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RESUMO 

 

 

Diante da revolução cibernética formada por grande quantidade de conteúdos digitais e 

formatos diferenciados de mídia e propaganda, a Geração Z surge rompendo o modelo 

tradicional de consumo e caminha para um modelo mais interativo e dinâmico, cujos 

principais vetores são formados por conectividade, compartilhamento e experiência. Do outro 

lado do cenário encontra-se o varejo, que insiste no modelo tradicional cuja experiência 

permanece limitada e estática, promovendo uma dicotomia entre esta prática e o público 

potencial consumidor da Geração Z, que busca uma experiência exclusiva e entretenimento. 

Este estudo busca entender as qualidades, anseios e características desse novo consumidor 

frente à experiência de consumo no ponto de venda, visando apresentar os principais desafios 

e adequações para atrair o consumidor exigente membro da Geração Z. O presente trabalho 

contempla uma pesquisa no ponto de venda e entrevistas em profundidade para entender 

como esta geração percebe o ponto de venda. A pesquisa revela que estas crianças buscam 

uma experiência mais interativa e dinâmica e o varejo tradicional terá que mudar para se 

adequar a este geração. 

 

 

Palavras-chave: Geração Z. Ponto de Venda. Interatividade. Varejo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Given this cyber revolution formed by a discharge of digital content and different formats of 

media and advertising, generation Z emerges, breaking the traditional model of consumption 

to a more interactive and dynamic whose main vectors are formed by connectivity and sharing 

experience. On the other hand, the retailers are remaining with the traditional model bringing 

a limited and offline experienre, promoting a dichotomy between the potential consumers 

seeking an exclusive and fun experience. The following study seeks to understand the 

qualities, features and aspirations of this new consumer experience at the point of sale in order 

to present the main challenges and changes needed to attract this demanding consumer 

member of Generation Z. The study includes a survey at the point of sale and interviews to 

understand how this generation realizes the point of sale. The research reveals that these 

children are seeking a more interactive and dynamic environment at the point of sale and the 

retail must change to attend this new generation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cercada por tecnologia, mídias digitais, economia flutuante, crises sociais e políticas, 

crescimento em países emergentes e instabilidade, a Geração Z surge para interpretar este 

novo mundo. Caracterizada pela imersão tecnológica e grande capacidade de executar 

atividades simultâneas, a Geração Z compreende os nascidos em meados da década de 90, que 

trazem um novo padrão de comportamento, influenciando significativamente o conceito de 

consumo e trazendo novos parâmetros para esta realidade.  

 

Os membros da Geração Z são considerados os novos conservadores. Atribuem valor 

aos princípios tradicionais de respeito, confiança e simplicidade. São indivíduos acostumados 

com tecnologia e fontes múltiplas de informação. Valorizam autenticidade e diversificação  e 

estão sempre dispostos a buscar informações em qualquer lugar. (WILLIAMS; PAGE, 2011).  

 

Conexões digitais e conteúdos são produzidos em milésimos de segundo. Cento e 

sessenta e oito milhões de e-mails são enviados por segundo, seiscentos e noventa e cinco mil 

status de Facebook atualizados, setecentos mil buscas no Google realizadas, treze mil 

aplicativos baixados no IPhone e seiscentos novos vídeos postados no Youtube, todos em um 

segundo. É neste cenário dinâmico e insaciável, onde as ligações tecnológicas formam o 

principal elo de integração da sociedade, que se torna necessário nova interpretação do mundo 

e das relações de consumo sob uma ótica da nova geração consumidora (QMEE, 2013). 

 

Nessa concepção de tecnologia como fator de motivação da realidade, ambientes de 

consumo necessitam de uma readequação, promovendo a integração da experiência virtual 

com a experiência física. Para a geração em questão, diversão e interatividade são fatores 

determinantes na escolha das atividades e ambientes.  Por isso, o varejo “estático” ou de 

movedor de caixa precisa se reinventar, trazendo uma experiência diferenciada de consumo 

que seja interativa. 
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“A tarefa do pesquisador implica em recortes e vieses, em procurar a distância,o 

afastamento, a exotopia (o pesquisador é sempre um outro), de forma a favorecer que o real 

seja captado na sua provisoriedade, dinâmica, multiplicidade e polifonia” (SILVA; 

BARBOSA; KRAMER, 2005, p. 45) 

 

Este estudo visa responder duas questões básicas referente ao comportamento da 

geração Z no ponto de venda e o impacto da condição atual destes para atrair esta geração. Ou 

seja: 

 

 Qual a percepção que a Geração Z tem do ponto de venda, especificamente no 

momento da compra de produtos de tecnologia? 

 

 Quais atributos são relevantes para atrair este tipo de consumidor no ponto de venda? 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2010, p. 97) destacam “nosso conhecimento consiste no 

conjunto de expectativas que formam uma moldura. A quebra desta provoca uma dificuldade: 

o problema que vai desencadear a pesquisa. Toda investigação nasce de algum problema 

teórico/prático sentido.” 

\ 

 

O objetivo do presente estudo é entender as qualidades, anseios e características do 

consumidor da Geração Z frente à experiência de consumo no ponto de venda, visando 

apresentar os principais desafios e adequações para atrair este público. Especificamente o 

trabalho busca entender quais são as principais características da Geração Z e quais são seus 

principais motivadores de compra de produtos de tecnologia. 
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Justificativa 

 

Grande parte dos estudos sobre a Geração Z estão concentrados na abordagem 

educacional e suas implicações na falta de adequação dos modelos tradicionais de ensino para 

esta geração mais interativa. Barzilai-Nahon e Mason (2000);  Gaston (2006), Galucci (2011) 

Lei (2009) e Long (2005) concentram suas argumentações em cima da necessidade de 

mudança do aparato educacional para se atender esta nova geração que requer tecnologia e 

novas abordagens que estimulem a aprendizagem. Healing e Jones (2010) complementam as 

abordagens educacionais e trazem a reflexão sobre a aplicação de novas metodologias de 

ensino através de dispositivos eletrônicos. Heiden, Fleischer, Richert e Jeschke (2011) 

concentram seus estudos na preparação do professor educador para atender às novas 

demandas desta geração. 

 

 

Herther (2009) e Lindstrom (2008) complementam essas abordagens através das 

análises neurológicas dessa geração, que inicialmente tem um sistema lógico (paralelo) 

diferente das gerações anteriores, exigindo novos formatos de comunicação e interação. A 

abordagem comportamental dessa geração é analisada por Palfrey, Gasser (2008) e Prensky 

(2009) que explora as diferenças entre as gerações nascidas na era digital e os imigrantes 

digitais. Tappscott também pesquisa o comportamento da Geração Z, mas não diferencia dos 

membros da Geração Y e agrupa ambas características em um grupo só chamado de Net 

Generation.  

 

 

Atualmente ainda existem poucas referências sobre o mapeamento desta nova geração, 

inclusive, alguns pesquisadores,  como é o caso de Selwyn (2009) e Bennet, Maton e Kervin 

(2008) criticam a descrição desta geração como referência para mito digital e acreditam que o 

conceito de geração digital está muito mais atrelado a um estilo de vida e comportamento do 

que a uma determinada era. Nessa mesma linha Helsper e Enyon (2009) também trazem uma 

nova ótica da análise da adoção de novas tecnologias à parte do conceito de gerações. 
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Apesar de alguns autores como Park e Lee (2005) e Schor (2009) explorarem o 

potencial de consumo dessa nova geração, ainda existem poucas referências sobre este 

consumidor que já impacta o consumo, seja através da influência que fazem ou através das 

próprias opiniões e escolhas. Essa escassez de informações aliada a demanda por 

equipamentos eletrônicos por esta geração, gera uma necessidade no mercado de atender a 

demanda desse consumidor e para isto adequar-se para atendê-lo. Desta forma,  conhecer o 

comportamento aquisitivo desse consumidor torna-se um aspecto importante a ser 

investigado, motivo pelo qual a autora optou por desenvolver o presente trabalho -  ou seja, 

aprofundar o entendimento sobre o comportamento desta geração e refletir sobre o nível 

esperado de experiência no ponto de venda.  

 

 

Diante de um cenário cada vez mais competitivo e de uma disputa constante por 

atenção e market share, o varejo tenta se diversificar buscando ampliar a experiência em loja 

e atrair o novo consumidor. No Brasil, o varejo tradicional de informática sofre uma 

significativa concorrência com o comércio eletrônico. Hoje no Brasil, conforme aponta estudo 

do GFK (2012), 35% das compras de artigos de informática e/ou tecnologia são feitas online. 

 

O consumidor da Geração Z, desde criança, está imerso em tecnologia e, por ser um 

autodidata na busca de informações e fontes, navega constantemente em lojas virtuais. No 

Brasil, 24% da população brasileira, ou seja crianças até 10 anos, são membros da Geração Z 

(IBGE, 2010). Desta forma, para a própria sobrevivência,  o varejo precisa buscar novas 

alternativas para aumentar a circulação na loja e atrair este público exigente por experiências 

conectadas e interativas. 

 

Entende-se que o varejo no Brasil, principalmente de supermercados, ainda não 

encontrou o melhor planograma e formato para atrair este jovem, ao passo que a indústria tem 

contribuído signifivativamente para a ampliação da experiência de marca através das lojas do 

varejo. 
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Metodologia 

 

Segundo Lakatos e Marconi  (2010, p. 21) "todas as ciências caracterizam-se pela 

utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo empregam 

estes métodos são ciências. O método é um fator de segurança e economia para a consecução 

de um objetivo". 

 

 

Visando atingir o objetivo proposto do estudo, a metodologia optada foi uma 

abordagem qualitativa. Para Lakatos e Marconi (2010), a metodologia qualitativa preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências de comportamento, etc. 

 

 

Em Garnica (1997, p. 110) nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha um 

novo significado, passando a ser concebido como uma trajetória circular em torno do que se 

deseja compreender, não se preocupando unicamente com princípios, leis e generalizações, 

mas voltando o olhar à qualidade, aos elementos que sejam sgnificativos para o observador-

investigador. Na pesquisa qualitativa os dados coletados são predominantemente descritivos e 

a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto.  

 

 

A parte qualitativa se constituiu de uma pesquisa exploratória com entrevistas em 

profundidade semi-estruturada a consumidores que estiveram no ponto de venda para 

entender quais são as características encontradas no Varejo. Para Köche (1997) "o objetivo 

fundamental de uma pesquisa exploratória é o de descrever ou caracterizar a natureza das 

variáveis que se quer conhecer" (p. 126). Já para Queiroz (1988), a entrevista semi-estruturada 

é uma técnica de coleta de dados que propõe uma conversação continuada entre informante e 

pesquisador que deve ser dirigida por este de acordo com os seus objetivos.  

 

A pesquisa exploratória visa a proporcionar ao pesquisador uma 

maior familiaridade com o problema em estudo. Este esforço tem 
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como meta tornar um problema complexo mais explícito ou mesmo 

construir hipóteses mais adequadas (..) A pesquisa exploratória é 

usada em casos nos quais é necessário definir o problema com maior 

precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. (VIEIRA, 

2002. P.65) 

 

 

A pesquisa foi composta por três etapas. A primeira, “observação”,  onde o 

pesquisador, através de um roteiro de observação, identificou as interações dos consumidores 

nas ilhas de exposição e vendas de computador e principais atividades exercidas por este 

consumidor em seu momento de busca na loja. O autor utilizou também filmagem através de 

camêra de celular, já que em muitos casos as redes não autorizam captação.  

 

Neste contexto de observação do comportamento humano no ponto de venda, a autora 

procurou tornar explícita a estrutura e o significado implícito da experiência humana 

praticando assim uma exposição do mundo vivido através de uma descrição direta da 

experiência tal como ela. (COLTRO, 2000, p. 39). 

 

A segunda etapa da pesquisa era  composta por um roteiro de perguntas semi-

estruturadas sobre a intenção de compra e percepção da experiência do consumidor no ponto 

de venda. O questionário foi aplicado pelo autor na saída do estabelecimento para evitar 

conflito com os gestores da loja.  Já a terceira e última parte foi uma entrevista em 

profundidade semi-estruturada com dez jovens em dois principais shoppings de São Paulo 

com o intuito de explorar um pouco mais os aspectos comportamentais destes pré-

adolescentes. 

 

“A pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles" (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 186). 
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Optou-se por um levantamento baseado em uma amostra não probabilística por 

conveniência. A amostra não probabilística é obtida de um tipo de critério, não fazendo o uso 

de uma forma aleatória de seleção (LAKATOS; MARCONI, 1991). 

 

Pesquisou-se os consumidores de 25 lojas das onze principais redes varejistas: 

Carrefour, Extra, Wal Mart, Kalunga, Big, Fast Shop, Fnac entre outras. A pesquisa foi 

realizada nos meses de junho e julho de 2013 em dias aleatórios, porém, no período do 

almoço e no final da tarde .  Por uma questão de logística e acesso, 78% dos entrevistados se 

encontravam região Sudeste e os demais participantes foram entrevistados em outras praças 

de menor relevância econômica. Na escolha das lojas, alguns critérios foram utilizados: 

representatividade das redes, tipo de rede (especializada, supermercados, lojas de 

eletroeletrônicos) e redes com foco na categoria de informática. Vale mencionar que o critério 

de escolha da loja também foi estabelecido à partir de uma lista de cobertura de promotores  

dos principais fabricantes de computadores do Brasil obtidos através de consultorias e de 

relacionamento com a indústria. 

 

 

A observação das crianças foi feita dentro do ponto de venda na área de exposição de 

produtos de informática usando o suporte de alguns auxiliares de pesquisa.  Inicialmente o 

pesquisador pedia autorização para o gerente da loja tanto para a entrevista quanto para a 

observação. Se o gestor autorizasse, a observação e pesquisa eram conduzidos no mesmo 

espaço. Caso não houvesse aprovação, a observação era feita dentro da loja na ilha de 

exposição de computadores e a entrevista aplicada fora da loja. 

 

Quivy e Campenhoudt (1998, p. 196) enfatizam que “os métodos de observação direta 

são os únicos métodos de investigação social que captam os comportamentos no momento em 

que ele se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou um testemunho.” 
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O pesquisador ficava aproximadamente de duas a três horas em cada loja, observando 

a ilha de informática e respondendo ao roteiro de perguntas. Quando finalizava a observação 

das crianças no ponto de venda, o pesquisador iniciava individualmente a aplicação do roteiro 

de perguntas. O roteiro de perguntas foi elaborado pela própria autora de acordo com as 

observações dos atributos mais relevantes encontrados nas lojas e em virtude de sua 

experiência com o setor. Vale destacar que a autora utilizou o apoio de auxiliares para a 

condução das pesquisas no ponto de venda. O autor realizou um treinamento prévio  para a 

equipe, auxiliando e indicando procedimentos para a condução da pesquisa. O autor também 

acompanhou e conduziu algumas pesquisas no ponto de venda a fim de identificar correções 

no questionário ou até mesmo alterações de abordagem e procedimentos. Esta aplicação teste 

foi feita antes do iníco da pesquisa. 

 

Foram entrevistadas cento e quatro crianças com idade entre 9 e 13 anos que 

frequentam as principais lojas de varejo no Brasil. Os dados foram agrupados com o intuito de 

entender as características similares e isolar as ações que não estiveram vinculadas ao estudo, 

já que o principal objetivo era identificar principais atributos na exposição de computadores 

no varejo brasileiro e se estes influenciam ou não os membros da Geração Z na compra de um 

computador. A condução da entrevista, na saída do ponto de venda,  era feita mediante a 

autorização do responsável pela criança. Foram abordadas 248 crianças, porém apenas 104 

crianças aceitaram participar do estudo. Inicialmente as crianças mais velhas, sentiam-se mais 

confortáveis em responder às perguntas e expressavam suas opiniões de uma forma mais 

estruturada.  As crianças mais novas se sentiam um pouco envergonhadas e reticentes quanto 

à participação na pesquisa. 

 

O roteiro de perguntas também procurou identificar qual era o tipo de utilização do 

computador pela criança. Estas perguntas foram aplicadas com o intuito de, no futuro, 

explorar os fatores impulsionadores da compra de um produto de tecnologia, especificamente 

do computador,  e refletir também sobre atributos necessários que o ponto de venda deveria 

explorar para uma melhor associação da usabilidade do computador e intenção de compra. 
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 Após a observação do campo e aplicação do questionário in loco, o autor, munido de 

alguns achados da pesquisa, resolveu conduzir entrevistas em profundidade a 10 crianças 

entre 9-13 anos. Estas crianças foram selecionadas por conveniência. O critério básico para a 

escolha destas 10 crianças foi a utilização cotidiana do computador e a necessidade de compra 

de um novo dispositivo. Estas pesquisas em profundidade foram conduzidas em dois 

principais shoppings de São Paulo: Morumbi Shopping e Shopping Eldorado.  No Shopping 

Morumbi foram visitadas as lojas Fnac, Ponto Frio e Fast Shop. Já no Shopping Eldorado, as 

lojas Saraiva MegaStore, Carrefour e Fast Shop. 

 

 As crianças eram acompanhadas no ponto de venda e tinham aproximadamente 20 

minutos para explorar a ilha de produtos de informática (onde os computadores estavam 

expostas). Isoladamente, o autor observou como as crianças interagiam com as máquinas 

expostas e fez algumas anotações em relação aos tipos de interações realizados por estas 

crianças. Na sequência o autor, fora da loja, em uma área comum do shopping, explorou 

alguns aspectos comportamentais manifestadas no ponto de venda e também explorou 

oportunidade de melhoria no ponto de venda para atrair esta geração. 

 

  Para analisar os dados obtidos foi feita uma triangulação dos três tipos de pesquisa 

realizada: observação, entrevista em profundidade e roteiro de entrevista semi-estruturado 

aplicado no ponto de venda.  

 

 
A análise dos dados é a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser 

estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-

efeito; produtor-produto, de correlações de análise de conteúdo, etc. 

(TRUJILLO, 1974, p.178)   

 

Buscou-se analisar os pontos de intersecção dos três tipos de pesquisa para a 

identificação de determinados comportamentos e atributos. Algumas características da 

pesquisa no ponto de venda foram agrupadas de forma a estabelecer uma relação entre o tipo 

do ponto de venda e a característica encontrada. Por fim, atributos comuns referente ao 



22 

 

comportamento da criança serviram como referência para identificar aspectos que motivam a 

interação da criança no pdv. 

Conforme Garnica (1997). A análise dos dados de uma pesquisa qualitativa tende a 

seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que 

comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos. As abstrações se formam ou se 

consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de baixo para cima.  

 

Estrutura da Dissertação 

 

 

A dissertação é composta por quatro partes. O primeiro capítulo explora o surgimento 

do comércio no Brasil e a estruturação do varejo nos primórdios da economia brasileira. O 

texto também destaca a relevância do varejo para a economia trazendo referenciais 

comparativos na economia mundial. Com a abertura econômica,  a área de informática é 

incorporada ao portifólio de produtos oferecidos pelo varejo e surge uma nova categoria de 

produtos que passa a ganhar relevância e destaque na receita do setor. O capítulo busca 

aprofundar alguns conceitos do varejo como o ponto de venda, trazendo referências 

significativas neste campo. Para concluir o capítulo 1, o autor explora as principais tendências 

no setor varejistas. 

 

 

O capítulo 2 aborda o comportamento do consumidor em linhas gerais. Desde as 

implicações para o marketing passando por fatores influenciadores e motivadores de compra 

até o campo específico na análise do comportamento da criança e sua relevância no consumo. 

Neste capítulo aspectos psicológicos, sociológicos e antropológicos são bastante relevantes 

para a análise o arcabouço de possíveis comportamento no processo de escolha e decisão de 

uma criança. 

 

 

O capítulo 3 traz um apanhado sobre todas as gerações explorando significativamente 

o objeto de estudo principal; a Geração Z. A autora traz as principais referências sociológicas 

sobre o conceito de gerações e suas implicações para a sociedade e analisa individualmente 

cada geração. A geração pré-depressão formada por indivíduos nascidos antes de 1930 até a 
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geração Z composta por pessoas nascidas em meados da década de 90 e 2000. Aspectos 

comportamentais e comparativos são explorados no estudo com bastante ênfase. 

 

 

A última parte do estudo consiste na análise de resultados encontrados na pesquisa. O 

autor compara os atributos relevantes para a geração Z destacados na bibliografia com os 

atributos relevantes encontrados na pesquisa de campo. . Em considerações finais, referências 

de lojas interativas que atraem este tipo de geração são utilizados como novos formatos e 

sugestões para o varejo tradicional. O autor também sugere a ncessidade de explorar mais o 

campo do comportamento deste grupo em virtude da escassez de referências sobre esta 

geração. Vale ainda como sugestão para estudos futuros, o retailtainment uma nova técnica de 

encarar o ponto de venda. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DO VAREJO 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar o cenário atual do varejo brasileiro e a 

venda de produtos de informática. O texto traz referências da história do varejo no Brasil e 

sua relevância no cenário atual. Também aborda as aspectos correntes de planograma de loja, 

papel do ponto de venda e merchandising, além de apresentar uma perspectiva da participação 

do mercado de tecnologia no consumo brasileiro através do varejo. Também Serão abordadas 

algumas tendências do varejo e sugestões de como integrar a necessidade de melhoria à 

demanda emergente. 

 

1.1 IMPORTÂNCIA DO VAREJO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Desde os primórdios da história do Brasil o varejo está ligado intimamente com o 

cenário político-econômico do país. “O comércio nasce com as formações populacionais nas 

primeiras vilas litorâneas, orientado quase que totalmente para a exportação, tendo como 

principal mercadoria o açúcar” (VAROTTO,2006, p. 86). 

 

Dos empórios de importação de escravos e manufaturas à importação de papéis de 

parede e pianos advindos da influência francesa, a partir do século XIX o Brasil se entrega à 

industrialização, explorando novas referências de comércio. Neste cenário, o Brasil deixa de 

importar e passa a produzir localmente diversos produtos. A industrialização brasileira 

complementa o processo de extrativismo do café e popula os antigos centros urbanos de 

exportação surgindo uma nova dinâmica de mercado. Parente (2000) destaca Visconde de 

Mauá como um dos primeiros e mais importantes varejistas, além de ser responsável por 

fundar Bancos, investir em estradas, estabelecer indústrias e contribuir para o fomento do 

consumo dentro da sociedade brasileira. 
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 Com a modernidade e urbanização dos centros, surge a necessidade de melhoria da 

distribuição das mercadorias para atender uma demanda latente proveniente de um excesso 

populacional que passa a consumir vários produtos com maior frequência. É neste contexto 

que as feiras livres surgem, democratizando a disponibilidade dos produtos. Também neste 

cenário que surgem as primeiras lojas de departamento como Mappin e Casa Pernambucanas 

(em 1908).  

 

Como imperativo desta demanda crescente por disponibilidade de produtos e com o 

advento da economia no Brasil é que surge o modelo de autosserviço, imitando os grandes 

centros comerciais norte-americanos. Lojas como Sears, Garbo, Colombo e Lojas Tavares 

começam a influenciar o modo de vida dos brasileiros. Na sequência e ainda acompanhando 

fortemente o modelo americano de consumo, aniquilado pela Guerra Mundial – cujos 

imperativos giravam em torno da redução de custo e emprego de mão de obra, o Brasil segue 

firme na adoção deste modelo de autosserviço que culmina com o surgimento do 

supermercado. O pós-guerra foi o período mais concreto do desenvolvimento do varejo 

brasileiro, onde existiu constante crescimento dos negócios do varejo (LAS CASAS, 1992).  

 

Motivado pelo milagre econômico no Brasil na década de 70, o varejo adota um novo 

formato, o hipermercado, que concentra uma área superior a dois mil metros quadrados e 

grande variedade de itens. É neste contexto que desembarcam no Brasil algumas redes de 

hipermercados internacionais como é o caso do Carrefour. 

 

Neste interim é importante destacar o surgimento dos shopping centers – que nos 

Estados Unidos foi motivado pelo crescimento dos subúrbios e da indústria de automóveis,  

além do estabelecimento de algumas políticas que favoreciam a construção civil reduzindo 

taxas de imposto. No Brasil este movimento também surgiu, porém sua consolidação só se 

deu no final da década de 90 com a estabilização da economia através do Plano Real 

(VAROTTO, 2006). 

 

O processo de automatização das lojas como EDI (Electronic Data Interchange), ECR 

(Efficient Consumer Response) e código de barras estabelecido na década de 90 movimentou 
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uma expansão do line up (sortimento) dos supermercados/hipermercados, trazendo novas 

categorias para as gôndolas.  E neste mesmo conceito de expansão de line up, o comércio 

eletrônico surge rompendo com o status quo da indústria,  trazendo um novo panorama de 

comércio, que substituiu a abordagem de produtos de massa por nicho e segmentos menores. 

 

Hoje, o varejo evoluiu com práticas significativas de gestão de categoria, políticas 

agressivas de créditos e inteligência de informação (estudo de shoppers) e o setor  é 

responsável por grande parcela do consumo e tem sido um dos principais meios de interação 

com as marcas e motor da economia. Muitos consumidores buscam saciar suas dúvidas e 

anseios no varejo. 

 

O varejo representa aproximadamente 24.6% do PIB (DCI, 2013) e vem seguindo a 

representividade dos principais mercados internacionais, como é o caso dos Estados Unidos, 

onde o varejo representa aproximadamente 29% do PIB, Espanha e Reino Unido com 33% do 

PIB, Japão com 27% do PIB e Itália e Alemanha com 31% do PIB. É o setor que concentra o 

maior número de emprego formal, com cerca de 7,7 milhões de empregos formais (GS&MD, 

2013). Além disso esse setor vem se destacando constantemente no cenário internacional 

pelas práticas inovadoras de gestão e mercado. Vale destacar que a conjuntura nacional vem 

contribuindo significativamente para o aumento da representatividade do varejo no Brasil; o 

aumento de consumo da familia brasileira, o aumento de renda e emprego e a disponibilidade 

de crédito tem sido principais vetores que motivam a relevância deste setor. 

 

Em 2012, conforme tabela 1, o varejo brasileiro apresentou crescimento significativo 

comparado aos anos anteriores. 
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Tabela 1: Volume de vendas do comércio varejista, 2012 

 

Fonte: DCI (2013) 

 

O gráfico 1 mostra a evolução do PIB e vendas do comércio varejista no Brasil. É 

interessante observar que em 2010 o varejo teve um crescimento de 12,2% (FECOMÉRCIO 

MINAS, 2013), seguido por crescimentos de 6,7% e 8,3% em 2011 e 2012 respectivamente. 

Em 2012, o PIB brasileiro cresceu timidamente 0,9% contra um crescimento relevante nas 

vendas do varejo. 

 

Gráfico 1: A evolução do PIB e volume de vendas no comércio varejista. 

 

Fonte: Fecomercio Minas (2013) 

É neste cenário de incremento de participação do varejo na economia brasileira, 

relevância no cenário internacional de consumo e expansão e capilaridade para atender os 

out nov dez out nov dez no ano 12 meses

Comércio Varejista 0.60% 0.30% -0.50% 9.20% 8.40% 5.00% 8.40% 8.40%

1. Combustíveis e lubrificantes -0.80% -1.70% 0.20% 11.40% 7.50% 5.30% 6.80% 6.80%

2. Hiper, super, prods. Alimentícios, bebidas e fumo 0.30% 0.50% -0.30% 6.60% 8.30% 6.60% 8.40% 8.40%

2.1 Super e hipermercados 0.20% 0.40% 0.00% 7.00% 8.70% 7.30% 8.90% 8.90%

3. Tecidos, vest e calçados -2.10% 2.10% 0.40% 4.50% 6.50% 3.20% 3.40% 3.40%

4. Móveis e eletrodoméstico 2.00% 0.10% 2.40% 13.70% 8.50% 8.90% 12.30% 12.30%

5.Artigos farmacêuticos, mde. Ortop e de perfumaria -0.20% 0.40% -2.90% 13% 9.60% 3.60% 10.20% 10.20%

6. Equip e mat. Escritório, informat, comuni 19.70% -13.00% -15.50% 16.10% -0.80% -23.30% 6.90% 6.90%

7. Livros, jornais, rev e papelaria 5.00% 2.10% -3.60% 11.10% 11.10% 4.90% 5.40% 5.40%

8. Outros arts de uso pessoal e doméstico 3.90% 4.70% -4.10% 13.60% 18.50% 10.00% 9.40% 9.40%

Comércio Varejista Ampliado 5.00% -1.20% 1.30% 14.50% 7.20% 5.00% 8.00% 8.00%

9. Veiculos e motos, partes e peças 12.60% -2.90% 8.30% 24.10% 4.60% 6.80% 7.30% 7.30%

10. Material de construção 2.30% -0.90% 3.10% 13.50% 5.60% 6.90% 7.90% 7.90%

* série com ajuste sazonal

Atividades

indicador mês/mês*

%

indicador mensal

%

Acumulado

%
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novos consumidores que o setor varejista passa a analisar novos formatos e tendências para se 

adequar ao consumidor, gerando mais receita e aumentando a participação no mercado. O 

varejo brasileiro já vem adotando práticas inovadoras desde os primórdios de sua existência e, 

devido ao aumento de competitividade, tanto motivado por empresas locais como 

internacionais, o varejo tem buscado alternativas para reduzir custos e ampliar a experiência, 

consequentemente gerando mais lucro e penetração de marca. 

 

  

1.2 O PAPEL DO VAREJO NA VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

 

 

A categoria de informática nunca foi tão representativa como hoje. A abertura 

econômica e a entrada de grandes empresas de eletroeletrônicos mudaram o cenário do varejo 

brasileiro. Empresas como Samsung, Sony, HP, LG, Lenovo impactaram significativamente o 

varejo brasileiro. Conforme visto na tabela 1, com o incremento do salário e a redução de 

preços, a participação da categoria de informática e materiais de escritório teve um 

crescimento acumulado de 7% em 2012 comparado ao ano anterior.  

 

Hoje no Brasil existem mais de 10.000 pontos de vendas que vendem computador e 

mais de 17.000 vendedores nas principais redes de Varejo. O varejo brasileiro, de acordo com 

a consultoria GFK (2012), vende mais de 800 mil computadores por mês e uma representativa 

parcela deste consumo de computadores é feito pelo grupo de jovens objeto desta dissertação. 

Estes computadores são vendidos em alguns segmentos de varejo, como os Mass Merchant 

que são hipermercados e supermercados, Consumer Electronic Stores – CES (lojas de 

eletroeletrônicos), lojas como Fast Shop, Ponto Frio e Magazine Luiza, que também se 

enquadram neste grupo e as lojas de computador, como a Star Computer, Miranda, MM 

Santos. 
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O segmento de lojas de eletroeletrônicos é responsável por aproximadamente 46% das 

vendas totais de computador do varejo, enquanto os supermercados e hipermercados 

correspondem a aproximadamente 26% (GFK, 2012). A representatividade da venda de 

produtos eletrônicos na rede supermercadista e hipermercadista gira em torno de 6% do seu 

faturamento (ABRAS, 2011). 

 

De acordo com o grupo GFK (Growth from Knowledge) entende-se como loja de 

eletrodomésticos/eletrônicos (CES): 

 

 Lojas de Rede: Redes que possuem mais de sete lojas e têm representatividade 

nacional. Exemplos: Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza. 

 

 Definições múltiplas: Estabelecimentos que possuem uma área superior a 1.500 m2 

dedicado para vender eletrodomésticos, como linha branca, linha marrom etc. 

Exemplos: Fnac, Fast Shop. 

 

Já para o segmento de Mass Merchant (MM), entende-se: 

 

 Hipermercados, supermercados e lojas de departamento: Grande varejista de 

autosserviço (área de vendas superior a 2.500 m2) que oferece vasto sortimento de 

produtos que predominantemente pertencem à indústria de perecíveis ou higiênicos. 

Normalmente localizados no subúrbio com uma grande área de estacionamento. 

Exemplos: Carrefour, Wal Mart, Extra, Big. 

 

Além das vendas de computadores, o Brasil também participa ativamente do cenário 

mundial de tablets e smartphones, que hoje já representam uma parcela significativa do 

consumo brasileiro. Segundo a GFK (2012) a categoria de tablets no Brasil cresceu 85% em 

2012 comparado a 2011, representando aproximadamente 30% do volume total de 

computadores. 

 

Muitos consumidores buscam o varejo como referência de compra de produtos de 

tecnologia. Enquanto antes este tipo de consumo,  em virtude da restrição de abertura 
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internacional,  era realizado em zonas concentradas como Santa Efigênia em São Paulo e 

InfoCentro no Rio de Janeiro, a abertura econômica e expansão da participação de informática 

no varejo brasileiro impulsionou um novo formato de consumo de tecnologia por intermédio 

dos varejistas tradicionais. Políticas de parcelamento e crédito permitiram que o consumidor 

passasse a enxergar o varejista tradicional como mais uma alternativa de compra de produtos 

de tecnlogia, combatendo fortemente o canal cinza, até então bastante presente em nossa 

economia, principalmente nas zonas centrais das capitais. 

 

Estruturas de compras foram readequadas para atender esta demanda latente por 

informática e novas tecnologias e em algumas redes de eletroeletrônicos a categoria de 

informática se tornou âncora de vendas, gerando faturamento representativo dentro da rede. 

Empresas como Fast Shop, Ponto Frio e Casas Bahia investem constantemente na ampliação 

do sortimento de produtos de informática como também na melhoria da experiência no 

processo de compra. 

 

O Governo também teve papel fundamental no fomento às novas tecnologias e 

incremento da venda de computadores por intermédio do varejo. Programas de inclusão 

digital como “Computador para Todos” (redução de impostos e concessão de linha de crédito 

específica) , serviram como propulsores de consumo, incentivando cada vez mais a indústria a 

reduzir preços e aumentar a produção. 

 

Com a abertura econômica e programas de incentivo ao consumo de tecnologias, as 

redes de varejo se consolidaram como referência em vendas de informática e ampliaram seu 

escopo de atuação, oferecendo produtos de qualidade, de marca e com parcelamentos 

acessíveis para a população ávida por consumir. 

 

1.3 O PAPEL DO PONTO DE VENDA 

 

Para Parente (2000) o varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo 

de venda de produtos e serviços para atender uma necessidade pessoal do consumidor final. O 
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Varejista é parte do sistema de distribuição, é a ligação da empresa com o consumidor. Para 

Levy e Weitz (2000) o varejo  fornece uma variedade de produtos e serviços, divide lotes 

grandes em pequenas quantidades, mantém estoque e fornece serviços. 

 

O varejo é o elo entre as marcas e os consumidores. Além da função de 

suprimento/abastecimento, o varejo é responsável por estreitar o relacionamento entre uma 

marca e um consumidor. Um ambiente favorável, um bom atendimento e uma sinalização 

adequada contribuirá para ampliar a aquisição de determinado produto.  

 

O ponto de venda (PDV), de acordo com Souza (2007), representa o local em que o 

consumidor efetiva a compra do produto. O ponto de venda e suas técnicas de indução de 

compra são imprescindíveis para a avaliação do desempenho de alguns varejistas. 

Notoriamente o ponto de venda é palco da transformação do varejo – “palco onde a mágica 

ocorre” (STEPHENS, 2013). 

 

Merchandising é uma das técnicas mais relevantes de influência no ponto de venda. 

De acordo com o Popai Brasil (1998), 81% dos consumidores brasileiros decidem sua compra 

e marca no PDV. 

 

Para Silva (1990, p. 17) 

Merchandising no ponto de venda é o planejamento e a 

operacionalização de atividades que se realizam em estabelecimentos 

comerciais, principalmente em lojas de varejo e autosserviço, como 

parte do complexo mercadológico de bens de consumo, tendo como 

objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira adequada a criar 

impulsos de compra na mente dos consumidores, ou usuários, 

tornando mais rentáveis todas as operações nos canais de marketing.  

 

“Merchandising no ponto de venda é considerado a efetiva manipulação de fatores 

ambientais para o favorecimento da escolha de um determinado produto ou serviço em 
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universos de bens substituíveis e com preços unitário semelhantes” (PARUCKER, 2006, p. 

22). 

 

Para Feijó e Botelho (2012) o merchandising objetiva a adequada apresentação do 

ambiente de loja e exposição de produtos de modo a motivarem a atividade de compra. 

Elementos como cor, iluminação, estilo, layout da loja, limpeza, displays podem ter efeitos 

imediatos na decissão de compra. 

  

Blessa (2003) ressalta que qualquer técnica, ação ou material promocional usado no 

ambiente do PDV para proporcionar informação e melhor usabilidade dos produtos, marcas e 

serviços, com a proposta de influenciar as decisões de compra dos consumidores pode ser 

caracterizado como merchandising. 

  

Existem estudos que analisam o impacto destes fatores na intenção de compra do 

consumidor e o tempo dispendido nas lojas. Donavan e Rossiter (1982) desenvolveram um 

estudo para entender a reação dos consumidores em relação à atmosfera da loja. O que pode 

se observar é que existem duas emoções envolvidas dentro do processo de compra na loja: a 

excitação e o prazer. Desta forma, entende-se que as percepções inidividuais e o 

comportamento em determinado ambiente são resultantes de estados emocionais criados pelo 

próprio ambiente. Vale destacar que para Kotler (1998) a atmosfera da loja é a qualidade 

oferecida pelo seu espaço. 

  

Os fatores motivados pela atmosfera da loja influenciam os consumidores quanto à 

parcepção de qualidade do serviço, qualidade das mercadorias, preços e tempo dispendido 

para a compra de determinado produto. O ambiente de loja, a sinalização, a ergonomia das 

gôndolas e a adequação do ambiente de compra são fatores que favorecem comprovadamente 

o impulso da compra. 
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Na figura 1, Turley e Milliman (2000) agrupam os principais fatores que influenciam 

na formação da atmosfera de uma loja de varejo e como estes fatores resultam na satisfação 

dos clientes e funcionários. 

 

Figura 1 : Influência dos fatores atmosféricos no varejo  

Fonte: Tirley, Milliman (2000,  p. 196) 

 

Sanzi (In: FEIJÓ e BOTELHO, 2012, p. 632) identificou que os elementos de design 

têm influência na formação dos valores funcionais e hedônicos, destacando o planograma e 
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layout da loja na percepção de valor do consumidor. O merchandising evolui de displayagem 

para entidade de suporte a venda, que impreterivelmente impacta no planograma, sinalização, 

sortimento e atmosfera da loja. (BELL e TERNUS, 2002) 

 

 “Construir experiências vai além de uma simples promoção, trata-se de fornecer ao 

estabelecimento um conhecimento que crie uma determinada personalidade associada a uma 

ideia manifestada por diversas ações no PDV ao longo do tempo” (FEIJÓ e BOTELHO, 

2012, p 640). 

 

Levy e Weitz (2000) apontam que três objetivos devem ser considerados na projeção 

da apresentação da loja, sendo o primeiro que a atmosfera da loja seja consistente com a 

imagem da marca e com a estratégia geral da organização, ou seja, com o posicionamento da 

marca. Outro objetivo é que o projeto deve ajudar a influenciar as decisões de compra de seus 

clientes. Por fim, a produtividade do espaço, ou seja, o potencial de vendas por metro 

quadrado deve ser considerado na projeção da apresentação da loja. Entende-se, portanto, que 

um dos principais objetivos da apresentação da loja é o de fazer com que o cliente sinta-se 

confortável e motivado a comprar 

 

É neste cenário de grande relevância da influência do ponto de venda na escolha do 

consumidor que se observa uma transformação do papel do varejo na comunidade e na 

economia. O conceito de intermediador da venda de determinado produto é substituído por 

uma notória mudança de paradigma: do movedor de caixas para o criador da experiência e 

fomentador da marca. A percepção que o varejo é uma indústria tradicional, com um política 

rígida de negociação com fornecedores e uma gestão não profissionalizada está deixando de 

ser verdade. 

 

A tecnologia intensa no dia a dia das pessoas tem exigido um novo modelo de varejo, 

principalmente para atingir este público jovem ávido por experiências integradas do mundo 
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real e virtual. Envolvimento, interação, intimidade e influência são os pilares do varejo do 

futuro, que além de vender, será um multiplicador de estilo de vida e experiência de marca. 

 

Envolver o cliente e permitir que sua experiência seja sinestésica faz parte da nova 

abordagem no ponto de venda. Alguns varejistas já utilizam técnicas de Marketing da 

Experiência para criar ambientes mais interativos e exploratórios, permitindo que seus 

clientes vivenciem experiências exclusivas dentro do ponto de venda. “O objetivo do 

marketing é fazer que a venda se torne coadjuvante e o objetivo da criação da experiência é o 

que o marketing se torne coadjuvante. As experiências criadas precisam ser exclusivas, 

distintas, únicas e memoráveis” (GILMORE e PINE II, 2002). 

 

Hoje no Brasil ainda existe limitação de espaço e redução de custo de loja, onde nem 

sempre planograma e exposição de produtos fazem parte da escala de prioridades do gestor da 

loja. Em muitos casos a área de informática é abandonada, não seguindo nenhum critério de 

posicionamento de produto nas gôndolas, experiência de marca ou até mesmo disposição 

adequada dos produtos. Atualmente, os fabricantes são responsáveis por controlar a 

experiência de sua marca no ponto de venda e em muitos casos deixam de priorizar a 

experiência do consumidor final em detrimento da melhor exposição de marca. 

 

É importante conflitar se, na ótica do comprador, o excesso de exposição de marca, 

através de sinalização com logotipo, displays específicos das marcas, cartazetes etc, trazem 

realmente a experiência tão desejada e essencial para a transformação do varejo. Esta 

discussão é um tanto polêmica, pois sabe-se que em muitos casos os fabricantes são os 

principais financiadores das lojas e é através da influência no planograma que muitos 

conseguem comunicar sua marca e oferecer uma experiência supostamente adequada para o 

cliente, mesmo que a moeda de troca seja apenas exibição de marca. 

 

Na figura 2 a seguir é possivel observar alguns aspectos curiosos de disposição dos 

computadores no ponto de venda. Muitos computadores estão confinados, com teclados 

bloqueados, com uma comunicação baseada em configuração, com pouco espaço e sem 
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nenhum conteúdo. São objetos mortos sendo expostos em prateleiras apertadas que não 

conversam com os clientes. 

 

 

 

Figura 2: Alguns exemplos da área de informática de pontos de vendas brasileiros 

Fonte: A autora 

 

Através das fotos, identifica-se um paradoxo: o produto vendido é um dispositivo cuja 

velocidade, interação e entretenimento são principais fatores de vendas e atração do 

consumidor, mas nem sempre esses atributos são comunicados através da experiência. 

 

 Conforme mencionado anteriormente, o merchandising é um apanhado de fatores de 

interação do cliente com o ambiente da loja, porém nem sempre os fatores utilizados estão 

refletindo ou aplicando a experiência real que o consumidor está buscando. 

 

 Na figura 3 observa-se a sobreposição da marca como referência e geração de 

experiência no ponto de venda e não necessariamente como a experiência em seu fim. As 

marcas têm se preocupado com sinalização e destaque de seus logotipos na loja, porém a 

associação com a experiência ainda é baixa. 
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Figura 3: Exemplos de exposição de marcas nas áreas de informática dos principais 

varejistas 

Fonte: A autora 

 

É importante analisar se a exposição de marca está trazendo algum benefício para o 

consumidor final em termos de experiência. Conforme demonstrado anteriormente, observa-

se que os dois principais estímulos encontrados no ponto de venda são o prazer e a excitação, 

então é preciso avaliar se estes espaços (totem) com marcas de produtos conseguem refletir o 

que é adequado e exigido pelo consumidor. 

 

Muitos fabricantes continuam investindo na experiência da marca através do 

investimento em mobília dentro das principais lojas. No entanto, as mobílias, além de serem 

ativos fixos com custo elevado, nem sempre transmitem a experiência ideal ao cliente que 

quer comprar um computador. As empresas precisam reavaliar o modelo de investimento no 

varejo e caminhar/migrar para um modelo integrado de experiência onde o cliente pode 

usufruir da comodidade de uma estrutura online e o benefício e o prazer de uma estrutura de 

loja física. 
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1.4 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO VAREJO  

 

 

Com a integração do mundo real e virtual cada vez mais rápido, a utilização constante 

de tecnologias móveis e digitais, a alta adoção de novos dispositivos tecnológicos que 

promovem integração, compartilhamento e entretenimento, motivam alguns varejistas a 

buscarem alternativas para motivarem esse tipo de experiência dentro da loja. 

 

Um estudo da TrendWatching.com (2011) estabeleceu quatro prioridades para a 

adaptação do varejo a este futuro proveniente da adoção de novas tecnologias: integração do 

mundo real e virtual, ênfase na experiência no ponto de venda, recompensar o cliente em toda 

a jornada de compra e aproveitar a urbanização dos grandes centros para expandir a cultura de 

consumo através de entretenimento. 

 

A transformação do varejo é necessária para atender a este novo consumidor e esta 

nova demanda por diversão. O varejo deixa de ser o moving box company para trazer a 

verdadeira experiência de marca e consumo. Apesar de existir uma forte migração do 

consumo para o varejo online, a loja física permanecerá e evoluirá para um novo patamar de 

sofisticação e entretenimento. O momento da compra se tornará o principal mantra nos 

estudos de comportamento de consumidor. 

 

Stephens (2013) destaca algumas mudanças de paradigmas significativas no cenário 

mundial de varejo, apesar de algumas correntes acreditarem no fim da loja física. Entende-se 

que o varejo de lojas físicas, para sobreviver mesmo em face do varejo digital, deverá se 

reinventar e cada vez mais os espaços/lojas serão templos da experiência de marca. 

 

O varejo passará a criar experiência e colaborar com o cliente em um único ambiente, 

trazendo customização e exclusividade. A loja física permanecerá como expressão da essência 

da marca, onde os vendedores atuais serão substituído por embaixadores da marca, usuários 

fiéis e impulsionadores da interação dos clientes dentro da loja. 
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Técnicas de Co-Criação de Valor em ambientes de varejo serão fundamentais para a 

sobrevivência das redes e geração de receita. “Interações de alta qualidade que permitam que 

o indivíduo crie uma experiência única com a empresa será chave para impulsionar a 

vantagem competitiva.” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004) 

 

Um estudo feito pela PSFK – Cia de Pesquisa e Inovação do SEBRAE/RS (2010) 

apontou as principais tendências que impactarão o varejo nos próximos anos: 

 

 O mundo como experiência de varejo: é a possibilidade de comprar qualquer 

coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existirá fronteiras entre a forma 

de se comprar, tudo é possível; seja através da internet, celular, QR Code ou 

loja física; 

 Pré-visualização da compra: com aparelhos móveis mais inteligentes e 

tecnologia GPS aprimorada, o consumidor terá acesso a detalhes sobre o 

ambiente de varejo, antes mesmo de visitar a loja;  

 Serviços habilitados para tablets: a introdução de aparelhos móveis com acesso 

à internet, como o iPhone e o iPad no ambiente de varejo está possibilitando 

aos varejistas oferecerem um nível mais alto de serviço aos seus  

consumidores; 

 A venda do ideal: busca por produtos e experiências com uma imagem ideal e 

como  eles vão se encaixar na sua vida; 

 Encantamento em toda a jornada de compra do cliente: as marcas influenciarão 

significativamente na entrega da experiência, atingindo todos os pontos de 

interação que o cliente tiver no processo de compra; 

 Curadorias complementares: os varejistas estão aumentando suas ofertas 

centrais ao trazer outras marcas e serviços relevantes para suas lojas;  

 Decoração mutável, para manter as lojas sempre renovadas e relevantes: os 

varejistas estão construindo seus ambientes mais flexíveis favorecendo às 

mudanças e ampliando as possibilidades cenográficas;  

 Levando as lojas até o consumidor: em esforço para conectar de forma melhor 

com consumidores fora do ambiente tradicional de varejo, vários varejistas 

estão viajando até seu público; 
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 Show & Tell Instantâneo: as redes sociais e tecnologias para conexão dentro 

das lojas estão possibilitando aos consumidores receber, em tempo real, 

feedback de amigos e estranhos com gostos parecidos;  

 A força do grupo: os consumidores estão usando as redes online para fazer 

compras colaborativas que ajudam a aumentar seu poder individual de 

consumo. (SEBRAE/RS, Apud PSFK, 2010, p. 4 a 58). 

 

Com a convergência da mídia digital e a necessidade constante de entretenimento, as 

marcas precisam encarar o varejo de uma forma diferente e até mesmo como uma forma de 

mídia/ veículo, contribuindo para que estes espaços de “venda de produto” tornem-se cada 

vez mais espaços de experimentação. Surge uma nova forma de gerar experiência e alavancar 

marcas, e cada vez mais o varejo se aproxima a uma curadoria de um museu, destacando as 

peças exclusivas, enaltecendo os momentos mais importantes e permitindo que sua audiência 

vivencie determinada experiência sensorial e visual. 

 

A Geração Z está inserida nesse contexto de transformação, buscando uma experiência 

adequada e mais próxima da realidade. A integração do mundo virtual com o mundo físico na 

experiência de compra é fator determinante para a interação com os membros desta geração, 

já que para eles a dualidade entre o digital e o físico não existe. Tudo faz parte de uma única 

experiência.  

 

Desta forma o capítulo explorou os primórdios do varejo brasileiro e o aumento de 

relevância no contexto internacional e a participação da indústria de informática/tecnologia 

como fonte de geração de demanda. Técnicas de merchandising e gestão de ponto de venda 

contribuem para explorar um pouco mais sobre o futuro do varejo e a adequação desta 

experiência ao consumidor da geração Z. Aspectos econômicos e relevância da indústria são 

fundamentais para o fomento do varejo e a criação de uma experiência mais contextualizada 

para atender este exigente consumidor que não só busca uma relação de custo e benefício, 

mas principalmente a autenticidade e a exclusividade no momento da compra. 
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CAPÍTULO 2 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Este capítulo busca identificar os principais influenciadores do comportamento do 

consumidor e como a criança é vista na sociedade de consumo. Inicia-se uma abordagem 

histórica apresentando o panorama do comportamento do consumidor, as influências de 

compra e etapas do comportamento. Na sequência, apresenta-se uma discussão das referências 

que discutem o papel da criança e sua repercussão no universo de consumo e propaganda, 

trazendo algumas referências da criança no varejo. 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O 

MARKETING: 

 

O estudo do comportamento do consumidor surgiu em meados de 1950 como uma 

derivação da escola da psicologia e incorporada ao marketing como o propulsor da estratégia 

mercadológica. Para Engel, Blackwell e Kollat (1978) o comportamento do consumidor é 

definido através dos atos de individuos na obtenção, no uso, na disposição de produtos ou 

serviços, incluindo o processo de decisão que precede e determina o ato. 

 

Por se tratar de uma escola recente, o estudo do comportamento do consumidor se 

derivou de diversas escolas, emprestando conceitos de diferentes campos como economia, 

psicologia, psicologia social, sociologia e antropologia.  

 

Para Richers (1984) o comportamento do consumidor é caracterizado pelas atividades 

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

da necessidade e desejos. Para Demirdjian e Senguder (2004) a análise do comportamento do 

consumidor é chave do sucesso do marketing contemporâneo. O comportamento humano é 

complexo, repleto de controvérsias e contradições. Encontrar a essência do consumidor 

através da análise de comportamento e estabelecer estratégias que consigam direcionar a 
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expectativa de compra, contribuirá significativamente para uma ação mais efetiva das áreas de 

marketing e uma experiência de consumo mais adequada, já que atende diretamente os 

requisitos deste consumidor. 

 

Runyon e Stewart (1987) enfatizam que o sucesso dos executivos de marketing 

depende de um adequado e realista corpo de teoria sobre o consumidor e sobre o sistema de 

marketing que o executivo opera. Schiffman e Kanuk (2000) complementam destacando que 

o comportamento do consumidor está legitimado no marketing por trazer uma estrutura 

conceitual e um pensamento estratégico no que se refere a uma segmentação de mercado de 

sucesso. 

 

No quadro 1 pode-se encontrar um resumo sobre as principais teorias de 

comportamento de consumidor. Todas as teorias admitem aspectos subjetivos na análise do 

comportamento do consumidor. 

 

Quadro  1: Teorias sobre o comportamento do consumidor  

 

Fonte: Garcia, Gonzalez e Maua (2010)  

 

O gerenciamento de marketing inevitavelmente gira em torno de alguma concepção 

sobre como o consumidor se comporta e as consequências de suas reações diante das 

estratégias de produto, preço, promoção e distribuição de uma determinada empresa 

(PACHAURI, 2002). 

Autores Ano Definição de comportamento de consumidor

Richers 1984
São as atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/serviços para a satisfação de 

necessidades e desejos

Salomon 1998
Estudo de processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compra, usam ou dispõesm de produtos, 

serviços, ideias e experiências para satisfazer necessidades e desejos

Gade 2000
São as atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

satisfação de necessidades e desejos

Engel, Blackwell e Miniard 2000
São as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos 

decisórios que antecedem e sucedem estas ações

Kotler 2000
Estudo de como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, ideias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades

Hawkins e Coney 2001

É o estudo de pessoas, grupos ou organização e os processos que util izam para selecionar, obter, usar e dispor de 

produtos, serviços, ideiaa ou experiências para satisfazer necessidades e o impacto que estes processos têm no consumo e 

na sociedade

Sheth 2001
São as atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo que resutam em decisões e ações de como 

comprar e util izar produtos e serviços bem como pagar por eles

Swarbrooke 2002

É o processo pelo qual os individuos ou grupos selecionam, adquirem, usam produtos, serviços, ideias ou experiências ou 

deles dispõem para satisfazer suas necessidades e desejos. Essa definição introduz a ideia de que, tratando-se de 

compras, os consumidores podem tomar decisões em grupo, e não só individualmente

Mowen e Minor 2003
Estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidas na aquisição no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e ideias
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A análise do comportamento do consumidor está baseada em alguns fatores que 

influenciam comportamento como fatores pessoais e socioculturais, pois o homem 

caracteriza-se como um ser social, portanto necessita viver em comunidades/grupos sendo 

que, para isto, precisa ser aceito por elas. 

 

Kotler (1998), na figura 4, destaca vários fatores que influenciam significativamente o 

comportamento do consumidor: 

 

 

Figura 4: Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 Fonte: Kotler (1998, p. 163) 

 

Para Lindstrom (2008) as decisões de compra não são, necessariamente, racionais 

como as pessoas imaginam. Andando em um supermercado, consumidores pegam produtos 

nas prateleiras baseados em seus pensamentos e emoções de uma forma inconsciente. Em 

poucos segundos, os clientes se entregam a uma determinada marca de shampoo ou pasta de 

dente sem necessariamente saber o motivo. 

 

Cada vez mais a análise do comportamento do consumidor tem sido um dos principais 

protagonistas do Marketing, principalmente quando se considera a migração de uma 

comunicação em massa para uma comunicação dirigida e unidirecional motivada pela 
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disponibilidade de internet e ferramentas que permitem a segmentação do consumidor. Cada 

vez mais o ser humano se torna complexo e suas atitudes deixam de ser previsíveis e passam a 

surpreender e contrariar padrões existentes de comportamento. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E PERSPECTIVAS 

 

 

Como afirma um dos grandes nomes da Administração brasileira:  

As mudanças do meio ambiente, e os grandes movimentos culturais as 

transformações sociais e econômicas, as interações decorrentes de 

conquistas científicas e tecnológicas afetam de muitas maneiras as 

vidas das pessoas e os rumos das sociedades, contribuíram 

decisivamente para a mudança de valores e, por consequência, de 

comportamento  (SERRALVO, 2009, p. 53). 

 

Entende-se que hoje existem duas linhas fundamentais na análise do comportamento 

do consumidor e que são relevantes na análise de alguns atributos: perspectiva tradicional 

positivista e não positivista. A perspectiva positivista é composta das abordagens econômicas, 

comportamentais, cognitivas e situacionais. O principal foco desta perspectiva é a sua 

racionalidade, onde existe uma clara definição entre passado, presente e futuro e o indivíduo é 

o ser passivo que durante o processo de compra é influenciado por fatores internos ou 

externos. Para Pachauri (2002) esta perspectiva está fundada no racionalismo. 

 

 

Já a perspectiva não positivista, retratada posteriormente como pós-moderno, por mais 

que seja um modelo ainda bastante criticado, diferente da análise positivista, explora de uma 

forma holística o comportamento humano usando a experiência simbólica e subjetiva do 

indivíduo. 

 

 

Vale destacar também o modelo de perspectiva comportamental na análise do 

consumidor definido por Foxall (1998); o ambiente de consumo serve de influência nas 

escolhas do consumidor e também como as consequências históricas do ato de consumo 
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dividido em reforços utilitários e informativos que modelam as escolhas. Neste modelo, o 

comportamento do consumidor é explicado e predito analisando-se antecedentes, tais como o 

cenário onde ocorrre o comportamento e a a história de aprendizagem do consumidor 

(PORTO, 2009, p. 3) 

 

  

O comportamento do consumidor é influenciado por algumas premissas internas e 

externas. A cultura, a classe social e os grupos de referências e família são grandes 

influenciadores e são complementados pela percepção e aprendizagem do indivíduo. É 

interessante também destacar que a aprendizagem é formada por reforços e punições que no 

futuro servirão de base para aprovar ou reprovar determinado consumo. 

 

 

De acordo com Statt (In: ALFINITO e TORRES, 2012) o consumo envolve todas as 

atvidades mentais, emocionais e físicas que as pessoas desempenham quando selecionam, 

compram, usam e descartam produtos e serviços para satisfazer suas necessidades e desejos. 

Alfinito e Torres (2012) também atestam que é através dos afetos humanos que se traduz o 

significado do que é consumido. “Não é o produto frio e distante, que importa. É o que ele 

significa. O significado resulta do processo de interpretação dos estímulos externos.” 

 

 

Para Pachauri (2002) o papel do consumo tem formatado a identidade e o 

comportamento do consumidor.  Diversos autores exploram a perspectiva do comportamento 

do consumidor sob diversas óticas: analisando a cultura como influenciadora do 

comportamento, analisando a base hereditária como fator impulsionador de compra ou 

analisando as crenças e valores que este consumidor tem. 

 

 

Para Gutman e Vinson (1979), o comportamento é um instrumento para atingir um 

determinado estado de valor. O estudo destes pesquisadores refletem três dimensões. A 

primeira dimensão está relacionada com a realização pessoal versus a harmonia social. A 

segunda dimensão está relacionada aos desejos que refletem os valores de prazer, amor, vida 

confortável e segurança versus os deveres que refletem os valores de igualdade, paz e 

sabedoria. A última dimensão avalia o reconhecimento social versus o equilíbrio social. 
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 A pluralidade na análise do comportamento do consumidor tem sido cada vez mais 

empregada. Exemplo é a migração da visão racionalista da economia para a visão mais 

etnográfica, onde estudiosos simulam ambientes e se tornam o próprio objeto de estudo. 

Novas técnicas de pesquisa,  como a Teoria de Cultura do Consumo que analisa aspectos 

antropológicos e sociais interpretando as forças culturais através de mitos, narrativas e 

ideologias,  tem surgido no campo de pesquisa de comportamento. 

 

 

É cada vez mais óbvio que, em virtude da grande disponibilidade de informação, 

decifrar este consumidor e o seu processo de decisão é cada vez mais necessário. O 

consumidor se tornou um ser complexo e multifacetado, exigindo uma sofisticação de 

técnicas na pesquisa de comportamento. A Teoria de Cultura do Consumo é uma das 

respostas para analisar a complexidade cultural e social no processo de consumo deste novo 

consumidor (JOY e LI, 2012). 

 

 

2.3 DESCREVENDO O PROCESSO DE COMPRA E FATORES MOTIVACIONAIS 

 

 

Entender os fatores motivadores da compra e principalmente a orientação de compra 

de cada individuo é fundamental. Todos os consumidores são impactados por diversos fatores 

de cunho social, econômico, cultural, familiar e psicológico. O consumidor está sujeito a 

várias intervenções que nem sempre refletem racionalidade. A análise do processo de compra 

é uma das premissas básicas para o estudo do comportamento e, apesar de estar baseado 

significativamente em estudos comportamentais advindos da psicologia, é uma das 

ferramentas mais importantes para decifrar prioridades em decisão de compra e até mesmo 

influências do meio. 

Magie e Young (2010) definem que a orientação de compra é o engajamento de estilos 

de compradores em algumas atividades de consumo e este comportamento é formatado 

através das experiências, da preferência social e do estilo de vida do indivíduo. 
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A compra não é apenas uma atividade econômica com a finalidade específica e 

objetiva de atender determinada necessidade ou ausência. A compra também tem um fim 

social e psicológico e, em muitos casos, o cenário de compra favorece momentos hedônicos e 

gratificantes para grande parte da população. O processo de compra ou a orientação para 

compra, conforme Magie e Young (2010), é uma situação complexa que pode ter um fim 

social, recreacional e também econômico 

 

O processo de compra é também alimentado pela pirâmide de  necessidade de 

Maslow, que parte de um conjunto de hierarquias de necessidades que precisam ser 

preenchidas e começam nas necessidades fisiológicas, seguidas das necessidades de 

segurança, necessidades sociais, necessidade de reconhecimento e, finalmente, a necessidade 

de autossatisfação. Runyon e Stewart (1987) destacam que os modelos atuais que observam o 

comportamento do consumidor e o processo de compra se baseiam em teorias de 

comportamento humano emprestando diversos conceitos para analisar e refletir alguns 

comportamentos. 

 

Sheth (1983) analisa cinco dimensões de influência do comportamento e consumo. Ele 

estabelece alguns motivadores essenciais na definição do comportamento do consumidor 

como: motivadores funcionais, motivadores estéticos-emocionais, motivadores sociais, 

motivadores situacionais e motivadores de curiosidade. 

 

Sheth (1983) determina que cada fator motivador está atrelado a um aspecto do 

produto; como exemplo, pode se destacar que os motivadores funcionais estão relacionados a 

parte técnica do produto. Já a forma do produto, design e conforto do produto está relacionado 

ao motivador estético-emocional e assim por diante. 

 

No modelo contemporâneo de Engel e Blackwell (In: RUNYON E STEWART, 1987, 

p. 706.) a análise de novas informações e observação das relações inerentes ao processo de 

compra são peças chaves para analisar o comportamento de consumo. O modelo é focado no 

processo de decisão, apesar de ser composto por quatro componentes centrais: unidade de 

controle, processamento de informação, influências do ambiente e processo de decisão.  A 
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ênfase no processo de decisão e na consciência do comportamento são dois pontos de 

destaque. O modelo de Blackwell e Engel foi complementado com a chegada de Miniard que 

observou que o modelo deveria classificar a influência das pessoas, dos eventos e dos objetos. 

O modelo aprimorado de Engel, Blackwell e Miniard estabeleceu sete etapas para a análise do 

comportamento de compras: a necessidade e reconhecimento, a busca de informações, a 

alternativa pré-compra, a avaliação, compra, consumo e pós-consumo, a avaliação e a 

eliminação. (LIN e SHIH, 2011) 

 

Usualmente a maioria dos estudos do comportamento do consumidor analisam uma 

série de fatores como motivação, percepção, processos de aprendizagem, personalidade do 

indivíduo, atitudes e mudanças, classes sociais, grupos e referências, dissonânica cognitiva
1
 e 

situações de riscos. Conforme Kollat, Engel e Blackwell (1970), nem sempre a análise 

individual destes fatores é adequada para a interpretação da complexidade do processo 

decisório de compra. Até hoje não existe um modelo que combine todas estas variáveis e 

defina um perfil ou padrão de comportamento. 

 

Cook (2000) conclui que o consumo moderno se torna viável parte pela variedade e 

acessibilidade de bens e parte por causa da necessidade de prencher o seu desejo de 

realização. 

 

 

2.4 A RELEVÂNCIA DO PAPEL DA CRIANÇA NO CONSUMO 

 

Para Cook (2008) a criança tem sido negligenciada nos estudos sobre cultura e 

comportamento. Por mais que existam alguns estudos isolados sobre comportamento das 

crianças e como elas influenciam o mundo de consumo, não existe, hoje, um corpo 

significativo de pesquisas que se consolide em uma teoria. 

 

                                                           
1
Dissonância Cognitiva (FESTINGER, 1962) é quando um indivíduo sente conflito antes da escolha e 

dissonância depois, quando pelo menos dois elementos cognitivos (conhecimentos, opiniões ou crenças) não são 

coerentes. 
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A criança deveria ser objeto de estudo, pois desde antes de nascer já sofre 

indiretamente os impactos do consumo através de seus pais. Lindstrom (2011) menciona que 

as crianças já estão biologicamente programadas para gostar de músicas e sons que estão 

frequentemente expostas quando estão no útero de suas mães. 

 

Sabe-se que a criança tem um olhar mais puro em relação ao mundo. A criança não 

apenas confronta o mundo externo que é dado, como internaliza e externaliza os objetos de 

acordo com os significados e valores construídos. Hoje existe uma linha  tênue entre infância, 

juventude e maioridade e cada vez mais estas barreiras disciplinares tem diminuído. Por isto 

identifica-se também a necessidade de enxergar este novo grupo como potenciais 

consumidores. Para Campos e Souza (2003) a infância mudou o seu lugar social: saiu do lugar 

de inapta, incompleta, para o de consumidora, transformando sobremaneira sua forma de se 

inserir no mundo. 

 

Desde meados do século XX, as crianças aprenderam a gostar de comprar e tornaram-

se ávidos consumidores de produtos popularmente oferecidos. Na visão de Schor (2009) as 

crianças são expostas precocemente, e de maneira envolvente, ao mundo adulto. 

 

Com este novo formato de infância e com o papel menos presente dos pais na 

educação dos filhos, seja por causa do mercado de trabalho ou até mesmo desinteresse, já que 

muitos adultos também sofrem por uma infantilização de seus papéis na sociedade, as 

crianças passam a ser mais ativas em suas opiniões e no seu papel na comunidade. Intervém e 

participam ativamente da família influenciando hábitos de compra e consumo. 

 

Outro aspecto relevante mencionado por Campos e Souza (2003) é que o tempo 

compartilhado entre pais e filhos é cada vez mais escasso: trabalha-se cada dia mais para o 

aumento do poder aquisitivo. Os pais chegam tarde em casa, as crianças estão cada vez mais 

atarefadas, as refeições são solitárias ou feitas fora do lar. A família se reúne cada vez menos, 

além das crianças participarem de um novo conceito familiar onde existem múltiplas formas 

de conjugalidade, impondo novos padrões de comportamento para as crianças atuais. 
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A valorização do papel das crianças como influenciadoras de consumo na sociedade 

atual surgiu no final da década de 1970. Uma das causas do aumento da relevância deste 

grupo é o fato que as famílias optaram por reduzir o número de filhos e, automaticamente, 

recompensar os filhos por causa de sua ausência constantemente motivada por turnos 

incessantes de trabalho. 

 

No último estudo da Nielsen (2011) obsevou-se que 61% da população da América 

Latina têm filhos menores de doze anos. No Brasil, 44% dos lares brasileiros possuem 

crianças com idade inferior a 12 anos, sendo que 39% destes lares com crianças de nível 

socioeconômico baixo. Outra informação relevante é que no Brasil 64% dos lares com 

crianças são formados por quatro ou mais pessoas. No Brasil 49% destas crianças são 

responsáveis por 52% dos gastos familiares. 

 

Já nos Estados Unidos, conforme afirma Calvert (2008), em 2002/2003 crianças entre 

3 e 12 anos gastavam mais de USD$ 30 bilhões por ano em compras; já os adolescentes de 12 

a 17 anos gastavam mais de USD$ 112 bilhões por ano. Outro dado interessante é que 33 

milhões de jovens entre 12 e 19 anos gastam em média USD$ 103 por semana. 

 

Para Klatfke (2010) as crianças têm uma importante autonomia de decidir e influenciar 

as decisões das compras familiares. 42% das crianças brasileiras dizem que seus pais 

compram o que elas querem. “A criança ganhou o decreto de ser escutada pelos adultos, os 

que lhes concederam em retorno, uma liberdade  muito maior” (MONTIGNEAUX, 2003 

apud KLATFKE, 2010) 

 

Dada a relevância deste público e consequente participação na economia, muitas 

famílias têm o hábito de frequentar shoppings, lojas e supermercados por puro lazer e cada 

vez mais. Devido a importância do papel da criança no consumo, o varejo tem se adaptado a 

este novo grupo de consumidores, seja através de espaços dedicados em lojas ou até mesmo 

na linguagem de comunicação da loja e vendedores.  
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 Um estudo da Nielsen (2003) salientou alguns  aspectos positivos para levar os filhos 

para as compras: muitas lojas já possuem espaços dedicados para este público, permitindo a 

interação, a tranquilidade dos pais e, quando permanecem nestes espaços, também acabam 

influenciando a compra dos pais. Outro comentário interessante demonstrado nesta pesquisa é 

que utilização de simbologias do mundo infantil, imagens alegres e divertidas, personagens e 

“estorinhas” permitem a interação da criança com os produtos de uma forma mais amigável 

no ponto de venda. 

 

Magie e Young (2010) constataram que grande parte dos jovens americanos 

consideram fazer compras como sinônimo de atividade de lazer. Observou-se que 71% dos 

adolescentes entrevistados gostam de passear em lojas e shopping center. Sendo que quase 

60% admitiu que fazer compras é algo divertido e 46,8% gostam de visitar lojas para ter 

novas ideias. Outro dado interessante que a pesquisa trouxe é que além do esporte, a internet e 

o entretenimento são fontes bastante prioritárias de lazer. Então, como sugestão dos autores, o 

ponto de venda também tem que refletir esta realidade ou necessidade destes consumidores. A 

interação no ponto de venda, a cenografia, o merchandising e as formas de interação com esta 

geração também precisa refletir o mundo da internet e do entretenimento. 

 

Sendo assim com o aumento da importância desta nova classe de consumidores, e a 

crescente influência no consumo das famílias, além do varejo, até a mídia tem alterado o jeito 

de se comunicar com este público. Conforme o quadro 2, observa-se as principais técnicas de 

linguagem e interações usadas pelos formatos de mídias mais relevantes para esta geração. 

Vale destacar ainda que com o advento da internet e a facilidade e disponibilidade de algumas 

ferramentas tecnológicas, a criança criou certa “independência”, permitindo que escolha 

produtos, serviços e atividades conforme sua cadeia de valores e expectativa. Anualmente, a 

criança é exposta há mais de 40.000 anúncios no meio eletrônico – digital ou TV (CALVERT, 

2008).  
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Quadro 2 : Técnicas de marketing para atrair crianças 

 

Fonte: adaptado de Calvert (2008) 

  

Motivado pelo potencial de consumo destes cidadãos, cria-se a necessidade de 

construir uma interatividade mais direta com este público, seja através de comunicação ou até 

mesmo cenografia e experiência de loja. 

 

 Apenas é importante destacar que existem algumas limitações legais que restringem a 

comunicação ao público infantil. Hoje em dia, este tema é bastante discutido e polêmico, 

principalmente no que se refere à publicidade em TV, onde culturalmente no Brasil a TV 

ainda é a maior fonte de entretenimento da criança, que chega a passar aproximadamente 

cinco horas diante da mesma (IDEC, 2007 apud RIBEIRO e EWALD).  

 

Conforme Ribeiro e Ewald (2010, p. 70) as práticas de consumo desenfreado entre as 

crianças e adolescentes são relacionadas com o surgimento de inúmero problemas como 

erotização precoce, transtornos de comportamento, violência, transtornos alimentares e 

estresse familiar. 

 

Técnica de Marketing Definição
Usada na 

Televisão

Usada em 

Internet

Repetição da mensagem repetir o mesmo comercia l  diversas  vezes

Mascotes Uso de personagens  para  divulgar a  marca

Atenção para  atributos  do produto efeitos  audio visuais  para  destacar atributos

Animação Imagens  desenhadas

Testemunhos  de celebridades
atores , atletas  e mús icos  que demonstram o 

produto

Prêmios Compre e Ganhe

Merchadis ing
inserção do produto em programas  com conteúdos  

específicos  sem parecer propaganda

Advergames
jogos  eletrônicos  onl ine que possuem mensagens  

de venda

Marketing Vira l buzz que o produto pode gerar

Monitorar o software e spyware coleta  de dados  do usuário

Agentes  interativos  robôs  uti l i zados  para  conversar com o s  cl ientes

Estratégias  de marketing integrada ações  integradas  em diversas  mídias

Videos Divulgação de casos  através  de vídeos
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Barenboim (1981) desenvolve interessante estudo sobre o processo de formação das 

impressões em uma criança. Para ele, crianças até 6 anos buscam descrever pessoas ou 

objetos através de aspectos concretos e absolutos mencionando preferencialmente os aspectos 

físicos sem referências comparativas. Já as crianças que estão entre 6 e 8 anos incorporam 

aspectos comparativos, porém são estritamente baseadas em atributos concretos. Na idade de 

08 a 10 anos as crianças começam a ter impressões baseadas em atributos psicológicos ou 

abstratos. E com 11 ou 12 anos as crianças possuem a mesma formação de impressão que um 

adulto. Abaixo uma visão mais dinâmica sobre a interpretação da formação de impressão de 

uma criança. 

Quadro 3 : Estágios da socialização do consumidor. 

 

Fonte: John (1999).  

 

Zhang e Sood (2002) afirmam que as crianças entre onze e doze anos já começam a se 

comportar como adultos na hora de comprar algum produto. Eles possuem um bom 

conhecimento sobre os produtos e marcas e são capazes de buscar referências ou contar 

histórias sobre determinados produtos. 

 

Características Estágio Perceptivo, 3-7 anos Estágio Analítico, 7-11 anos Estágio Reflexivo, 11-16anos

Orientação Concreta Abstrata Abstrata

Foco
Características Percptivas

Características 

Funcionais/Destacadas

Características 

Funcionais/Destacadas

Complexidade Unidimensional Simples 2 ou mais dimensões multidimensional

Perspectiva
Egocentrica

Perspectiva dual (sua e 

outros)

Perspectiva Dual em contexto 

social

Orientação oportuna Consciente Estratégica

Foco
Características Percptivas

Características 

Funcionais/Destacadas

Características 

Funcionais/Destacadas

Características Salientes característivas relevantes característivas relevantes

Complexidade Atributos singulares 2 ou mais atributos atributos múltiplos

repertório limitado de 

estratégia

repertório expandido de 

estratégia

Repertorio completo de 

estratégia

Adaptabilidade Emergindo Moderada totalmente desenvolvida

Perspectiva
Egocentrica perspectiva dual

perspectiva dual em um contexto 

social

Estágios de Socialização do Consumidor

Tomada de Decisões e estratégias de influencia

Estruturas de Conhecimento
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As crianças entre dois e sete anos focam normalmente nos aspectos sensoriais e 

superficiais ligados ao estímulo. Já as crianças de sete a onze anos começam a observar os 

aspectos mais profundos, admitindo estímulos baseados em emoção e não apenas focados nos 

atributos físicos. Já as crianças com mais de doze anos possuem uma capacidade maior de 

percepção, pensamento e associação.  

O quadro 4 reflete os principais estágios de consumo da criança e busca enfatizar os 

atributos relevantes em diferentes momentos: na interpretação de uma propaganda, na 

avaliação de um produto, na atribuição do valor da compra e até mesmo na percepção de 

marca de determinado produto. 

Quadro 4: Resultados encontrados nos estágios de socialização do consumidor: 

 

Fonte: John (1999).  

Tópico Estágio Sensorial, 3-7anos Estágio Analítico, 7-11 anos Estágio Reflexivo, 11-16 anos

conseguem distinguir a propaganda 

dos programas se baseando nas 

características sensoriais

Podem distinguir os comerciais dos 

programas através da persuasão

entendem o apelo intencional das 

propagandas e as táticas util izadas

Acreditam que as propagandas são 

verdadeiras, engraçadas e 

interessantes

Acreditam que as propagandas 

mentem ou contém algum viés

acreditam que as propagandas 

mentem ou conseguem identificar 

alguns aspectos que possuem viés

Possuem atitudes positivas em 

relação aos anúncios

Possuem atitudes negativas em 

relação às propagandas

possuem uma atitude cética em 

relação aos anúncios

Conseguem reconhecer marcas e 

começam a associar as marcas às 

categorias

Aumento do reconhecimento de 

marca, principalmente nas categorias 

relevantes para a criança

Aumento substancial da percepção 

de marca como também 

reconhecimento das categorias 

importantes para as crianças

Alguns aspectoss são usados para 

identificar categorias de produtos

Destacam os atributos relevantes ou 

funcionais das categorias de 

produtos

Destacam os atributos relevantes ou 

funcionais das categorias de 

produtos

Começam a entender os aspectos 

simbólicos do consumo baseado em 

características sensoriais

Maior entendimento sobre os 

aspectos simbolicos do consumo

Entendimento sofisticado sobre 

produtos e marcas

Possuem uma visão egocêntrica das 

lojas que são consideradas fontes de 

desejo

Entendem que as lojas são feitas para 

vender mercadorias e ter lucro

entendem a finalidade das lojas e 

são entusiasmados para visitar

entendem a sequencia dos eventos 

em no discurso de compra

os discursos de compras são mais 

complexos e abstratos

discursos complexos e 

contingenciais

valorizam produtos e preços de 

acordo com os aspectos sensoriais
Preços baseados em teorias de valor

preços baseados em aspectos 

abstratos

conhecimento limitado sobre as 

fonts de informação

aumento de conhecimento sobre as 

fontes de mídia e fontes pessoais

util iza diversas fontes de pesquisa 

de informação

foco nos atributos sensoriais
coleta informação sobre os aspectos 

fucionais e sensorial

coleta informações sensoriais, 

funcionais e avalia também os 

aspectos sociais

Habilidade limitada para entender o 

"trade-off"do produto
Consegue perceber custo e benefício Consegue perceber custo e benefício

util iza informações percebidas
Foca nos atributos relevantes - 

funcionais e aspectos persceptivos

Foca nos atributos importantes -

aspectos funcionais, sensoriais e 

sociais

Util iza um único atributo util iza dois ou mais atributos util iza múltiplos atributos

repertório l imitado de estratégia

aumento do repertório de estratégia, 

principalmente os não 

compensatórios

Repertorio completo de estratégias

Util iza perguntas diretas e apelo 

emocional

Maior repertório de estratégia, 

util ização de barganha e persuasão

Repertório completo de estratégias, 

preferindo a persuasão e barganha

Capacidade limitada em adaptar a 

estratégia a uma pessoa ou situação

Maior capacidade para daptar 

estratégia à pessoas e situações

adapta a estratégia de acordo com 

as reações das pessoas ou situação

Materialismo

Posse baseada nas características 

superficiais, como por exemplo: ter 

mais de algo

baixa percepção do valor social e  

significado da posse

Maior entendimento sobre o valor 

social e o aspecto de escassez

Resultados encontrados no Estágio de Socialização do Consumidor

Motivadores de Compra e Valores

Habilidade em Tomar Decisões

Transação

Conhecimento da Propaganda

Conhecimento de produto e marca

Conhecimento de compra e habilidades

Busca de informação

Avaliação do Produto

Estratégia de decisão

Influencia de Compra e Estratégias de 

Negociação
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 Conforme quadro 3, a partir dos sete anos a criança começa a ter mais discernimento e 

inicia o seu processo de entendimento sobre a propaganda e marca. Passa a ser um alvo mais 

qualificado de comunicação. 

 

Este capítulo buscou entender o surgimento do comportamento do consumidor e suas 

diversas interpretações provenientes de diferentes escolas. Aspectos de influência de 

consumo, ciclo de decisão de compra e fatores que influenciam decisão foram determinantes 

para a definição do escopo de pesquisa. Vale ainda salientar que o campo de estudo do 

comportamento do consumidor infantil ainda é bastante limitado. Existem algumas restrições 

legais que impedem um aprofundamento nesta área, no entanto a participação das crianças e a 

influência infantil nas casas brasileiras é bastante relevante.  

 

A mudança da sociedade e alteração do papel da criança sugere  novos modelos de 

consumo. Hoje entende-se que as crianças já são alvo de comunicações e propagandas desde 

seus 7 anos e passam a entender e significar melhor os produtos promovidos na campanha. 

 

Forte influenciadoras e participantes “ativas” na economia, passam a ser vistas de uma 

maneira diferente por grandes redes de consumo. Nesta nova sociedade, a criança passa a ter 

mais opinião e poder de escolha, influenciando os pais e a família que, por falta de 

informação e tempo, em muitos casos são rendidos às sugestões de seus filhos. 
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CAPÍTULO 3 

DESMISTIFICANDO AS GERAÇÕES 

 

 

O estudo de gerações é uma referência importante na análise da evolução humana. O 

comportamento das gerações reflete indiretamente contextos políticos, econômicos e anseios 

de determinada época. Entender as diferenças entre as gerações contribuirá para a 

determinação de táticas de marketing para atrair o consumidor. Diferentes épocas refletiram 

diferentes comportamentos que influenciaram notoriamente os padrões de consumo. Este 

capítulo discorre sobre gerações, em especial a geração Y e Z. 

 

 

3.1  DEFINIÇÃO DE GERAÇÕES 

 

 

O estudo das gerações em sociologia é um dos campos de pesquisa mais discutidos na 

atualidade. Da visão positivista de Comte onde as leis biológicas eram os determinantes na 

segmentação de um grupo, passando por Dilthey com uma perspectiva romântica-histórica 

que enfatiza a importância de analisar as gerações em uma perspectiva qualitativa, até 

Mannheim (1970), que rompe com os dois modelos mais difundidos, trazendo uma nova 

perspectiva baseada em mudança social. 

 

Feixe e Leccardi (2010) enfatizam que, na Escola Positivista representada por Auguste 

Comte, as gerações eram delimitadas de acordo com a derivação média da vida de um grupo 

de pessoas até a sucessão das gerações. Os positivistas tinham a visão baseada em modelos 

matemáticos e quantitativos. Já Dilthey confronta o pensamento positivista e reforça que as 

gerações refletem a relação de contemporariedade e é formada por um cojunto de pessoas que 

partilham o mesmo tempo qualitativo. 
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Mannheim confronta o pensamento romântico histórico e o pensamento positivista 

trazendo nova perspectiva para o estudo de gerações para a sociologia. Na visão de Karl 

Mannheim as gerações representam o estudo da dinâmica das mudanças sociais. 

 

Weller (2010) destaca que sob a ótica de Mannheim a geração é constituída por 

indivíduos que crescem como contemporâneos, experimentando influências sociais, culturais 

e político-sociais. Trata-se de compartilhar a mesma dimensão histórica do processo social. 

Motta (2004) define geração como um coletivo de indivíduos que vive em determinada época 

ou tempo social, têm aproximadamente a mesma idade e compartilham alguma forma de 

experiência ou vivência. 

 

Gerações, para Domingues (2002),  se definem primeiramente por compartilharem 

uma posição biológica – nascimento e morte, sem que possam ser todavia reduzidas a isso. A 

articulação social é decisiva. Em primeiro lugar se põem como “locais geracionais”,  inertes e 

estruturais, possibilitando que se compartilhem posições sociais – de modo semelhante às 

classes no que tange à estrutura econômica e de poder. Assim as gerações são ainda mera 

“potencialidade”, possibilidade apenas, sem que a elas corresponda uma consciência, tal qual 

as classes, que não se tornam necessariamente “para si” 

 

De acordo com Kupperschmidt (2000) in Ferreira(2010), o conceito de geração pode 

ser definido como: 

A geração é um grupo de pessoas que dividem os mesmos anos de 

nascimento e experiências conforme o tempo passa, influenciando e 

sendo influenciado por uma variedade de fatores críticos. Estes fatores 

incluem mudança na atitude da sociedade, mudanças sociais 

econômicas, políticas públicas e acontecimentos como a Guerra do 

Vietnã (p. 66). 

 

O modelo psicográfico de análise das gerações melhor se encaixa, pois explora os 

fatores psicológicos, sociológicos e antropológicos. 
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A pesquisa do perfil psiocográfico se dá pela identificação de fatores 

psicológicos, sociológicos e antropológicos como benefícios 

desejados, autoimagem e estilo de vida, vislumbrando identificar 

como o mercado é segmentado para tomar decisões particulares sobre 

um produto, pessoa ou ideologia( DEMBY,1994 In: LOPES, 

PIZZINATTO; MARIN; 2009, p. 151). 

 

Conforme Gráfico 2, existem seis grupos relevantes na análise psicográfica das 

gerações: a Geração da Pré-Depressão, a Geração da Depressão ou Geração Silenciosa: Baby 

Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z. O estudo abordará com maior ênfase as duas 

últimas gerações. 

Gráfico 2 : Gerações  

 

Fonte: a autora 

 

A Geração da Pré-Depressão é formada por indivíduos nascidos antes de 1930. É 

também conhecida como a Geração Veterana e muito deles experimentaram tempos 

traumáticos em virtude da 1ª. Grande Guerra Mundial. São conservadores, altruístas, 

materialistas e buscam serviços relativos a assistência financeira, segurança física e 

investimentos. São exímios leitores e gostam demasiadamente de mídia impressa comparada 

às gerações posteriores. 

 

A Geração da Depressão ou Geração Silenciosa (definição brasileira da geração da 

Depressão), é formada por indivíduos que nasceram entre 1930-1945. É uma geração que 
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sofreu grande impacto devido à 2ª. Grande Guerra Mundial. Estão familiarizados com 

cenários de escassez e racionalização. Possuem valores éticos e morais altíssimos, além de 

serem bastante patriotas. São resistentes à mudança e preferem a manutenção do status quo. 

Disciplina, trabalho duro, obediência, conformidade, autoridade, comprometimento, 

responsabilidade são aspectos relevantes no momento da escolha de determinado produto e/ou 

serviço. Esta é uma das gerações mais disciplinadas. (WILLIAMS; PAGE, 2011) 

 

A Geração de baby boomers, conforme Levy e Weitz (2000) é conhecida pela geração 

que nasceu entre  1946-1964. São os filhos da 2ª. Grande Guerra Mundial. Como 

característica de perfil são indivíduos com um padrão de vida estável, sofrem pouca influência 

da marca no momento de decisão da compra, apresentam maior preferência por produtos de 

alta qualidade, não são influenciáveis, possuem uma renda mais consolidada e são mais firmes 

no processo decisório. 

 

Para Castro (2008) a Geração baby boomer é moralista, porém não aceita 

autoritarismo ou princípios institucionais sobre moral ou ética, não sacrificam os prazeres 

pessoais em prol de um grupo. Esta geração repele e abomina o comportamento da Geração 

Silenciosa, que por consequência da Grande Guerra, manteve a disciplina e autoridade como 

valores fundamentais de sua existência. 

 

Já a Geração X, de acordo com Levy e Weitz (2000), nasceu entre 1965 a 1978. 

Alguns consideram esta geração como uma geração perdida, por causa do contraste entre o 

padrão de vida mais realista e consumista e o cenário de guerra fria. Esta geração assistiu ao 

início da decadência dos antigos padrões sociais, viram a chegada do Homem à Lua, o 

surgimento do vídeo-cassete e o início do computador pessoal. Para Tappscott (2008) esta é 

uma das gerações mais bem educadas da história. 
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A Geração X é marcada pela insegurança de um mundo que muda rapidamente e 

continuamente, valorizando a experiência, suspeitando das teorizações sob o argumento que 

estas faltam em autenticidade ou até mesmo realidade (CASTRO, 2008). 

Já a Geração Y, ou Geração Millenium, conforme os autores citados,  é formada por 

indivíduos que estão entre 18 a 30 anos, ou seja, indivíduos nascidos entre 1979-1994. São os 

filhos da geração de baby boomers.  Esta geração está entrando agora no mercado de trabalho. 

A Geração Y é uma das gerações mais unidas pelo fato que muitos são solteiros, são 

orientados para tecnologia, são seguidores da moda, são bastante propensos a gastar e não tem 

medo de entrar em dívidas. A Geração Y é também considerada a geração mais diversificada 

de toda a história, em termos de etnias, tolerância e senso de comunidade. 

 

Nos países em desenvolvimento a Geração Y é a vanguarda da nova classe média. 

Onde a confiança do consumidor é alta e os jovens adultos gastam o que ganham em artigos 

de luxo para parecer que são pessoas bem sucedidas e promissoras. Já a Geração Y dos países 

desenvolvidos conhecidos hoje como “Yeppies” (Young experimenting perfection seekers) 

são percebidos como menos materialistas e mais racionais que antes, procuram felicidade 

através da perfeição. 

 

Esta geração procura se manter atualizada e utilizar a internet e suas ferramentas.. 

Cresceram em ambientes com computadores, canais de TV fechado, telefones celulares e 

SMS. Como a Geração Z, esta geração também gosta de se comunicar através das redes 

sociais como Facebook, Orkut (CLARO; TORRES, JOÃO; TINOCO, 2010). Esta geração 

tem grande interesse em música, streaming games e foram os principais motores do 

crescimento de MP3 players e download digital. Vale destacar que esta geração também gosta 

de viajar e são usuários relevantes de serviços de viagens por internet, guias de turismo, 

companhias áreas e guias de dicas de viagens.  

 

No quadro 5 observa-se um resumo das principais características e seus significados 

para a Geração Y. 
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Quadro 5: Principais características da geração Y:

 

Fonte: EuroMonitor (2010) 

 

Os membros da Geração Y são mais livres para fazer o que querem 

porque não constumam atrelar ninguém nem nada a juízos pessoais de 

cunho moral. Por esse desprendimento, eles experimentam mais e se 

expõem a difrerentes ambientes(CALLIARI; MOTTA, 2012, p. 18). 

 

 

3.2 GERAÇÃO Z 

 

A Geração Z, ou geração de Nativos Digitais de Prensky (2001) ou até mesmo a 

geração Net de Tappscott (1997), é uma geração conectada formada por indivíduos nascidos 

na era digital entre meados da década de 90 e 2010, que estão cercados de diversas 

plataformas de comunicação como a própria internet, o SMS, mensagens instantâneas, além de 

celulares, canais de TVs fechados, mp3 players e redes sociais. 

 

características  o que significam

Usuários de Tecnologia

Em comunicação constante com os amigos através de 

email, sms, msn, etc

Comunidade Online

Dedicam muito tempo para o prazer e a interação com 

os amigos através de redes sociais

Egocentricos

Eles possuem grande expectativa em relação aos 

outros e a eles próprios

Consumidores de Prazer

Esperançosos sobre o futuro, se interessam por marca, 

luxo, status e dinheiro

Influenciadores de Moda

são os grandes influenciadores de todas as gerações, 

tecnologia, moda

Criteriosos com a Midia Demandam transparência e comunicação direta

Conscientes Sociais Preferem as marcas socialmente corretas

Avessos a comunicação de massa Não gostam do modelo tradicional de propaganda

Influenciadores de Opinião Manifestam suas opiniões através de blogs

Incorrem em Débito Não tem medo de entrar em parcelamentos

trabalho e vida pessoal

Gostam de balancear a vida pessoal com a vida de 

trabalho

Obedientes Rejeitam a vida dos pais, porém aceitam seus valores

Tolerantes

Aceitam casamentos gays, inter-raciais, uso de 

maconha, etc

Apáticos e às vezes frívolos

Pouco interesse em política, guerra e história. Tem 

mais interesse nos realitys shows.
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Atualmente a análise desta geração está mais concentrada no aspecto de 

aprendizagem. Diversos autores têm questionado os modelos escolares e o atendimento desta 

nova geração que estuda e aprende de uma forma diferente em relação às outras. Estudos de 

Bennet, Marton e Kervin (2007) discutem aspectos específicos da didática em sala de aula. 

Lei (2009) explora a necessidade da preparação do professor para atender a este novo 

universo de alunos altamente digitalizados. Gaston (2006) confronta o tipo de metodologia 

empregada por professores Baby Boomers no aprendizado de adolescentes da Geração Z. O 

objetivo deste texto é buscar os aspectos mais comportamentais e sua relação com padrões de 

consumo. Referências mercadológicas e pesquisadores comportamentais serviram para 

ilustrar a parte bibliográfica que ainda carece de uma visão mais antropológica. A discussão 

da Geração Z hoje em dia gira em torno de modelos de aprendizado e não modelos de 

consumo. 

 

 No Brasil, segundo o IBGE (2010), a Geração Z ou crianças de 0 a 14 anos 

corresponde a 24% da população total do país, sendo que a maior concentração está na faixa 

etária de 10 aos 14 anos, que equivale a 37% do total de crianças pertencentes à Geração Z . 

Segundo Helsper e Enyon (2009) esta geração tem sido defininida como pessoas que possuem 

vasto acesso a tenocologia, que usam frequentemente a tecnologia como principal fonte de 

informação, conseguem acessar simultaneamente vários equipamentos tecnológicos e utilizam 

a internet para aprender. 

 

Prince e Martin (2012) destacam que esta geração é muito mais influente que as 

gerações passadas e são entendedores exímios de tecnologia e mídia. Setenta e sete por cento 

desta geração no mercado norte-americano possui TV no quarto, 50% possui acesso a tv a 

cabo, 59% possui algum sistema de video game, 49% possui um tocador de DVD e 22% 

possui conexão à internet sem restrição (FARHI; FREY, 2006). 

 

Para Prensky (2001), esta geração passou a vida inteira cercada de computadores, 

videogames, tocadores digitais de música, câmeras digitais, celulares e outros brinquedos de 

tecnologia. Apenas para se ter uma ideia, hoje em dia esta geração passou menos de 5.000 
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horas lendo livros, porém mais de 10.000 horas jogando vídeo game, mais de 200.000 

emails/instant messaging trocados e mais de 20.000 horas assistindo TV.   

 

Herther (2009)  complementa a constatação de Prensky (2009), afirmando que os 

adolescentes usam diferentes partes do cérebro do adulto quando estão no computador. Outra 

característica deste grupo de indivíduos é a baixa capacidade de concentração; frequentemente 

são interrompidos por falta de atenção. Porém quando estão jogando vídeo games ou fazendo 

qualquer coisa que os interessem são motivados e dedicados. O imediatismo é uma 

característica bastante importante desta audiência. 

 

A TNS Research International em sua pesquisa sobre os Jovens Brasileiros (2011) 

explorou com mais de 1.500 jovens qual a rotina diária desses adolescentes. Observa-se que o 

mundo digital e do entretenimento estão bem presentes em suas rotinas diárias. 

 

 

Figura 5: A rotina diária dos adolescentes 

Fonte: TNS International Research (2011) 
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Para Prensky (2009), esta geração tem uma estrutura de pensamento diferente de seus 

predecessores. Eles possuem estruturas neurais diferentes para o modelo de interação atual. 

As crianças nascidas na Geração Z cresceram com computador, eles desenvolveram mentes 

em formato de hipertextos. As estruturas cognitivas do seu cérebro são paralelas e não 

sequenciais, por isto que constantemente vemos crianças interagindo com seus telefones, 

ouvindo música e usando o computador para uma pesquisa escolar, executando todas as 

tarefas de uma só vez. 

 

A Geração Z aprende de uma forma diferente comparada com as gerações anteriores. 

Eles são aprendizes ativos experimentais, proficientes em multitarefas e dependentes da 

comunicação tecnológica para acessar informação e interagir com os outros. (BENNETT; 

MATON; KARVIN, 2008). 

 

Tappscott (2008, p 54.) ressalta que “estas crianças estão aprendendo, brincando, 

comunicando, trabalhando e criando novas comunidades de uma forma diferente que seus 

pais. Eles são uma força de transformação social” A Geração Z possui uma capacidade de 

dividir sua atenção como nenhuma outra geração. Eles estão acostumados com as 

multitarefas, os acessos randômicos, gráficos, conexões, diversão, fantasia, vídeo games, 

MTV e internet. 

 

No quadro 6, observam-se características fundamentais da população de nativos 

digitais e população de “imigrantes digitais” que, conforme Prensky (2001), são aquelas 

pessoas que não nasceram imersos na cultura da internet, porém apreciam tecnologia e 

aprenderam a usar. 
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Quadro 6: Nativos digitais versus imigrantes digitais: 

NATIVOS DIGITAIS IMIGRANTES DIGITAIS 

 Só merece credibilidade o que está online  Só acreditam se estiver escrito no papel 

 São multitarefas  São lineares e sequenciais 

 Primeiro se conhecem virtualmente e depois 

pessoalmente 

 Primeiro se conhecem pessoalmente e depois 

virtualmente 

 Objetos de desejos: gadgets multifuncionais  Preferem equipamento para cada funcionalidade 

 Conjugam 24 horas por dia verbos blogar, 

twittar e linkar 

 O que este menino está fazendo? 

Fonte: Adaptado de Galucci (2011)  

 

O uso da internet estimula a habilidade das crianças processarem bastantes 

informações e aprenderem ou ganharem conhecimento de uma forma perceptiva (SMALL; 

VORGON, 2008). Walter (2012) analisou diversas pesquisas sobre comportamento da 

Geração Z e principalmente da geração Y e encontrou algumas informações relevantes sobre 

comportamento destes jovens, agrupando sobre dois aspectos: relação com a marca e relação 

com a tecnologia.  

 

No quadro 7 encontram-se as principais percepções de marca dos jovens destas 

gerações. 
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Quadro 7– Percepção das marcas e associação com tecnologia

 

Fonte: Walter (2012) 

 

A pesquisa de Park e Lee (2005) teve como objetivo identificar comportamentos 

padrões da Geração Z e como estes membros interagem com a internet. Como resultado 

conclui-se que a geração Z possui alto envolvimento e comprometimento com a internet. São 

usuários intensos de emails, chats, mensagens instantâneas e se envolvem em várias 

atividades ao mesmo tempo, principalmente atividades que envolvam a comunidade na 

internet. Na Coréia, por exemplo, mais da metade da geração Z utiliza algum serviço de 

internet por telefone. Apesar de não serem tão experientes com compras por internet, visitam 

frequentemente sites de compras. Em relação ao estilo de vida, a pesquisa mostrou que a 

maioria dos membros da geração Z são orientados para moda, são compradores impulsivos e 

são seguidores e admiradores de celebridades. 

 

Os membros da Geração Z são conhecidos pela grande agilidade em receber e 

entender uma informação de uma forma muito rápida, comparada às gerações anteriores. 

Apesar de comprarem e usarem tecnologia, não existe muita evidência sobre o real interesse 

em explorar a parte técnica da tecnologia. Eles passam mais tempo usando tecnologia que 

•63% dos adolescentes consideram uma loja após o amigo ter visitado 

•43% dos jovens "curtem"mais de 20 marcas no Facebook 

•52% da geração Y tem mais de 300 amigos no Facebook 

•71% dos adolescentes admitiram "curtir" uma determinada marca para receber 
descontos e ofertas 
 

 

Marca 

•7/10 adolescentes possuem um computador 

•80% possui video games 

•1/4 dos estudantes mencionaram que o laptop é o item mais importante na mochila 

•80% dos adolescentes usam 2 aparelhos eletrônicos simultaneamente 

•30% dos adolescentes mencionaram que não conseguem ficar mais de 30 minutos sem olhar para o celular 

•83% usam seus celulares para tirar fotos 

•60% dos adolescentes ouvem música pelo celular 

•46% dos adolescentes jogam jogos no celular 

Tecnologia 
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falando pessoalmente com os seus amigos. Tem um alto conhecimento da tecnologia, mas 

suas habilidades de contato social são um pouco reduzidas. 

 

Os membros da Geração Z exibem diferenças fundamentais na utilização da 

informação, do modo de interação pessoal e até mesmo a percepção dos valores sociais. Eles 

são multitarefas, experienciais, colaborativos, adaptativos e possuem um comportamento 

muito direto (ABRAHAM; LUTHER, 2010). 

 

A tolerância e a necessidade desta nova geração mudou. Eles aprenderam a focar 

apenas no que os interessam e coisas que os tratam como individuos e não como parte de um 

clube, grupo ou classe. Escolha, diferenciação, personalização e individualização tem se 

tornado não apenas uma realidade, mas uma necessidade para esta geração (PRENSKY, 

2010). 

 

Sverdlov (2011) constatou que grande parte dos membros da Geração Z (98% dos 

americanos) utilizam vários dispositivos para acessar suas redes sociais e a questão da 

mobilidade e conectividade são aspectos essenciais na vida destes jovens. 

Para Prensky (2010) esta geração quer: 

 ser respeitada e ter credibilidade em relação às suas opiniões, e que estas 

também sejam valorizadas; 

 seguir seus próprios interesses e paixões; 

 criar,  usando as ferramentas atuais; 

 trabalhar com seus pares,  em grupo ou em projetos; 

 tomar decisões e compartilhar o controle; 

 conectar-se e expressar suas opiniões; 

 cooperar e competir. 

 



68 

 

Já para Tappscott (2008) esta geração : 

 prega e quer liberdade; 

 quer customizar as coisas, fazê-las de seu jeito; 

 são colaboradores naturais e gostam de discutir; 

 insistem na integridade; 

 querem se divertir, no trabalho ou na escola; 

 velocidade é “default” pra eles e a inovação tem que fazer parte da vida. 

 

Esta geração é caracterizada pelo uso contínuo de tecnologia e excesso de informação. 

Aparentemente é uma geração que preza o compartilhamento de informações e experiências, 

diferente da Geração Y. Porém por mais que a Geração Z está propensa a compartilhar mais 

que a Geração Y, que ainda é considerada a geração mais individualista das últimas gerações. 

 

Entende-se que tanto a Geração Z quanto a Geração Y procuram experiências e estão 

propensas a interagir, participar, compartilhar e experimentar mais que as gerações passadas. 

Apesar de ser uma geração criticada pela falta de habilidade em criar conhecimento ou até 

mesmo de analisar determinada informação com uma visão mais crítica (SELWYN, 2009).  

 

Eles querem fazer parte de uma geração de colaboradores e interação. Hoje os jovens 

colaboram no Facebook, jogam video games com amigos online, trocam constantemente 

mensagens de texto e arquivos para os estudos, trabalho ou simplesmente diversão. Eles 

influenciam um ao outro através das redes sociais. 

 

Barzilai-Nahon e Mason (2010) afirmam que os membros da Geração Z demonstram 

uma grande autoestima e uma forte confiança em si próprios. Possuem um desejo constante 

por diversão e uma preocupação de sempre aproveitarem o momento e não possuem uma 

noção de hierarquia estabelecida comparada às outras gerações ou até mesmo não atribuem 

valor na questão hierárquica. 
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Os autores propõem inclusive um comparativo entre a Geração Z e de Baby Boomers 

que em nosso estudo ilustra indiretamente algumas características comportamentais 

relevantes: 

Quadro 8 – Comparação entre gerações. 

 

Fonte: quadro retirado de Barzilai-Nahon e  Mason (2010) 

 

Para Tapscott (2008, p. 52) a Geração Z não está contente em ser apenas um 

consumidor passivo. Eles mesmos constroem, produzem e distribuem os produtos que 

precisam. Escolas, universidades, lojas, negócios e até mesmo a política terão que mudar para 

se adaptar a este novo formato da geração. 

 

Tanto a Geração Z quanto a Y  são atraídos por lojas e marcas que promovem seus 

produtos de acordo com estilo de vida e não apenas a idade. Eles suspeitam de grandes 

organizações ee demandam mais transparência na divulgação de produtos e marcas. 

 

Em pesquisa realizada pela TNS Research International (2011) sobre comportamento 

do jovem brasileiro na faixa etária de 12 a 19 anos, observou-se que 53% dos adolescentes 

Comportamento e 

Valores
Geração Z Baby Boomers

Estilo de trabalho Multitarefa Administração do tempo

Estilo de aprendizado Através da experiência Por instrução

Colaboração Colaborativos Independentes

Motivação Reforço Positivo Competitivos

Visão sobre 

Autoridade

O respeito pelos outros 

é conquistado

Respeito atribuído a 

autoridade

Estrutura
Descentralizada, não-

hierárquica, inclusiva

Centralizada, hierárquica e 

exclusiva

Acesso à informação Informação para todos
Informação para aqueles 

que estão no poder
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acreditam que as compras que eles fazem dizem algo sobre eles. 62% admiram marcas 

inovadoras que fazem coisas diferentes dos outros e ainda 66% dos jovens brasileiros gastam 

em média 3 minutos nos sites para encontrar algo. 

 

Os membros da Geração Y e Z são orientados para a moda, são curiosos e estão 

satisfeitos com sua vida atual. São sensíveis e críticos em relação a publicidade e consideram 

seus computadores como item fundamental ou necessidade básica de suas vidas (PARK; LEE, 

2005). 

 

A Grail Research (2011) realizou  uma pesquisa sobre os hábitos de consumo desta 

geração e sobre suas características comportamentais. Observou-se que 31% das crianças nos 

EUA entre 6 e 12 anos queriam um Ipad de Natal, seguidos por computador com 29% e Ipod 

touch com 29%. Outro dado interessante é que aproximadamente 20% das garotas até 12 anos 

visitam regularmente as lojas online e 13% das garotas acabam comprando algum produto. Na 

mesma pesquisa também foi comparado a importância da TV para a Geração Z e no ranking 

de produtos mais importantes, a TV tem apenas 3% da preferência sendo que o recorde é para 

o PC com 51% e o telefone celular com 43%. 

 

Admite-se que a Geração Z é uma geração dependente e confortável em relação a 

tecnologia, é uma geração mais responsável socialmente. As crianças desta geração estão 

sempre conectadas e estão caracterizadas como tecnológicas, globalmente conectadas, 

flexíveis, espertas, tolerantes em relação à diversidade e atribuem grande valor ao design e à 

facilidade de uso. 

 

Trata-se de uma geração mais participativa e até mesmo narcísica. A tecnologia é 

parte inerente da vida e fundamental na extensão do relacionamento e palco de interações. A 

falta de interatividade e falta de velocidade é inconcebível para esta geração. Outro aspecto 

relevante é a facilidade que estas crianças possuem para encontrar caminhos, configurar 
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produtos. Eles não seguem instruções, possuem uma forma própria de desvendar informações 

e descobrir como usar determinada funcionalidade ou produto. 

 

Estudos apresentados evidenciam que esta é uma geração significativamente 

conectada e consequentemente informada, exigindo assim que outras estratégias de 

marketing, de técnicas de vendas e até mesmo experiência em pontos de vendas comecem a 

ser implementadas. Conforme estudo da Grail Research (2011), 43% da Geração Z prefere 

uma abordagem mais digitalizada e atribuem simplicidade e facilidade ao aprendizado por 

internet, 38% das crianças consideram o conhecimento adquirido por internet complementar 

ao conhecimento adquirido por livros e em sala de aula e apenas 16% das crianças 

entrevistadas atribuem apenas os livros como principal e exclusiva fonte de conhecimento. 

 

É através destas características que este novo consumidor é definido. Sensível à 

tecnologia e ávido por experiências interativas, as marcas e lojas precisam investir neste 

conceito para atrair este consumidor. Apesar de colaboradores e inovadores, são vistos como 

os novos conservadores, resgatando valores tradicionais como ética e responsababilidade. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

 O Objetivo deste capítulo é expor as principais condições do varejo de informática 

hoje e suas formas de exposição e explorar os aspectos mais relevantes da pesquisa realizada 

com os membros da geração Z 

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS SEGMENTOS DE VAREJO  

 

Em virtude da diversidade dos formatos de  varejo e relevância desse mercado, é 

importante descrever detalhadamente os pontos de vendas de acordo com a segmentação da 

GFK. As lojas foram agrupadas em três grupos: CES – Lojas de Eletroeletrônicos como: 

Ponto Frio, Fast Shop, FNAC, Casas Bahia, etc. MM – Lojas de 

supermercados/hipermercados formado por redes como: Extra, Wal Mart e Carrefour e lojas 

especializadas com grande presença regional como: Nagem, InfoBox, Cecomil, etc. Além dos 

aspectos de exposição em pontos de vendas, a autora tentou abranger outros temas que 

compõem a influência no ponto de venda como a abordagem do vendedor, planograma da 

loja, negociação comercial, etc. 
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Figura 6 – exposição de produtos de informática em lojas de eletroeletrônicos (CES)  

Fonte: A autora 

 

As lojas de eletroeletrônicos, retratadas na figura 6, são caracterizadas por dedicarem 

um espaço relevante para a categoria de informática. Interessante observar que são lojas que 

possuem espaços menores e bancadas compactas (exceto FNAC). Normalmente os 

computadores estão localizados na entrada da loja e estão dispostos no máximo em duas 

bancadas com 5 computadores cada. 

 

 A exposição da categoria de informática nas lojas de eletroeletrônicos é uma das mais 

bem referenciadas;  por mais que o espaço seja limitado,  ainda trazem um pouco mais de 

experiência comparado ao grande varejo.  Vale lembrar aqui,  que em muitos casos, a compra 

é centralizada, no entanto,  os gestores de loja possuem autonomia para gerir seus estoques e 

coordenar a exposição dos produtos no ponto de venda. 
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Por mais que as redes se esforçem para comunicar a necessidade de manter o a ilha de 

computadores sempre aparente, organizada e ligada, nem sempre a experiência do consumidor 

está na lista de prioridades do gerente da loja. E é por este motivo que muitas lojas de 

eletroeletrônicos bloqueiam suas máquinas ou deixam desligadas. Este tipo de loja conta com 

vendedores mais especializados e mais preparados para ajudar o consumidor na hora da 

escolha. São vendedores menos aversos à tecnologias e normalmente estão dispostos a 

conhecer o produto e explicar diferenças ao consumidor final. 

 

 A categoria de CES  no Brasil é lider na venda de informática (computadores) e 

diferente de outros tipos de varejistas, possuem bastante agressividade comercial nas 

negociações.  

 

Aspectos de exposição encontrados em lojas de eletroeletrônicos na pesquisa realizada: 

 

 Organização da ilha de computadores e mensagens claras de configuração e benefícios 

dos produtos encontradas em redes como Fast Shop e FNAC; 

 Algumas lojas já utilizam vinhetas eletrônicas (FNAC) para comunicar as 

configurações de produtos, preço e benefício. Inclusive as redes se apropriam das telas 

iniciais e de descanso dos computadores, quando ligados, para oferecer serviços como 

garantia estendida, seguro ou sugerir um produto complementar como tática de upsell; 

 Alguns varejistas têm investido em projetos de gestão de categoria em algumas lojas 

como é o caso do Magazine Luiza, Fast Shop e FNAC; 

 Nem sempre a disposição de materiais promocionais está organizada. O que se 

percebe é quando existe a presença de um promotor, normalmente os materiais estão 

ativados na ilha. Mas na ausência dos mesmos, por uma recomendação da rede e até 

mesmo do gestor da loja, estes materiais são descartados já que sua durabilidade é 

restrita; 
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 Observa-se nestas lojas uma grande concentração de displays e totens  de marcas de 

fabricantes de computadores, porém, nem sempre estes totens expõem o produto do 

fabricante (exemplo: Ponto Frio); 

 Normalmente as redes de eletroeletrônicos padronizam a sinalização de suas lojas e 

evitam a exposição exagerada de marcas em suas lojas. Normalmente a aplicação do 

logotipo em determinada parede ou bancada está condicionada a um determinado 

pagamento ou patrocínio. Outro aspecto relevante é que a exposição de materiais de 

merchandising, seja papel ou semi-permanente,  não é permitida sem autorização da 

área de trade marketing destes varejistas; 

 Os vendedores destas redes participam continuamente de treinamentos através de e-

learning ou até treinamentos promovidos pelos próprios fabricantes. Já se observa 

uma mudança na abordagem ao consumidor. Hoje muitos vendedores neste segmento 

de varejo tentam entender a expectativa do cliente em termos de utilização da máquina 

e passam a oferecer um computador mais condizente à expectativa do cliente; 

 A sugestão de um produto hoje está menos condicionada à spiff  (incentivos 

financeiros) dos vendedores. Muitas redes não autorizam mais fabricantes 

disponibilizarem vouchers para incentivar determinada compra. As redes estão mais 

profissionalizadas, estruturando campanhas de incentivo que contribuam para o 

aumento do faturamento e principalmente da rentabilidade. Na informalidade, muitos 

fabricantes ainda “operam”com incentivo de vendas na ponta, principalmente para 

mover algum produto que esteja encalhado; 

 Essas redes por mais que sejam agressivas na política comercial, possuem grandes 

metas de rentabilidade e nem sempre são tão saudáveis para o fabricante, que precisa 

espremer o seu custo para garantir a margem objetiva do varejista. Em muitos casos, 

as ações de marketing se tornam ferramentas para o comprador negociar a fim de obter 

determinado custo na ponta e garantir a sua margem; 

 Diferente de alguns outros segmentos de varejo, as lojas de eletroeletrônicos possuem 

uma grande preocupação em oferecer experiência para seu usuário e evitar o combate 

por preço apenas. Estas redes estão mais dispostas a investir em geração de 

experiência no ponto de venda. 
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Atualmente as lojas de eletroeletrônicos são as que mais se preocupam com a 

experiência do usuário e a diferenciação da rede. Muitos fabricantes buscam este tipo de 

segmento para criarem projetos inusitados de criação de experiência de marca e 

interatividade. 

 

Já as lojas especializadas , conforme figura 7, possuem um grande foco na categoria de 

informática e inicialmente também se preocupam com a questão da experiência . No entanto, 

diferente das redes de eletroeletrônicos,  são bem mais regionalizadas e não possuem tanto 

investimento para criar experiências dentro de suas lojas. Normalmente elas contam com o 

apoio do fabricante. Algumas lojas especializadas, nestes últimos anos, tornaram-se lojas de 

marcas próprias como a MM Santos que transformou algumas de suas lojas em lojas HP, cuja 

experiência é garantida pelo próprio fabricante. 

 

Figura 7 – Exposição de produtos de informática em lojas especializadas (CS) 

Fonte: A autora 

 

Aspectos de exposição encontrados em lojas especializadas  na pesquisa realizada: 
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 São lojas que possuem um sortimento maior de produtos para escritório e às vezes 

contemplam produtos de papelaria dentro de seu portifólio de produto como é o caso 

da NAGEM e Papel e Cia; 

 As lojas especializadas possuem bastante relevância regionalmente e em alguns casos 

são lojas âncoras de informática em alguns shoppings como a InfoBox e a Nagem em 

Recife; 

 Normalmente estas lojas, por mais que elas não tenham tanto recurso para investir em 

exposições diferenciadas, quando estão dispostas,  são mais ágeis na alteração de 

planogramas e vitrines; 

 Estas lojas também são reconhecidas na categoria de informática por venderem 

produtos de mais alto valor agregado. Elas se preocupam em oferecer uma boa 

configuração e um bom preço.  Em muitos casos, estas lojas possuem áreas 

corporativas especializadas no atendimento às pequenas empresas que, em virtude das 

facilidades de pagamento, vêem o varejo como alternativa de compra; 

 Em algumas lojas é possível observar áreas de soluções dedicadas às pequenas 

empresas ou setor corporativo. Varejistas como a NAGEM, Cecomil, CTIS, Miranda 

vendem soluções e buscam alternativas para melhorar a margem e oferecer serviços de 

valor agregado; 

 Normalmente as lojas especializadas não possuem um planograma padrão e em muitos 

casos se adequam ao espaço disponível por loja. Este aspecto é diferente das lojas de 

eletroeletrônicos, já que usualmente existe um padrão da localização das categorias, 

por mais que o espaço varie; 

 As lojas especializadas são mais favoráveis a exposição de materiais de merchandising 

em suas lojas. Muitas estão dispostas a oferecer espaços dentro das lojas para os 

promotores fazerem uma exposição especial de seu produto. Algumas redes não 

possuem suas áreas de visual merchandising tão estruturadas e pedem para os próprios 

fabricantes criarem vitrines e espaços diferenciados em suas lojas sem custo; 

 O vendedor das lojas especializadas é o mais qualificado e dedicado ao atendimento. 

Por mais que ele não esteja constantemente disponível na gôndola ou ilha de 

computadores, está sempre disposto a auxiliar o cliente. Normalmente nas lojas 

especializadas a abordagem é indireta. O vendedor está disposto a auxiliar, quando 

solicitado; 
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 Pelo fato dos vendedores serem mais especializados e possuírem um conhecimento 

maior sobre tecnologia, constantemente, eles conseguem aumentar o ticket médio da 

venda oferecendo algum produto complementar. Este ponto é bem interessante, pois 

há tempos que o segmento de eletroeletrônicos tenta fazer isto e não consegue fazer de 

uma forma estruturada, pois em muitos casos o vendedor tem medo de perder a venda 

e prefere concentrar 100% seus esforços no produto que o cliente está interessado. 

 

Ao analisar a categoria de informática das redes de consumo de massa, entende-se que 

esta não é a categoria foco da loja e de maior participação financeira. Porém, grandes redes já 

percebem a necessidade de melhoria da experiência para não perder o cliente que está na loja 

por outros motivos (FIGURA 8). 

O grande fluxo das redes de supermercados e hipermercados é realmente o maior 

patrimônio das redes e é por isto que muitas redes ampliaram seu portifólio oferecendo 

eletroeletrônicos para ampliar o tempo médio que o cliente passa em loja e concentrar ao 

máximo suas compras em um único ambiente. 

 

Figura 8 – Exposição de produtos de informática em lojas de consumo de massa (MM) 

Fonte: A autora 

Aspectos de exposição encontrados em lojas de consumo de massa na pesquisa realizada: 
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 Normalmente as redes padronizam o planograma e a categoria de informática é 

encontrada sempre ao lado direito de quem entra e na frente. (Exemplo: Extra 

Morumbi, Extra Aeroporto, Carrefour Marg. Pinheiros, etc); 

 A área aparentemente é desorganizada. Muitas máquinas estão desligadas e 

bloqueadas com safers impossibilitando uma experiência adequada por parte do 

consumidor; 

 Em média nas lojas de consumo de massa, encontram-se aproximadamente 3 bancadas 

de computadores organizadas normalmente por preço e  tipo de computador 

(notebook, desktop, tablet, etc). São expostas em médias 20 computadores por 

bancada e grande parte das máquinas estão desligadas; 

 Como o modelo destes tipos de varejistas é de auto-serviço, dificilmente há 

vendedores nas áreas comuns de exposição de produtos. Porém por ser um produto 

mais técnico, muitos fabricantes disponibilizam a grande parte dos seus promotores 

para este tipo de formato de varejo a fim de entregar um pouco mais de conteúdo para 

os clientes da loja; 

 Outro ponto importante é que os check outs  das lojas estão dentro da área de compras. 

Ou seja, o consumidor não precisa enfrentar a fila de compras de produtos 

alimentícios para levar o seu computador. Interessante mencionar que algumas redes 

vendem computadores na loja através das próprias lojas eletrônicas; 

 Normalmente estas grandes redes possuem um foco maior em preço e todas as 

comunicações da loja (pilhas de produtos), tablóides e anúncios estão destacando as 

máquinas com o melhor preço. Parte-se do princípio que a criação da experiência 

ainda é limitada e que o foco de comunicação destas redes têm sido preço até mesmo 

por causa do posicionamento da marca; 

 As áreas de exposição de informática das lojas de consumo de massa ainda não 

favorecem a experiência do cliente. Além de computadores travados, desligados e sem 

internet, a forma que as máquinas estão dispostas na bancada não é confortável. O 

objetivo da bancada é acumular o máximo possível de produtos e tornar a decisão do 

cliente mais rápida e não melhor; 

 Muitas marcas de computadores se apropriam do espaço e tentam separar a exposição 

de seus produtos criando anexos através de totens/displays ou até mesmo pilhas de 

produto para chamar a atenção do consumidor; 
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 Um ponto crítico é execução das promoções. Como algumas redes ainda possuem 

sistemas antigos de vendas, nem sempre as promoções são refletidas na loja. Para que 

a promoção de bundle (ofertar dois produtos com um só preço)  seja realizada é 

importante que seja criada uma nova SKU (unidade de manutenção de estoque – 

registro de um novo item com código de barras) no sistema para permitir que sua 

oferta seja sinalizada em loja. Vale também mencionar que para uma promoção ser 

efetiva neste tipo de loja é importante que o fabricante esteja disposto a dedicar 

recurso para a manipulação dos brindes em loja e até mesmo montar bundles com os 

produtos que estão no estoque; 

 O promotor também é responsável por repor o produto na bancada e sinalizar o 

gerente da loja quando determinado produto está em falta. Sem a coordenação do 

promotor, dificilmente determinado produto será exposto; 

 A iluminação do ambiente nem sempre favorece a concentração do cliente ou 

expsosição do produto. É interessante destacar que algumas marcas de TVs 

observaram que a experiência de assistir uma televisão na área de um varejista de 

consumo de massa não era tão agradável e começaram a criar mini cápsulas de 

exposição de produto (Exemplo: Extra); 

 O Carrefour, através de sua linha de lojas Planet,  (localizadas em Santo André e São 

Caetano do Sul em São Paulo)  começa a buscar alternativas de melhorar a experiência 

do consumidor na loja seja através da redistribuição e sinalização dos espaços e até 

mesmo no investimento em iluminação mais quentes para ressaltar determinadas 

linhas de produtos. 

 

Estas são as principais características encontradas durante a realização da pesquisa no 

ponto de venda. É importante ao analisar o consumidor, entender o nível de exposição de 

produtos de informática que ele encontra hoje no ponto de venda. A seguir, a pesquisadora irá 

refletir sobre os achados da pesquisa com o consumidor da geração Z e a situação de alguns 

pontos de vendas pesquisados. 
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4.2 RESULTADOS DA PESQUISA COM A GERAÇÃO Z 

Conforme mencionado, a pesquisa foi realizada entre os meses de junho e julho  deste 

ano onde muitas crianças já estavam de férias e perambulavam em busca de um computador 

no ponto de venda. Conforme quadro 9 pode-se  observar que 76% das crianças tentavam 

interagir com as máquinas expostas no ponto de venda. Quando existia conteúdo nas 

máquinas, as crianças ficavam aproximadamente sete minutos explorando a máquina e 

principalmente o software demonstrado. 

 

 A primeira atitude da criança diante das máquinas expostas no ponto de venda, 

usualmente dispostos na ilha de PC, é tentar interagir. Seja através do teclado, seja através do 

mouse ou da tela touch. Em diversas lojas visitadas muitas máquinas se encontravam 

bloqueadas, principalmente os computadores cujo sistema operacional era Windows, diferente 

da experiência encontrada no PDV quando se tratava de computadores Apple. Na figura 9 a 

criança tenta acessar diversas vezes o computador e não consegue, pois todos estão 

bloqueados. O ímpeto pela curiosidade faz com que procure outras máquinas para tentar 

interagir. Já na figura 10 as crianças interagem com as máquinas se divertindo, explorando os 

softwares de desenho, imagens e jogos. 

 

 

Figura 9 – Tentativa de acessar um computador no pdv (sequência gravada em vídeo) 

Fonte: A autora (vídeo gravado na loja Saraiva Mega Store em Campinas) 
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Figura 10 – Crianças acessando computadores expostos no pdv 

Fonte: A autora (fotos tiradas no Extra, HP Store, FNAC)  

 

 A interatividade é de extrema relevância para este público. Eles querem 

entretenimento, experiência e compartilhamento. Conforme o quadro 9, o impacto do material 

promocional é muito baixo. Eles buscam experiências mais interativas, exposições estáticas 

ou especificações em papel não chamam a atenção deles. 

 



83 

 

As marcas, conforme quadro 10, exercem uma influência muito grande na 

determinação dos atributos relevantes na hora da compra de determinado produto. Eles 

possuem um entendimento associado a marca e qualidade e também atribuem valor ao 

processamento, ao tamanho e a beleza do computador. Em relação às fontes de informação 

para esclarecimento de dúvidas no ponto de venda, muitos acionam o próprio vendedor (40% 

dos entrevistados mencionam vendedor como fonte de esclarecimento de dúvidas). A internet 

é a segunda fonte de informação para buscar detalhes do produto. 

 

Quadro 9 : Observação das crianças no ponto de venda  

 

Fonte: A autora 

 

 Quando questionados sobre os computadores de destaque na ilha de PCs, 35% das 

pessoas entrevistadas mencionam os computadores mais diferenciados (tamanho, peso e 

acabamento) como geradores de interesse. É interessante destacar que o apelo das cores e das 

telas também gera bastante impacto para este grupo de consumidores. 

Quadro 10 – Crianças sendo abordadas no ponto de venda 

 

Fonte: A autora 
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Conforme mencionado anteriormente, a interatividade, a conectividade e a experiência 

gerando entretenimento são atributos que caracterizam esta geração. O que se observa hoje é 

que nem todas as lojas possuem as máquinas ligadas e conectividade disponível para os 

consumidores acessarem seus dispositivos. 

 

Alguns varejistas já entendem que a experiência é fundamental para a venda de 

produtos de tecnologias, e disponibilizar acesso a internet ao cliente não é apenas custo. 

Existem outros varejistas que limitam acesso à máquina e à internet com o intuito de impedir 

o acesso aos seus funcionários que, nos momentos de ociosidade, usam as máquinas expostas 

no ponto de venda como dispositivos de entretenimento e pesquisas pessoais. 

 

Na distribuição do estudo, de acordo com o quadro 11, as lojas que oferecem uma 

melhor experiência, possibilitando a interatividade e a conectividade com a máquina são as 

lojas especializadas na venda de computadores e dispositivos complementares de informática. 

Estas lojas possuem mais máquinas ligadas e conectadas e consequentemente conseguem 

vender mais valor para o seu cliente. Normalmente as lojas especializadas são aquelas que 

conseguem vender produtos com o maior ticket médio, comparado com as outras redes. São 

redes cujos vendedores são especialistas e a oportunidade de upsell é maior que em lojas cujo 

modelo é de autosserviço (Mass Merchant) 

 

Como também se observa no quadro 11, as lojas de autosserviço cuja categoria de 

informática não é o principal faturamento do estabelecimento, e cujo modelo de geração de 

demanda é normalmente através de anúncios em jornais e tablóides de circulação, possuem o 

índice mais baixo de máquinas ligadas e praticamente nenhuma das lojas visitadas pertencente 

a este segmento possuía internet disponibilizada aos clientes. Normalmente esses 

estabelecimentos buscam a redução de custo através de economia de energia e uma das áreas 

impactadas é a informática. Outro ponto importante é que normalmente nestas lojas de 

supermercados e hipermercados (pertencentes a categoria de Mass Merchant) os vendedores 

não estão presentes nas ilhas de informática, pois não são tão qualificados para munir os 

clientes de informação e preferem permanecer nas ilhas de TVs ou outros eletronônicos cuja 
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associação com o produto é mais fácil. Quase sempre as áreas de exposição de TV tem seus 

aparelhos todos ligados e a premissa de redução de energia não é nem questionada. 

 

A maior base da pesquisa girou em torno das lojas de eletroeletrônicos (CES) cuja 

categoria de informática normalmente é fim e tem uma representatividade significativa no 

faturamento da rede. Conforme o quadro 11, estas lojas apresentam uma melhoria de 

experiência comparada com as lojas de MM, mas ainda assim possuem espaço para expandir 

e favorecer a experiência. 

 

As lojas CES são responsáveis pela venda do maior volume de PCs e tablets no 

mercado e ainda sofrem por uma falta de referência na categorização das máquinas e geração 

de experiência. Tanto a Apple como a Samsung vêm lançando diversos espaços dentro da loja 

para promover a interatividade com seus produtos e contribuir com o aumento do ticket médio 

e padronizar a experiência de marca nestas lojas. São lojas dentro de lojas que possuem 

promotores dedicados, acesso à internet e software de degustação para seus clientes 

conhecerem um pouco mais sobre o universo da marca. 

 

Para o brasileiro em geral e principalmente para este consumidor da Geração Z, marca 

é um fator relevante. Prince e Martin (2012) enfatizam que a geração de hoje formada pela 

geração Z tem uma facilidade e consciência muito maior sobre a marca que as gerações 

passadas. O reconhecimento da marca através da construção de uma identidade é muito mais 

clara a estes adolescentes da geração Z que seus pais e irmãos mais velhos de outras gerações. 

 

 

 

 



86 

 

Quadro 11 – Classificação das Lojas e Disponibilidade de máquinas ligadas e internet :  

 

Fonte: A autora 

 

Na sequência da pesquisa, no quadro 12, buscou-se analisar um pouco mais sobre a 

usabilidade do computador de forma a sugerir que alguns cenários em loja fossem replicados 

baseado no uso. Observa-se que das 305 pessoas entrevistadas, 83% querem jogar em seus 

PCs, seja através de jogos de internet ou redes sociais. O computador também é importante 

para acesso a redes sociais. 77% dos respondentes atribuíram relevância do computador para 

uso em redes sociais. A pesquisa na internet também foi enfatizada por 75% dos 

entrevistados. Preferencialmente as crianças optaram por jogar games, seguido de acessar 

redes sociais e falar com amigos e/ou pesquisar na internet como os principais motivos para a 

compra de um computador. 
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Quadro 12 -  Uso do Computador 

 

Fonte: A autora 

  

Não existe tanta diferença na análise do gênero. O que se observa é que os meninos 

são mais ligados em jogos e querem usar seus computadores para jogar. Outras atividades 

também foram mencionadas como fonte de utilização do computador: ouvir músicas, acessar 

Youtube, baixar clipes e filmes, usar Skype para falar com os amigos distantes, ver desenhos e 

séries e editar fotos e filmes. 

 

Tabela 2  – Motivo de uso do computador por idade 

 

Fonte: A autora 
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 Um aspecto curioso é que as crianças mais novas (9 e 10 anos) ainda enxergam o 

computador como um fonte de entretenimento através dos jogos e uma fonte de pesquisa. O 

aspecto de socialização não é mencionado, já crianças maiores, entre 11 e 12 anos, destacam a 

utilização do computador para acessar redes sociais e conectar amigos. É curioso que a partir 

de 11 anos a criança já começa a se comportar como adulto, principalmente na escolha de 

determinados produtos. (ZHANG e SOOD, 2002)   

 

 Para concluir o estudo e comparar os atributos encontrados na pesquisa, realizou-se 10 

entrevistas em profundidade seguidas de visitas em PDV com jovens na faixa etária de 9-13 

anos (questionário em anexo). Algumas informações relevantes mencionadas na entrevista: 

 Todas as crianças mencionaram sobre a dificuldade de experimentar máquinas que 

estão bloqueadas no ponto de venda e quando não estão,  possuem propagandas em 

sua tela divulgando novos produtos ou configuração do mesmo (Ex. FNAC e FAST 

SHOP); 

 Como na pesquisa em PDV, os atributos mais relevantes na utilização do computador 

estão ligados ao entretenimento como forma de conectar amigos, acessar redes 

sociais, fazer pesquisa e jogar; 

 7/10 crianças, quando questionados do que se lembravam da experiência em loja, 

mencionaram atributos que remetiam a interatividade como TV grande com Play 

Station 3, bancada de celular com o Sony Xperia com o jogo habilitado e software de 

imagens da Apple e da Sony habilitados em máquinas que não estavam travadas; 

 Como as demais crianças observadas no estudo de 104 crianças, estas crianças 

também, ao entrar no PDV,  tentavam acessar as máquinas de qualquer jeito e quando 

encontravam alguma que fornecesse algum meio de interação paravam e acessavam; 

 As 10 crianças. ao reconhecer que uma tela era touch, queriam interagir, buscar 

software ou tentar acessar a internet. A tela grande é um fator de destaque nas lojas 

para este público. 

 

 Alguns comentários feito pelas crianças sobre a interação/experiência no ponto 

de venda: 
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o “olho com a mão”; 

o “não tem como comprar algo, se não tocamos, se não interagimos”; 

o “é como comprar uma roupa na loja que está linda na vitrine, no manequim, 

temos que experimentar e ver como ficou na gente”; 

o “gosto de ver o que tem dentro da máquina”. 

 

Em ambos cenários de pesquisa observa-se que a interação é fator chave na criação de 

experiência para estes jovens. É importante também que esta experiência gere conhecimento, 

gere entretenimento e que, preferencialmente, eles possam compartilhar a experiência com 

alguém que está com eles na loja naquele momento. 

 

 Algumas marcas já entenderam que a experiência para atrair este público precisa ser 

mais dinâmica e interativa e já estão se adaptando no ponto de venda para mudar suas 

abordagens. É importante que, além do fabricante, a responsabilidade seja dividida com o 

varejo que precisará dedicar recursos de infraestrutura para a geração de uma experiência 

mais adequada e divertida. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A teoria apresentada menciona a necessidade de interação e dinamismo para atrair os 

membros desta geração (LONG, 2005; PALFREY; GASSER, 2008; PRENSKY, 2001, 

TAPPSCOTT,2008). Agilidade, possibilidade de interação, compartilhamento e 

experimentação são condições inerentes à qualquer atividade que exerçam, até mesmo durante 

o processo de compra (BARZILAI-NAHON; MASON, 2010; GASTON,2006). Observou-se 

que a diversão e o entretenimento são fundamentais para tornar determinado aspecto ou 

produto relevante (CALVERT, 2008; FERREIRA, 2010; GALUCCI, 2011) Além da 

necessidade de criatividade, esta geração precisa de experiências exclusivas, individuais que 

os permitam participar de determinado evento (PARK; LEE, 2011). 

 

A pesquisa realizada no ponto de venda demonstrou que aspectos como interatividade, 

agilidade e conexão são fundamentais para atrair este consumidor – 76% das crianças 

tentaram interagir com a máquina no ponto de venda.  Entender para quê a criança quer um 

computador pode contribuir com uma melhor associação e demonstração do produto no ponto 

de venda. Na pesquisa, observou-se que 83% das crianças entrevistadas mencionaram a 

utilização de seus computadores para jogos e 77% das crianças também mencionaram utilizar 

o computador para acessar redes sociais. 

 

Atrair uma audiência impaciente e altamente interativa requer a readequação do 

varejista a um formato e estrutura que possa acomodar esse público. Por mais que esse novo 

consumidor utilize ferramentas eletrônicas para encontrar o produto desejado, é ainda no 

ponto de venda que a conversão é realizada. Uma experimentação interativa e apropriada das 

marcas para esse público permitirá ao varejo que incremente a sua receita, conectando novas 

oportunidades de negócios às soluções/produtos expostos em loja.  
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Diferente das gerações anteriores, esta geração não é persuadida pelos métodos 

tradicionais de promoção de vendas como propaganda em TV, rádio, assessoria de imprensa. 

Vide que apenas 24% dos jovens interagiram com algum material promocional 

disponibilizado na loja. Ao invés disto, eles são persuadidos por conselhos e experiências que 

possam compartilhar com os amigos. Experiências que possam vivenciar, sentir, replicar. 

 

A mudança do paradigma, a demonstração real do produto em um espaço adequado e 

que promova um verdadeiro momento de integração pode contribuir com o aumento da 

relevância do varejista na escolha deste consumidor. Os compradores da Geração Z buscam 

interatividade e entretenimento convertidos em uma experiência adequada de marca em um 

ambiente confortável e dinâmico. Vale destacar que as crianças pesquisadas atribuem um 

grande valor à marca – 43% do grupo citou a marca como um dos atributos mais relevantes na 

escolha do consumidor. 

 

As empresas varejistas precisam pensar em técnicas de encantar, atrair e “seduzir” o 

cliente da Geração Z de forma que a experimentação do produto seja o principal motivo de 

conversão da venda (STEPHENS, 2013). Infelizmente, o varejo brasileiro ainda esbarra em 

uma mentalidade focada em redução de custos e baixa qualificação de funcionários, porém, e 

de acordo com a pesquisa apresentada, qualquer incremento na experiência, seja através de 

disponibilização de conteúdo ou até comunicação específica para este público no ponto de 

venda, contribuirá significativamente para alavancar as vendas e fidelizar o canal como 

referência de categoria de informática. 

 

Torna-se necessária uma ruptura com o modelo existente de gestão de lojas para um 

novo patamar de execução, primando pela excelência na demonstração do produto e a 

experiência aplicada do produto em sua realidade.  
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Uma das sugestões é intervir ou alterar o planograma da loja. A organização das ilhas 

de computadores por atributos de funcionalidade, a utilização de softwares que permitam 

interação dos clientes nas telas de computador, acesso a conteúdo e até mesmo a 

especialização do grupo de vendedores atuando em uma abordagem mais consultiva é 

recomendável. 

 

Também recomenda-se entender como outras indústrias estão se adaptando para 

atender este público ou até mesmo disseminar o conceito de experiência. Lojas como Sample 

Lab, Rice to Riches, Emperor Moth, Kirk Originals, Barbie Store, Apple Store, Nike Store, 

Rebok flash têm investido em novos conceitos para atrair o consumidor e promover a marca 

(FIGURA 11).  
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Figura 11 – Lojas conceitos que valorizam a experiência 

Fonte http://chainstoreage.com/article/top-10-most-innovative-companies-retail. Acesso em 

03.mar.2013: 

A Geração Z tem um senso estético apurado e está inserido no contexto de tecnologia, 

por isto um ambiente clean, moderno, com um design diferenciado, motiva a experimentação. 

O espaço entre cada computador, um sortimento mais adequado ao tipo de público, conforto 

visual na hora de experimentar o computador são algumas alterações que podem influenciar 

na percepção deste novo consumidor. 

 

Um processo de gestão de categoria pode contribuir para melhorar a experiência desse 

consumidor nas lojas de supermercados e hipermercados. Principalmente porque uma gestão 

de categoria adequada poderá contribuir para o dimensionamento correto do tráfego, a 

adequação do planograma da loja conforme público esperado, a criação de promoções 

específicas para a realidade da loja e até mesmo uma aumento de receita em virtude da melhor 

experiência e a melhor compatibilidade dos produtos vendidos na loja com o público target 

(HOCH LODISH, 1998). 

 

É necessário que as redes de supermercado redefinam sua abordagem de vendas 

favorecendo a experiência e interação no ponto de venda. Ilhas maiores com menos produtos, 

computadores que destacam a funcionalidade e não a configuração ou ilhas que permitam 

uma interação por característica de produto e até mesmo computadores ligados e destravados 

http://chainstoreage.com/article/top-10-most-innovative-companies-retail
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permitem que o consumidor da Geração Z considere o segmento de supermercados e 

hipermercados uma referência para compra de computador.  

 

O momento da compra para esta geração tem que ser uma forma de relaxamento, 

entretenimento e uma maneira de conhecer e encontrar amigos além de compartilhar 

experiências (TRENDWATCHING, 2011). 

 

Para esta geração, a compra  é uma forma de entretenimento e extensão da marca. 

“A criação de uma experiência única e memorável é obtida através da 

dramatização do encontro do cliente, envolvendo todos os sentidos, 

englobando a marca – em outras palavras, empregando o modelo 

DisneyWorld que é uma combinação entre o tecnológico e o 

imaginário” (MORGAN, 2006, p.307). 

 

Dessa forma,  é  fundamental que um novo patamar de execução que motive 

interatividade, compartilhamento e experiência surja no varejo e comece a ecoar no mercado 

como modelo efetivo de atração a este consumidor exigente, impaciente e dinâmico. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Os resultados obtidos se aplicam unicamente aos indivíduos pesquisados pois a 

representividade amostral e populacional não pôde ser pesquisada em profundidade devido a 

escassez de tempo em função da necessidade de uma abrangência nacional a uma escala de 

trabalho. Por se tratar de uma amostra não probabilística, os resultados não são generalizáveis 

(FREITAS; OLIVEIRA; SACCOL; MOSCAROLA, 2000 p.106). Porém os estudos 

realizados com o grupo permitem concluir um comportamento particular deste e que merece 

ser levado em consideração nas atividades mercadológicas. 
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5. 2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Conforme apresentado no estudo, existe pouca referência bibliográfica na análise do 

comportamento de compra e hábitos de consumo da geração Z. Grande parte da discussão está 

concentrada nas melhorias no campo educacional. Tanto na  Psicologia quanto na Sociologia 

há poucas referências sobre este grupo de pessoas. Como recomendação, seria interessante 

entender melhor as referências mercadológicas desta geração, hábitos de consumo e até 

mesmo entender qual é efetivamente o modelo mais adequado de compra que atenda às 

expectativas desta geração. 

 

 Dentro do campo do varejo, estudos complementares de planograma, gestão de 

categoria, e retailtainment
2
 podem contribuir para avanços na administração do varejo e 

aprimoramento do entendimento deste consumidor. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Retailtainment – Ritzer (2005)  é definido como a articulação dos aspectos que influenciam o ambiente de 

compra ( criação de atividades no ponto de venda para impulsionar a compra ). 
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ANEXO 1 – Roteiro de entrevista no ponto de venda 

 

1. Roteiro de Entrevista no ponto de venda: 

Objetivos a ser endereçados na pesquisa: 

 Entender quais são as principais características da Geração de Nativos Digitais e 

os principais motivadores de compra. 

 

 Entender como as técnicas de merchandising no ponto de venda podem influenciar 

este grupo de consumidores. 

 

 Verificar alguns atributos relevantes do ponto de venda que são percebidos no 

momento da compra. 

Rede: 

Loja:       Horário: 

Geração Z no ponto de venda 

Entrevista e Observação de crianças de 09 a 13 anos. 

 

1) Observação 

a. Verificar qual é a atitude que a criança tem na ilha de PC 

b. Ela interage? Como interage?  

c. Mexe no equipamento? Utiliza algum recurso para mexer no equipamento? 

d. Ela conversa com o vendedor ou promotor? 

e. Qual é a primeira máquina que ela escolhe? 

f. A criança interage com algum material de merchandising (video, display, 

material promocional?) 

 

Relatar a observação/ fotos: 

2) Perguntas: 

a. O que você acha de bonito nos computadores que estão sendo vendidos? 

b. Você já tem um computador? O seu computador fica aonde? O que tem em 

volta dele (escrivaninha? Mesa fica no armário)? 

c. Se você fosse dona daquela lojinha de computador (ilha de PC) o que mudaria? 

d. De todas as máquinas que estão aqui e se você tivesse que dar um presente 

para o seu melhor amigo qual máquina seria e por quê? (observar quais os 

atributos destacados pela criança) 
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e. Se a criança falar de marca como um dos atributos, perguntar: 

i. Se esta marca fosse um animal, qual seria e por quê? 

f. Quando você tem alguma dúvida, o que você faz? Pergunta ao 

vendedor/promotor? Lê o que está escrito? Acessa a internet? 

g. Relatar as outras observações que a criança fez 

 

3) Descrever o ponto de venda: 

a. Materiais de merchandising 

b. Máquinas ligadas 

c. Internet 

d. Ação promocional 

e. Tipo de varejista 

f. Existia vendedor 
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ANEXO 2 :  Roteiro de entrevista de profundidade com crianças da geração Z 

 

2. Roteiro de Entrevista de Profundidade com crianças da geração Z: 

 

Entrevista em Profundidade Geração Z (crianças de 09 a 13 anos) 

Objetivo: Entender a percepção da criança em relação as lojas que vendem produtos de 

informática e também entender qual é a percepção de marca e atributos de configuração que a 

criança tem? 

Nome:     Escola:    Idade:  

 

1) Observação: 

a. Acompanhar a criança no ponto de venda e observar como ela interage na 

ilha de computadores 

b. Entender o que ela acessa nas máquinas e o que chama mais atenção dela 

c. Entender se ela tem outra interação no ponto de venda além de acessar o 

computador (fala com o vendedor, fala com amigos, outros clientes etc) 

 

2) Entrevista em profundidade: 

a. Qual foi a loja visitada: 

b. Quando você estava interagindo na ilha de computadores, qual foi o 

computador que chamou mais a sua atenção e por que? 

c. Quando vc compra um computador, quais os atributos mais importantes? 

Ou o que vc olha no computador? 

d. Você lembra qual era a configuração da máquina? Quais os atributos de 

configuração que são relevantes pra você? 

e. Você gostou da loja? Ela está bonita? Falta alguma coisa? 

f. Você compraria alguma das máquinas que testou? Por que? 

g. O que mudaria na loja e na ilha de computadores? 

h. Feche os olhos e tente se lembrar do que viu na loja e descreva. 

i. O que o computador representa para você? 

j. Antes de escolher a máquina para comprar, o que você faz? 
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