda, primeiramente, uma leitura sobre o 

marketing, a segmentac;ao de mercado e o comportamento do consumidor. A 

seguir e analisado o perfodo da adolescencia e, em especial, da pre

adolescencia masculina, fazendo uma introduc;ao ao tema do mercado de 

cosmeticos, metrossexuais e cuidados de "grooming", direcionando a pesquisa 

para o marketing especializado nos pn3-adolescentes masculinos. 

II. Justificativa 

A adolescencia e o perfodo entre a infancia e a idade adulta, 

caracterizada por alterac;oes no desenvolvimento biol6gico, psicol6gico e 

social. Ela refere-se a fase entre 14 a 21 anos. Nesta fase do amadurecimento 

social e pessoal a busca de beleza estetica, de higiene, de tornar-se atraente, 

de chamar a atenc;ao e clara e todos querem sentir-se bem e aprovados pelo 

grupo envolvente. 

0 infcio e a durac;ao da adolescencia sao variaveis. Pode-se dividi-la em 

tres periodos: Pre-adolescencia, dos 11 aos 14 anos; Adolescencia 

intermediaria, dos 14 aos 17 anos e Adolescencia tardia, dos 17 aos 20 anos. 

Durante esta etapa da vida as modificac;oes corp6reas sao intensas e 

profundas, especialmente devido ao crescimento dos membros e a maturac;ao 

sexual, acompanhados pelo desenvolvimento anfmico, dando muitas vezes 

aquele aspecto desengonc;ado, que se observa nos meninos e meninas nesta 

idade. 
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A etapa da adolescencia abordada neste trabalho e a pre-adolescencia, 

destacando o grupo dos meninos, vista que se encontrou no mercado nacional 

de cosmeticos uma carencia em relac;ao a este grupo. 

E comum a mfdia noticiar produtos e cosmeticos indicados para garotas 

pre-adolescentes, existe, porem uma lacuna em relac;ao aos meninos. Nao e 

comum encontrar no mercado produtos especfficos para eles. Ou sao para 

crianc;as - que eles ja nao sao mais -, ou sao para os adultos - que eles ainda 

nao sao. A infinidade de cheiros, texturas e opc;6es que existem para as 

meninas nao acompanham os meninos. 

Dentro deste contexto, foi escolhido para este projeto de pesquisa o 

publico pre-adolescente masculino, trabalhando com uma amostragem de 

meninos residentes em Curitiba e Regiao Metropolitana, que responderao a um 

questionario no qual se pode conhecer qual a influencia deles na decisao de 

compra de perfumes e cosmeticos para seu usa. Com tal pesquisa pretende-se 

conhecer qual a influencia do grupo de amigos e da familia, possibilitando 

assim a criac;ao de campanhas de marketing mais direcionadas e eficazes. 

Ill. Problema de Pesquisa 

0 pre-adolescente masculino influencia na decisao de compra de 

perfumes e cosmeticos para seu proprio usa? 

IV. Objetivos 

i. Objetivo Geral 

Analisar a influencia das necessidades dos pre-adolescentes masculinos 

na decisao de compra de perfumes para usa proprio, e propor uma pesquisa de 

campo a ser aplicada no mercado de Curitiba, PR. 
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ii. Objetivos Especificos 

• Realizar uma abordagem te6rica relativa a Marketing, segmenta9ao 

de mercado e comportamento do consumidor; 

• Analisar com abordagem te6rica a fase da pre-adolescencia 

masculina; 

• Analisar teoricamente como o Marketing pode direcionar-se para este 

segmento de mercado de forma mais eficaz; 

• Propor um projeto de pesquisa a fim de conhecer como se da o 

processo de compra de perfumes e cosmeticos por parte do 

segmento de pre-adolescentes masculines. 

V. Hip6tese 

i. 0 pre-adolescente masculine influencia na decisao de compra de 

perfumes para uso proprio, nao deixando essa decisao a cargo de 

seu/sua responsavel; 

VI. Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos foram realizadas pesquisas 

bibliograticas e visitas a sites de pesquisa. Propomos um projeto de pesquisa, 

com questionario a ser aplicado no mercado consumidor de Curitiba. 

A metodologia empregada foi a de levantamento bibliografico, com a 

organiza9ao de fontes que informassem sobre o marketing, segmenta9ao do 

mercado, comportamento do consumidor, a adolescencia e a pre-adolescencia 

masculina. A partir destas informa96es foi elaborado um questionario para 

aplica9ao com um grupo delimitado. A popula9ao escolhida foi o publico pre

adolescente entre 09 e 14 anos de idade, residentes na cidade Curitiba, para 

identificar o perfil de consumidor dos mesmos relativo aos perfumes e 

cosmeticos. 
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0 trabalho iniciou com levantamento de dados e pesquisa bibliografica. 

Ap6s esta etapa, foi elaborado o questionario_para que se conseguisse atingir o 

objetivo geral proposto. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 0 MARKETING 

Quando se pensa em Marketing muitas vezes o senso comum relaciona 

o termo com vendas e propaganda, sendo a a<;ao simples de alguem ou 

alguma empresa tentando vender algum produto. Kotler abrange no termo 

muito mais. Para o autor, o Marketing envolve tambem a satisfa<;ao das 

necessidades dos clientes. Sao varios os conceitos de marketing, no entanto, 

Kotler o define como "um processo social e gerencial atraves do qual individuos 

e grupos obtem aquila que desejam e de que necessitam, criando e trocando 

produtos e valores uns com os outros" (2000, p.3). 

No moderno sistema de marketing encontramos diferentes agentes e 

for<;as, os quais citam-se: fornecedores, empresa (profissionais de marketing), 

intermediarios de marketing, concorrentes e mercado consumidor final. 

Segundo este esquema elaborado por Kotler, em uma situa<;ao normal, "o 

marketing significa servir um mercado de usuarios finais em meio a uma serie 

de concorrentes" (2000, p.8). 

2.2. Segmentac;ao de Mercado 

A segmenta<;ao de mercado surge de diferentes motiva<;6es de compra 

entre homens e mulheres, adultos e crian<;as, crian<;as e adolescentes, etc. Ela 

e utilizada "porque uma marca nao tern como se distinguir da concorrencia 

quando pretende atingir um mercado em massa" (IACOBUCCI, Dawn. 2001, 

p.29). 

A necessidade de segmenta<;ao surge porque as pessoas diferem muito 

uma em rela<;ao as outras. Como as pessoas diferem tanto em suas 

motiva<;6es, necessidades, processos decis6rios e comportamentos de 

compra, o ideal seria que os produtos fossem feitos sob medida para cada 

usuario, para proporcionar satisfa<;ao maxima aos consumidores. 
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0 conceito de segmentac;ao surge depois do periodo de 

"desmassificac;ao", com a consequente adequac;ao de produtos e servic;os para 

atender gostos cada vez mais diferenciados (COBRA, Marcos. 1992, p. 36). 

Este conceito acaba considerando a audiencia nao apenas heterogenea, mas 

tambem an6nima e seus elementos isolados. Desta forma, os princfpios 

trazidos pela segmentac;ao op6em-se aos de massa por afirmar que toda 

empresa deve determinar, nao apenas quais necessidades servir, mas tambem 

as necessidades de quem servir (KOTLER, Philip. 2000, p. 41 ). 

Kotler (2000, p. 42) afirma ainda que a maior parte dos mercados e 

grande demais para que se possa atender as necessidades da grande massa. 

Assim, dentro da segmentac;ao, cabe atender a urn conjunto de necessidades 

de urn grupo homogeneo chamado mercado-alvo. 

Cobra (1992, p. 38) aponta alguns requisites para a segmentac;ao: deve

se definir quem esta dentro ou fora do segmento; urn segmento precisa 

evidenciar urn potencial atual ou uma necessidade potencial, ser 

economicamente acessivel, reagir aos esforc;os de marketing e ser estavel; 

segmentos que surgem e desaparecem nao sao interessantes. Segundo 

Iacobucci (2001, p. 32) muitas marcas tentam estabelecer alvos em varios 

segmentos de mercado, criando uma marca de valor e atingindo diferentes 

membros de uma familia, por exemplo. 

A estrategia de segmentac;ao permite as empresas evitar competir de 

frente no mercado atraves da diferenciac;ao de suas ofertas, nao apenas com 

base em prec;o, mas tambem atraves do estilo, da embalagem, do apelo 

promocional, do metoda de distribuic;ao e do servic;o superior. 

Ao escolher a base para a segmentac;ao, eles se ap6iam em seu 

conhecimento do mercado, nas tendencias atuais das compras, nas pesquisas 

de marketing e no born sensa. As inumeras formas de segmentar mercados de 

consumo variam desde a idade dos consumidores ate suas atitudes e 

comportamento de compra. Para avaliar as possibilidades e util agrupar as 

bases de segmentac;ao em categorias amplas. 

Nao ha urn metoda unico para a segmentac;ao de mercado. Os clientes 

institucionais podem ser agrupados com base nas suas caracteristicas 
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demograficas (setor de atividade a que pertence, tamanho da companhia), ou 

por suas caracteristicas geograticas, ou com base nos seus comportamentos 

de compra (frequencia dos pedidos, volume de compras), entre outras. 

Uma boa segmenta9ao envolve a divisao do mercado por uma sucessao 

de variaveis. As bases, citadas por Cobra (1992, p. 42), utilizadas para esta 

divisao sao: 

localiza<fao geogratica (limites politicos, area comercial); caracteristicas 

demograticas (idade, sexo, estado civil, ra9a, nacionalidade, religiao, tamanho 

da familia); caracterlsticas s6cio-economicas (rend a ocupa<fao, educa98o ); 

caracteristicas psicol6gicas (personalidade, atitudes, estilo de vida, atividades, 

interesses, opinioes ou valores); caracteristicas relativas ao atributo do produto 

(beneficios, lealdade a marca); caracteristicas comportamentais do consumidor 

(razoes de compra, lealdade, influencia de compra); caracteristicas relativas ao 

beneficia buscado pelo consumidor (satisfaCfaO sensorial, psicol6gica); 

caracteristicas relativas ao ramo de marketing (tipo de atividade, tipo de 

distribui9ao ao consumidor, tipo de compradores) e caracteristicas relativas ao 

marketing mix (preCfO, marca, promo<fao de vendas, merchandising, 

publicidade, esfor<fo de vendas, canal de distribui9ao ). 

Os mercados consistem em compradores e os compradores diferem uns 

dos outros de uma ou mais maneiras. Eles podem diferir em seus desejos, 

recursos, localidades, atitudes e praticas de compra. Por meio da 

segmentaCfaO, as empresas dividem mercados grandes e heterogeneos em 

segmentos menores, que podem ser atingidos de maneira mais eficiente e 

efetiva com produtos e servi9os que atendam as suas necessidades singulares. 

Devido ao fato de compradores terem desejos e necessidades 

singulares, cada comprador e potencialmente um mercado separado. Assim, 

idealmente, um vendedor poderia desenvolver um programa de marketing 

unico para cada comprador. Entretanto, apesar de algumas empresas tentarem 

atender os clientes em base individual, muitas outras se deparam com grande 

numero de pequenos compradores e nao acham que vale a pena uma 

segmentcwao muito completa. Em vez disso, procuram categorias mais amplas 

de compradores que diferem em suas necessidades de produto ou respostas 
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de compra. Portanto, a segmentac;ao de mercado pode ser efetuada em 

diversos niveis: a empresa pode nao praticar segmentac;ao (o chamado 

marketing de massa), podem praticar a segmentac;ao completa 

(micromarketing) ou podem ainda praticar alga que fique entre essas duas 

praticas (marketing de segmento ou de nicho). 

Kotler afirma que "as empresas nem sempre praticaram o marketing de 

mercado-alvo. Na verdade, na maior parte do seculo XX, as principais 

empresas de produtos de consumo se mantiveram voltadas para o marketing 

de massa- produc;ao, distribuic;ao e promoc;ao em massa do mesmo produto, 

da mesma maneira, para todos os consumidores" (2000, p. 172). 

0 argumento tradicional para o marketing de massa e que ele cria um 

mercado potencial maior, que leva a custos mais baixos - o que por sua vez 

pode ser traduzido tanto em prec;os mais baixos como em margens mais altas. 

Entretanto, muitos fatores fazem com que o marketing de massa se torne muito 

mais dificil nos dias de hoje. Por exemplo, os mercados de massa mundiais 

tern lentamente se fragmentado em segmentos menores. Hoje e muito dificil 

para os profissionais de marketing criar um unico produto ou servic;o que 

atenda a todos os diferentes grupos. 

A proliferac;ao dos canais de distribuic;ao e dos meios de propaganda 

tambem tern dificultado a pratica desse marketing "tamanho unico". Hoje em 

dia os consumidores podem comprar em megashoppings, superlojas ou lojas 

especializadas. Podem tambem comprar par meio de catalogos, correio ou 

lojas virtuais na Internet. Alem disso, os consumidores sao bombardeados com 

mensagens transmitidas par meio da midia. Essas mensagens sao enviadas 

tanto pelos padr6es antigos, como televisao, radio, revistas, jornais e telefone, 

quanta pelos atuais, como Internet, fax e e-mail. Algumas pessoas afirmam que 

o marketing de massa esta com os dias contados. Nao surpreende o fato de 

muitas empresas se afastarem do marketing de massa e se voltarem para o 

marketing segmentado. 

Para Kotler & Armstrong, "a empresa que pratica o marketing de 

segmento isola os amplos setores que constituem o mercado e adapta suas 

ofertas de modo que elas atendam com maior precisao as necessidades de um 
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ou mais segmentos" (2003, p.172). 0 marketing de segmento oferece muitos 

beneficios em relagao ao marketing de massa. A empresa pode trabalhar de 

maneira mais eficiente, concentrando seus produtos ou servigos, seus canais e 

seus programas de comunicagao somente nos consumidores que pode atender 

melhor e de maneira mais lucrativa. A empresa pode tambem trabalhar de 

maneira mais eficiente, concentrando seus produtos ou servigos, seus canais e 

seus programas de comunicagao somente nos consumidores que pode atender 

melhor e de maneira mais lucrativa. A empresa pode tambem trabalhar de 

maneira mais produtiva ajustando seus produtos, pregos e programas as 

necessidades dos segmentos definidos cuidadosamente. Pode ainda enfrentar 

uma feroz concorrencia, caso poucos concorrentes estejam voltados para esse 

segmento e mercado. 

Os segmentos de mercado normalmente sao grupos grandes e 

identificaveis, como compradores de carros de luxo, compradores de carro de 

alto desempenho, compradores de carros utilitarios e compradores de carros 

economicos. 0 marketing de nicho concentra-se em subgrupos dentro desses 

segmentos. Um nicho e um grupo definido mais estreitamente, geralmente 

identificado pela divisao de um segmento em subsegmentos ou pela definigao 

de um grupo com um conjunto distinto de caracterfsticas que pode buscar uma 

combinagao especial de beneffcios. Enquanto os segmentos sao amplos e 

normalmente atraem muitos concorrentes, os nichos sao menores e em geral 

atraem apenas um concorrente ou bem poucos. Presumivelmente, as 

empresas que praticam o marketing de nicho entendem tao bem as 

necessidades de seus nichos que seus clientes estariam dispostos a pagar um 

prego "premium". 0 marketing de nicho oferece as empresas menores uma 

oportunidade de competir, ao concentrar seus recursos limitados no 

atendimento a nichos que podem nao ser importantes para grandes 

concorrentes ou ate estar superados na visao deles. Atualmente, em muitos 

mercados, os nichos sao a regra. 

Segundo Kotler, "empresas que praticam o marketing de segmento e o 

de nicho desenvolvem suas ofertas e seus programas de marketing sob 

medida para atender as necessidades dos varios segmentos de mercado. Ao 
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mesmo tempo, entretanto, elas nao personalizam suas ofertas para as 

necessidades de cada cliente. Assim, o marketing de segmento e o de nicho 

situam-se entre o marketing de massa e o micromarketing, que sao os 

extremos" (2003,p. 17 4 ). 0 micromarketing e a pratica de desenvolver produtos 

e programas de marketing sob medida para atender aos gostos de pessoas e 

locais especificos. Ele inclui o marketing local e o marketing individual. 

0 marketing local implica desenvolver marcas e promoc;oes sob medida 

para atender as necessidades e aos desejos de grupos de clientes locais -

cidades, bairros e ate mesmo lojas especificas. 0 marketing local apresenta 

algumas desvantagens. Ele pode aumentar os custos de marketing e produc;ao, 

reduzindo as economias de escala. Pode tambem criar problemas de logistica, 

uma vez que a empresa tenta atender as variadas exigencias de mercados 

locais e regionais diferentes. Alem disso, a imagem geral da marca pode ser 

diluida se o produto e a mensagem variarem muito em diferentes locais. De 

qualquer maneira, as empresas se deparam cada vez mais com mercados 

fragmentados e, com novas tecnologias de suporte desenvolvidas, as 

vantagens do marketing local muitas vezes superam as desvantagens. "0 

marketing local ajuda a empresa a trabalhar de maneira mais eficiente diante 

das diferenc;as locais das comunidades no que diz respeito a estilo de vida e 

caracteristicas demograficas. Ele tambem atende as necessidades dos 

principais clientes de uma empresa: os varejistas, que preferem produtos que 

tenham mais a ver com a regiao em que atuam", na definic;ao de Kotler & 

Armstrong (2003, p. 174). 

0 extremismo do marketing nos leva ao marketing individual -

desenvolvimento de produtos e programas de marketing sob medida para 

atender as necessidades e as preferencias dos clientes em base individual. E 
tambem chamado de marketing um-para-um e marketing customizado. 

0 extenso uso do marketing de massa fez com que praticamente 

esquecessemos que durante seculos os consumidores foram atendidos em 

uma base individual: o alfaiate fazia o terno sob medida, o sapateiro desenhava 

sapatos para cada pessoa e o marceneiro fazia os m6veis de acordo com os 

pedidos. Hoje, novas tecnologias estao permitindo que muitas empresas voltem 
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para o marketing customizado. Computadores poderosos, bancos de dados 

detalhados, produgao robotizada, fabricagao flexivel e meios de comunicagao 

interativos e imediatos, como o e-mail, o fax e a Internet - tudo isso tem se 

combinado para promover a customizagao em massa. A customizagao em 

massa e o processo por meio do qual as empresas interagem em uma base 

um-para-um com massas de clientes para desenvolver produtos e servigos 

feitos sob medida, a fim de atender as suas necessidades especificas. 

0 movimento em diregao ao marketing individual reflete a tendencia ao 

automarketing. Os clientes individuais cada vez mais assumem 

responsabilidades na determinagao de quais produtos e marcas comprar. De 

acordo com Kotler, "a medida que a tendencia a mais dialogo e menos 

mon61ogo voltado a propaganda continuar, o automarketing crescera em 

importancia. Quanto mais compradores consultarem relat6rios de 

consumidores, participarem de f6runs de discussao sobre produtos na Internet 

e fizerem pedidos on-line ou por meio de telefone, os profissionais de 

marketing terao de exercer influencia sobre o processo de compras de novas 

maneiras" (2003, p. 175). Eles precisarao envolver mais os clientes em todas 

as fases do processo e desenvolvimento de produto, aumentando as 

oportunidades de os compradores praticarem o automarketing. 

Apesar de a segmentagao ser apontada por muitos autores como 

essencial nos dias atuais, dado o fato de que o volume de produtos e cada vez 

maior e as necessidades cada vez mais variadas, existem empresas que 

preferem nao reconhecer os diferentes segmentos que comp6em o mercado. 

Este e o chamado marketing indiferenciado, caracterizado por Kotler (2000, p. 

57) como o marketing que enfoca o que e comum nas necessidades das 

pessoas, procurando projetar um produto e um programa de marketing que 

apele para o maior numero de compradores. Para este autor, as vantagens do 

marketing indiferenciado estao na economia de custos com propaganda 

diferenciada, pesquisas e administragao do produto. 

Dentro desta perspectiva de segmentagao de mercado esta pesquisa 

aborda o pre-adolescente masculino dentro do universo de produtos 

cosmeticos, em especial o perfume. lsto porque se considera o perfume um 
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dos itens basicos de cuidado pessoal e, ate recentemente, nao havia no 

mercado nacional de perfumes um produto destinado especialmente para este 

grupo abordado. 

2.3. Comportamento do Consumidor 

0 estudo do comportamento do consumidor e um poderoso trunfo do 

Marketing, vista que possibilita a descoberta do que o consumidor quer ou 

necessita e, a partir dai, orienta uma produgao mais racionalizada. Kotler define 

que "o comportamento do consumidor estuda como individuos, grupos e 

organizag6es selecionam, compram usam e disp6em de bens, servic;os, ideias 

ou experi€mcia para satisfazer as suas necessidades e desejos" (2003. p. 161 ). 

0 comportamento do consumidor e o estudo de como os individuos 

tomam decis6es de gastar seus recursos disponiveis (tempo, dinheiro e esforc;o 

em bens relacionados ao consumo. 

Entender esse comportamento traz para as empresas um feedback 

favoravel. Um planejamento, implantac;ao e acompanhamento continuos desse 

estudo possibilitam as organizag6es desenvolver estrategias para segmentar 

os grupos de seus consumidores e poder atender com mais singularidade as 

suas necessidades. 

Sao as ag6es dos individuos e/ou grupos, diretamente envolvidas na 

compra e/ou utilizac;ao de produtos e servigos envolvendo o processo de 

decisao que precede e determina estas ag6es, assim como o comportamento 

de satisfagao p6s-compra. 

0 comportamento do consumidor e um dos campos mais complexos da 

teoria de Marketing. lsto se deve ao fato de reunir contribuig6es provenientes 

de varias areas do conhecimento, tais como a Psicologia, a Sociologia, a 

Antropologia e a Economia. Existe, portanto, um conjunto de teorias sabre o 

comportamento do consumidor, que permite melhorar nossa capacidade de 

predizer comportamentos sob uma variedade de aspectos. 

Embora a Economia tenha produzido as primeiras teorias formais do 

comportamento do consumidor, o desenvolvimento te6rico deste campo de 
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estudo tem-se produzido, nos ultimos anos, no ambito da abordagem das 

Ciencias Comportamentais. 

Os consumidores tomam diversas decis6es de compra diariamente. 

Muitas grandes empresas pesquisam essas decis6es detalhadamente para 

saber o que, onde e quanta eles compram. Mas descobrir os motivos por tras 

do comportamento de compra deles nao e uma tarefa facil - as respostas 

geralmente estao trancadas na cabe9a dos consumidores. 

A principal pergunta para OS profissionais de marketing e: "como OS 

consumidores responderiam aos inumeros esfor9os de marketing que a 

empresa poderia utilizar?" A empresa realmente compreende como os 

consumidores respondem as diferentes caracterfsticas, pre9os e apelos 

publicitarios do produto possuem uma grande vantagem em rela9ao aos seus 

concorrentes. 0 ponto de partida e o modelo de estfmulo e resposta do 

comportamento do consumidor apresentado na figura 1. Esse modelo mostra 

que as a96es de marketing e outros estfmulos penetram na "caixa preta" do 

consumidor e produzem determinadas respostas. Os profissionais de marketing 

devem descobrir o que ha nessa "caixa preta". 

Kotler & Armstrong definem que "os estfmulos de marketing consistem 

dos 4 P's: produto, pre9o, pra9a e promo9ao. Os outros estfmulos sao as 

principais for9as e acontecimentos nos ambientes economico, tecnol6gico, 

politico e cultural do comprador. Todos esses elementos penetram na "caixa 

preta" do consumidor, onde sao transformados em um conjunto de respostas 

observaveis: escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor, 

frequencia de compra e volume de compra" (2003, p.119). 

Os profissionais de marketing precisam entender como os estimulos sao 

transformados em respostas dentro da "caixa- preta" do consumidor, que 

possui duas partes. Uma constitui as caracterfsticas do comprador, que 

influenciam na maneira como ele percebe o estfmulo e reage a ele. A outra 

constitui o processo de decisao do comprador, que por si s6 afeta seu 

comportamento. 

17 



Marketing e outros estimulos "Caixa :Qreta" do consumidor Res:Qostas do comQrador 
h1arketing Outros Caracteristicas Processo de Escolha do produto 
Produto Economico ~ do comprador decisao do ~ Escolha da marca 
Preyo Tecnol6gico comprador Escolha do revendedor 
Pray a Politico Freqiiencia de compra 
Promo9ao Cultural Volume da compra 

FIGURA 1 - MODELO DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
FONTE: Adaptado de KOTLER & ARMSTRONG. Principios de Marketing. 9. ed.- Sao Paulo: 
Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1998 p.119 

Dais motivos classicos que impulsionam o homem a comprar sao: 

emocionais e econ6micos. De forma simplificada o motivo emocional trata da 

satisfa<;ao dos sentidos, preserva<;ao da especie, medo, repouso e recreac;ao, 

orgulho, sociabilidade, competi<;ao e curiosidade ou misterio. Ja o motivo 

econ6mico abrange a facilidade de usa, a eficiencia em funcionamento ou em 

usa, seguran<;a, apoio de servi<;os auxiliares, durabilidade, aumento de ganhos 

financeiros, aumento de produtividade e economia na compra ou usa 

(McCARTHY, E. Jerome. 1976, p. 78). 

Deve-se ainda considerar a influencia de terceiros na decisao de 

compra, vista que nao somas individuos livres, mas sim influenciaveis na nossa 

tomada de decisao, par press5es sociais do que e ou nao e aceito pelo grupo 

envolvente. A familia em especial e os amigos sao dais grandes 

influenciadores na tomada de decisao de compra - dependendo do produto ou 

do valor, sera um ou outro grupo que ira influenciar mais (McCARTHY, E. 

Jerome. 1976, p. 78). 

2.4. Processo de Decisao do Comprador 

Para Kotler & Armstrong, "o processo de decisao do comprador possui 

cinco estagios: reconhecimento da necessidade, busca par informac;5es, 

avaliac;ao das alternativas, decisao de compra e comportamento p6s-compra" 

(2003, p.136). 
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Reconhecimento 
da necessidade 

Busca por 
informa<;oes 

A valia<;ao das 
altemativas 

Decisao de 
compra 

FIGURA 2- PROCESSO DE DECISAO DO COMPRADOR 

Comportamento 
p6s-compra 

FONTE: Adaptado de KOTLER & ARMSTRONG. Principios de Marketing. 9. ed.- Sao Paulo: 
Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1998 p.136 

Obviamente o processo de compra come9a muito antes da compra em si 

e perdura por muito tempo depois. Os profissionais de marketing precisam se 

voltar para todo o processo de compra, e nao simplesmente para o estagio de 

decisao de compra. 

De acordo com a figura 2, os consumidores passam pelos cinco estagios 

em toda compra: 

Reconhecimento da necessidade: o processo de compra se inicia 

quando o comprador reconhece urn problema ou uma necessidade, percebe 

uma diferen9a entre seu estado atual e estado desejado. A necessidade pode 

ser fruto de estlmulos internes. Nesse caso, uma das necessidades normais da 

pessoa- tome, sede, sexo- atinge urn nivel alto o suficiente para se tornar urn 

impulso. A necessidade pode ser tambem fruto de estimulos externos. Nesse 

estagio, os profissionais de marketing devem pesquisar os consumidores para 

descobrir quais necessidades ou problemas surgiram, o que os levou a 

comprar e como eles chegaram ao produto em questao. Em poder dessas 

informav5es, pode-se identificar os fatores que mais frequentemente levam ao 

interesse por urn produto e desenvolver programas de marketing que 

contenham esses fatores. 

Busca por informav5es: Urn consumidor interessado pode ou nao buscar 

por informa96es adicionais. Se o impulse for forte e o produto que satisfaz sua 

necessidade estiver a mao, ele provavelmente o comprara. Caso contrario, 

podera armazenar sua necessidade na memoria ou empreender uma busca 

por informa96es relacionadas a essa necessidade. 

19 



Em determinado nlvel, o consumidor pode simplesmente embarcar num 

processo de aten{(ao ampliada. 0 consumidor pode obter informa<(6es de 

diversas fontes, entre elas: fontes pessoais (familia, amigos, vizinhos, 

conhecidos), fontes comerciais (propaganda, vendedores, distribuidores, 

embalagens, vitrines, sites Web), fontes publicas (mfdia de massa, 

organiza<(6es de fndice de consumo) e fontes experimentais (manuseio, 

exame, utilizayao do produto). A influencia dessas fontes de informa{(ao varia 

de acordo com o produto e o comprador. De modo geral, o consumidor recebe 

muitas informa{(6es sabre o produto de fontes comerciais, que sao controladas 

pelos profissionais de marketing. No entanto, as fontes mais eficientes tendem 

a ser as pessoais. As fontes comerciais normalmente informam o comprador, 

enquanto as pessoais legitimam e avaliam os produtos para ele. 

As pessoas com frequencia pedem aos outros - amigos familiares, 

conhecidos, colegas de trabalho - recomenda{(6es sabre um produto ou 

servi<(O. Devido a isso, as empresas possuem um forte interesse na constru{(ao 

de fontes "boca a boca". Essas fontes possuem duas vantagens essenciais. 

Em primeiro Iugar, sao convincentes: o "boca a boca" e o unico metoda de 

promo{(ao que pertence aos consumidores, feito por consumidores e para os 

consumidores. Ter clientes fieis, satisfeitos, que se vangloriam de fazer 

neg6cios com voce e o sonho de todo empresario. Os clientes satisfeitos nao 

apenas repetem a compra, como tambem sao anuncios ambulantes e falantes 

da empresa. Em segundo Iugar, os custos relacionados a fontes de "boca a 

boca" sao baixos. Manter-se em contato com clientes satisfeitos e transforma

los em defensores da empresa custa relativamente pouco. 

"A medida que informa<(6es adicionais sao obtidas, a consciencia e o 

conhecimento do consumidor em rela{(ao as marcas e aos atributos disponfveis 

aumentam. A empresa deve desenvolver seu mix de marketing de modo que 

os clientes potenciais adquiram consciencia e conhecimento de sua marca. Ela 

deve identificar cuidadosamente as fontes de informa{(6es dos clientes e a 

importancia que atribuem a cada uma delas. Deve perguntar aos consumidores 

como eles ficaram sabendo da marca, quais informa<(6es receberam e qual 
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importancia de ram as diferentes fontes de informact6es", de acordo com Kotler 

& Armstrong (2003, p. 135). 

Avaliactao das alternativas: 0 profissional de marketing precisa conhecer 

como o processo de avaliactao das alternativas funciona, ou seja, a maneira 

como o consumidor processa as informact6es para chegar a marca final. 

lnfelizmente os consumidores nao utilizam um unico e simples processo de 

avaliactao em todas as situa96es de compra. 

0 consumidor estabelece atitudes em relactao a diferentes marcas por 

meio de alguns procedimentos de avaliactao. Para Kotler, "o modo como os 

consumidores avaliam as alternativas de compra depende das suas 

caracterfsticas pessoais e da situa9ao de compra. Em alguns casos, eles 

fazem pouca ou nenhuma avaliactao, comprando com base no impulso e 

levando em conta a intuictao. Algumas vezes tomam decis6es de compra sem 

consultar ninguem, outras consultam amigos, catalogos de compra ou 

vendedores para obter algum conselho" (2003, p. 137). Muitos compradores 

consideram diversos atributos, dando uma importancia diferente a cada um 

deles. Os profissionais de marketing devem estudar os compradores para 

descobrir como eles normalmente avaliam as diferentes marcas alternativas. 

Conhecendo os processos de avaliactao, esses profissionais podem tomar 

medidas para influenciar a decisao do comprador. 

Decisao de compra: No estagio de avaliactao, o consumidor classifica as 

marcas e forma inten96es de compra. Geralmente sua decisao de compra e 

voltada para sua marca favorita. No entanto, podem surgir dois fatores entre a 

intenctao de compra e a decisao de compra. 0 primeiro fator e a atitude dos 

outros, o segundo envolve situa96es inesperadas. 0 consumidor pode formar 

uma intenctao de compra com base em fatores como renda esperada, pre9o 

esperado, e beneffcios esperados do produto. Entretanto, eventos inesperados 

podem mudar a intenctao de compra, como perder o emprego, alguma outra 

compra se tornar mais urgente, ou um amigo dizer que nao gostou do que o 

consumidor escolheu. Pode acontecer tambem de um concorrente proximo 

baixar seus prectos. Assim, preferencias e ate mesmo intenct6es de compra 

nem sempre resultam em uma escolha de compra real. 
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Comportamento p6s compra: Ap6s a compra o consumidor fica satisfeito 

ou insatisfeito e embarca em um comportamento p6s compra que muito 

interessa as empresas. 0 que deterrn1na se o consumidor esta satisfeito ou 

insatisfeito com a compra? A resposta esta na relagao entre as expectativas do 

consumidor e o desempenho percebido do produto. Se o produto nao atende 

as expectativas, o consumidor fica desapontado; se atende as expectativas, ele 

fica satisfeito; e, se ultrapassa as expectativas, fica encantado. 

Quanta maior a lacuna entre expectativa e desempenho, maior a 

insatisfagao do consumidor. lsso sugere que os vendedores devem fornecer 

informagoes precisas em relagao ao desempenho do produto, de modo que os 

consumidores fiquem satisfeitos. Alguns vendedores chegam ate mesmo a 

minimizar os nfveis de desempenho para aumentar a satisfagao do comprador, 

desse modo, os clientes ficam encantados com o desempenho acima do 

esperado, repetindo a compra e indicando a empresa a outros clientes 

potenciais. 

Praticamente todas as grandes compras resultam de uma dissonancia 

cognitiva - ou desconforto - gerada por conflitos p6s-compra. Ap6s a compra, 

o consumidor sente-se satisfeito com os beneffcios da marca escolhida e 

contente par ter evitado as desvantagens das outras marcas. Entretanto, toda 

compra possui dais Iadas. 0 consumidor tambem se sente incomodado porter 

adquirido as desvantagens da marca escolhida e te perdido os beneffcios das 

outras marcas. Assim, em toda compra que realizam, os consumidores sentem 

no mfnimo alguma dissonancia p6s-compra. 

Satisfazer o cliente e tao importante porque as vendas da empresa se 

originam de dois grupos basicos: os novos clientes e os clientes mantidos. Em 

geral, custa mais atrair novas clientes do que manter os ja existentes, e a 

melhor maneira de manter esses ultimos e deixa-los satisfeitos. A satisfagao do 

cliente e a chave para construir relacionamentos duradouros com eles - para 

mante-los e faze-los crescer, colhendo seu valor no ciclo de vida. Os clientes 

satisfeitos repetem a compra, falam bern do produto para outras pessoas, 

prestam menos atengao as marcas e a propaganda dos concorrentes e 
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compram outros produtos da empresa. Muitos profissionais de marketing fazem 

mais do que atender as expectativas dos clientes - eles procuram encanta-los. 

Um cliente encantado e muito mais prooenso a repetir a compra e falar bem do 

produto e da empresa. 

Um cliente insatisfeito responde de maneira bastante diferente. 

Enquanto um cliente satisfeito compartilha, em media, com tres pessoas sua 

boa experiencia com o produto, um cliente insatisfeito queixa-se com onze. 

Obviamente as informac;:6es negativas espalham-se mais e mais rapidamente 

do que as positivas e podem de uma hora para outra prejudicar as atitudes do 

consumidor em relac;:ao a empresa e aos seus produtos. 

Por esse motivo, a empresa deve avaliar a satisfac;:ao do cliente 

regularmente. Ele nao pode esperar que os clientes reclamem voluntariamente 

quando estao insatisfeitos. As empresas devem criar sistemas que incentivem 

os clientes a reclamar. Dessa maneira, a empresa pode se manter informada 

em relac;:ao ao seu desempenho e melhora-lo. 
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2.4. A ADOLESCENCIA 

A adolescencia e o perfodo no qual o homem e a mulher deixam a etapa 

da infEtncia e passam a entrar na vida adulta. E uma fase de transi<;ao que 

costuma durar entre os 11 e os 20 anos. No decorrer desta etapa ocorrem 

transforma<;6es de ordem biol6gica, social e psicol6gica. As transforma<;6es 

biol6gicas fazem com que o esqueleto cres<;a rapidamente e o corpo de 

desenvolva sexualmente. 

Psicologicamente ha um crescimento do desenvolvimento cognitivo e a 

personalidade come<;a a moldar-se mais fortemente. Socialmente ha todo o 

envolvimento com a forma<;ao do jovem para a vida adulta, sendo uma etapa 

de muitas cobran<;as em rela<;ao ao futuro, imposi<;6es de limites e 

transgress6es. 

Pode-se dividir a adolescencia em tres etapas: Pre-adolescencia, dos 11 

aos 14 anos; Adolescencia intermediaria, dos 14 aos 17 anos e Adolescencia 

tardia, dos 17 aos 20 anos. 

A pre-adolescencia come<;a com o infcio da puberdade, quando as 

modifica<;6es no corpo de meninos e meninas sao intensas. Entre as altera<;6es 

ffsicas mais visfveis desta etapa para as meninas ocorre o alargamento dos 

quadris e, para os meninos, o crescimento de pelos faciais e mudan<;a no tom 

de voz. E comum que as meninas atinjam seus nfveis hormonais adultos antes 

dos meninos, por volta dos 11 anos, enquanto os meninos atingem estes nfveis 

por volta dos 13 anos. Com esta diferen<;a nas transforma<;6es as meninas 

nesta etapa tornam-se mais altas e encorpadas do que os meninos. 

A segunda etapa da adolescencia e a que ocorre dos 14 aos 17 anos e 

se caracteriza por dois eventos biol6gicos em especial: os meninos 

ultrapassam as meninas em peso e altura e a men a rca (inicio da menstrua<;ao) 

ja ocorreu para a maioria das meninas. Temas da sexualidade sao cada vez 

mais presentes nesta etapa, que pode ser considerada uma das mais 

opressivas e angustiantes. 

A ultima etapa e a adolescencia tardia, que ocorre dos 17 aos 20 anos. 

Nesta etapa os relacionamentos estao definidos e duas tarefas sao primordiais: 
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tornar-se independente e estabelecer uma identidade. Com isto e as demais 

prerrogativas da vida adulta, termina a fase da adolescencia do ser humano. 

2.5. 0 Pre-Adolescente Masculino 

Como os estudos sobre as atitudes de consumo dos pre-adolescentes 

sao recentes, buscou-se estuda-las com base em pesquisas de mercado e 

textos atuais, que evidenciam a importancia e as sutilezas deste grupo de 

consumidores. Desta forma, utilizou-se neste trabalho uma pesquisa realizada 

por uma not6ria marca de cosmeticos nacional sobre o pre-adolescente 

masculino. Tal pesquisa foi realizada no anode 2008 e detectou caracteristicas 

interessantes sobre este grupo. 

A pesquisa foi realizada com 6 grupos: 2 grupos com meninos na faixa 

eta ria de 9-10 a nos; 2 grupos com meninos na faixa eta ria de 12-13 a nos; 2 

grupos com maes de meninos de 8-13 anos, que preferencialmente tivessem 

mais de um filho, donas de casa com e sem trabalho remunerado fora do lar. 

Entre as caracteristicas gerais dos grupos dos pre-adolescentes 

estavam: estudam em colegios particulares; usam pelo menos 3 produtos da 

categoria higiene I cosmetico no minimo 3 vezes por semana; nao rejeitam o 

uso de gel, desodorante e produto para os pes e nem a marca not6ria 

responsavel pela pesquisa; participam da escolha ou compra do produto; foram 

excluidas pessoas com problemas potenciais frente as fragrancias em geral 

( alergias respirat6rias, resfriados, gripes). 

Para o grupo dos meninos de 9-10 anos encontrou-se um grupo mais 

infantil, competitivo, e que disputa a atengao da mae; se auto-denominam 

criangas; sao influenciados e dependentes das maes. 0 maior interesse destes 

meninos e o video-game e suas maiores resist€mcias sao em rela<;ao a 

simbolos femininos e produtos de bebe. 

Ja os meninos de 12-13 anos sao mais independentes e irreverentes; se 

autodenominam pre-adolescentes I jovens e sao mais influenciados pelos 

amigos. Seus maiores interesses sao pelas mulheres e assuntos er6ticos e as 
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maiores resistencias sao em relac;ao ao mundo infantil; sfmbolos femininos e 

fazer compras com a mae. 

Quanta ao estilo em geral, os dois grupos gostam de usar acess6rios 

como pulseiras, brincos, colares e bones e tambem gostam de se arrumar. 

0 grupo mais jovem e mais espontaneo, sem medo de julgamento; 

usam produtos dos pais, irmaos e maes e tern pouco conhecimento I 

envolvimento com as marcas, apresentando um estilo que depende da mae. 

0 grupo de 12-13 anos por sua vez esta mais preocupado em atrair o 

sexo oposto, tendo maior interesse em comprar e ter seus produtos I marcas; 

tern medo de ser "zoado" pelos amigos se age com muita vaidade e esta mais 

interessado em marcas I grifes, com um estilo dependente da turma. 

Resumidamente, pode-se perceber que os meninos entre 09 e 10 a nos 

pensam e possuem um comportamento diferente daqueles que tern entre 12 a 

13 anos. 0 primeiro ainda e crianc;a e o outro nao tolera ser chamado de 

crianc;a. Desta forma, pode-se dizer que aqueles que possuem entre 09 e 10 

anos fazem a vontade da mae e os demais, que querem se mostrar mais 

"adultos", imitam o pai ou amigos para se destacar e conquistar as meninas. 

2.6. A Vaidade x Os Cuidados Necessarios: 0 Mercado dos 

Cosmeticos 

Em relac;ao a vaidade e aos cuidados higienicos necessarios observam

se diferenc;as entre os grupos de pre-adolescentes entrevistados na pesquisa 

anteriormente citada. Foram considerados os seguintes produtos como item de 

vaidade: perfume, gel para cabelo, creme de colorac;ao para cabelo, cremes 

hidratantes e protetores solares. Quanta aos itens de cuidados necessarios 

temos xampu, condicionador, sabonete, creme dental e anti-septico bucal. 

Com base nas conclusoes da pesquisa, tem-se que para os meninos de 

9-10 a nos o uso de desodorantes e ocasional e para os meninos de 12-13 a nos 

e um habito ja incorporado. 
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Para os meninos de 12-13 a nos a necessidade de mais prod utos para 

uso diario e evidente, tais como: creme de barbear; creme para acne; 

colora<;ao de cabelo;. Destes produtos todos, eles participam da escolha 

analisando a rela<;ao custo x beneficia e as marcas. Para o grupo de meninos 

de 9-10 anos a embalagem e o "ganhar" algo como brinde sao importantes, 

enquanto para os de 12-13 anos o que mais importa e a imagem da marca. Por 

ordem de influencia na compra estao: as maes, os amigos e as propagandas. 

2.7. 0 Marketing Direcionado para o Pre-Adolescente 

Masculino 

Gada vez mais o mercado mira seu foco com aten<;ao para o grupo dos 

adolescentes e pre-adolescentes. Esta turma anda em grupos, abusam nos 

acessorios, gostam do que esta na moda e gastam dinheiro dos pais. 

Decididos e com opiniao propria, eles aos poucos deixam a mae e o pai em 

casa e vao sozinhos visitar as lojas especializadas. Assim como em uma tribo, 

todos querem usar o que esta na moda, mas com alguma coisa de pessoal, de 

personalidade propria. 0 shopping center e o reduto desta turma. Por uma 

questao de seguran<;a, os pais acabam incentivando a ida ao shopping e neste 

centro de consumo os jovens encontram seus amigos e fazem seus pianos de 

compras. 

Na pesquisa realizada pela notoria marca de cosmeticos encontrou-se 

que os maiores interesses dos meninos pre-adolescentes sao por jogos 

eletr6nicos - DBZ Budokai2, Tibia, Counter - Strike, Formula-1, Winning 

Eleven, Warcraft Ill -, por esportes - jogar bola I futebol, Skate, Bicicleta, 

Nata<;ao, Lutas marciais -, por musica- PopRock, New Metal, Bandas: Linkin 

Park, Skank, CPM22, Metalica, Red Hot Chilly Peppers (12-13), Charlie Brown 

Jr.e Jota Quest (9-1 0 ). Entre ritmos de musica que rejeitam estao Sertanejo, 

Pagode e Axe. 

As atividades mais citadas fora de casa sao idas ao cinema, ao Shopping, 

andar de skate e bicicleta. Ainda para o grupo dos meninos de 9-10 a nos foram 
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citadas brincadeiras de rua e pipa. Ja para os meninos de 12-13 anos foram 

citados encontros com amigos, azarar meninas, idas a baladas I festas e Lan 

houses. Como atividades mais citadas realizadas dentro de casa estao jogar 

video game, mexer no computador, na Internet, jogos de luta, RPG, tiro, 

corrida, futebol, estrategia I aventura, ver tv. De programac;ao na tv eles 

apontaram: MTV- Rock gol -, programas de humor e filmes. Para o grupo dos 

meninos de 9-10 a nos, o maior interesse na tv e por desenhos e esportes, e 

para o grupo mais velho e pelo canal de tv paga Multishow, novelas, filmes, 

programas de "baixaria" e programas de terror. 

Entre as revistas lidas pelos meninos de 9-10 anos estao: Recreio, 

Picole, HQ e Turma da Monica. Ja para os meninos de 12-13 anos estao: 

Carras, Games, Playboy, Trip, HQ japones e Manga. 

Todas estas informac;oes referem-se a um grupo que, como foi visto, tem 

grandes peculiaridades - nao possui o dinheiro para realizar a compra, sofre 

grande influencia por parte das maes e dos amigos, quer demonstrar e afirmar 

sua personalidade- e, por outro lado, tem grande poder de decisao de compra, 

visto que e cada vez mais comum os pais abrirem mao de sua decisao para 

deixar que os filhos escolham produtos ate mesmo nas compras do 

supermercado. 

Na sequencia do trabalho analisa-se a figura do metrossexual, um novo 

estilo para o homem que permite que este se vista com mais vaidade, sem 

sofrer com preconceitos sociais. 

2.8. 0 Metrossexual 

Termo usado inicialmente pelo jornalista Ingles Mark Simpson, em um 

artigo ao Jornal The Independent em 1994, o Metrossexual refere-se 

tipicamente aqueles homens que anteriormente eram chamados de vaidosos, e 

com o passar do tempo e por influencias da atualidade estao mudando ainda 

mais a forma de cuidar de sua aparencia. 
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0 surgimento do termo expressa a dimensao das mudanc;as que estao 

ocorrendo no mundo masculino, e devido a sua importancia foi eleito pela 

Sociedade Americana do Dialeto- Word of de Year- (Sociedade Americana de 

Dialetos que estuda os falares das ruas. Anualmente, essa instituic;ao escolhe 

uma palavra nova com chances de ser adotada como oficial) o mais 

significativo vocabulo surgido em 2003, ano posterior a divulgac;ao de outro 

artigo de Mark Simpson, agora inspirado no jogador de futebol David Beckham 

como principal simbolo do homem metrossexual. David Beckham e o fcone 

maior dessa nova gerac;ao de homens de geralmente 25 a 45 anos que 

tipicamente vivem nas grandes metr6poles, se interessam pelo sexo oposto e 

nao tem vergonha nenhuma de dizer que cuida do corpo, da alma, da pele e do 

guarda-roupa, que a exemplo de Beckham ou nao, vao regularmente a 

cabeleireiros cuidar ou modificar seu penteado, frequentam academias, 

butiques, clubes, shows. Assim, da mesma forma que o mundo feminino foi 

revolucionado ao Iongo do tempo com a presenc;a das mulheres em diferentes 

ambientes de trabalho, buscando a igualdade dentro desses parametros, o 

mundo masculino tambem esta quebrando paradigmas e entra em detalhes 

que, ha muito pouco tempo atras, eram exclusivos das mulheres. 

Esse novo "padrao heterossexual masculino urbana" se dissemina cada 

vez mais dentro das grandes metr6poles e movimenta positivamente varias 

categorias de mercado, como e o caso das academias de ginastica, por 

exemplo, onde a necessidade de "manter o corpo afinado com a mente" 

absorve grande parte dos homens metrossexuais. Esses homens, geralmente 

com bom poder aquisitivo, tambem sacodem o mundo das grifes e perfumarias, 

buscando atender a seu amor-pr6prio e garantir "um bom r6tulo" diante da 

sociedade. 

Aproveitando isso, as grifes masculinas tem a missao de tentar 

convencer seus clientes a diversificar o guarda-roupa e fazem qualquer coisa 

para ajudar a promover iniciativas que divulguem o conceito do metrossexual. 

Quase todas as grandes marcas de roupas tem hoje uma linha masculina, e 

apelam para novos conceitos, como o desleixado, porem chique. Mas a ideia 

de que todo metrossexual esbanja dinheiro com roupas nao e muito verdadeira, 
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pois geralmente um metrossexual assumido opta pelo conjunto grife, prec;o e 

estilo. 

Dizem que, desde que o estilista norte-americana Calvin Klein lanc;ou o 

perfume One, lanc;ou tambem um novo homem, masculino, mas tambem 

feminino que habita os meios de comunicac;ao de massa e promove essa nova 

cultura. Cultura essa que abre uma vasta lacuna a ser aproveitada tambem 

pela Industria Cosmetica, onde o crescente consumo masculino no mercado de 

higiene e beleza e a prova de que a metrossexualidade sera em pouco tempo 

tao comum e indispensavel para o capitalismo que a tendencia passara a ser 

uma regra invisfvel. Nesse mercado, por exemplo, marcas como 0 Boticario, 

Dove e Natura investem pesado na criac;ao de novas produtos como intuito de 

abocanhar esse novo nicho de mercado, que e crescente e promissor. De 

acordo com a empresa 28 Brasil Marketing Research & Consulting, o homem 

brasileiro, por exemplo, utiliza entre 10% a 20% de sua rend a com gastos em 

saude e aparencia, ajudando a impulsionar a industria de cosmeticos e 

tratamentos de beleza um crescimento de quase 20% em cinco anos. 

A estreita relac;ao ao mundo homossexual, realizada por muitos ap6s 

ouvirem pela primeira vez o termo e observarem os valores dos metrossexuais, 

sera aos poucos inexistente, pois a maioria dos homens tem sido ha gerac;oes 

"pseudometrossexuais" sem perceber, alem do que em uma avaliac;ao mais 

apurada sabre o assunto, percebe-se que uma boa aparencia ajuda muito a 

fazer sucesso com as mulheres, ainda em muitos casas, aumenta a 

possibilidade de prosperar nos neg6cios, com a imposic;ao dessa nova postura. 

lsso acompanha a evoluc;ao cultural no mundo inteiro e valida ainda mais a 

enorme lacuna·de mercado criada pelo metrossexual a partir dessa evoluc;ao. 

Grooming e sec;ao fixa de todas as publicac;oes de moda, estilo de vida e 

comportamento masculino. Ai tambem entram os perfumes, aromas e 

fragrancias 

0 significado de grooming sao os cuidados masculinos de higiene e 

beleza. Groom, em ingles, significa, noivo. To groom, quer dizer arrumar, 

enfeitar. Logo, o noivo se arruma no dia de seu cas6rio. Ele faz o seu 

grooming. Well groomed, significa, bem tratado, elegante. 
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Deu na revista "lsto E": o homem brasileiro se rende aos cremes, e fica 

atras apenas do americana, no ranking mundial dos cosmeticos masculinos. S6 

no ano passado, a fatia masculina do mercado de cosmeticos faturou R$ 1 ,9 

bilhao, revela a materia. A revista "Men's Health" - a segunda publica<;:ao no 

ranking das mais lidas pelos homens brasileiros - na edi<;:ao de outubro de 

2007- dedicou 18 paginas a reportagem Especial Cuidados Pessoais, ou seja, 

grooming. E, afirma categoricamente: "o rosto eo cartao de visitas. Mantenha-o 

sempre bern cuidado, para se destacar no trabalho, na balada, ou numa roda 

de amigos". Para finalizar, vale lembrar que ha 10 anos, 1 em cad a 100 

homens brasileiros usava algum tipo de produto anti-envelhecimento. Segundo 

a revista "lsto E", hoje, a propor<;:ao e de 1 para 15. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente trabalho teve como objetivo principal apresentar uma 

proposta de pesquisa de marketing que determine qual a influencia dos pre 

adolescentes masculinos na decisao de compra de perfumes e cosmeticos 

para uso proprio no mercado de Curitiba. 

Analisando o referencial te6rico, percebemos que os cuidados com a 

aparencia tem sido cada vez mais um assunto em pauta entre o publico 

masculino, deixando no passado o preconceito contra os metrossexuais. Vimos 

tambem que a pre adolescencia e fase de formac;ao de personalidade, sendo 

assim, tanto o meio externo onde se esta inserido quanta as pessoas com as 

quais se convive tem grande poder de influencia nas tomadas de decisao. 

A aplicac;ao do questionario proposto visa determinar qual a influencia de 

cada um desses fatores: famflia, amigos, mfdia, etc., para tomada de decisao 

na compra de perfumes e cosmeticos, a fim de proporcionar as empresas o 

melhor retorno no investimento feito no desenvolvimento e na divulgac;ao de 

produtos para esse publico alva. 

A realizac;ao desse projeto de pesquisa e fundamental para atingir o 

publico-alva de maneira correta, precisa e direcionada. Conhecendo melhor o 

que seus clientes buscam, fica mais facil de adequar os produtos e servic;os 

oferecidos, garantindo cada vez mais a satisfac;ao dos consumidores. 
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ANEXO 1 - Proposta de Questionario 

Nome: 
I dade: 
Cidade onde mora: 

1) Qual a rend a familiar (somat6rio de todos os rendimentos das pessoas 
que moram com voce)? 
a) Acima de R$ 7.7000 
b) R$ 7.699,00 a R$ 4.600,00 
c) R$ 4.599,00 a R$ 2.800,00 
d) R$ 2799,00 a R$ 1.600,00 
e) R$ 1599,00 a R$ 920,00 
f) R$ 919,00 a R$ 420,00 
g) R$ 419,00 a R$ 200,00 

2) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Com quem voce mora? 
( ) pais (pai e mae) 
( ) somente com mae 
( ) somente com pai 
( ) mae e padrasto 
( ) pai e madrasta 
( ) avos 
( ) tios 
( ) outros 

3) Voce usa perfumes? 
a) sim 
b) nao Por que? _______ ( caso voce tenha escolhido essa op<;ao, nao 
responda as demais perguntas) 

4) Em quais ocasioes voce costuma usar perfume? (voce pode escolher 
mais de uma alternativa) 

Ocasiao/ 
Frequ{:mcia Sempre As vezes Nunca 

Para ir a festas 
Para ir a escola 
No dia-a-dia 
Outros 

5) Em quais ocasioes voce costuma usar cosmeticos (exceto cuidados 
basicos como xampu, condicionador, etc) ? (voce pode escolher mais de uma 
alternativa) 

Ocasiaol 
Frequencia Sempre As vezes Nunca 

Para ir a festas 
Para ir a escola 
No dia-a-dia 
Outros 
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Ji 

6) Como voce escolhe urn perfume ou cosmetico para uso proprio? 

Nenhuma Pouca Alta 
lnfluEmcia lnfluencia lnfluencia 

Par indica9ao de amigos 
Propaganda na midia 
Sugestao do pai e/ou mae 
Sugestao do irmao e/ ou 
irma 

7) Que tipo de perfume voce gosta de usar? 

Sempre As vezes Nunca 
lmportados 
Nacionais 

8) Qual o perfume que voce costuma usar? 

Sempre As vezes Nunca 
lmportados 
Nacionais 

9) 

a) 
b) 
c) 
d) 

10) 

a) 
b) 
c) 
d) 

Se voce respondeu nacional, de qual marca voce prefere? 

0 Boticario 
Natura 
Avon 
Outros 

Quem normalmente compra os) seu(s) perfume(s) e cosmetico(s) 

voce (mesada) 
pais 
presente 
outros 

11) Se voce compra seus perfumes e cosmeticos com a mesada, qual o valor 
que se dispoe a pagar por compra? 

a) R$ 20.00 a R$ 40,00 
b) R$ 39,00 a R$ 80,00 
c) R$ 79,00 a R$ 100,00 
d) acima de R$ 100,00 
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12) Voce acha que usar urn perfume pode: 

Nao sei dizer Nada Pouco Muito 
Chamar mais a atengao das meninas 
Se destacar entre seus colegas 
Fazer voce se sentir bern 
Agradar seus familiares 
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