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RESUMO

o prcsente trabalho mostra-sc como scndo urn cstudo da intluencia direta da midia, no
comporlamento de mad a da popular;ao exclusivamente feminina na cidade de Curitiba.
Denlro deste cenario 0 que foi analisado e como eSla atinge diretamente 0 comportamcnlO
de con sumo e a incansavel busca em "esta na mada". 0 estudo teve como base pesquisas
ereluadas por consumidoras femininas gue buscam a moda e uma imagem subjctiva
diante de grupos parliculares em que convivc. Postcrionnente scrao apresentadas analiscs
rcferentes it resultados Oblidosjulltamentc da imagcm que foi percebida. Passando a haver
que al6m da midia a mocta cria urn arnbiente ficcional, de prograrnas e publicidade, que
permite eriar um mundo corrcspondcnte a sonhos e realidades it maneira de vcstir uma
sociedadc. A midia exp6e dcsde os desejos ale as neccssidades que ela desperta no
sujeito-usuario, por meio de campanhas de divulgacr:aeque cstao sempre visiveis a nosses
o[hos.

Palavras - chave: marketing, moda, mfdia, comportamento do consumidor.



I.INTRODU(:AO

1.1 APRESENTA(:AO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUrSA

A moda tem se desenvolvido, com 0 passar do tempo, a partir de uma associa~ao

forte entre a fCl11inilidadee a necessidade da mulher de compreender 0 usa cia roupa, pois

a l11ulher,constantcmente, busca estar na moda, principalmcnte em seu meio social. A

1110(1<1,cnracrerizada pelas vestimentas dos individuos, e Illuita polemica, desde 0 inicio de

nossa cxistencia no mundo (MlRANDA el al.,2003). 0 vestwirio destacou sua presemy3

na socicdade modern a a partir da Revolw;:ao Industrial, passando pela industrializw:;ao,

pela produtividade, pelas propagandas e influenciou sohrernaneira a sociedade de

consumo (CORREA, 2000).

o processo cia mulher em busea da foupa cerIa e de sua adequavao it mod a por

meio de callais da midia e a razao deste trabalho, que busca ° entendimcnto do len6meno

de consumo c da sua importancia para a rnulher contemponinea, como forma de

cxprcssao, identidade, comportamcnto, c, principalmente, da interayuo social com a melo

onde vivc.

Quando se pensa em moda ou estar na moda, a mulher tcnde a associar

referencias cujas caracteristicas coincidem com gosLoSe aliludes de personal idades do

mundo artistico ou veiculadas pcla midia brasileira (CORREA, 2000).



A moda e adaplada pela sociedadc, que busca a diferenciayao e a mudanya. Desta

forma, 0 individuo tende a imitay30 e a necessidade de imitar outro individuo

(BARBOSA, 2005).

Portanto, esse trabalho de conclusao de curso da enfase ao comportamento

leminino, ja que as mulheres sao mais suscetiveis aos apelos da moda, pois esta leva 0

indivfduo a compOltamentos de descjos e necessidades relevantes, na fonna de se

comunicar atravcs de tiguras contempladas pela midia brasileira. (OENNTNG, 2003).

o estudo do comportamento de consumo da moda busca observar 0

compOitamcnto leminino, diante da evoluyao dos conceitos de moda e tendencias

percebidas no cotidiano das mulheres, com aspectos mostrados pela midia e a sua

intertercncia no comportamento dos individuos, que, apos visualizarcm uma determinada

publicidade de moda, ou artistas de novelas, desejam se comportar como tal au seguir

uma tendencia, relletindo a mesma atitude apresentada pelos modelos. (OENNING,

2003)

Segundo Calabrese, (aplid Carli, 2002, p. 70),

Um aspecto fundamental da excentricidade e a sua dominantc mod a scnsaciona1.
A cxcentricidade e exibida como um valor no mundo das cenas, da aparcncia,
Iclcvisao, cinema, shows de moda ..., au seja, ela roge do centro e busca a
diversidade de lodo lado ao eslar fla moda.

A sensac;:ao de ser modema e entregar-se de corpo e alma aos ditames da moda e

uma mania c uma interayao que a mulher tern com a sociedadc, avaliada por algum grupo

de reierencia (OENNING, 2003).
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Assim, 0 marketing e 0 estopim para avaliar suas inlerferencias com 0

cornportamento feminino. A busca con stante por estar na mada desenvolve significados,

.iiI que as pcssoas consomem produtos visando expressar uma ideia, como se as roupas

agissern como meios de comUniC3y3.0 com os Qutros. (OENNING, 2003).

Segundo Solomon (2002), as cscolhas sao dirigidas pelas imagens que nos sao

apresentadas l1a midia, principaimenlc de massa, e que tern uma alrayaO maior,

principalmcnte quando el1vo1ve, 0 desejo de viver no mundo de fantasias.

Dessa forma, 0 lem3 de a investiga930 desse trabalho e a midia em relay8.o it

mod a, veriJicando suas influencias l1a vida da mulher curitibana, partindo do pressuposto

de que a mada, enquanto produto de estrategias de marketing e de mfdia, expressa ideais e

desejos das usuarias em si mesmas, senda assim, "[ ..J 0 vestuario e comunicar;ao"

(MIRANDA el ai, 2003).

A escolha do tema deve-se a constatavaa de que a midia e urn dos principais

elementos disseminadares das tendencias da mada, atem de manter sua consumidora

antenada com 0 que ha de mais modemo em se falanda de moda e tendencia (OENNING,

2003). Interessar-se pela mada e tambcm se inleressar par toda fonna de comunicar;ao e

intcral;:ao com a sociedade.

Para tanto, pretende-se realizar uma pesquisa com mulheres rcsidentes na cidade

de Curitiba, classes B e C (con forme criterio Brasil), buscando descobrir como a midia e

seus demais elementos agem como intluenciadores e de que lonna as mulheres

curitibanas dec idem a sua ionna de vestir e de estar na moda.



II

Assim, csle trabalho de conclusao de curso busca responder 0 seguinte problema

de pesquisa: De que maneira a midia influencia oa tomada de decisao de compra de

vestmirio das mulheres de Curitiba'!

1.2 OBJETIVOS DA PESQUlSA

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar de que forma a midia intluencia na tamada de decisao de compra de

vcstuarios relacionados it morla, entre as mulhcres moradoras da cidade de Curitiba.

1.2.2 Objetivos Especfficos

- Idenlificar 0 perfil psicogralico das mulhcrcs, moradoras da cidade de Curitiba;

-Identificar como as rnulheres de classe social Bee, buscam referencias para eslarem na

marla;

- Identificar quais as meios da mfdia, que iniluenciam no con sumo de vestuario e no

desejo de estar na morla da mulher curitibana.

- Idenlificar quais os criterios por elas utilizados para esta compra.
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- Identificar 0 grau de satisfayao da compra de vestuarios em rela<;ao a mada, quando esta

rai adquirida por influencia de propaganda e publicidade exibidas.

J.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Estc trabalho e constituido por capftulos que scrvirao de base para que 0 leitor

passa se orientar e compreender melhor a contextuaiizayao utilizada.

Sao basicamente 5 grandes capftulos: 0 primciro, a lntroduyao, no qual sao,

aprescnlados 0 tema do trabalho e 0 problema de pesquisa. 0 segundo capitulo da

Fundamentayao Te6rica, trazendo as fantes e autores que irao embasar 0 lema/problema

estudado. Nessa fase do trabalho seraa citados autares como: Kotler, Cobra, Solomon,

Las Casas entre Qurros, de comunic3yao que scrao fundamentais para compreender

conccitos como marketing, comportamento do consumidor, midia, moda entre outros

enfoques que sao de grande relevancia neste estudo.

No lerceiro capitulo do trabalho, serao apresenlados os procedimentos

metodol6gicos lItilizados para compreender 0 comportamento de compra das

conslimidoras e Comecer aos leitores, dados primarios para estudos nesse ramo, para que

estudiosos futuramente possam uSlifruir das informayocs contidas nesse trabalho. 0

capitulo destaca as especificayoes do problema, 0 delineamento da pesquisa, a popula~ao

e a amostra, os procedimentos de coleta e, tratamento dos dados e as limjta~oes da

pesquisa.
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o quarto capitulo abrangcni a apresenlac.:ao c amilisc dos resultados da pesquisa.

de onde scdlo tiradas as conclusocs para se dar as dcvidas recomenda~oes necessanas it

complementa~ao do estudo desse trabalho, que estao aprcsenladas no capitulo 5.

2 FUNDAMENTA<;:AO TEORICA

2.1 MARKETING

"'Marketing e urn processo social e gerencial pela qual individuos e grupos obtem

o que necessilam e desejam alraves da criac;ao, aferta e (roea de produlos de valor com as

OUlros". (KOTLER, 1998, p. 27)

o conceito de marketing assume que a chave para se atingir as metas

organizacionais consiste em ser mais cficaz do que os concorrcntes para integrar as

atividadcs de marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e os desejos dos mercados-

alvo (Id. ih,), mas nao basta criar atividades au coisas diferentes; e necessaria saber a

publico que sera atingido. Isto envolve a area de moda (que esta em constante evoluc;ao) e

a vestuario que e procurado para uma seguranc;a pessoal. (ANDREJS E BALSEMAO,

2005).

Para Spor (apl/d, ANDREIS E BALSEMAO, 2005), 0 marketing atua

constantemente na moda, pais, a moda faz parte da necessidade inerenle, da diferenciac;aa

e, ao mesmo tempo, se iguala a urn grupo di ferente.
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Jfl Kitterick, (apud KOTLER, 1998), destaca que 0 marketing e uma l1Iasafia que

desatia conceitos como: necessidadcs, desejos, demandas, produtos e mcrcados, sendo

que estes conceitos larnaram-se s61idos a partir dos anos 50.

Na visao de Las Casas (200 I), foi a partir de 1950 que as emprcsarios passaram a

perceber que as vendas a qualqucr custo nao cram uma forma de comercializa~ao muito

con"eta. As vendas naa cram lao conslanles, pais 0 !TIaisimportantc cram a conquista e a

manutenyao de ncg6cios a lango prazo, mantendo relat;6es pcnnanentes com a clientela.

Por isso, paSSOll a cxislir uma valorizac;ao maior do consumidor. 0 mesma passoll a

dominar 0 cenario da comercializac;ao como um dos caminhos para a obten<rao de

mclhores resultados.

No Brasil. por '-olla de 19S-L 0 marketing roi traduzido por mercadologia.
CJuandosurgiram os primciros mO\'imcntos para implanla!y:'io de curso especifico
em cslabelccimcnlO de ensino superior Desde ent:'io lelll sido adolada lal
cxprcss:'io. (RICHERS. 1981. [l.IS)

Levitt (aplld KOTLER, 1998, p_ 37) deslaca 0 conceito de que " ... 0 marketing

focaliza as necessidades do comprador, com a ideia de satisfazer as necessidades do

consumidor par meio do produto entre um conjunto de valores associados corn a criayao,

entrcga c, finalmcnLe, seu consumo".

No decorrer dos anos, em 1960, a AMA - Americam Marketing Association -,

deJiniu-se marketing como 0 "desempenho das atividades comerciais que dirigem 0 nuxo
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de bens e serviyos do produtor aD consumidor de usuarios". (apud LAS CASAS, 2001, p.

19)

Haas (apud, COBRA 1997) contradiz essa ideia e coloca que 0 marketing e 0

processo de descoberta e interpreta<;3o das necessidades e desejos do consumidor para as

especifica<;oes de produto e serviyo.

2.1.1 Mix de Marketing

o mix de marketing, tambem chama do de compos to de marketing, marketing mix

OU, ainda, composto mercadol6gico, que consiste nos 4 P's: prc'Yo, praya, produto e

promos:ao; classiiicayao esta popularizada por McCarty, na decada de 60, em que

representam a visao dos vendedores em rela<;ao as ferrarnentas de marketing disponiveis

para inlluenciar os compradores. Assim, cada i"erramenta de marketing e planejada para

entrcgar urn beneficio ao consumidor (apud KOTLER, 1998).

2.1.2 Produto

A ferramenla mais basica do composto de marketing e 0 produto, sendo a ofcrta

tangivel da empres a para 0 mercado. E algo que e oferecido ao mercado para satisfazer a

urn desejo ou necessidade dos consumidores-alvo (KOTLER, 1998).
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Alguns aspectos da estrategia de produto que podem atetar 0 comportamcnto de

compra do consumidor sao a novidades do produto, sua complex ida de e sua qualidade

pcrcebida. Um produto relativamente novo e complexo requer uma tomada de decisao

extcnsiva para com 0 consumidor (CHURCHILL c PETER, 2000).

Desta forma, a ativ3r;ao e tambem chamada de composto promocional, que

juntamente com 0 composto de produtos, fica sendo urn conjunto de medidas destin ado a

fazer com que 0 produto atinja mercados predefinidos, e que seja adquirido pelos

compradores atraves de politicas e eanais de venda dos produtos. (COBRA, 1997).

Urn produto de alta qualidade tende a ser associado com alto valor e pode

influenciar na compra. As aparencias fisicas do produto, atem da ernbalagern e do r6tulo,

tarnbcrn intluenciam 0 processo de compra do consumidor. (ld. ib.,2000).

Quando a mulher compra uma roupa, por exemplo, estara comprando uma serie

de beneficios intangfveis como conforto, beleza, status entre outros. (LAS CASAS,

2001) .

.Tn. Dubois (1999) associa as ferrarnenlas de Marketing com a classe social do

consumidor; 0 produlo depende rnuito do nfvel de posicionamento de urn produto ou

marca, e nao propria mente do produto em si.

Mathews e Slocum ( apud DUBOIS, 1999) observam que a valoriza<;ao social se

diferencia no comportamenlO, principalmente no campo do vestwlrio. Segundo 0 autor, as

classes superiores atribuem muita irnport5.ncia a moda; ja as camadas rnais modestas, ao

conforto que a roupa proporciona.
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Assirn, no cicio de vida dos produtos, e em seus aspectos, principaimente os de

mada, lorna-se vczes necessaria que 0 fabricante disponha de certas variedades de

produtos perante a escolha do consumidor e de sua classe social, como uma blusa, por

exemplo. (CHRISTENSEN e ROCHA, 1999).

Neste sentido, as produtos que proporcionam utilidadc de tempo, de forma, de

lugar e de posse, somente scraa vendaveis se possufrcm beneficios suficientes para

motiva-los a compra. (LAS CASAS, op. cit).

2.1.3 Preyo

o prcifo e uma das ferramentas mais criticas, pois constitui-se na quanti dade de

dinheiro que as consumidores pagam pelo produto, sendo 0 unico clemento que produz

receita e alguns elementos que geram custos (KOTLER, 1998).

Na visao de Kotler (1998),0 preyo e tambem urn dos elementos mais nexfvcis do

composto de marketing, porque po de ser rapidamente modificado, podcndo scr negociado

entre comprador e vendedor, 0 que nao ocorrc com as caractcrfsticas de um produto ou

CQm os canais de distribuiyao.

o preyo tambem entra na estimativa de valor dos consumidores. Apos a eompra.

Ele refere-se it quantidade de dinheiro ou outros recursos que os profissionais de

marketing pedem por aquilo que of cree em; os mesmos devem ten tar descobrir 0 que os
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clientes esperam pagar por um produto, au quando estes eslffo avaliando altemativas para

chegar a uma decisao. (CHURCHILL e PETER, 2000).

A adaptaC;30 e tanto urn processo de adequa<;3o das linhas de produtos quanta dos

prcC;os e serviyos da empresa as nccessidades de con sumo identificadas. Ela e feita

mediante a ami.lise, ocorrenda atraves do posicionamento do produto. (COBRA, 1997).

Graham (apud DUBOIS, 1999) que as atitudcs e comportamentos face aDs prc90s

sao difcrenciados, e ligados ao nivel de cada classe social. as consumidores de classes

inferiores sao menos informados quanta aDs prc90s e mais propensos a cornprar produlOS

em promoyao.lnversamente, as membros das classes abastadas utilizam menos 0 preC;o

como fatar de qualidade para os produtos que compram.

Colemam (apud DUBOIS. 1999) eSlima que os membros de uma classe social

nao sao forpmente homogeneos, por causa das suas atitudes face aos pre90s.

Para os consumidores que tomam decisoes rotineiras ou limitadas, 0 pre90 e urn

dos atributos do produto que entram na avalia9ao do consumidor final. (CHURCr-m~L e

PETER, 2000).

Jii. em uma escolha mais extensa do consumidor e mais provavel que 0 mesmo

considere 0 pre90 como apenas urn dos muitos atributos relevantes. Para produtos de

luxo, urn pre90 mais alto pode nao impedir a compra, mostrando ao consumidor que e urn

produto de alta qualidade e que proporcione status maior ao usuario. (ld., ib, 2000).
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Kotler (1998) con firma, ainda, que a estimativa do valor agregado ou

concorrcncia entre os segmenlos prcyo-qualidade, apresenta estrategias possfveis

coexistindo no mesmo mercado.

Uma empresa oferece um produto de alta qualidade a urn prcc;o alto; Dutra oferece

um produto de qualidade media; a prc<;o media; e ainda outfa oferece urn produto de

baixa qualidade a baixo prec;o, coexistindo, assim, no mercado tres grupos de

compradores, procurando qualidade, e as que procuram prcc;o que equilibram as duas

coisas. (KOTLER, 1998).

HiI, tambern, estrategias de posicion amen to, representando 0 produto, que tern a

mesma qualidade, mas pelo mellor prc<;o Oll corn lima economia ainda maior, obtendo a

alta fixac;ao de prcc;o alto para 0 produto em reJayao a sua qualidade (Jd.ib.,).

Os pre<;os sao muilo importanles para os profissionais de marketing, pois, alem de

representaro retorno dos investimentos feitos no negocio. constituem-se em indispensavel

ferramenta mercadologica. Os objetivos dos pre<;os que sao colocados nas mercadorias

devcrao estar coadunados com os objetivos da empresa, criando uma reia<yao de harn10nia

entre cmprcsa e consumidor. (LAS CASAS, 200 i).

Las Casas (2001), classifica esta reia<;ao de objetivos para a detern1ina<;ao de

pre<;os como: retorno ao investimento, [atia de mercado, crescimento, interesse pelo

produto, valor ao prod uta, trafego entre oulros.
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Jil Christensen e Rocha (1999) rclatam que 0 prc<;o e urn atributo para avaliar a

qualidade do produto; 0 preyo e usado com mais freqUencia para inferir qualidade a marca

do produto, quando este e desconhecido, busca-se menas informayoes sabre os prc90s.

2.1.4 Pra,a

Outra ferramenta-chave do composto de marketing inclui as varias atividades

assumidas pela empresa para tornar 0 produto acessivel e disponivel aos consumidores

alvo. (KOTLER, 1998).

as canais de distribuiyao referem-se aos produtos e serviyos que sao entregues

aos mercados para se lomarem disponiveis para tracas. (CHURCHILL e PETER, 2000).

Urn produlo ampiamenle disponivel au raeil de comprar resultani na aquisiyao

por mais consurnidores. A disponibilidade e espeeialmente importante para a tomada de

decisoes rotineiras ou limitada. (ld.., ih.).

Desta fOlma os eanais de venda, ajudam a identificar as foryas vigentes no

mercado, como a polftica, socicdadc, concorreneia e demais interar;oes. Isto e feito com 0

objetivo de idenliticar: 0 que, como, onde, quando, por que e quem compra, estimando a

demanda de mercado e 0 potencial de consumo que ali ira existir. (COBRA, t 997).

Os tipos de eanais pelos qual urn produto e oferecido tambem influenciam a

percepS:3o dos consumidores sobre a imagem do produto (ld.,iTb., 2000).



21

Rich compiementa a ideia anterior, que existe uma ligayao pertencentc a lima

classe social e 0 tipo de ponto de venda freqUentado. 0 referido autor constata que a

freqUencia de cornpra varia confonne subimos 11a escala social, e que as fontes de

informayao utilizadas (publicidade, ponto de venda, folhetos; etc) ainda sao muito

diferenciadas entre as classes sociais (apud DUI30IS, 1999).

Christensen e Rocha (1999) classificam os canais de distribuiyao como:

1. Distribuh;:iio Db-eta: os fabricantes utilizam-na, procurando alcanyar 0 cliente

final scm intermediarios, ou criando sells proprios intermediarios. Las Casas (200 I)

complementa, que este canal oferece it empresa a vantagens de maior controle das fun<;oes

de marketing, uma vez que as fun((oes mercadologicas sao assumidas por aquela empresa.

2. Distribuir;iio Exclusiva: ocorre quando a empresa utiliza urn ou poucos

intermediarios; muitas vezes, a propria empresa monta uma rede de distribui((ao

exclusiva, com 0 proposito de garantir uma imagem de requinte ou de status perante 0

cliente. Neste caso, 0 produtor transfere ao intermediario grande parte das fUI1((oes

mercadologicas (Op., cit, 2001).

3. Distribuir;iio Seletiva Oll Lifnitada: a distribui~ao seletiva permite a empresa

atingir um numero razoavel de canais, sem "popularizar" seu produto. As empresas que

vedem grifJes como e 0 caso de lojas Dior, Louis Vuitton, Gucci entre outras, costumam

utilizar esta distribuic;ao, para suas colec;oes de pret-iI-porter ou para transmitir uma

imagem de seletividade e sofisticaC;ao.
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4. Dislribui(:Qo Intensiva; que e particulannente adequada a produtos de

con sumo, de campra freqUentementc, com alta rotatividade, prevos medics ou baixos.

Este e 0 canal mais Iongo para a distribuic;ao de produtos de consumo. (LAS CASAS,

2001).

2.1.5 Promo,ao (comunica,iio de marketing)

A promoyao inclui tadas as atividades desempenhadas pela empresa para

cOT11unicar e promover sellS produtos ao mercado-alva, tendo, como ferramentas de

comUniC3yaO com 0 consurnidor, programas de promo'(ao e comunicayao, que consistem

de propaganda, promos:ao de vendas, relayoes publicas, publicidade, merchandising, fOfya

de vendas, marketing direto e on-line. (KOTLER, 1998).

Churchill e Peter (2000) cornplernentam que QlIvil' Oll vel' tais mensagens antes de

uma campra, pode refof(;ar a decisao de compra.

A classe social, sem duvida, inl1uencia a recepyao das mensagens publicitarias

pelos individuos. as consumidorcs provenientes das classes menos favorecidas sao mais

receplivos a publicidade visual, que indicam para eles soluyoes mais pnHicas it vida,

enquanto as classes superiores se identificam com as representayoes simb61icas,

(DUBOfS, 1999).
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Dubois (\999) afinna que as classes sociais medias e superiores ieem mais

revistas e assistem menos televisao e, quando a veem, exp6em-se mais facilmente as

informayao nelas aprescllladas.

Entre todos as vciculos de marketing tradicionais, a comunicayao on-line vern

ganhando posi<;ao a frente dos demais, pois, por meio dela, os consumidores ficam

altamente envolvidos com a compra e podem procurar infonna<;oes capazes de influencia-

los el11 varios eSlagios do processo de tomada de decisao. (CHURCHILL e PETER,

2000).

Infonna<;oes sabre novos produlos podem estimular urn desejo por esses

produtos, enquanto infonna<;6es contextuais podern inf'luenciar a avaliayuo e a 5e\c<;ao,ao

passo que a interayao positiva com a organiza<;ao desenvoive satisfa~ao e lealdade. (Jd,.

ih.,2000).

Para Las Casas (2001) as 4 variaveis mencionadas sao necessarias para qualquer

comercializayao, formando 0 chamado compos to de marketing ou mix de marketing.

Sob a perspectiva do consumidor, 0 mix de marketing se chama oferta. Ao

combinar os elementos do composto de marketing, 0 gerente de marketing considera 0

efeito que cada elemento exerce sobre os demais, instaurando 0 dialogo entre a produyao

eo uso. (SANDHUSEM, 1998).

Satisfazer as necessidades deles e fundamental, pois, a venda de uma organizac;ao

tern sua origem atraves de duas fontes: ""os novas ciienles e as clientes mantidos".

(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.ll 0).
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I-hi tarnbem a existencia dos 5 C's, na qual se refere a uma ligat;:ao dos

h.mciomirios de dentro da empresa e sua correlac;:ao com as vendas, facilitando assim, 0

faLuramento, fazendo com que a empresa crcnIYa, estimulando os vendedores a ganhar

mais dinhciro com as produLos que vendem. (CANDELORO, 2005).

Candeloro (2005) acrescenta, com as definir;oes dos 5 e's, os clientes (quem sao

c suas necessidades); a companhia (quais as hahilidades e cornpetencias que devem tel'

para satisfazer Laisnecessidades); a concorn!ncia (a competitividade no atcndimento para

S3Iisra.;:aodas nccessidades); colaboradores ( 0 perfil da equipe da empresa); e por fim 0

contexto ( fatores extcI110S que ajudam au atrapalham no crescimenLO da organizatyao).

Assim, 0 objetivo do marketing e criar interdimbios iucrativos, e as atividades de

marketing inOuenciam 0 processo de compra do consumidor. Cada elemento do composto

de marketing tern potencial para afelar 0 processo de compra do consumidor ern varios

cSlagios (CHURCHILL e PETER 2000).

Las Casas (200 I) enfatiza que 0 composto de marketing da enrase as ailerac;:6es

ambientais. Assim, devido it maior concorrencia e exigencias dos consumidores, a

pesquisa de mercado, par exemplo, pode ser uma ferramenLa utilizada corn maior

fi'eqnencia para atender as necessidades das empresas e satisfazer os consumidores.

Christensen c Rocha (1999), complementam que 0 mix de marketing tambem e

essencial para a organizajfao empresarial, proporcionando sucesso e bem-eslar para a

mesma.
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Para maior compreensao do estudo do comporLamenLo do consumidor filz-se

necessario 0 entendimenlo mais aprofundado do comporLamenlo de consumo, para tal, no

topico seguinle este assunlo sera mais ampiamenle explorado.

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

o conjuJ110 de Hllores referentes ao comportamento do consumidor e analisado

pela psicologia e ouLras ciencias do comporLamenlo (ENGEL eJaI, 2000) [... ] resultando

tambem de uma serie de modelos eSLrulUrados com a finalidade de explicar 0 seu

comportamento (GADE, 1980). Giglio (2003) segue esta corrente de model as e apoia-se

na Sociologia, na qual concebe 0 ser humane como ser social. Esta ciencia apresenta urn

conjunlO de leis e concciLos explicativos do funcionamento da vida social e dos grupos

sociais.

A partir da Segunda Guerra Mundial, dentre os anos 60, foi aberto urn campo de

pesquisas feiLo pel os profissionais de marketing para estudos dos estados

cornportamentais do ser humane (ENGEL el aI, 2000); no qual deu -se embasamento

para it influencia do fator economico sobre a necessidade de compra e de desejo do

consumidor, concedido com a p6s-modemidade, tempos tumultuados que eslavam

ocorrendo ao meslllo tempo. (CARLI, 2002).
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A moda, em sua essencia, esta ligada a urn comportamento lipicamente sazanal,

na qual as esta'Yoes do ano seriam 0 fio condutar na trajet6ria da chamada tendencia da

lI10da (BARROS, 2005).

Barros (2005) complementa, nesse contexto, que as fabricas tcxteis e as

estraH~gias de marketing procuram balizar 0 comportamento dos consumidores ao

exibirem urn alto grau de volatilidade nas PC'Y3S de vestuario.

Baudrillard, Morin e Lipowetsky (apud CARLI, 2002), afirmarn que as

intelectuais teorizaram sabre 0 consumo e colocaram tres formas de conceito: 0 primeiro

leee criticas a alicnayao do homem em rclayllo ao fruto do seu trabalho e a alienac;ao do

objeto em relayao a sua necessidade, resultando num sujeito consumidor espetacularizado,

sendo proprietario do consumo de varias quinquilharias que 0 fazem superficialmente

feliz, reconhecido e informado. No segundo conceito, 0 homem enxerga no consumo a

possibilidade de juntar, de fonna compensatoria, 0 mundo real e 0 imaginario.

la 0 lerceiro e ultimo conceito e a integrayao e reconciliayao do homem com seu

meio material, desmistificando a relayao do objeto com 0 status ou como allestesico de

seu proprio vazio, ressahando seu valor de uso, 0 culto ao corpo e 0 seu prazer individual.

a fen6meno social afeta muitas pessoas simultaneamente; principaimente no

comport amen to individual, desta forma os motivos de compra levam 0 individuo a

comprar pelo fata de estar na moda e manter urn padrao igual ao seu grupo de referencia

au ate mesmo imposto pela sociedade. (SOLOMON, 2002).
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Solomon (2002) complementa que muitos fatores psico16gicos explicam por que

as pessoas sao mOlivadas a estarem na mada. Entre eies, destacam-se: a unilDnnidade, a

busca de variedade, a criatividade pessoaJ e, principalmente, a alra~ao sexual. Por

exemp!o, muitos consumidores parecem tel' uma necessidade do que e unico, querendo

dcmonstrar difercnciayao dos dcmais na sociedade.

Thompson (apud MIRANDA el a/., 2002) refere-se ao usa proeminente da mada,

que consiste em desenvolver senSQ de identidade pessoal. Os consumidores usam a mada

para representar lipos sociais especificos, fonnando sensa de filiar;uo ou dissociar;ao com

a construyao de identidade social.

"0 conhecimento do comportamento do consumidor lorna-se uma grande

vantagem competitiva no mercado, mas, ao mesmo tempo, torna-se uma tarefa ardua",

como destaca Kotler. (aplld MAlA el al., 2003).

Ja Schiffman e Kanuk (2000) descrevem que 0 compOitamento do consumidor e

o estudo de como os indivfduos lomam decisoes de gastar seus recursos disponfveis

(tempo ou dinheiro) em ilens relacionados ao con sumo, englobando todos os

comportamentos que os consumidores demonstram na procura, na compra, no usa, na

avaliayao e no descarte de produtos e serviyos que esperam que satisfayam suas

necessidades.

Neste sentido, Eco (apud QUlRlNO el al., 2004), ressalta que, nos EUA na

dec ada de 30, deu-se urn novo sentido de translormayao ao consumo, principal mente na

area do vestuario, pois as atividades de mercado ficaram enriquecidas; tambem se deu
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importancia a ecanomia, sendo 0 fruta da continuidade do sistema capitalista de

produ~ao.

Gade (1998) em uma postura hedonista, que considera 0 prazcr como a finalidade

de vida, observa que 0 homem procura maximizar seu prazer e minimizar seu sofrimento,

buscando consumir bens e serviyos que Ihe proporcionam maior utilidade na busca do

prazer, maximizando sua satisfayao. Assim, a autora utiliza a psicologia para cntender 0

comportamento do consumidor como resultante de varias foryas. Da mesma forma, Kotler

(1998) explica que os consumidores padem declarar suas necessidades e descjos, mas

padcm responder de forma diferenciada, dependendo das influencias de ultima hora.

Na visao de Karsaklian (2000), 0 consumidor tcm motiva~oes para buscar

determinadas ambi~5es ao decorrer de suas experiencias de vida, conquistando

determinados esfor~os para a realiza~ao pessoal, enriquecendo sua personalidade ao longo

de sua vida.

Para 0 entendimento do comportamento do consumidor, deu·se adquirir

percep~5es sobre por que os individuos agern de determinados modes ern rela~ao ao

consumo, levando as deterrninadas influencias internas e extemas, que ocorrem no

cotidiano e que 0 impele a agir de detenninadas forums em certos perfodos de tempos.

(SCHIFFMAN e KANUK., 2000).

o consumidor traz dentro de si mesrno elementos que inleragcm com est'mulos

eXleriores (produto, propagandas, marcas etc), fazendo com que nao tenha urn

compOltamento previsfvel. (KARSAKLlAN, 2000).
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o estudo do consumidor, do ponto de vista do entendimento do comportamento

de consumo e dos significados par tras desse comportamento, e chamado de

interpretativismo ou p6s-modemismo, incluindo-se aspectos subjetivos do

comportamenlo do consumidor, como as efeitos do estado de espirito, as emo~5es e as

tipos de situalYoes de comportamento e ate mesmo dos prazeres sensoriais que certes

produtos e servi,os oferecem. (SCHIFFMAN e KANUK., 2000).

Au'elada a sociedade industrial, surge uma gama de complexidades relativas ao

consumo dos produtas. Assim, a sociedade humana raz naseer, crescer, desenvolver-se e

modilica sistemas de vida que van se tamanda cada vez mais complexos com 0 passar do

tempo. (CARLI, 2002).

o conteudo de fatores que se referem ao comportamento do consumidor sao

atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e servi.;os,

incluindo os processos decisorios que antecedem e sucedem as ayoes. (ENGEL et 01.,

2000).

Do ponto de vista de Baudrillard, citado por Carli (2002), 0 consumo e

caracterizado pela relayao de compra e venda de objetos de toda ordem entre a sociedade

produtora de bens e a sociedade compradora desses mesmos bens e serviyos.

Baudrillard continua sustentando essa ideia, quando afirma que a sociedade de

consumo e criticada pela descaracterizayao da relayao entre 0 objeto consumido e sua

utilidade. 0 foco da compra deslaca-se: nao e mais 0 utilitarismo, nao e mais a
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necessidade, nao e mais 0 objeto em si que detclminam a compra, mas seu estilo c suas

novas e incessantes diferen93s, agregadas a seu signa social.

Em oulras palavras, uma sociedade de con sumo c aqueJa em que as transa~6es no

mercado sao dctcrminadas pela necessidade e desejos dos consumidorcs mais do que

pelos interesses do produtor (MANZO, 1996).

Determinados autores a seguir aponlam dais tipos principais de abordagens

QU31llO ao comport3mcnta do consumidor:

- Abordagem Dislribuliva: da maior enrase ao ato da compra e estuda os

consumidorcs quantitativ3mcnte, dividindo-os Iluqueles que consumiram e naqueles que

nao 0 fizeram, a qual pertence uma complexa rede de fatores que Jevam ao consuma,

como variaveis demograficas. sociais. enu-e outras. (GADE, 1980).

Giglio (2003) complementa a abordagem anterior, afirmando que, no con sumo

de artigos de mod a, a dccisao de compra e de uso Ilao e individual, mas e envolvida com

mais pessoas, pois 0 seu comportamento e resultado da a950 sobre si mesmo e, ao mesmo

tempo, pode ser aherado.

- Abordagel1l Al/oliJica: da enrase a forma pela qual a decisao e tomada em

temlOS de um processo que obedece a uma seqUencia que leva, en tao, a situa9ao de uma

compra real. (GADE, 1980). Ja Engel e/ al.(2000) complementam, que 0 comprador e

motivado por l11uitos fatores existentes, havendo um compromisso de estar em fonna

fisica, par exemplo, ou ale mesmo possuir 0 ultimo modele de roupa que a moda atual

aprcsenta.
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Na visao de Thompson (apud MIRANDA e( al. 2003), as consumidores

costumam usaf a marla para representar tipos sociais especificos e fonnam sensa de

filia~ao au dissociayao com a construyao de identidade social por eles idealizada.

Lipovestsky, citado por Carli (2002), completa que os integrantes da ala economica que

encaram 0 consumo como uma escolha individual racional recebe urn esfofyo extra da

nova tcoria da mada, que reveste 0 con sumo das raz6es positivas como conforta, bern

estar, prazer individual e culto ao corpo, desvinculando-o das diferenyas de classc.

Para ianyar no mercado produtos que atinjam as objetivos do conceito de

marketing au mesmo manter um nlvel satisfatorio de atendimento, toma-se necessario

entender a razao e a forma pelas quais os consumidores realizam suas compras (LAS

CASAS, 2001). Desta forma, 0 gerente de marketing ajuda a entender as necessidades do

mercado e a desenvolver compostos de marketing para satisfar;ao de suas necessidades

(SANDHU SEN, 1998).

Kotler (1998) aponta que 0 ponto de partida para 0 entendimento do

comportamento do comprador eo modele de estimulo - res posta, suas caracterislicas e 0

processo de decisao, as quais levam a certas decisoes de compra, como e destacado no

Quadro I:
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QUADRO I - PROCESSO DE DEC1SAO DE COMPRA

FONTE, KOTLER, 1998, p. 162.

A decisao do consumidor pelo estado real Oll ideal vern da somata ria do processo

de tom ada de decisoes, considerando a quantidade de esfon;:o exigi do, toda vez que

aquela for tamada, para salisfayao do individuo ou para eriar novas necessidades

(SOLOMON,2002).

Solomon (2002) finaliza afil1l1ando que urn modo util de caracterizar 0 processo

de tom ada de decis5es e considerar a quanti dade de esforyo exigido tada vez que uma

decisao deve ser tomada.

2.2.1 Processo de Decisao de Compra

Todo mundo tem urn conceito au modelo do comportamento do consumidor que

sobrepoe hip6teses sabre as fon;:as que 0 rnotivam 011 moldam seu comportamenta

(ENGEL el al., 2000).
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A SilU3<;:fio em que uma decisao deve ser tamada ocorre invariavelmente nn vida

das pes soas, e 0 processo decis6rio comCy3 quando uma necessidade e ativada e

reconhecida peJas influencias e ativ3yoes, atraves da propaganda e das inova<;:6es dos

produtos 110 mercado. Consequentemente, 0 reconhccimento da necessidade e uma

pcrcepc;ao da diferen<;:aentre a situac;ao desejada e a situac;ao real (Jd. ib. 2000), " ... estes

processos sao delineados de forma que a relac;ao de cada urn com 0 todo se lorna

comprecnsivel com 0 ata da campra e 0 ato final" (GADE, 1980, p.13).

o ata da compra pode levar os consumidores a processos muitas vczes

aUlomalicos, de reconhecimenLO do problema e de solw;ao do mesma, que requerern uma

alCnlraOmaior devido it importancia do produlo em queslao. (SOLOMON, 2002).

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), os consumidores, quando escolhem produtos

ou servicros sao freqiientemenlc intluenciados pelo poder da opiniao de outras pessoas.

Complemcntando esLa ideia Barletta (2003), refere-se as mulheres que l1a busca de uma

roupa ideal, lem sua necessidade relacionada a auto-imagem; tambem se referem as que

dificilmenLe camp ram no inicio do processo de decisao de compra, pois a busca constanLe

pela perfeicrao as lorna receosas em comprar em um primeiro momenta, sem que tadas as

opyoes lenham sida exploradas. As mulheres acabam definindo 0 produta au serviyo que

desejam, com um sentimento mais amplo sabre a situay30 que etas pretendem resolver,

passando par Lados as process os de decisao de compra, ate se darem ate entao, por

satisfcit3s Oll seja, suas novas necessidades emergem it medida que as velhas sao

satisfeitas ("Pilei LAGE e KARKLE, 2003).
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Nesta busca constante pela perfeil;ao e a satisfa~ao de desejos, a mulher e levada

it compra de uma faupa elegantc ou que Ihe traga sensualidade para transrnitir pader au

mcsmo para fazer parte de urn cicio de vida social, rnesmo que seja de uma [anna

incol1scicnlc.

A mada e um processo rnuito complexo e um fenomeno social que afeta varios

niveis do comportarnenla da mulher em suas decisoes de compra, que sao scmprc

motivadas por seu desejo de estar na moda (SOLOMON, 2002).

Os profissionais de marketing tern que if ah!m das varias influencias sabre as

compradorcs e desenvolver um entcndimento de como eles Lomam suas decisoes de

compra. (KOTLER, \998).

Estes fatores que influenciam as c1ientes as compras sao: 0 contexto do mercado,

as (alores culturais/organizacionais, os dctenninantes sociais, as condi~5es pessoais, as

caracteristicas psicol6gicas das pessoas e a estrutura de poder na organizac;ao da

socicdadc.

Lagc c Karkle (2003), citam Blackweel. principalmentc quando as forc;as sociais

sao levadas em considera~ao, fazendo os consumidores comprarem segundo detenninados

padr5es. UlTIa especie de mapa da mente do consumidor e ativada, pemlitindo entender

como elc chega a tomar as decisocs.

Kotler e Anl1sLrong (1999) scgucm a meSilla linha de raciocinio, pon!m s6 nao e

considerado 0 contexlO de mcrcado como sendo um fator independente. Os fatores que

innuenciam 0 comportamento do consumidor estao listados 110 quadro a seguir:
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QUADRO 02 - FATORES QUE INFLUENCIAM 0 COMPORTAMENTO DO

CONSUMJDOR

Cultural
Social

Grl.lpos de rciorOnciu ldade e elOluyio ••••• Pslcol6gicD
do cicio dOvida Mollvt:l.Qao

OcupaQao PorcePl<lio

Personalidfidtl u
nutoconcoito

Aplondilmdo

Cron~so
a\lludes

Consumldor
SllUa"iio econ6mTcn

Classo aoelol PllOpnis e SIB/US

FONTE: KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 97

Referilldo-se as inflll'!l1cias que afetam 0 comportamento de compra dos

consumidores, e necessaria saber que indivfduos esHio envolvidos na decisao de compra,

equal e 0 papeJ de cada uma deias, portanto, Solomon (2002), especffica que sao varios

os papeis desempenhados quando uma decisao deve ser tamada, seja por individuos au

membros de uma familia.

Varias quest6es sao discutidas no processo de compra, que se distinguem em

cinco papcis que as pes soas assumem em suas decisoes de compra; neste contexto Kotler

(I 998),juntamente com demais autores pass am a citar as seguintes papeis:

-Iniciador: A primeira pessoa que sugere a ideia de comprar 0 prod uta au servi~o

sao os usuarios ou outras pessoas que controlam as necessidades dos mesmos (KOTLER,

1998; GIGLIO, 2003).
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- Injluenciador: Pessoa cujos pontes de vista ou sugesloes influenciam a decisao

(GIGLIO, 1998). Algumas pessoas podcm ser mais motivadas do que outras para se

cnvolverem, e as participantes tambcm diferem em termos da quantidade de poder que

lem para convenccr os outros de sua escolha (SOLOMOM, 2002).

- Decisor: Pessoa que decide sabre qualquer componente de uma decisao de

compra: deve-se camprar, 0 que, como e cnde comprar. (KOTLER, \998). Giglio (2003)

compicmcnta que a qualidade do produto tambem interfere no processo de decisao.

- Comprador: Pessoa que faz a compra (KOTLER, 1998), faz centatas Oll

proposlas (GIGLIO, 2003), 0 comprador que usa ou niio 0 produlo de falo (SOLOMOM,

2002).

- Uswil'io: Pessoas de uma organiza~ao que de fata cOl1somcm au usam 0 produto

Oll servi~o, como, por exemplo, a escolha de uma roupa que satisfa~a 0 desejo da

consumidora. (KOTLER, 1998).

Entretanto, na perspecliva de Engel el al. (2000), sobre os tipos de

comp0l1amento c os processos de dccisao e salisfa~ao de compra, hci.uma ampla faixa de

ratores 11101ivadores e illfluenciadores. De maneira abrangenlc, os rcreridos aulores citam

alguns tipos de estagios do processo de compra que come~al11 muito antes da compra real

e tem conseqUcncias posteriorcs. A seguir as etapas deste processo.
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2.2.1.1 Reconhecimento da necessidade

o proccsso relo qual consumidores com pram produtos e servi~os comec;am com

o reconhecimento de uma necessidade. Esse reconhecimento pode vir de uma sensacyao

interna ou de estimulos extemos. (CHURRCHILL e PETER, 2000).

Jft para Gade (1980),0 processo de necessidade e urnproccsso de comparac;ao. Se

o individuo pcrcebe a necessidade de alguma ar;:ao para restahelecer 0 equilibria

perturbado pelo estimulo e tern condir;:oes de agir, oblem-se 0 item "siga". Entrelal1l0,

quando cle tem condic;:oes de agir e nao 0 faz, tem-se '''sim''. Se 0 mesmo nao reline

condic;ocs entao tcm-se "pare".

A maneira espccifica como uma necessidade e satisreita depende do individuo, de

suas experiencias de aprendizagem e de seu ambicnle cultural (SOLOMON, 2002).

Ja MUITay complcmenta que todo mundo tem urn rnesmo conjunlo de necessidades, mas

que os individuos diferern a ordcl11 de suas priori dade para satisfaze-las (apud,

SCHIFFMAN e KANUK 2000).

Solomon (2002) sustellla sua ideia quando diz que as pessoas nascern com uma

necessidade de certos elementos indispensavcis para a sustentas;ao de sua vida, e que

muitas outras necessidades ainda sao inatas do individuo. Principalmenre quando a

necessidade de slaWs relaciona-se com 0 reconhecimento dos oulros e ale 0 proprio

reconhecimento de valor, a necessidade de realiza.;:ao IS a nivel mais elevado que 0

individuo procura desenvolver. (GIGLIO, 2003).
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Hft dais tip os de classificayoes de necessidades: 10 fisiol6gica au primaria, que e

fundamental para sustento da vida biol6gica; 2° necessidade de seguranya au protcyao.

Depais que 0 primeiro nivel de necessidade esta satisfeito, 0 segundo sc lorna a principal

ron;a par wis do comportamenlo de um individuo. por exemplo, a conhecimento de estar

vestido com uma faupa que Ihe traga reconhecimento do grupo social. (SCHIFFMAN e

KANUK,2000).

Estas necessidades sao rnelhores especificadas, com a Teoria de Maslow que e

uma ferramenta util para entender as motivayoes do consumidor, e que sera melhor

detalhada no decOlTcr do trabalho. Gade (1980) portanto fefere-se, que 0 reconhecimcnto

do problema frcqlicntemente e apenas 0 primeiro passo do complexo processo decisorio, e

que a promoc;ao e a propaganda intluenciam 0 consumidor principalmente quanta it

imagem da loja, Gade finaliza, que 0 rcconhecimento do problema freqUentemente e

apenas 0 primeiro passo do complexo processo decisorio, e que a promoc;ao e a

propaganda influenciam 0 consumidor principalmcnte quanta it imagem da loja.

2.2.1.2 Busca de informa<;oes

Oepois de os consumidores terem identificado uma necessidade, eles podem

procurar infonnaC;6es sobre como satisfaze-Ia (CHURCHILL e PETER, 2000).

Na 6tica de Sandhusen,
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Se a ncccssidade que motiva 0 cornportamcnto c rorte 0 suficicntc, e 0

produto c capaz de satisfazcr cssa necessidade rlipida e segura, e quasc
certo, que nao alcan.;ara 0 segundo cSlagio no processo de dccisao. (1998,
p.192).

Porem Gade (1980) cila e complementa que ha dais niveis de infonna'Yoes: 0

eSlagio de busca moderada, denominado de alencao elevada; e a busca ativa de

infofm3coes, a qual dependc do volume de infom13croes que possui do valor atribuido a

essas infommcoes e da satisfacao.

Ja para Churchill e Peler (2000), a busca de infomlacrocs pade QCQrrcr em cinco

fOlltes basic as:

- Fontes infernos: sao informacroes am13zenadas na memoria da pessoa.

- Fontes de grupo: os consumidores podcm consultar outras pessoas, para

pracurar infam1at;5es de campra, tendo uma alta confiabilidade e credibilidade.

- Fontes de marketing: os consumidores tambcm obtem informac;oes contidas nas

ac;ocs de marketing, por meio de propaganda, mostruarios e vendedores em relacao ,\

moda.

- Fontes pllh/icas: sao fontes independentcs dos prol1ssionais de marketing e

outros consumidores, que incluem arligos na midia sobre produlas independentes.

- Fontes de experimentat;iio: os consumidores tambem pode111experimentar

produtos, sendo a ultima fonte usada antes da compra, pois exige que os consumidores se

desloquem ale 0 local.
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A procura de infomla~ocs e reita pelo consumidor atraves de fonlcs de

informa~ocs, sejam elas pcssoais ou advindas dos meios de comunicat;iio, para avaliar a

desabilidade, qualidade, caracterfsticas e Qutros atributos dos bens que descja adquirir

(GADE, \980).

Giglio (2003) fefere-se it busea de informac;oes como uma reiac;ao de id6ias que

se constituem no pracessa de amllise e sintese antes da compra. Gade (1980) acreseenta

que as inrormac;oes obtidas sao comparadas com as que esHio annazenadas na mem6ria,

sofrendo a influencia dos processos perccptivQs e do prosscguimento de procura de

altemativas e dependendo de algumas variaveis, custos de pracura, valor dado it proema,

caraclcrislicas pessoais, etc.

2.2.1.3 Avaliacr30 de alternativas

Quando urn eonsumidor entra em contato com 0 produto, primeiramcnte eJe

analisa a marc a, em busca de satisfazer a uma nccessidade, procurando beneficios e

criando um conjunto de cren9as e imagens do produto, para atribui-los em seu uso.

Assim, os consumidores observam os produtos de uma fonna raeional c eonsciente.

(KOTLER, 1998).

Para Churchill e Peter (2000), csla etapa de avaliac50 envolve a deeisao de quais

reeursos au caracterlslicas sao importantes e a identificacao de qual desses recursos ou

caracleristicas cada altcrnativa ofcrece. Desla forma, "os compradorcs avaliam as



41

altemativas restantes no conjunto de escolhas ap6s terem sido expostos as informayoes

pessoais e comerciais". (SANDHUSEN, 1998, p. 194).

Para Toledo e Caigawa, que cilam Assael (2003). ao avaliar as diversas

ahemativas de marcas disponiveis, os consumidores alimentam certos bencficios

prioritarios que padem variar desde economia, desempenho, conforto, seguran9a, status,

confiabilidade, qualidade, dcntre outras.

o modo como os consumidores s31isfazem suas necessidades depende de suas

atitudes em rel3yao as diversas allcrnativas. Uma aliLucte e a avaliayuo geral de urn

consumidor a respeita de um objeto, comp0l1amcIllo ou conceito (Jd. ih.),

Gade (1980) destaca que nem scmpre 0 consumidor se engaja numa procUI*U e

avaliayao de altemativas.

i\ avaliav30 implica criterios avalialivos que dependem dos valores, atitudes,

caraclerislicas pessoais, influencias de familia e de outros grupos de referencia.

I-Iaveni, entao, uma procura de informa90es, para que 0 consumidor possa

recorrer a uma reorganizac;:ao de seus valores e uma nova orientac;:ao para 0 mundo. A

pessoa procura ajustar 0 custo ao desejo, enfim, nao apenas buscar produtos para

alimentar sua necessidade mas tambem para que Ihe passa proporcionar certo lazer.

(GADE 1980).
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2.2.1.4 Decisao de compr.

Essa etapa de decisao de campra inclui decidir fazer au n50 a campra, 0 que,

onde e quando compr.r (CHURCHILL e PETER, 2000).

o produto au a marca preferida sera a que 0 indivfduo tendera a comprar. Oa

inten~ao it 3930, duas situa.yoes podem influencia-lo: urn primeiro fator de dccisao de

compra e a atitude dos outr05, a extensao pela qual a atitude de Dutra pessoa reduz a

altemativa preferida por alguem. Urn Dutro fator e a intensidade da atitude negativa de

outra pesson em reia.yao a altcrnativa preferida pelo consumidor e a mOliv3yao do

consumidor em atender aos desejos de Dutra pessoa. (KOTLER, 1998).

Junior (2005) complementa a id6ia acima, ressaltando que 0 fator situacional

anlccipado, (que Decrre quando uma nova infofma~ao negativa sobre ° produto acaba

surgindo) refreia a intenc;ao do individuo em adquirir 0 objelo.

Jil. Kotler (1998) expoe que a decisao de urn consumidor para modificar, adiar ou

evitar uma decisao de compra, e fortemente influenciada pelo risco percebido.

A intensidade do risco varia com a quantia de dinheiro em questao. com forc;a do

atribulO de inccrteza e com a dimcnsao de aUloconfial1l;a do consumidof.

Giglio (2003) diz que e feita uma analise na decisao de compra, e esta e

determinada como analise de risco que 0 sujcito rcaliza; 0 risco nada mais e do que a

possibilidade do resultado a ser alcanc;ado, ou nao, considerando os esforc;os financeiros e

psiquicos.



43

2.2.1.5 Comportamento pos - compra

Solomon (2002) refere-se ao humor Oll a condi9ao psicol6gica como urn fator de

suma importancia, po is tern urn grande impacLo sabre a escolha do produto, 0 que e
comprado c a avaliayao pos-compra do produto.

Apes comprar 0 produto, 0 consumidor expcrimcntani algum Ilivel de satisfa';3o

QUde insatisfay3.o. Elc tambem se engajara nas 3<;:oespos-compra e nos USGSdo produto

de interesse para a empresa (GADE, 1980).

Sandhusen (1998) complemcnta que, para as profissionais de Marketing. esta

CLapa C l1luito importanle, pais as respostas influcnciam a probabilidade de as

compradorcs adquirirem os produtos nova mente ou encol'ajarcm Qutros para a eompra ou

nao aceiui-Ias. Devido a iSla os consumidorcs que possucm a tendencia a espalhar para os

amigos experiencias negativas nao resolvidas do que gabar de forma positiva as que

loram encontradas, po is quando se tern uma cxperiencia ruim, acaba mais marc ante para 0

consumidor do que uma expcricncia satisfatoria (SOLOMON, 2002).

A dissonancia p6s~decisoria ocorrc com maior frcqilencia quando a decisao e
importantc em tennos psico16gicos e tinanceiros e quando, uma vez feita, e irreversivel.

Ocorre, tambem, quando as alternativas que 0 consumidor por sua vez despreza

apresentam aspectos favonlveis, e a sua tomada de decisao foi fcila de livre e esponlanea

vontadc, scm sofrer qualqucr tipo de prcssao exlema (GADE, 1980).
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Na visao de Gade (1980), seja qual for 0 tipo de rem;ao pas - compra que 0

consumidor cxpcrimente, csta reayao sera guardada na memoria, tendo uma influencia no

cornportamcnto de consumo futuro.

Engel el al.(2000) utilizam da qualidadc do produla que 0 consumidor compra c

de seu consumo referindo-sc 0 servic;o de pas-venda que c dado ao consumidor esta que

faz uma grande difercnc;a no final da compra.

Kotler (1998) inc lui mais urn ponto importante no processo de compra e explica

que 0 comprador, estando satisfeito, rclaciona-se com outras func;5cs que diretamente

figuram entre suas expectativas e 0 descmpenho percebido do produto. Sc 0 dcsempcnho

de urn produto nao alende as expeclalivas do consumidor, ele fica dcsaponlacto, se atende,

o consumidof fica satisfcito; excedendo, fica encanlado.

J\ satisfa~ao/insatisfa~ao do consumidor c dctcnninada pelas sensa~5es gerais, ou

atitudes que as pessoas tcm em rela~ao ao pfoduto depois de adquiri-Io. Estes processos

constanles de avalia~ao dos consumidorcs dos que compram sao integrados em sua mente

e em atividades diarias quando os meslTIosconsomern. (SOLOMON, 2002).

Esses scntirnenlos filzem uma direren~a quando 0 comprador adquire 0 produto

novamcntc e filz comentarios favoraveis ou desfavoraveis sobre 0 mesmo a oulras

pessoas.

Gadc (1980) complcmenla que ha, lambem, QulroS tipos de processo de compra,

como a pcrcep~ao. UlTIavez que 0 sistema estcja desperto e alento, percebcra os estfmulos

que recebc de fomla selctiva por meio de urn processo de cornparayao, e ficando
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arm3zenados a nivel de memoria, apresenlando dUlls fannas de selctividadc pcrspectiva:

mcnyao e dislon;:ao.

o comp0l13mcnto do consumidor focaliza 0 quanta e por que os estimulos de

marketing, ambientais C Qutros, influenciam as decisoes de compra do consumidor, dianlc

de certas decis5es (SANDHUSEN, 1998 p. 160),

2.2.2 Variaveis que Influenciam 0 Processo de Decisao de Compra

As caracteristicas existentes no ambiente externo e interno levam 0 consumidor a

cerlas escolhas na decisao de compra. (KOTLER., 1998). Suas escolhas eslao iargamenle

influenciadas por falorcs: culturais, sociais, pessoais e psicol6gicos (COBRA, 1997).

Em uma pesquisa realizada por Tavares c Silvia (2005) as mulhercs se destacam

no mercado, como cOllsumidoras compulsivas, pais, a compra par dctcrminados produtos

e marcas giram em IOrno de 40% a 65%, no mcio feminino; e complement am; que clas

sao as mais influcnciadas pOl'tais decisocs de compra.

o componamenlo de compra e uma manifesta/Y30 extema de processos

psicol6gicos internos do individuo e de rcspostas aos estimulos que sao proccssados e

transfomlados em infonna~ao, que foram apreendidas e memorizadas ao longo do tempo,

complementando a escolha do consumidor (GADE, 1998),

Jei Sandhusen (1998) acrescenla dizendo que, em lorna dos processos

psicol6gicos que intcrfcrem no comportamenlO de compra do consumidor, hei, tambem, os
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grandes grupos, como um detenninantc importante na clapa de cscolha da compra,

principalmcI1tc: as sub-culLuras e as classes sociais, a influencia de grupos de colcgas,

familias, etc.

Gadc (1998) conclui que os estimulos tambcm sao gerados pela motivaryao,

criando 0 dcsejo de compra das caisas. E, a partir das infonnaryoes do que e aprendido e

senti do, das ell1o~6cs geradas, c que se descnvolvem as atitudes, as opinioes e a 3ry30para

a compra.

Aparcntcmente, 0 consumidor, diante de uma SitU3y30 de compra, age em

decom!:ncia de uma serie de influencias de ordem inlcma au extcrna. (LAS CASAS,

1997).

Como fatores intern os, estao incluidos os componentes de estrutura psico16gica

do individua, sua fom1aryao passada e as expectativas futuras (motiva.yao, personalidade,

percep.yao etc ...); os falores extemos recebem influencias do meio ambiente em que

vivem (familia, amigos, classe social, etc ...), incorporando-os no set! comportamento.

(LAS CASAS, 1997).

Sao varios os falores de ordem psicol6gica e do meio ambienlc, e confonne

citados acima serao descrilos em etapas a seguil':
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• Motiva~ao

A I11otiva~ao e lima fon;a que move a indivfduo a oplar por caminhos de

satisfa((uo c necessidadcs; advcm das lorIY3S propulsoras, conscientes e inconscienles. que

levam as pcssoas a 3((30, inclusive a ac;ao da compra. (COBRA, 1997).

Todo processo de decisao de compra alinha-se na SenS31Y30 de satisfazer as

necessidadcs. As compras de produtos au marcas sao nccessidades muilas vezes levadas a

lim nivel emocional e nilo necessariamente a nivel racional. Quando csta comclYa a se

lomar perceptivel, muitas vezes ao nivel do consciente do individuo cia entra no estado de

mOlival'ao. (COBRA, 1997).

Sandhusen (1998) referc-se a motiv3IYaO de ambicao e classifica as motivos como

biogenicos (necessidades de comida, conforto fisico que surge em estados fisiol6gicas) e

psicogeneticos (necessidades de status e felicidade que surgem dos eslados de lcnsocs

psicoI6gicos),

A satisfa~ao da necessidade reduz 0 sentimento de tensuo. As tres teorias mais

conhecidas sao: Maslow, Freud e Herzberg, que levam as explica~6es para a amilise do

consumidor e da estratcgia de marketing (KOTLER, 1998).

Abranham Maslow tClltou explicar que as necessidades humanas sao organizadas

em uma hicrarquia, partindo das mais urgentcs as menos urgentes. Algumas necessidades

sao fisiol6gicas; que surgcm em estados psico16gicos de tensao como fomc, sede,

desconforto. Outras sao psicol6gicas de Lensao como a necessidade par reconhecimento,
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estima ou posse, dependcndo e claro, de cada indivfduo, do estagio do cicio de vida em

que clc se encontra e dos desafios pessoais e ambientais que esteja en[Tcntando no

momento de sua vida (KOTLER, 1998; COBRA, 1997),

Essa abordagem sabre a motivayao foi incorporada por profissionais de

marketing, po is certos tipos de benclicios dos produtos que as peSSOBS podem CSlar

procurando depcndcm dos diferentes estagios em seu desenvolvimento ou de condiyoes

ambientais. (SOLOMON, 2002).

Tais nivcis da hierarquia au pin1mide de Maslow scrao apresentados a seguir:

QUADRO 3: PIRAMTDE DAS NECESSlDADES DE MASLOW

NcccssidiltlCS Supcliorcs

ProdutosRetcvalltos e"omplo

AUTO-
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rONTE: SOLOMON, 2002, pg. 100.
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Com base neste quadro, Solomon, expJica com cxemplos a conquisra Oll

inleresses do individuo. A primeira necessidade e a (isioI6gica, em que a pessoa senlc

lalla do aiimcnlo e da prioridadc para satisfaze-la imediatamente; apos a satisfay3.o dessa

nccessidade, QCQrrca procura de scgurany8 ou protcl;ao. 0 passo seguinte c a associac;:ao,

em que 0 individuo passa a procurar reiacionamcntos, amizades duradouras etc; esta

necessidade se satisreila segue para a cstima Oll presligio diante dos olhos das pessoas

com que 0 individuo convivc, sustentando assim sell ego. Por tim, 0 ultimo degrau da

piramidc, e a auto - realizac;:ao; ncla cnconlram-se experiencias que trouxeram riquczas

sociais ou espirituais, para sua vida ser mais completa e satisfatoria.

Na Teoria de Freud, a personalidade e vista como resuhado final das tor~as que

atuam dcntro do individuo (COBRA, 1997), "[ ...] assim, uma pessoa nao pode entender

plcnamente suas proprias motiva~iles" (KOTLER, 1998 p. 173).

Freud acreditava que 0 individuo era movido por seu instimo e suus emo~oes.

Maslow ja acreditava na idcIltiticac;:ao das ncccssidades e Herzberg fornecia ideias sobre

as metas e incentivos que satisfazem a essas necessidadcs (CARDOSO e ZACCARELLI,

2005).

Frcderink Herzberg desenvolveu lima Leoria de dois Intores: os insatisfatorios

(fatores que causam insatisfac;:ao) e os satisHuorios (que causam satislac;:ao). A ausencia de

insatislac;:ao que 0 individuo tern em procurar algo que 0 satisfac;:a tanto fisicamente ou

para satisfazer urn dcsejo intemo nao C 0 suficiente, pois, os latores de satistac;:ao devem

estar ativamente presentes para motivar uma compra. (KOTLER, 1998).
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Assim, Cardoso c Zaccarelli (2005) finalizam que, numa siluayao motivadora, as

profissionais de marketing padem identificar quais sao as nccessidades de alta intensidade

dos individuos e como innuencia-Ios para pader desperlar neles 0 desejo de uma a930 it

compras, au estimula-Ios, por exemplo, de uma roupa que Ihes traga stahls e percepc;:iio

dos oulros ao mesma tempo. Tambem podenio saber se as objclivos dessas pcssoas sao de

alta intcnsidadc de satisfaC;:iio.

• PercepC;3o

A atitude que lodo individuo tem diantc do ato da compra dependc de varios

fatmes de estimulos que cle tcnha, como cores all aspectos fisicos. A perccpc;:ao que se

tern e ;'0 processo pelo qual um individuo seleciona, organiza e interpreta uma infonnac;:ao

para criar uma significativa imagem do mundo". (COBRA, 1997 p. 219), [...]"delas

mesmas e do ambiente extemo" ( SANDHUSEN, 1998 p. 177).

Para Solomon (2002), dentre os estimulos ambicillais presciltes cm nosso dia - a

- dia, apenas poueos deles sao guardados em nossa mente, somenle um nDmero bern

pequeno reeebe nossa aten,;30. 0 esludo da percep~ao concentra-se no que sc acrescelltaa

essas sens(1yoes de (beleza, imagens ou texluras); Tais influencias sao recebidas pcJa

nos sa expericncia cultural. Nossa menle age como um computador, passando par eslagios

de processamenLO dc infonna~oes em que os eSlimulos sao captados c annazenados.
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As perccp.;:5es de uma marca compreendem seus atribuLos funcionais como suus

caractcrisLicas, pre~o, cLe...; c seus atributos simb6licos (sua irnagcm e 0 que pensa

quando a usa). Devido a isso, 0 prolissional de marketing pode detenninar onde um

produto pode se posicionar para 0 consumidor, havcndo tres conceitos que se relacionam

com a pcrcep~ao e que c de interesse para estes profissionais, segundo Solomon (2002):

- Alenrylio Seleliva: Significa que as profissionais de marketing tern que trabalhar

muito para alTair a atent;:ao dos consLimidorcs. as anuncios crialivQs Oll de formato

grande, ou mesmo as que utilizam cores fortes ainda se destacam dos demais (KOTLER,

1998). Sandhusen (1998) complementa a ideia anterior, que os estimulos que se

relacionam com urn even to previslo ajudam 0 cspectador a satislazer suas neccssidadcs

atuais, c as que para eles represenlcm uma mudan9a significaliva scrao rapidamenlt.::

selecionados.

- Distorr:;oo Seleliva: Signitica que as pessoas l11udam0 significado dos estimulos

para que se lomcm consistentes com seus sentimentos e cren~as, lais percep9ao, devem-se

posicionar a mensagern de modo que esta scja consislenle com as percep90es ja existentes

(SANDHUSEN, I998) ..."ou em vez de conlraria-Ias" (KOTLER, 1998).

- Relel1r;GO Seleriva: Em geral, as pessoas tI~ma lendencia de ignorar ou esqueccr

os estimulos que clas cntenderam tanto como risco funcional quanto como risco

psicol6gico (SANDHUSEN, 1998), [...J "a reten,lio sciCliva explica por que os

prolissionais de marketing dramatizam e repetem as mensagens e propagandas ao

mercado-alvo". (KOTLER, 1998, p. 174).
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• Personalidade

A personalidade e urn conjunto de caracterislicas, relativas it formayao

psico16gica do individuo, que sao descritas em tcrlTIos de tracos como autoconfianya,

dominic, autonomia, sociabilidadc, defensibilidade e adaptabilidade, e que acabam

inOuenciando na maneira de agir da pessoa com 0 seu meio ambientc. (KOTLER, 1998).

Sandhusen (1998) complernenta que a personalidade leva 0 individuo a resposlas

rciativamClllc consistenlcs e duradouras para 0 seu arnbientc, e que os trascs de

pcrsonalidade do individuo 0 levam as escolhas de produtos e de marcas difercntcs.

As pessoas lendcm a selecionar produtos em conlormidade com certos tipas de

cornportamentos e com seu cSliio de vida: aparencia pessoaJ, cuidados pcssoais,

perceplfao de senlimentos entre outros. (COI3RA, I997).EslcS tra~os de personalidade

ahrcm muilas explica~oes para 0 comportamento de urn individuo.

A ohra de Freud leve uma grande inlluencia para a teoria de personalidade, que e

a parte da encrgia psiquica que leva it a~ao e que e subdividida em id, ego e superego.

(LAS CASAS, 2001). Nos sistemas frcudianos, 0 id e inteiramente volta do para a

gralilica~ao imediata, guiado pelo dcsejo primario, opcrando com 0 prazer, para

suposlamenle evitar a dar; 0 id e il6gico. a superego e 0 contrapcso do id; 0 superego e

essencialmente a consciencia da pessoa, inlcmalizando as regras sociais. (SOLOMON,

2002).
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Finaimente, 0 ego e 0 intennediario entre 0 id e 0 superego; e urn arbitro na

disputa entre a lent39ao e a virtude; ele faz 0 equilibria entre essas duas tor~as. Esses

conllitos ocorrem em urn nive! inconscientc .•de forma que a pessoa nao esta conscientc

das razoes subjacentes de seu comportamento (/d. ib., 2002).

Para David Reisman, citado por Cobra (1997). as pessoas junto com seu estilo de

vida sao classificadas em In!s categorias:

- imimamenle Dirigidas: sao individuos que possucm uma esc ala de val orcs

desenvolvida para guiar seu proprio comportarnento.

- Dirigidas pOl' Gllfros Pessoas: sao altamente innuenciados por l'on;as extcmas

como outras pessoas.

- Dirigiclas pe/a Tradir;iio: sao aqucles individuos que resistem a mudanyas e que

possuem baixa mobilidade social.

Solomon (2002) observa que as aplicac;6cs freudianas no marketing evoluiram, e

que estas estao relacionadas com aspectos sexuais dos produtos e a significayao proibida e

inatingivel que elas mostram, pois nos anos 70 a proibic;ao era em!rgica para se obler alga

que mostrasse pccado au descjo pelo que se obscrvava au que se adquiria. 0 produto

rcpresenta a meta real de um consumidor, e esta proibi9ao em adquirir 0 produto au sua

rcpressao de usa-Io leva a pessoa a experimentar 0 fruto proibido e ate a possibilidade de

discriminac;ao da sociedadc.

Carli (2002) complemenla a ideia anterior, ao comparar os anos 70 com os <lnos

90, mediante aspectos como: a autonomia da mullle!"em rclac;ao a sua personalidade, sua
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criar.;ao e a forma como cia esta sendo adapt ada ao novo estilo de vida. Ressalla que a

Illulhcr passa a expressar mais suas vontades e a sua personalidade, nao sendo tida como

urn desejo, mas sim que passa experimentar as novas scnsa~oes do seculo, manlendo

assim sua pcrsonalidade para pader escolhcr ou fazer sua propria modo.

Os profissionais de marketing eSlao obscrvando muito esta revolll~ao pessoal c da

sociedade. pais a vida infernQ passa a dialogar corn a vida externa, excedendo as iimiLes,

provocando Illodifica<;:oespessoais nas rclayoes com as produtos e com 0 mundo, tendo

uma cultura de diversidade e em COl1stante movimento. Marilyn Monroe, urn kane de

beleza e elcgancia, cmancipa iSla na dec ada de 60, distorcendo a imagem de uma mulher

que e desejada e ca<;ada, e passa a mostrar 0 hom em como urn objeto de desejo e te-Io

como uma presa a ser ca~ada. (CARLI, 2002).

• Autoconceito

A inseguran~a dos consumidores em rela~ao a aparencia e cada vez maior,

principalmenle as mulheres, que esHl0 cad a vez mais infelizes com 0 aspeclo de sua

aparcncia, buscando, assim, cada vez mais 0 consumo de roupas e acessorios que possam

salienlar ou escondcr algurn aspecto do eu ou mesmo como cia deve aparecer e se

sobrcssair peranle a sociedade.

A dec ada de 80 roi charnada de "Dec ada do Eu", (oi 0 periodo marc ado por uma

fixafYaodo ::eu", lambem 0 inicio do interesse no aUloconceito, po is 0 con sumo de
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produtos roi substituido peio estudo de comporlamento de compra do individuo, obtendo

bens c servi~os para conslruir seu eu c mantcr sua realidade social (ENGEL ef a12000;

SOLOMON, 2002).

l-ioje, as apclos publicitarios estao cada vez mais inlensos desafiando a auto-

estima do consumidor e mostrando a ele uma conexfio com () produto que esta sendo

adquirido, e que scrvini para sua 50Iu.;<10prescote.

Solomon (2002) refere-se as cornunica~oes de marketing como principal innucnrc

atingindo () nivel de auto-estima de urn consurnidor. A exposic;:ao freqilentc de anlmcios e

associ ada a urn proccsso de comparay3o social, em que a pessoa comec;a avaliar seu ell

cornparando-o com as pessoas rctratadas em imagens artificiais, a fonna de comparac;ao e
uma atitude humana basic a, e muitos prolissionais de marketing tem insistindo nessa

necessidade, ofereccndo imagens idealizadas, de pessoas felizcs e atraentes,

principalmente em anuncio de mulheres perfeitas e roupas que constr6em uma pessoa

aceita em seu I11ciosocial.

Russell Belk (apud ENGEL et ai, 2000) complement a a ideia anterior, que as

posses tambem tcm um importante papel de ligar uma pessoa a seu passado, os objetos

adquiridos preservam lembran~as do passado e eonvivencia com as pessoas mais

queridas.

Obtem-se como exempl0 0 jeans Levi's 50 I, que se tomou urn kone cultural,

possuindo uma imagem surprecndenlcmenlc rica, que traz confian~a, magia c
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principalmcnte pcrsonalizac;:uo, pais, ojeans mostra a liberdade de exprcssao e nostalgia.

(ENGEL el ai, 2000).

Para lung (aplld FILHO, 2005) ha algumas manifestaC;:5es existentes em nossa

pcrsonalidade, por excmplo: Persona e uma mascara que apresentamos ao mundo, c nossa

courac;:a; a sombra e a soma dus qualidades que nao aceitamos em nos mesmos, e

automaticamentc projelamos estas em oulras pessoas e por fim; 0 animus que e a soma

das qualidades masculinas contidas na mulher.

Dcsta forma hJ. uma tcndencia ern que 0 indivfduo entra em relac;:ao conscicnte

com 0 seu inconsciente, por rneio de sonhos, atraves do self' que 1110stra caminhos que

devcmos seguir em nasso crescimcnto e a evoluc;:ao de cada individuo (GADE, 1998)

1a Costa (\986) complcmcnta a ideia anterior, em que 0 sujcito cria uma imagem

de si mesmo que elc prccisa acreditar como dada e irredulivel, essa auto-imagem au

aUlOconceilO, e flexivel e atendc a necessidades de situa90es concretas de acordo com a

vivcncia tomando atitudcs em frenle it realidadc.

A proclira descnfrcada pelo visual e peJa apan!ncia em meios a olhares crilicos e

sob 0 proprio olhar da mulhcr leva 0 autoconccito pessoal, a urn comportamento em que a

pcssoa assumc divcrsas personalidades e ate mesilla fugindo delas.

I "Se, meslIlo. proprio, em pessoa, individual; s. a eu, pcssoa" (BUENO. 1996. p.3S3).
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Tal caracteristica leva Carl Rogers (apud Engel et al 2000), a dcfinir que

autoconceito

[ ... J pode ser pcnsado como uma configuralYao organizada de pcrcep~ao do
proprio ell que silo admissivcis iI conscienlizac;:ao. I~compos\o de elementos luis
como as pcrccp(foes das caracteristicas c habilidades de SI mesmo; as
perccplYoes c conccitos do eu em reJuc;:ao a oulros e ao ambientc; os valores e
quatidadcs que silo pcrcebidos como associados com experiencias; e objclivos,
mctas c ideais que sao perccbidos como tendo valencia posit iva ou ncgaliva.
(2000, p. 270).

Solomon (2002) acrescenta que cmbora 0 autoconceito de alguem passa ser

positivo, cerlamenle lUIpartes do ego que sao avaliadas mais positivamentc do que outras,

a l11ulherna reia9<l0 de uma identidade pro fissional com sua identidade feminina (por

exemplo, rosto atraenle versus aptidao mental), positiva ou negativa ou auto-estima,

intensidade, estabilidade no decorrer do tempo e precis30 com sua propria avalia93o.

A auto-cslima e influenciada por urn processo em que a consumidor campara sua

vcrdadeira posi9ao, cm rcia930 com que ele goslaria de ser. "Com este veslido que a atriz

usa l1anove/a eslarei ah'aente e chamarei mais a atenfiio?" de certa forma, somos uma

scrie de pessoas diferentes em ocasioes difercntes, cada urn de nos descmpenha varios

papeis, com roteiros, acessorios e figurinos difcrentes.

Desta ronna, Schiffman e Kanuk (2000) apontam tipos de "eus" que diferem

nossa personalidade; 0 "eu" ideal e como a pessoa gostaria de ver a si mesma; 0 "eu" real

significa como a pessoa rcalmcnte ve a si mesma, rctere-se a avalia9ao mais reaiista das

qualidades que temos ou nao (SOLOMON, 2002); e por rim a "eu social", como os
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consumidores sentem que as oulros as veern. Por exemplo, dependendo da situa~ao e 0

papel que a mulher guer descmpcnhar, cia pode escolher urn vestido s6brio c com

detalhes suaves quando eSla expondo sc eu profissional, mas podcndo usaf alga mais

provocante no saba do ii naite, quando quiser revelar seu eufemmefatale (SCHTFFMAN e

KANUK,2000).

As pessoas llsam determinadas raupas porque a sociedade enxergani isso de uma

boa 101111a. A mada de roupas e basicamente isSO, dizer para todo mundo que voce esta

atualizado com as uhimas tendcncias, isso faz bern para 0 ell, e 0 sucesso depende da

importancia da quaJidade compartilhada entre 0 sujeito e 0 objeto com 0 qual se

identifica, au seja, as sujeitos precisam eriar uma noyao de ell para poder interagir com 0

meio e com os oulros ellS, desta lonna a mediacyao e a eiaboracyao da auto-imagem,

depende da saudc dos relacionamentos, e das intera90es com a mundo exlerno (FILHO

apud COSTA. 1986).

A natureza unica do "ell" e muito importante oa sociedade, algumas culturas

oblem lradi90es de vestimentas au de como se vcstir, a cultura que adquirimos ao longo

do tempo c uma acumula9ao de significados, pais cia e a "Iente" atraves da quais as

pessoas nos cnxergam.
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• Cullura

Um dos meios mais importanLes que uma sociedade intluencia seu

comportamento e a cultura, a qual nem todos aeabam indistintamentc se enquadrando.

Aparccem, dcsde en tao, algumas restri~6es ao aprendizado no decorrer do tempo

de certos elementos culturais, e cerios costumes quanta a pnilica de cerlas atividadcs.

A cullura e como "a pcrsonalidadc de uma sociedade" all 0 caniter da sociedade,

sendo uma acurnularrao de significados, rituab, musica, tipos de tTabalha e Qutros

artefalOS que daD it sociedade 0 seu sabor distinto, que servem para 0 direcionamento do

compoflamcnto do consumidor e que sao valorizados e compartilhados por uma

socicdadc (SCH1FFMAN e KANUK, 2000; SOLOMON, 2002).

McCarthye Perreault Jr (1997) compicmcntam a ideia anterior, de que as pessoas

de dHerentes grupos etnicos podem tambem serem inOuenciadas por variaveis culturais

diversas e com manciras proprias de pensar.

Os componcntes que auxiliam nossa cultura sao somas de cren~as e valores, que

adquirimos quando nascemos e no dccorrer de nossas vidas. 0 ser humane em

crescimento adquire urn conjunto de prefen'!ncias e comportamentos atraves da vida

familiar c de outras inslitui~5es, acumulando um conjunto de valores e cren~as, composto

par imagens mentais que arelam uma ampla variedade de nossas ali tudes, as quais

influenciam a modo como tend cmos a reagir em uma detcrminada situa'Y3oem que somas

colocados (KOTLER, 1998; SCI-nFFMAN e KANUK, 2000).
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Ja AS costumes sao modos abertos de comportarnento que constituem maneiras de

se comportar culturalmentc aprovadas au aceitas em situai(oes especificas e que

constitucm nos sa comportamento de uma rotina dia a dia, uma vez guc as crenyas e

valorcs sao guias dos proprios comportamentas. (Gp. cit., 2000).

A forma que a cullura transmitida nos dias de hoje, principalmente com novos

conceiLOs, mudancyas, crencras, valores e com uma trajetoria diferenciada, acaba nos

oferecendo novos valores dianle de escolhas de produtos que cada vez mais as membros

de uma sociedade visam como importante para que se obtenha status au urn padrao de

vida melhar.

Por exemplo, na dec ada de 60 e 70, que era a cpoca do p6s-modemismo,

Deorreram mudanyas na esfera cultural, que abalaram as instituis;oes, invertendo h<ibitos e

a mod a de uma sociedade, Iibertando 0 corpo e revitalizando a moda. Tais mudan~as

passaram a constituir urn novo poder social, em busea de autonomia e reeonhecimento.

conslruindo novas identidades (CARLI, 2002).

Oeorrem algumas l11udanyas hoje, especialmente com rela~ao a grande limita<;ao

no poder de compra das mulheres. que estao enfrentando urn "mercado de trabalho

desigual". As desigualdades de oportunidade entre homens e mulheres sao construidas

socialmenlc e nao determinados pelo sexo (ENGEL el aI, 2000).

Uma pesquisa feita pelo IBGE (2000) mostra que essa diferenya desfavoravel em

rela<;3o as mulheres e urn fenomeno que vern se repetindo nas ultimas dccadas e a

explicayao plausivel reside no fmo dos homens se inserirem mais precoccmente no
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mercado de trabailla, enquanto as mulheres conseguem conciliar melhores atividades de

estudo e trabalha com as afazeres domcsticos e alcm disso ainda, educar sellS tilhos.

Urn dos movimentos rna is nOlaveis, que explica, em parle, 0 crescimento da taxa

de atividade e de ocupayao da popuJayao, a despeito das crises c da rna perronnance da

economia no periodo do p6s-rnodernismo, foi 0 ingresso maci90 de mulhcrcs no mercado

de lrabalho. Este au menlo da participar;ao feminina deve-se a mudanyas economicas e

sociais ocorridas neste periodo, principalmentc nos padr6es de comportamenlO das

mulheres, cfeilo marcante dos movimentos de emancipayao das mulheres dos anos 70

(IBGE,2000).

Os papeis f(~mininos sao de grande interesse hoje para as analistas do consumidore

as profissionais de marketing, pois elas esUlo passando a consumir mais produtos e a

chcfiar familias. Este maior numero de mulheres no mercado leva a um maior stalus de

compra e emprego, cvidenciando as mudan9as que estao ocorrendo na sociedade.(ENGEL

el a/2000, p. 494).

Estatisticas do lBGE (2000) mostram que esle renomeno, de familias chefiadas

por mulheres, esta acompanhando importantes mudanyas no padrao brasileiro de

organizayao familiar. Nos ultimos 15 anos, a propor~ao de farnilias cuja pessoa de

referencia e a mulher pass au de 16,9% em 1981, para 22,9% ern 1995. Esle fato eSHl

ligado a uma serie de outras mudan9as, como, pOl' exemplo, a acentuada queda da

fecundidadc ocorrida nas liltimas decadas. Alern disso, a mulher com menos mhos e com

independencia economic a, tem a possibilidade de se sentiI' rnais livre, seja para dissolver
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sua uniao au para se tornar a provedora da familia. Desta jomla, aeon'em mudanr;as tanto

culturais como no mercado de consuma, algumas culturas locais mostram que em paises

como a Europa, Pol6nia etc; as mulhcrcs nilo sao usualmente classificadas como cheres de

lamilia, 0 que dificulta enumcf<l-la como pessoa de rcferencia.

Esla rnudanrya que ocorre nos trayos formais na vida cultural corn um novo tipo de

vida social, acaba resultando em uma nova ordern econ6mica, tempo de vislumbrar a

igualdade, a escolha e a liberdade individual que ex iSle nos individuos e principal mente

n3 mulher que csta cada vez mais, criando seu proprio espayo conquistando uma nova

ordcm social, cultural e economica. (CARLI, 2002).

A cuinlra cada vez mais "modern a" ao eu individual e a obsess iva procura dos

inleresses proprios de cada urn, au uma mitologia cultural de cada ser humano, passando,

dcsta fomla, de valores tradicionais para novas valores e segmenlos scparados dentro

desta propria cultura. (BENSTOCK e FERRISS, 2002).

• Subcultura

A cullura cxerce uma forte influencia sobre todo 0 comportamenlO do

consumi.dor. as individuos sao criados para seguir valores e costumes da sua socicdade

evitando, assim, um comp011amento que seja reprovavel ou considerado tabu. Desta

forma, sao encontradas varias "tribos" em nossa sociedade, que, na maioria das vezes, nao

condizern com nosso comportamenlo habitual. Dentro destas tribos, encontram-se as
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pessoas que se identificam mais, al6m, claro, de culto a uma religHio au ale mesmo a

maneira como se vestem.

Em uma cultura tem-se varias subculturas, lais como a de grupos maiores em

subgrupos e mcnores subgrupos que sao chamados de subculturas, que consistem em

pessoas que sao parecidas em tcrmos das suas origens etnicas, seus costumes au a

maneiras como se cornportam e se difercnciam de alguma forma dos Qulros grupos

existemcs em urn segmcnto idcntificavel denLro de uma sociedade mais complexa.

(SCHIFFMAN e KANUK, 2000).

Tais divisoe.s baseiam-se em uma divcrsidade de variaveis socioculturais e

demogrMicas, lais como nacionalidade, grupos regionais, reiigiao, grupos etnico-

raciais,sexo, status prolissional, e ate mesmo as chamadas "tribos urbanas", (ais como os

surlislas, limkeiros e clubbers. (SCHIFFMAN c KANUK, 2000; BORGES, 2005).

EnlrelanlO~ alcm de seus valores especificos, cxistcm valores da sociedade como

um todo que sao compartilhados par qualquer grupo e rcpresenlados com estilo. Desta

forma, as subculturas mostram a liberdadc de escolha das Socicdades Modernas unidas it

significa~ao, alcm do scnlido, da liga~ao afetiva a urn "mcio" ou "grupo" na qual se

percebem significados. (BORGES, 2005).

Para os protissionais de marketing, esta segmenla~ao de cultura apresenla

diversidade c inumcras escoihas, principaimcnle com a figura feminina e os jovens, pois

seus gostos esUio semprc em "movimcnto", c indicam tendencias em tcrmos dc mod a,

musicas, ideias e alitudes (KOTLER, 1998).
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Um3 fOf93 que atua muito, tanto em atitudes como em roupas, sao as exigencias

au praticas religiosas que, as vezes, assumem urn significado mais amp 1o, indo al6m da

proposL3 original. Os membros dcsles grupos tendem a lomar decis6es de compra

innuenciadas por sua identidade religiosa, oa qual e comum que 0 comportamento de

consumo seja afctado pela religiao em tennos de produtos que sao simb61icos e

rilualisticamentc associados it comemora9ao de varios reriados religiosos all rituais; por

exemplo, 0 Natal, cpoca de COmpl'3 de presentes, au em diferen~as geograficas no

consuma de um alimento e na forma que clc e consumido.(SCHJ}'FMAN e KANUK,

2000).

Os papeis masculinos e femininos tarnbem tiverarn alteracoes; historicamente a

mulher tcm sido idcalizada como dona de casa, a quem cabe a responsabilidadc de cuidar

dos filhos c as homcns como os provedores do sustcnto, embora tais caracterfsticas e

papeis nao estejam mais associados aos membros de um sex a especffico. Para as mulheres

quc hoje trabalham, e possucm men os tempo de ir as compras elas deixaram dos afazeres

domeslicos, e os homens acabaram-se preocupando mais com sua aparencia fisica

comprando produtos de beleza para melhorar seu visual. (Op. cit., 2000).

E nao sc pode deixar de esquecer, que hi! um mercado au subcultura de idades -

faixa etaria de 17 anos ate 55 ou ate mais, a Gerayao X ou os "Baby Boomers ". Tais

segmentos sao escolhidos pelos seus estilos de vida, grupos distintos que nao possuem

prcssa em casar, constituir uma familia. Para esta gera'Yao, e mais importante aproveitar a

vida proporcionando Ihe liberdade e tlexibilidadc. Embora nao sejam materialistas
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com pram boas marcas tamando decisoes importantcs de compra scndo da gera930 MTV,

trazendo "modinhas" anteriores e renovando com 0 surgimento de fenomenos que esta.o

surgindo como 0 rock internacional (Op. cit., 2000).

Nos unDS 60, roi presenciado 0 surgimento dos Hippies, Elvis Presley e de Qutros

fcnornenas cullurais que tiveram impacto nos corles de cabelo e nOl1l13S sexuais etc. hi no

hip·hop, cujo 0 rap e urn dos principais elementos, hit caracteristicas muito apreciaveis. na

qual uma cultura que transgride suas regras marcando a passagem de pessoas conercias,

sen do uma subcultura na qual integram espuyo e socializay8o; nos generos de musicas

elctronicas na cullura club e rave se tornam lima visUo mais 3mpla-, coexistindo com

OlltroS cspatyos urbanos podcndo conceiluar com "originalidade" as suas atitudes

(KOTLER, 1998).

As formas de cxpressao, praticas, atitudes e cornportamentos dilerenciados dos

grupos de jovens urbanos reunidos por urn estilo c interesscs comuns foram

caracterizados, ao longo das ultirnas decadas, como subcultura que se solidilicou nas

decadas de 70 c 80 (BORGES, 2005).

Mas, em geral, a consurnidor dos an os 90 se comporta de maneira mais racional,

(R1CHERS, 2000) desla ronna, a cultura nao pode scr entendida como um "poder", algo

que pode ser atribuido a causalidade dos acontecimentos sociais, cia deve ser entendida

como contexto, como as roupas que dependcm da cullura e de suas transrormaC;5es e que

carrcgam em si uma serie de misLerios atrelados a beJeza, ajuventude. a reminilidade e a

dislinl'iio social (GEERTZ apud RECH, 2003).
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A moda se constitui no intermcdiario entre 0 corpo e 0 mundo, que grita e

dialoga, confofmc carla tribo quer ser vista, as Taupas de lima pes soa sao indicadores da

individualidade, do gosto e do estilo aD mesmo tempo procura ser diferente da mass a ,e a

busca da inser~ao em grupos de al'inidades de interreses parecidos, na mada a aulo-

afirmayao pcssoaJ ocorre mais pelo estilo do consume, do que pela qualidade de oferras

(REel-I, 2003). Oai as marcas consolidadas, como Levi's que buscam semprc urn

reposicionalllcnta de mercado, renovando a sua Iinguagem para alingir em cheia 0

consul11idor que passa de gera~ao it gerayao, e que 0 mundo inteiro consome c adora os

ieones globais, a ansiedade pela valoriza<;ao da alegria, Hio bern adquirido e simbolo de

SlaIllS, que confirma a sua posic;:ao peranLe 0 seu grupo, alem de quem tern poder

aquisitivo~ gosto e disposic;:ao de conferir a auto-imagem de posse e dominio sobre seus

bens materiais (RJCHERS, 2000).

Urn cxcclellle exemplo desta modificac;:ao de cultura dcntro destes segmenlos que

mudaram as atitudes da sociedade foi a TV, que deixou de ser uma '''curiosidade

e1.etronica para lornar-se um fenomeno cultural da epoca". Motu Mufher foi uma distrac;:ao

televisiva consciente, ao tratar dos tabus do casamento indissoluvel e da virgindade, da

mulhcr descasada, da scxualidade que sao desmontados e arquivados em algum lugar do

passado, mas as murlanc;:asnao ficam 56 na telinha, a pilula anticoncepcional, a nova onda

de moteis, os anuncios em jomais de acompanhantes e massagistas prolissionais, a moda

dos lilmes er6ticos, como Emanuel/e, e assim par diante, contribuem muito para a
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liberac;ao sexual que hoje existc c que tern a tendencia em ficar maior, pais compreende

urn Icque amplo, de diferenc;as sociais e classes sociais (GONTIJO apl/c1 CARLI, 2002).

• Classe Social

Ao longo da historia da existcncia humana, alguma forma de cSlrutura de c1asse

social ou slalus social scmprc existiu em ladas as sociedades. Assirn, dentro de uma

classe social, haven't comparar;5cs Oll estratific3yao social com outros mcmbros de outras

classes.

Para muitas pessoas, as catcgorias de classes sociais sugercm que outros lambem

sao iguais a eias, superiores ou inferiores a eias, e iSla as Icvam comprar certos produtos

porque esscs produtos sao aprovados pelos membros da sua propria classe ou par lima

classc mais alta (SCHIFFMAN E KANUK, 2000).

Desta forma, Kotler (1998) faz uma dcfini<;ao de classes sociais que ';530 divisoes

relativamente hOlllogcneas e duradouras de uma sociedadc, [... J cujos mcmbros

compartilham valores, inlercsses c comportamentos simi lares". Jii Schiffinan e Kanuk

(2000) contcstam a idcia anterior ao afirmarcm que "as membros de cada classe tcnharn

rclativamentc a mesilla status e os rncmbros de todas as autras classes tcnharn mais au

meSilla slatus distintos".

Solomon (2002) em uma visUo mais abrangenle complementa que, 0 lugar que 0

individuo acupa na estrulura social nao e detcrminante apenas de quanta dinhciro e gasto,
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mas como ele e gasto, pessoas que tern dinhciro ha muito tempo nao precisam provar que

o tern, mas por Dutro lado os consumidores que sao "novalos" em inOucncia social podem

despender a mcsma qU3nlia de dinheiro de uma forma difercntc.

o terma classe social e hoje usado para descrever a classificac;:ao global das

pessoas 113 sociedadc. A cJasse social e um estado de classificar as pessoas que sao

aproximadas igualmente em tcnnQS de sua posic;:ao oa comunidade, mesmo algumas

pessoas nao gostarem da ideia que elas sao "diferentes" das Dutfas, e lambcm atraves de

sinais, como a linguagem, a vestimenta e tambcm a forma de se expressar (SOLOMON,

2002).

EIll sociedades de fOlmac;:aorecente, como no Brasil do sacula XJX, na qual os

grupos nao se enconlram suficientemente iguais, acabam difcrenciando-se entre si por

uma lradi~ao de usos, costumes e maneiras proprias, a riqueza e modificadora da eslrutura

social, porcm, nas sociedadcs em que as classes se encontram separadas par esliios de

vida diversos, conservados peJa lradi~ao, 0 scntimento de classe e muito forte e a

comunicar;ao entre estes grupos e FOlte meslllO que 0 dinheiro possa ser perdido a

qualqucr momento, pois a cultura e inabalavel (SOUZA, 1996).

Embora os consurnidores tcnharn tendencia a iguaiar dinheiro com classe, a

relmrao entre cles ainda nao e clara. Os dais fatores nao sao sinonirnos, devido a isso, as

pessoas que tem rnuito dinhciro tentam usa-Ie para elevar sua classe social. (SOLOMON,

2002).
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o dinheiro nao rcsulta em aumcnto de status au mudan93s nos padrocs de

consumo, a tendencia e comprar mais do que e usual, adquirindo produtos de status

superior. (Op. cit., 2002).

Estes cxemplos mostram que, para al6m das facilitacoes economicas, intervem

[alares propriamcnlc psicossociais: 0 prcstigio e a imita9uO de suas "estrelas", assim

como uma compatibilidade de eslilo de vida com ccrtos valores e certas preocupac6cs

existcntes para que passa estar de acordo com a mada. (MAISONNEUVE, 1988).

Desta fOrlna, presume-se que esse tornar-se "diferentcl! desperte 0 desejo de ser

da alta socicdadc, meslllo que nenhuma posiCao seja pemlanente, au ainda, redirccionar 0

desejo para um objeto totalmentc diferente posta pel a Slla condiyao financeira, reFerindo-

sc a apan!I1cia lisica, principalmenle da mulher diante dos olhos da comunidade. 0 desejo

de ser parecida, mot iva a sustentar-se de exclusao do desejo. para uma mais perfeita, e

l11aisil11placavelrealiza~ao pessoal. (BENSTOCK e FERlSS, 2002).

De FaLD, est a busca pela beleza se desenvolvc em nossas sociedades,

cspecialmcmc no domlnio da roupa e dos adomos do corpo, a ponto de muitas vezes, no

usc COITentcde "estar na moda", agir de qualquer forma, C com uma fonna mais especial,

em materia de moda feminina. Mas, a realidadc tanto da figura Fcminina ou masculina,e

sobretudo, um mcio de se distinguir e de se valorizar para si e para os outros, mesmo em

algumas situayocs nao pensando em sua propria renda para sobreviver. (Gp. cit., 1988).
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• Renda

A sociedadc hoje c escrava de determinados pad roes tanto de status, como de

padrao de beleza e ate mCS1110estar semprc :'na mada", e para isla e necessaria obter uma

rcnda all meios para que este padrao de vida seja sustentavel. A demanda do consumidor

por bens e scrvic;os depcnde da possibilidade de comprar c da disposic;ao para

comprar.(SOLOMON,2002).

Solomon (2002), ao fazer uma associar;;ao entre dinheiro e fclicidade afinna

que, a ansiedade do consumidor em relar;;ao ao dinheiro nao eSLa necessariamente

relacionada a quanta cle rcalmente tem em carteira ou como administra 0 dinheiro. mas

sim, a vcr com urn eslado de espirito. A classe social de lima pessoa tern impacto no que

cia faz com 0 dinheiro e em como suas escolhas de consumo desta forma rel1etem em seu

'''Iugar'' na sociedade.

Em uma reporlagem extraida da /-olha de Sao Paulo, Billi (2004), refere-se que

quanta maior a renda, maior 0 padrao de vida. alga distinto do conceito de classe social,

mudar de lima classe DU uma renda para Dutra, nao significa uma perda de padrao de vida,

apesar da perda da grande parte da renda mensal, pode-se manter certo padrao de vida,

mas nao indefinidamente.

Schiffiman e Kaouk (2000) complementam, que a renda individual ou familiar e

uma variavcl socioeconomica usada para aproximar a condiyao social, a mane ira como 6

decidido gaslar, sua renda reflete em valores diferentes, denlro de tal contexto esla
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diferen~a de valores e urn importante fator de discrirnina~ao de classc social entre as

pessoas e nao 0 monlante da rcnda que elas ganham.

Purcce que a ideia que 0 consumidor faz de conforto material e, em grande parle,

uma visaa reiativa, au seja, 0 consumidor definiu sua s3tisfacrao com a quanti dade de bens

materiais que ele tern ao fazer uma comparw;ao com os bens que os outros tem. Na

verdade, cada urn tende a associar senlimenlos profundos Oll emoyoes, como a felicidade.

o arnor, a esperany3, a sexualidade, e ate lim poueo de "magica", a cenas compras ou

posses, depcndcndo de nossa renda. (Op. cit., 2000).

Aparentemenle, um modo de prescrvar a auto-cstima e se coloear fora da cultura

de consumo e enfatizar 0 valor de urn csLiio de vida simples, com menos desLaque para 0

materialismo, mesmo hoje isto nao existindo em nosso convfvio social, principalmel1lc

nas classes medias e baixas. (SOLOMON, 2002).

Ainda assim, as pessoas precisam de dinheiro para obter mercadorias e os

serviyos de que necessitam, obviamente a renda ainda e muiLo importante, po is cia e um

fator de sobrevivencia e posicrao social. Contudo, ernbora as pessoas pobrcs obviamentc

tenham menos para gastar do que as ricas, elas lem as mesmas necessidades basicas de

outras pessoas. Familia de baixa renda compra generos alimentfcios nas mesmas

proporcroes que as famflias de rcnda media, ja a familia de classe alta procura consumir

bens e serviyos que the tragam poder e scgurancra para manter a que tem. (Op. cit., 2000).

Par cxemplo, l11uitas consumidoras compram roupas de etiqueta de estilistas nao

porque parcyam melhores com elas, mas porque a etiqueta dii status e faz com que elas
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"sintum" melhar. Quando uma mulhcr escolhe entre dais vestidos, e bastantc natural que

cia decida por aquele que a fa'Yasentir-se melhar, esta e uma decisao racional.

A distribuiyao de riquezas e de grande interesse para os cientistas socia is e

prol'issionais de marketing porque detennina quais grupos tern 0 maior poder de compra e

maior mercado potenciaL Para as mcsmos a realidade bascia-se no fato banal de que e

mais facil vender para pessoas com dinheiro do que para as pessoas scm dinheiro (Op.

cil., 2000).

Embora as profissionais de marketing tcntam atingir mercados afluenles e ricas,

esses consumidorcs tern recursos para gastar em produtos caros, lais como, consultores de

moda, viagens e lanchas. No cntanlO, e um crro supor que lodos que possuem renda alta

dcvcl11ser colocados no mCSIllOsegmento de mercado uma vez que 0 consumo tambem e

urn estilo de vida para eles. Os consumidores da classe media e baixa tendem avaliar os

produtos em tcrmos mais utilitarios, lais como rcsidencia e aparelhos domcsticos cm vez

de eSlilo ou moda. (SOLOMON, 2002).

A classe media empobreceu de forma generalizada. Em 2003, 0 numcro de

familias com rcnda media de mais de R$ 1.000/mes declinou constantemente, enquanto

aumenta 0 numcro de milionarios, em conseqUencia, ha certa "discriminacrao" na midia

pois, algumas propagandas sao diretamente dirigidas a classe mais aila, assim 0

consumidor assiste e logo pensa - «cste produLo nao serve para mim e nem para minha

familia, certamenle que nlio" - (SOLOMON, 2002; RATTNER, 2006).
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Mas nao Csomente a renda que influencia 0 consumidor a adquirir produtos que

the tragam stalus, mas tambem 0 grupo com 0 qual eles convivem desejando imitar as

tomadas de decisoes de compra baseadas no que 0 grupo de referencia passu aceitar,

mcsmo que seu limite do cartao de eredilO ja esteja extrapolado. (Me eARTHY e

PERREAULT .lR, 1997).

• Grupo de Referencia

Tadas as pessoas pcrtencem a grupos, que tcntam agradar c que acabam seguindo

piSl3Sde como se comporlam observando as a~6es dos mesmos, 0 desejo de se "adequar"

au nos identificamlos com individuQs au grupcs dcscjaveis e a rnotiva'fao primeira para

muilas de nossas compras e atividades. (SOLOMON, 2002).

Tais influencias pessoais sao geralmente usadas como urn grupo de rcfcrencia-

um cspclho, se preferir, reflctindo quais as escolhas que sao aceitaveis e quais nao sao.

Tal inl1uencia pcssoaltambcm vern da cOl11unica~aoboca a boca iniciada par uma pessoa

conhccida, como um !ider de opinino oa qual a pessoa tern contato. (Engel el 01, 2000)_

Desla forma, a grupo de referencia

E urn individuo au grupo real au imagimirio, concebidos como tendo rclcvancia
significuliva sabre as avaliacocs, aspirat;oes ou comportamenlo de um
individuo, innllcnciando e moldando nossas prcfcrcncias, para scnnos aceilos
pelos oulros ou rnCStTlo pelas aCoes de pcssoas famosas que scqucr
conhcccmos.(SOLOMON, 2002, p. 257).
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Gade (1998) complcmcnta que 0 grupo de relen'!ncia c vista como urn objeto

social mediador entre as atiludcs do individuQ e as atitudes de outros a respeito de

determinada caisa, cujosjulgamcntos, preferencias, comportamentos serVCl11de referencia

para a oricnta.;:uo do mesmo.

Segundo Festinger (apud Gade, 1998) exislc uma forLelendencia no ser humane

para avaliar as proprias opini6es e capacidades em comparayuo com as opini5es e

capacidades dos QUlros, (McCarthy e Perreault Jr, 1997). Apenas desejando imitar, em

ambas as situac6es podendo assumir valores e tornar decis6es de compra baseadas no que

o grupo passa aceitar, a influencia e muis torte para produLOs relacionados ao status do

grupo.

E importanle saiienlar que 0 grupo de amigos determina dilerem;as no

comportamento dos individuos, no decorrer do con vivia, pais, os valores destes, com 1II11

alto poder aquisiLivo ou uma boa influencia, apresentam cerlas tendencias ou modismos

que c impossivel 0 individuo nao querer acompanhar. Desta forma, 0 individuo tenta

adequar-se com 0 grupo para manter determinados valores socia is. (LAS CASAS, 2001).

Grupos sociais podem tomar Illuitas [onnas, as c1assificar;oes apresentadas aqui

refletelll em detcrlllinados grupos os primarios e os secundarios.

A inOuencia maior nommlmente e exercida por grupos primarios, definidos como

um3 agrcgay<lo social, suficientementc pequena, pCn11itindo3 interay:lo cara a cara ou seja

"0 scmelhante atrai 0 semelhante", constitufdo de pessoas que servem de referencial

positivo, como familias e amigos. Pois estas decisoes podem ser grandementc



75

inf1ucnciadas pelos mcmbros da familia, que para 0 individuo e 0 primciro impacto sabre

a aprova,ao do produto ou nao. (ENGEL el ai, 2000; LAS CASAS, 200 I).

A familia C 0 primeiro dClcnllinante no comportamento do individuo, possuindo

credibilidade em muiLas escolhas, a familia e uma das fontes mais importantes na

dcterminas:ao de habitos e costumes. (Op. cit., 2001).

Tal inf1uencia e mais express iva quanta mais visivel for 0 produto aos olhos dos

OUlros. Os grupos secundarios sao farmadas por associa~5es profissionais e c1ubes; parem

a influencia desLe grupo naa e tao acentuada como no casa dos primarios, mas acabam

interfcrindo muito no comportamento do consumidor. Ela e mais esponldica, menos

completa, mas ajuda a "moldar" 0 pensamento do individuo. (ENGEL el ai, 2000; LAS

CASAS, 200 I),

Quando se dcslaca um produto ou scrvi~o na midi a, e este e publicamente

ostensivo em sua compra e uso e acaba introduzindo uma importante intluencia para 0

grupo social. Par excmplo, urn grupo ao qual urn individuo aspira socialmente, pode

consistir de pessoas que deh~rn urn slalus superior. Alem disso, os luxos sao mais

suscetiveis a influencia social do que as necessidades, nada e mais publico do que 0

vesluario, as mulheres conscientes de mada rcccbem claros sinais de seus pares, 0 que

tOl1l3 desnecessaria uma busca maior por infonnacrao. Mas se 0 individuo rege as normas

da midia como se devc vestir e quer ter um slalliS elevado, deve seguir as regras postas

pela influencia da midia. (ENGEL el ai, 2000).
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As vezes, e usado raupas para parecer a certas profiss6es e camadas sociais, com

o intuito de Fazer com que 0 Dutro au mesmo as pessoas de convfvio acredite que se faz

parte daquela profissao au a camada social que e valorizado e sc acredita que 0 outro

valorize. (Gp. cit., 2000).

A adOfYa.o de inoV8'i=ocS quanta a tipos de grupos que, dependendo da catcgoria de

produtos, apresentam 0 comportamento e perti!, divide -se segundo Rogers (apud

Gade,1998) em: Inovadores (abcrtos it midia cspecializada); Adotantes iniciadores (

procuram e disseminam informa~ao); Maioria adolante (utilizam Fontes de infom1ar;ao

interpessoal e propaganda boca a boca); Adolantes tardias (sua adoyao dos produtos

ocorre mais em virtude de prcssao a confoffilidadc social).

Solomon (2002) acrescenla que as grupos de referencia podem cxercer tanto

uma inOucncia pasitiva quanta uma influencia negativa. Assim, na maioria dos casas, as

consumidores moldam seu comportamento de modo que este seja coerente com 0 que

pens am que 0 grupo espera deles e trata-se de pertencer a um grupo de referencia

positivo. Caso eSle individuo recuse 0 grupo e oblenha uma descriIl1inac;ao ou nao

apreciam 0 modo de vestir-se, hit entao uma inf1uencia negativa.

As influencias dos grupos de referencia nao sao iguaimellle poderosas para lodos

os tipos de produlos e atividades de consumo. Desta forma, 0 impacto especifico dos

grupos de referencia pode variar, as vezes podem detenninar 0 usa de celtos produtos em

vez de outros, enquanto que em outras vezes, pode ter efeitos especificos sobre as

decis6es de marca dentro de uma categoria de produto como, por cxemplo, usaf jeans da
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Levi's au da Calvin Klein, 0 consumo de tais produlos sao importantes se a compra for

consumida publicamente e se e urn luxe au uma necessidade. (SOLOMON, 2002).

Gade (\998) acrescenta com urn exemplo a seguir, que apos 0 movimento "Black

Power" e que as mulheres negras dcixaram de consumir pastas aiisantes, embora parte

de las ainda as use, por rnais que se oprima, compartilha da id6ia que seu cabelo deve ser

diferentc do que e naturaimente, mas elas acabam seguin do as regras de um grupo de

sociedade.

Porlanlo, a consumidor pode nao ler nenhum contata direto corn grupos de

referencia, mas eles podem tel' influencias podcrosas sabre seus gostos e preferencias,

fornecendo orient3yao quanta aos tipos de produtos usados por pcssoas admiradas pelo

convivio social ou pessoas famosas. Desta forma, cada vez mais pessoas na sociedade

esWo desejosas de uma mudanya social; mudanyas em sua fonna de vida, de seus sistemas

sociais, estilos de vida e principalmente de seus valores. (SOLOMON, 2002).

2.2.3 MODA

A moda iniciou sua vida longa e robusta na Europa medieval crista, junto com

ideais religiosos e intelectuais de elevayao do espirito e da mente acima do mundo material

e carnal. A moda, surgindo no final da Idade Media, propos urn sistema novo, para a

elegancia ocidenlal, evidentemente que sempre a moda existiu desde a existl~ncia humana e

se manteve "adormecida" na mente humana, Hollander (apud Rech, 2003),
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Para complementar a id6ia anterior, Benstock e Ferriss (2002) destacam que em

algumas cenas a biblia moslra primeiramente as egipcias com a sensualidade da marla, os

judeus que se vestiam com os trapos dos escravQS, roupas extravagantcs em Ramses III e

Lambern as mulhcres que trabalhavam na corte como dan~arinas, para distrac;ao dos

homcns.

Nos scculos XVII e XVJTI, em cuja cpoca a nobreza ditava as leis no que diz

respcilo it morla, cram iniciados dctcnninados costumes e dilames do vcstuario. A classe

dominante era quem iniciava urn dcterminado costume, e que mandava fazer suas raupas

em cosLureiras particulares ou alfaiatcs de senhoras, para manter lim c6digo social

precioso. A burguesia sc lanC;3va na competiyao pelo poder, imitando 0 estilo de vestir c

aparcncia da elite. (RECH, 2003).

Algumas mudanr;as do mesmo genero no traje feminino, entretanto, eram definidas

pelas primeiras fcministas que procuravam emancipar a mulhcr da subserviencia aos

desejos postos pelo scxo masculino, as "pioneiras" feministas eram dcfinidas como a

rela,iio da mulhcr com 0 sistema da moda. (BEN STOCK e FERIUSS, 2002).

o "cstar na moda" cstcnde-se, nao s6 ao vestuario mas tambcm ao fenomeno

cultural, it dccorar;ao da pr6pria cas a, do proprio escrit6rio, a organizac;ao da propria vida.

Na realidadc, seja esta a principal diferenc;a entre 0 ponto de vista feminino e tambcm para

o masculino, se para a mulhcr a moda e sobretudo, urn falor de exaltac;ao estetica e sexual,

para 0 homem cia e um falor de consciencia do proprio pape!. (DORFLES, 1984).
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o senti do inicial do tenno lalina modus permaneceu no vocabulo frances mode,

que aparccc no seculo XV, esse yociJ,bulo moda em portugucs, define as manciras de

condUla, 0 jeito de fazer 0 cstiio, a COiOC3'Y30de urn usa vestimenlar au de uma autra voga,

para preestabelecer e vigorar em urn determinado setor da socicdadc, em dadas

circunstanciais de espayo- tempo. (DORFLES, 1984).

No prescnte trabalho, sera utilizado 0 terma mada, no senti do mais conhecido,

como uma varia vel de modific3r;oes sazonais das Taupas, sendo urn processo social, na

qual urn novo estilo c adotado por alguns grupos de consumidores, sendo como uma

linguagem que ajuda a decifrar c6digos. (RECH, 2003 e SOLOMON, 2002).

Portanto Souza, disserla que, a mada depende da cultura dos idea is de uma epoca e

que,

"A maior diliculdade ao tratar urn assunto eomplexo como a moda c a escolha do
pall to de vista. Se bern que esta seja uma imposivao necessaria de metoda, nossa
visao como que se empobrccc ao eneararmos urn fenomello de lao dificil
explica~ao unilateral com os olhos au do soci610go, ou do psic610go." (apud
Reeh, 2003, p.29).

No entanto, quem hoje estiver alento ao panorama da moda, nao pode dcixar de

verificar urn rata decisivo como a atenr;::ao dada ao vcstuario; ao modo de vestir e de

"mascarar" a proprio corpo, pois, 0 vestuario apresenta valores que transcendem as do

mcro prazer do corpo, do luxo e do glamour. (DORFLES, 1984). Assim, as roupas sao

artes, auto-expressao natural ou sofisticada, que raz pareccr uma Madonna. A moda e cada

vcz mais remodelada, mas a pessoa pennanccc a me sma no seu "mundo proprio", no seu
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cstilo sendo ao mcsmo tempo excessiva c s6bria, para manter uma imagcm, mas tendo uma

vcrdadeira ilustracao da mulhcr brasileira.

Na ultima decada, Madonna tern sido para as americanos urn forte ieone da mada e

da cultura pop, extrcmamenle influentc em uma constrUl;ao de identidadc da mada e da

sensualidade, como para os brasileiros a modelo Gisele Blindchen que esta onipresente, em

loctas as capas de revistas e programas de tclevisao. Desta forma, a mada vai cada vez mais

sc rcmodelando, moslrando raupas, acess6rios, cstilo e imagens dos quais se pod em

produzir uma idcntidade, construindo looks ultrajantcs diferentes, que cada vez mais

intcrferem l1a vida da mulher. (Op. cit., 2002).

A mada se exprcssa nos corpas nao 56 atraves das rormas, cores e texturas dos

tecidos, mas pelo porte de atributos sUlis que condicionam a perten~a social,

principahnente nos modelos brasileiros, cujos cstilistas sao muilo ligados e apegados a sua

cullura, origens e que uLilizam esses elementos como fonte de inspira~ao, tanto para 0

descnvolvimento de tccidos e cores ate os cortes e recortes que valorizam 0 corpo da

mulher, sem nunca esquecer do estilo.

o Brasil esta chamando muito a aten~ao das pessoas e cada vez rnais do rnereado

inlCrnaeional, porque a moda prineipalmcnte dos eSlilislas, rnostrada alcm de uma irnagem

unieamcnte earnavalesca e do samba sera fuluramente urn pais da moda. Alem, de possuir

a moda praiana, jeanswear 0 pais esta se dcstacando na moda prct-a-porter foeada em

eOllstru~oes leves deslaealldo-se tambem na linha sportswear e sur/wear, que era sornente

cxiSlente em paises eSLrangeiros. (WTC NEWS, 2003).
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Segundo Oliffson, (2003) 0 brasilciro se mostra urn grande consumidor e condutor

de maJa, talvez scja uma heranya dos indios e negros, que sempre adoraram se enfeitar.

Entrelanto, com esle desejo de busca de "padroes" da mada, definiyao do look, da modinha

e mesma do chique aparccem estes termos, que pcrmciam lodo 0 discurso rcfcrcnte a mada

e que sao constantementc cmpregados e que sera descritos a seguir:

- Modinha: serve para del1nir 0 que e tendencia nas confecyoes mais popuiares, onde

supostamente 0 posicionamento se torna mais elevado, passando a tomar-sc faschion

.Chanel, cila uma reflexao em que "a mad a e tudo que deixa de ser mada". Desta forma

fashion e uma tendencia de uma colcyao que difere de "estar na mada" (Olitlson, 2003).

-0 look: e algo que c passive I muda-lo, express am cxageros e excentricidades, a tim de

propar tendencias que poderao ser usadas segundo a personalidade da pessoa a partir de

referencias, como personagens de filmes ou de urn mcio de comunica~ao.

Portanto, sua verdade original, look e urn termo ingles usado na America para detinir 0

moderno advento do chiquc. (RJCARD, 1996).

- Par lim, 0 chique: trata-se de uma elcgancia natural, inata. 0 chique faz transparecer a

cultura, nao no poder aquisitivo, mas da arte de viver, pennitindo usar acess6rios luxuosos

porclll, de fonna simples, e 0 jeito mais livre de usar as coisas simples mas com classe.

Apartir dos an os 70, 0 chique passou a tcr uma conotar.;ao mais rigida e lixa. (Gp. cit.,

1996).

A moda cstrutura-se no nivel de sua hist6ria, e ao mesmo tempo desestrutura-se no

nivel que dela se poreebe: a atualidade. Hoje a moda e como urn ealeidosc6pio no quais as
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looks e as modinhas, principabnenle dos jovens, se sucedem a lim ritma alucinantc,

trazendo um sentimento de vertigem e de irrealidade. Por essa razao, em paises europeus a

mada e mais classica e em paises latinos e uma mada de rua. (Op. cit., 1996).

Solomon (2002) complementa a ideia anterior ao se referir das categorias culturais

de cada pals, nas quais as lom13sse caracterizam com 0 pova, havendo eertas distinc;5cs

em difercntes cpocas, em que a produc;fio deve preyer os gOSlOS do publico que cornpram,

principahncmc quando lui uma figura au prograrna de televisao em evidcncia. Assim, para

que se possa cstar cada vcz mais parccido com a pcrsonagem da novcla em destaquc au

para manter-se na mada. Embora longevidade e a percussao em determinados tempos e

estilos possa variar de urn mes ate UJ11 seculo, as modas tendem a fluir em uma seqUencia

imprevisivel. 0 cicio de vida da moda C semelhante ao mais conhecido cicio de vida de

produtos, obtcndo eSlagios basicos desde 0 nascimenlo ate a merte. (SOLOMON, 2002).

Tal processo, esta relacionado com a popularidadc de itens relacionados a moda,

que, muitas dcJas JeV3manos para percorrer os eslagios de aceitac;:ao c decHnio. Nesta

etapa sera descrilo 0 cicio de accitac;:aoda moda e rerercnciado no quadro 4:
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COMPARA<;AO DOS CICLOS DE ACEITA<;AO DE MODISMOS, MODAS E
CLAsSICOS.

TEMPO

FONTE: SOLOMON, 2022, p. 408

- Um chissico Oll tambem chamado de produlos de estilo: e uma marla com urn cicio de

accit89ao extrcmamente, longo. E de certo modo, "antimoda", pais, garante estabilidade e

baixo risco para 0 comprador por urn lango pcriorlo au prorlulos basicos como por

exemplo A morla 0 pret-a-porter, que possui estilo. (SOLOMON, 2002)

- 0 modismo; e lima marla que dura muito poueo tempo. E urn produto que entra

rapidamente c adolado com grande entusiasmo, atingindo 0 auge em poueo tempo.

Nonnalmente, as modisrnos silo ditados por personalidades t'amosas, alOrcs e rnodeios,

enfim, Icones da midia. (RECH,2003).
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- E por lim a moda; que tem urn cicio de vida media, pcrmanecendo em uma curva de

crescimento gradual, e aceila au popularizada peJos consumidores durante deterrninado

pcriodo e descendo lentamcnte, nomlalmenlc 0 espa~o de lcmpo e de uma eS13c;ao

clinuitica enLre Dutra. (Gp. Cil.,2002).

Estes comcc;os e declinios da marla e do vcstuario sao introduzidos em nossas

vidas e em nos sa cullura. 0 tempo todo, desla fonna, 0 dominic da mada significa que a

forma e a qualidade dos produlos postas no mercado mudam a breve prazo,

independentcmentc da relu9ao com a beleza c a linalidade. (LUKAES, 2006).

A essencia desse mercado contem 0 fino de que dentro de detcrminados perfodos

,dcvem ser produzidos novos vestuarios, de modo que possam difercnciar-sc a cada ano.

Pois a essencia da moda requer justamentc 0 oposto ao velho, deSla fonlla sera relatado

esta evolw,;ao das roupas a cad a ano que sc passa.

2.2.3.1 EVOLU<;:Ao DA MODA

Uma das caracteristicas mais marcantcs do seculo XX e a nipida cvolUl;:aovivida

par lodos os dominios cxistcntes, cstruturas socia is, polilicas e principalmente a moda,

onde as linhas e as formas do vestmi.rio comcyam a tcr transformUiyoes radicais.

(LEI-INERT,2001).

As mulheres do infcio do seculo XX i"aziam a possivel c a impassivel para

dcmanslrar fragilidade e palidez eram imprcscindiveis, as cores das raupas, na qual
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refletiam csta postura, al6m de tons suaves e cstampas Ilorais, estas, compunham-se com

sapatos, pequenas balsas c chapeus com adomos diferentes. (DOUAT, 2005).

No inicio de 1900, as cornprimclltas das saias comcc;am a subir no maximo, ate 0

tornozelo, durante esle seculo a variac;ao do comprimento das saias cram constantes, e a

mada neccssitava de usa de cores pasteis, leves e suaves, as mulheres laziam 0 passivel e

o impassive I para demonstrar fragilidade. (Jd. ib., 2005).

Elllre 1907 a 1910, confonne a figura 0 I, as saias comcyam a tornarern-se mais

curlas e justas, as linhas dos vestuarios eram ainda mais objetivas, Leon Bask se destaca

na cpoca trazendo criac;oes em cstilo oriental com cores inlcnsas abusando dos apliques e

bordados.{ld. ib., 2005).

FIGURA 01 - VESTLDO DA DECADA DE 1910

FONTE:www.uol.com.br/modabrasillforcas _meda/cores _ rashionlindex2 .hlm.

http://FONTE:www.uol.com.br/modabrasillforcas
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o mais importante nome entre tadas as cria(foes e considerado a essencia da

sofisticacrao parisiense foi Paul Poifet, quem, fez desaparecer por compieto 0 cspartilho,

de dcl'endia que a mulher deveria mostrar sua beleza natural. Desde enta~, sem certos

adornos as blusas tambem se modificam, em 1913, surge 0 decote em Y, criando uma

verdadeira revoluyuo social, denunciado pela igreja como uma exibir;ao indecente e urn

perigo para a saude sen do apelidada de "blusa pneumonia". (LEHNERT, 2001 ;DOUAT,

2005).

A nova mada baseia-se nas tendencias antcriorcs, 0 vestuario de Poiret destinadas

a senhoras clegantes e abastadas, evolucm, as saias ja mostram mais as pemas e 0 colo, os

vestidos mais leves e clegantes com bray os e costas a mostra. A tigura feminina tambem,

muda, levando uma vida mais independente, mostrando-sc com personalidade

independente. Ao confirmar a prcsenl(a da mulher na esiera privada, a modernidade

burguesa cria uma figura consumidora, partir de entao e iniciada a decada os anos 20.

(LEHNERT, 2001; LIPOVETSKY E ROUX, 2005).

A decada de 20 marca 0 inicio do processo de emancipal(ao feminina que

culminani. mais adiante dos anos 70 que sera visto mais detalhadamente a seguir. As

mulheres brasileiras esH'io cada vez mais ousadas, sem as reslril(oes dos espartilhos,

comel(ando a desfrutar as "bans tempos da liberdade" .(FACANHA, 2006).

Novas nomes emergcnles no cenci.rio da moda redefinem 0 conceito de elegancia

feminina: Madeleine Vionnet - com a criayao de seus "vestidos serpentes" - , Madame

Pasquim e principalrnente Coco Chane!. Ao contnirio de Paul Poiret, Chanel inspirava-se
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no vestuario masculino, 0 vestuario deveria apresentar farrnas de liberdade, criando a

partir de entao vcstidos curtos e cortes retos, e 0 [amosa failleur, hoje considerado como a

essencia do estilo Chane I, conforme a figura 02 (LEHNERT, 200 I, FA<;:ANHA, 2006),

FIGURA 02 - SiMBOLO DE STATUS DECADA DE 20

rONTE: http}/alrnanaquc.lolha.uol.com.br/croquis_tabela.htm.

Chanel, pre feria acima de tudo saias de cor lisa, usadas com camisolas de malha

Oll com easaCQS, sendo 0 conjunto adornado apenas por urn len~o e por pOlleas joias, estas

duas pey3S cram freqilentemente combinadas com uma singela blusa branca ate ern cima.

Sua mada era para que todas as mulheres pudessern ter suas roupas, in de pendente de

condil'ao !inanceira, (ld. ib., 200 I).

E tambem nesta cpoea em que nasce a dan~a em que enradiava a mulher

Charles/on, e as mulheres que escandalizavam a sociedade com seus habitos avan~ados

como Anita Maralti e as pemas de "[ora" pel os vestidos curtissimos em que Marlene
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Dietrich usava e para horror de muitos, as saias sobem ao extrema, indo parar na altura

dosjoelhos. (FA(:ANHA, 2(06).

As melindrosas ou pimpinelas. como Iic3m conhecidas as meninas atrevidas que

damyam ao som do Charleston, com seus vestidos soltes, de cintura baixa, geralmenle

enfcitada par uma larga fita e com franjas na bainha fazem it mada. Subitamente, 0 ideal

erotica passa ser andr6gino: as mO<;3S procuram ler a aparencia de rapazes com seus

cabelos curtissimos e com seus tailleurs. (lei. ih., 2006).

Com a chegada dos anDS trima, os vestidos ainda lornam-se mais vaporosos

mcsmo descendo a bainha dos mesmos, as saias csHlo as vespcras de voltar a sercm

longas e a cintura de voltar ao seu lugar. (LEI-INERT, 2001).

Diferentemcntc dos aoos 20, que havia dcstrufdo as formas remininas, os anos 30

redescobriram as fomlas do corpo da mulher atrav6s de uma elegancia refinada, scm

grandes ousadias.

As saias ficaram longas e as cabelos comeyaram a crescer. Os vestidos cram

justos e relOs, al6m de possuirem urn bolero au capas 3/4, tambem bastantc usado na

cpoca, con forme a figura 04. 0 uso de tccidos sinteticos contribuiu pard que as diferenyas

das diversas classes sociais. em linhas gerais, diminuissem. As primeiras fibras sinteticas

em slrelch au latex, os quais apesar de nao serem de todo comparavcis aos tecidos

ehlsticos de finais dos allos 90, ofcreciam possibilidades ao cortc. (GARCIA, 2005;

LEHNERT, 200 I).
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FIGURA 03 ~ SiMBOLO DE STATUS DECADA DE 30

FONTE: http://almanaquc.folha.uol.com.br/croquis_tabcla.htm.

Ao contnirio dos anos 20 as blusas e casaCDS usam-se relativamcnte justos, com

mangas estreiLas, acentuando urn pouee mais 0 peilo, mas sernpre em mente urna figura

clcgante, para conseguir obler as fonnas pretendidas, recomcvaram-se tamhem a utilizar

mais as cintas, que tinham se tornado-se mais ehisticas. (Op. Cit, 200 I).

Alias, 0 cinema loi 0 grande refercncial de disseminayao dos novos costumes,

Hollywood, atravcs de suas estrelas e grandes fconcs da decada como Marlene Dietrich,

Grela Garbo e de cSlilislas, COIllOSalvador DaJi e Elsa Schiaparclli , influenciaram

milhares de pessoas. (GARCIA, 2005).

No Brasil, a Casa Canada, no Rio de Janeiro ofere cia 0 que havia de melher para

elite nacionai, paraieiamcnle, surgiu em Sao Paulo 0 lrabalho de Rosa de Libman, com

sua ioja Madame Rosita, rcsponsaveJ peJa imrodwyao do hiibilO de desliles de moda no

http://almanaquc.folha.uol.com.br/croquis_tabcla.htm.
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Brasil, roi a primeira a lan~ar toda e qualquer novidadc que surgia na Europa e estas

apresentava no Brasil. (ALMEIDA,2003).

o xadrez da urn aT modemo as bcrmudas C 0 romantismo dos anos 30 ern rneados

aos anos 40, as cores lraz tons de eru c tcrrosos, caqui eSCUTO,marraln, c uma variedade

de verdes: do mais claro ao mais escuro, 0 azul marinho ciassico, volta com um ar

modema, ojeanswear lraz cores mais escuras, acinzenladas e Lamborn as "detonadas". As

novidades, em modelagcm, lrazem urn diferencial: cintinhos e bonequinhas colombianas,

o nylon, substitui a seda natural revolucionando a industria da mada. (BELLINASO,

2006).

Os vcstidos se 10m am urn sonho para a mulhcr dos anos 40, ao contnirio da mada

prinica de Chanel, 0 "New Look" aconteceu, pOl' urn jovem estilista Christian Dior era,

basicamente, composto por saias amp las muito rodadas quase ate os tornozelos, cinturas

bern marcadas e ombros naturais, acenlUando as eurvas do eorpo das mulheres, era it volta

da mlilher feminina e elegante (tigllra 04). 0 Slicesso imedialo do seu "New Look", como

a coiec;ao licou conhecida, indicava que as mulheres ansiavam pela volta do luxo,

sofisticayao perdidos sen do uma moda jovem e alegre, era a visao da mulher

extremamentc fcminina, que iria ser 0 padrao dos anos 50. (LEHNERT, 2001 ;GARCLA,

2006).
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FIGURA 04 - SiMBOLO DE STATUS DECADA DE 40

rONTE: htlp:Jlalmanaque.lolha.uol.col11.br/croquis_tabcla.hl1l1.

o que tambem se tomau simbolo roi 0 "tailleur Bar", urn casaquinho de seda

bege acinturado, usada com saia prcta ampla e plissada quase na altura dos tornoze!os,

com urn chapeu que complctavam 0 figurine impec3vel. As mangas das blusas eramjutas

e cornpridas au entao a Ires quarlos, no Brasil sendo urn pais tropical, havia muitos

vestidos sem mangas e com dccotes grandes. (Gp. Cit, 200 I ; 2006).

o miilon e a scda estavarn em lalta, na dec ada de 40, fazenda com que as mcias

IInas desaparccesscm do mercado. Elas foram trocadas pelas mcias soquetes au pelas

pernas nuas, rnuitas vczes com uma pintura ralsa na parte de tnis, imitando as costuras.

(LEHNERT,200 I).

Nao somcntc as roupas modificaram mas talllbclll as cabelos das Illulhcrcs

cstav3m mais longos que as dos anos 30, com a dificuldadc em encontrar cabeleireiros, os

grampos cram usados para prende-Ios e larmar cachos, os len<yostambcm laram usados
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nessa epoca, principalmenle com Carmen Miranda nos anas 40 que fai 0 marco na mada,

senda uma das primeiras a lanc;:ar mada no Brasil, ate hoje os estilistas buscam inspirayuo

na mesma. (IlELLlNASO, 2006).

A alta socicdade de Sao Paulo continua vestindo-se nos moldes de Paris. As

senhoras da sociedade pass am a ser atendidas por urn grande numero de costureiras, que

sc disp6e a reproduzir as Dltimas tendencias de fora, com essa imagem de glamour naD

somente na Europa mas lamhem no Brasil, eslava assim, definido 0 padrao dos an os 50.

(Op. Cit, 2006).

13 nos anas 50 comec;a a notar certa rebeliao da juventude contra a gerac;:ao mais

velha, neste ano chega ao lim uma geras:ao de joYcns, tilhos do chamado "baby boom",

que viviam no auge da prosperi dade fi.nanceira. Tambcm chamado de "anos dourados" da

classe media, confil1l1ando a importancia da midia e da industria cultural.

(LEHNERT,200 I ;ALMEIDA,2003).

A nova dccada que come~ava, marcava a industria textil a todo vapor, dentre seu

produlO principal 0 algodao como explica 0 estilista Dener;

"( ...) a principal fibra nadonal, a materia prima gcradora de divisas e de urn
pano bem adaptado ao clima qucnle do pais •... (...) a moda brasileira nasceu por
necessidade clilmitica (...) nossa moda c tropical, com tecidos levcs c
eSlamparias mais vivas" (apud D6ria, 1998, p. 131)

Na moda, 0 marco da dccada de 50 foi 0 aparecimento de butiques e costureiros,

sen do estes fundadores de uma costura "de autor", ou seja, nao era vinculada aos
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lans:amentos europeus, dentro do Brasil, destacando costureiros como: Dener, Clodovil

Hernandez, Guilherme Guimaraes entre ou1ros. (ALMEIDA, 2003).

Os anos 50 estavam iniciando e .iii. prometia grandes mudany3s no

comporlamento, iniciada com 0 sucesso do rock and roll e 0 rebolado IreneLico de Elvis

Presley, seu maior simbolo, ele influenciou a forma como seus tas se vestiam, sendo

sin6nimo de sex-appeal. (LEHNERT,200 I) .

.fa as m09as bern comportadas comcyavam a abandonar as saias rodadas de Dior

c atacavam de cah;as cigarelfe, num prenuncio de liberdade, can forme a tigura 05 apesar

de indicar que a mada seguiria a caminho da simplicidade e praticidade, nunc a uma

tendencia foi tao rapidamente aceita pelas mulheres. (Op_ Cit, 2006).

FIGURA 05 - SiMBOLO DE STATUS DECADA DE 50

rONTE: http://almanaquc.folha.uol.com.br/croquis_labcla.htm.

http://almanaquc.folha.uol.com.br/croquis_labcla.htm.
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A maquiagem tambcrn era destaque na moda e valorizava 0 olhar, 0 que levou a

uma infinidade de lanr;amentos de produtos, urn verdadeiro arsenal composto por

somhras, rimcl, lapis para os olhos e sobrancelhas, a16m do indispensavel delineador.

(BELLINASO,2006).

Os cabelos tambem licaram urn pouea mais curtos, com mcchas cainda no rosto e

as franjas davarn urn ar de menina. Entretanto, os dais grandes simbolos de bcleza da

dccada de 50 foram Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que cram uma mistura dos dois

estilos, a devastadora combinayao de ingenuidade e scnsualidade. (Op. Cit, 2006).

Entim, e na decada de 50 que a mada decala com eventos, fatos, e com realiza~ao

de desfiles e as primeiros questionamentos a respeito de se criar uma moda brasileira, as

paulistas insislem em ser elegantes e sofisticadas, ainda usam vestidos com saias rodadas

e anaguas para danc;ar 0 rock and roll. (Op. Cit,2006).

E nesse cenario que come9a, a democratizac;ao da moda fomlando urn mercado

com urn grande potencial, a moda jovem, que se tomaria 0 grande filao dos anos 60.

Os an os 60, foi uma explosao da juventude, era 0 tim da moda unica, "nao seguir

a moda", 0 grande desejo da juventude da cpoca. 0 que passou a ter varias propostas de

se vestir estando cada vez mais ligada ao comp0J1amento, representando urn sinal de

liberdade. (GARCIA, 2006).

o que mais caracterizou esta juventude foi 0 desejo de se rehelar, a husca por

liberdade de expressao e liberdade sexual, 0 que tornava as roupas com cortes retos e
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linhas er6ticas. pais, a grande parte do corpo aparecia desnuda (figura 06). (Op. Cit,

2006).

FIGURA 06 ~ A MODA DA DECADA DE 60

\:

FONTE: www.geocitics.athens/olympusI7979/moda.html.

Essa irnagcm intluenciou nao 56 a mada, mas tambem 0 design e a artc que

passaria a ler urn aspecto mais popular e fugaz, ncsta epoca, 0 unissex ganhou fon;a com

o jeans e as camisas sem gala, peJa prime ira vez, a mulher ousava se vestir com raupas

tradicionalmentc masculinas, como 0 smoking. (Op. Cit, 2006).

http://www.geocitics.athens/olympusI7979/moda.html.
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o que se destacou muito, [oi as raupas transparentes, onde se incluem as calyas

boca de sino, 0 vesluario etnico e os veslidos em PVC, que vcia a inspirar mais tarde por

estilistas dos al10S 90. (LEHNERT.200 I).

A grande vedclc, sem duvida, fbi it minissaia, a inglesa Mary Quant fai criadora

da tal roupa e incorporada rapidamente rela jovem guarda no Brasil, que ditava a mada,

Wanderleia de minissaia, Roberto Carlos, de raupas coloridas e cabelo na testa (como os

Beatles), a palavra de ordem era "que va tudo pro inferno". (Op. Cit, 2006).

Outro grupo que se destacou, [oram "Os Mutantes", fannada por Rita Lee, na

qual seguiam caminho da conlracultura e afastavarn-se da ostcntuC;80 do vestuario e da

jovem guarda, em busca de uma vida underground. (Op. Cit, 2006).

As cores predominantes cram, muito preto e branco; suaves e Iluoresccntes com

arligos metalizados, cores op-art e modelos como; vestidos tubinho, tail/eur com mangas

314 , botinhas de vcmiz de bieo fino e saito baixo, para compietar os cabelos longos, lisos

com franja ou com muito volume. (GON~ALVES, 2002).

A jllvenllldc sc mosU·a cad a vez mais, querendo ter eSlilo proprio, a jeans

innueneiou habitos modemos, vestindo umajuventude que busca uma identidade alraves

da calva Lee, a midia acompanha como nunea este movimento novo (MAIOR, 2006).

Em lad os os anos, nunca a moda mostrou tanto sua cara, a partir do proccsso de

democratiza9uo da moda. Em Paris, grandes nomes da alta costura abrem maisons de

pn!l-a-pOrler, mais tarde chamadas de boutiques, nasce novos estilistas como Pierre
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Cardin e Ted Lapidus 0 entaD estilista do grupo os Beaties, scndo urn dos primciros a

industrializar ern massa seu pret-a-portcr. (MAJOR, 2006).

Ja. no Brasil, principalmente em Sao Paulo, as etiquetas dos grandes costureiros

chegam as classes cmergentes atravcs de contratos de liccnciamcnlos, utilizando nomes

lamosos ja destacados nos anos 50 ; Denner, Clodovil , surgindo assirn, 0 pret-a-poncr

nacional. (MAlOR, 2006).

o estilo tropical c dcclarado chic e bonito no Brasil, 0 umhigo esta it rnOSlra na

cal~a saint tropez, na qual roi lam;:ada pela vedete, Brigite Bardol, acompanhando esta

ultima tcndencia, Denner mostra em Sao Paulo a sua nova colc9ao: cal93 cornprida com

cintura baixa,justa ate 0 tornozelo, scndo apclidada aqui de bikini-slacks. (Op. Cit,2006).

a busca de um estilo que seja a cara do Brasil a marca Rhodia lan((8 tambem

ulna serie de desfilcs de coJe((6es brasileiras, com fibras sintctic8S e estampas

desenvolvidas por arlistas brasileiros, deSla f0n11aos anos 60 Cuma transi930 para os anos

70 uma imagem estclica e comportamental da moda representada por uma lendencia de

vestuarios fantasticos que constitufam muitos exageros. (QUIRINO et aI, 2004).

o estilo de vestuario escolhido pela OPOSi((30politica e social nos anos 70 teve

uma grande importancia no mundo da moda, adotando elementos na forma de vestir, e na

decada de 70 que consla uma das mais ricas historias da moda, a moda perfila-se como

mcio democnitico de expressar uma opiniiio.(LEI-INERT,200 I ;L[MA, 2003).
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o esliio nostalgico era extremamenlc aprcciado, havia blusas a avozinha, longas

saias e echarpes indianas tudo 0 que [azia lemhrar a mada do seculo XIX e do inicio do

seculo xx. (LEHNERT,200 I).

Mais do que nunea a raupa passOll a scr urn sinonimo de comunicayao, nesta

cpoca, as cstilistas inspiram-se nas ruas absorvendo a estctica hippie C0 af romantico dos

mcsmos, desta forma, os revolucionarios dos anos 60 comcc;aram a se acalmar nos anos

70. Original mente concenlrada em urn c5tilo de vida ideal, sem guerras e compclic;oes de

ego, assim, 0 hippie acabou virando modismo. (LlMA, 2003).

Scm duvida os anos 70 rai 0 ano da mada hippie, 0 terna da mada da cpoca cram

as pCyas coordenadas au seja, urn guarda raupa constituido pOl' pcc;:as cujos cortes

condiziam de saias, casacos, caJ.;as e camisolas. As cores garridas dos anos 60 verde-

aHace Oll cor de laranja, conlomlc a figura 07 abaixo, manleve-se na J110daainda durante

algum tempo, mas pouco a pouco loram sendo substituidas por tons mais escuros e

sombrios. (LEHNERT,200 I).
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FIGURA 07 - MODA DISCO E PSICODELICA ANOS 70.

FONTE: w\Vw.lerra.com.br/modal consultorio/elal2002/09/ J 2/000.hlm.

As roupas flower power dos hippies cram superposiyoes de tunicas, anaguas,

cah;as \argas, 0 que dava uma libcrdade nova e propiciava combinayoes ex centric as, as

saias cram cstampadas com bustiers, tunicas de crepe indiana e as panfletarias I-shirts

lomam conta da nova tribo hippie. (C01U, 2006)

Para as mulheres, a mad a passa a ser cad a vez mais romantic a e despojada; com

cabelos desalinhados, com inspiray30 indiana, as balas cntram com muita forya na epoca

principalrnente trazcndo estampas florais all multicoloridas, aiern disso, 0 unissex cntfa na

mada com suas boca-de-sino. as enleiles em glitter emplacaram nos anos 70 sendo

ruturistas, metaiicas e androginas. (Op. CU,2003).

Os acessorios obteriam gran des destaques na epoca como; as sandaiias, boras

coloridas e corn saltos plataforma, usavam-se muito 0 verniz enrugado em todas as cores
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possiveis e irnaginarias mas com muito 0 destaque 0 bran co que era 0 ultimo grila da

moda. (LEHNERT,200 1).

o lerna "fa~a 0 alllor, nao a guerra" intlucnciava as vestimentas lambem, pois, 0

jeans acaba sendo 0 vcncedor, de prcfcrcncia surrado e cheia de cnfeitcs e frcqucntcmenle

estes jovens andavam dcscalyos mesma na cidadc. Os chapeus e ve ludos cOlllpunham estc

visual por serem usados por idol os como Jamis Joplin au Jimi Hendrix na qual virava

mania. (LIMA, 2003).

No Brasil, mesmo com a forte censura, a produy3o cultural dos allos 70 foi

bastante vasta e criativa, prcdominando como em Qutros paises 0 jeans pintado e as blusas

tamara que caia, desla fomla, 0 "'paz e arncr" fbi cedendo espa«o a mada disco. (Gp. Cit,

2003).

Os vestuarios que cram criados nessas ocasioes, vinham das luzes das discotecas,

os individuos deixavam de serem uma entidade claramente detinida, para serem

colocados em urn contexto hist6rico com inumcras mudanyas. (Op. Cil, 2003).

No final dos anos 70 Jean Paul Gaultier (apud Cori, 2006), declara que "tudo e

pcrmitido, nao h<i prioris c valores deJinitivos", Gaultier, rcmodela movimentos c

atitudes, enquanto os punks londrinos cam inham de modo pesado e oposto, naseendo

outra etnia e Fonna de sc vesLir.

Os anos 70 ehcgaram a dar origem uma silhueta nova e original, desenvolvendo-

as e transFerindo-as para as silhueta da decada de 80, destacando-se claramente como

epoca indepcndente e original quando comparadas com as anLeriores. Ate hoje, a epoca
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serve como inspinu;:ao para os estilistas que acabam trazendo de volta algumas pCyas

usadas na epoca. (LIMA, 2003).

Nos anos 80, a mad a rai rnarcada peio cuho do exita e pela ideia de que tudo era

passive!, que se manifestou tambem em Lodos as outr05 dominios da socicdadc, nesta

decada sao sobretudo as cria<;:oes da Alta-Costul'a c do pret-a-porter, no enlanlo, 0 tfayO

mais caractcrislico da moda dos anos 80 e a cocxistencia dos mais diversos cSliios.

(LEI-INERT,200 I).

a decada de 80, aiem da moda dcsporLiva, que tinha dcixado de estar reservada

para os momentas de lazer, e do vestuario luxuosos para a naite, apareceu ainda Dutra

varianlc de vestmirio dcstinado as mulhcrcs de sucesso, as taillcurs com bermudas, cstc

era completado pOl' clcgantes blusas,com cores fortes e sapatos de saito alto.(Op Cit,

2001).

Desta forma, as cores como pink, verde-limao e laranja fosforescente, montavam

urn visual extravagante incluindo ombreiras e cos alto nas calcas, os cabelo cram annados

e com muito uso de legging com minissaia, rendendo as anos 80 0 oposto da dec ada

anterior. (PEREIRA, 2003).

Tudo oscila com a modemidadc, c Madonna se tom a um excmplo de elemenLO

original. Ela enearn a, mais do que qualquer outra estrela, 0 lema dos anos 80 "nosso

corpo pode ser modelado de forma a a1cancarmos 0 corpo com que semprc sonhamos", a

l11ulhcrideal era csguia e ambiciosa, (figura 08). (LEHNERT,200 1).
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FIGURA 08 - MADONNA "LIKE A VIRGIN" DECADADE 80.

rONTE: www.2anhembi.br/publiquc/cgillcgilua.cxe/sys/stort. hlml.4hunl.

Seu vesluario expremia todas estas qualidades mas nan deixava de lado 0

erolismo e 0 glamour. influenciando a mada e as mulheres a mudarem sua forma de veslir

e de se eomportar, (ligura 08). (Op Cit, 2001).

Madonna nao 56 recriau a mada fCliche e 0 brilho alga frivol0 dos c1ubcs

noturnos e das eSlreias de Hollywood, como tambem contribuiu para introduzir elementos

dcsporlivos na mada dos aoos 80, todo 0 vestuario cram muitos coloridos e brilhanles,

esta mada 11aO tardOll a innuenciar a moda do dia a dia. (Op Cit, 200 1).

J<i no Brasil, a mad a e de raupas muito folgadas, as cabelos rcpresentavarn,

allissimos, com muito gel glilcr, oa qual era uma novidade rccem lanyada, as meninas

cl1tretanlo, usavam muitos brincos coloridos dando urn show no visual na epoca.

(TEODORO,2006).

http://www.2anhembi.br/publiquc/cgillcgilua.cxe/sys/stort.
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Em 1986, as marcas paulistas come yam a surgir como: Armazem, Forum,

Zoomp, T. Machionc c Giovanna Baby sc cstabclccendo com 0 objetivo de lanyar suas

colcyoes em des files na mesma data, as famosas lojas-boutiques cariocas como Maria

Bonita c Marcia Pinheiro tambcm ressurgern. (F A<:;ANHA, 2005).

Desta forma, voltam os cortes de ombros largos para as mulheres, ereilO realyado

pelo usa das ombreiras de espuma, novas tribos urbanas emergem na naitc, os darks,

punks, g6ticos c skinheads, geram modelos inusitados para IreqOentar as clubs noturnos,

Jonh Galliano, enfatiza tudo ista na mada e consagra-se como estilista inovador

misturando ctnias e fetiches. (Op Cit, 2005).

De fato, as roupas brilhavam a Juz artificial, cram Fcitos com materiais como 0

cetim ou Abras e !urex, cxistia um verdadeiro estilo disco para as mulheres, 0 sucesso da

marca Hugo Boss tambem teve destaque na decada, em grande medida, a esse sistema de

apresenta<;ao de uma marca associada a um eslilo de vida e a elabora<;ao de uma marca de

mupa de acordo com as necessidades do grupo de consumidores para quem destinada,

tudo isso prova, que os anos 80 nao foram apenas anos que passamm, ainda esta na moda,

e talvez os mais atuais modelos para os pr6ximos anos.(LENHEART 2001 e TEODORO

2006).

Tanto a moda dos anos 90 e as pr6ximas, tratam-se dejlashback de lodos os anos,

rclcmbrando cpoca da mod a exagerada e das tendencias. Os an os 90 continuam a seguir

tendencias da moda que tin ham sido inauguradas na dec ada de 80. (LEHNERT,200 1).
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A partir da dec ada de 90 a mada se Lornou urn apanhado de lad as as dccadas

anlcriores, a mada desportiva impos-se em todos os senti dos, tendo-se tornado urn

mercado importante. do qual existem difcrenc;as que vao desde 0 vcsluario quotidiano ao

clcganlc, ate mesmo para as sardas a noite. A mad a reviva as cstilos anos 70, por

exemplo, com seus pesados sapatos de plataronna, as cah;as boca de sino, os tops

justfssimos que deixam 0 umbigo a mostram em varias cores iaranja, verdes e rosas,

usadas pelos rna;s jovens. (LEHNERT,200 I).

Ha muito tempo as estilistas tern trabalhado com 0 conceito de mix de estilo

(varias l11odeJos),mas e a partir da temporada de 2000 que 0 mundofilshiol1 decreta 0 lim

da ditadura da moda, naQ possui mais a "'tendencia", as pessoas cob ram pcla novidade,

(figura 09). (CASTRO, 2006).

FIGURA 09 - DESFfLE DA MARCA PAULISTA FORUM.

FONTE: chic.ig.com.brlsitc/scc;aol - 35 htm!.
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As grifes nao sao mais 0 foeo das atcl1lYoese isso fez com que as pcssoas

abrissem mais a cabec;:apara novas marcas, cada grife hoje faz urn mix de varicdade em

suas criac;:ocs,entram nesle "coquetel" elementos da mad a dos anas 20,30,40,50,60,70,80

e 90, sendo 0 melhor da mada e as pessoas possuem mais libcrdade em suas escolhas de

roupas C C01110 querem aparccer. (Op Cit., 2006).

Na rcalidade. 0 que interessa C0 conforto, sc a roupa assenla bern no corpo, tendo

certa composlura c se a mulher que usa f1cant bonita. Nos allos 90, ''''a mada" surge

caracterizada por uma enorrnc diversidade de sua csscncia, fazendo parte de ser

impassive I distinguir nitidamente 0 que "e Marla" e 0 que "nao c Mada", dasla Ibnml

tuda que se tern nas boutiques ou que se dita na proxima cSla~ao ou que a mulher escolhe,

por exemplo, 0 veslido, ° blazer e os sapatos que vai vestir, estes lem que estar em

harmonia para a mulhcr independente da lendencia da esta~ao cia deve estar bern consigo

mesma e sensual. (LEHNERT,2001).

No Brasil, a moda da cintura para cima (acima do umbigo do sexo feminin~),

usada especialmentc pelas meninas c jovens, comec;a a sair de moda depois de 1996,

dando lugar as cah;:as ou shorts que mostram barriga e umbigo, e somenle depois de 2000,

que as l11ulheresadultas comec;am a adotar a tal moda. (CASTRO, 2006).

o punk-rock c seu estilo agressivo surgem novamente com 0 velho jeans, as

bultons, as botas as tachas que apareccm em diversas colec;oes, como cxemplo a Triton,

Colcci e a lbo, absorvendo elementos da cultura "gay", moslram for~a em suas colec;oes.

(FA<;:ANHA,2005 c CASTRO, 2006).
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A mada juvcnil de meados dos anDS 90 roi dominada pelo revivalismo da mada

dos nnos 70 que roi introduzida embora de forma mais suave, nn mad a a nlvel gerai,

paralclamente a esle revivalismo apareccu uma nova tendencia 0 charnado estilo grunge.

Vestidos leves, de florzinhas, frequentemente desequilibradas em tcrmos de tarnanho,

combinadas com botas ao eSLilo miiilar. Esle eSlilo prclcndia insurgir-sc contra uma

feminilidade despersonalizada na qual visava cslar contra a feminilidade despersonalizada

visalldo it ambi<;ao pro fissional. (LEHNERT,200 I),

o estilo mais comum em meados dos nnDS 90 roi 0 estilo girlie, uma girlie llsava

saias curtas Oll calc;as justas, freqilentcmcnte a boca de sino, blusas T-shirts muito

justinhas e curtas, que deixam a umbigo de fora com urn piercing a mostra, tambcm

usando vestidinhos de verao curtos no estilo lingerie, obrigatoriamcnte, combinadas com

sapatos de sola plataforma, (Op Cil" 2000),

Outra moda que se estabeleceu foi it moda lecllo C tambem uma variante da moda

revivalista, 0 vcstuario e inspirado na moda de 60 c 70, mas nao e uma simples imilal;ao e

combinado de fOlma ech~tica com outros estilos: um poueo de punk, uma pitada de girlie,

alguns elementos fctichistes, mas tambem elementos novas de origem tecnol6gieos e

inspirados no wehdesiign c na sociedade de consumo. (Op Cil., 2000).

De fato, as cah;as comcyaram a serem usadas muito mais do que as saias, nesta

dec ada as saias lIsaram-se regra geral, curtas ou pelo joclho, exislindo no entanlo cada vcz

mais modelos de saias compridas, desde 1996 as saias sao muilas vezes combinadas com
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coletes, a mada deline-se pela acessibilidade financeira e pela maneira como pode sec

usada. (Op Cil., 2000).

J£1as marcas de griffe como Colcei, Vide Bula e Cavalera, reror~aram as jaquetas

nos joelhos dos motoqueiros e a cSlampa quadriculada e forte na mada, voltando urn

cstilo roqueiro dos allos 60. (CASTRO, 2006).

Para 0 ano 2000, boa parte das colec;Ocs de outono-inverno trabalhou bastantc

com babados, meias c cintas-ligas, do estilo boudoir, tirado dos anes 20, Triton, Forum.

[]Ius e Maria Bonita foram marcas que utilizaram esscs elementos na colec;ao de invemo,

o look brech6 de outcas decadas apareccu na mada, ha Qulros modclos de marcas que

fazem pequcnos detalhes de cristal ou strass, e para finalizar elas lrajem tambem os UI10S

80, com cores fortes c lluorescentes alcm de loda sua estctica nas roupas dos estilistas

junto com 0 daurado, /eggings,e estampas de oncinha. (Op Cit.,2006).

Como a mada e lItll reflcxo de decadas antcriores e uma expressao fcminina as

cores das roupas tomaram-se mais alegrcs com lccidos ousados, decotc V, camiselas

colanles com calr;as mais justas sendo proposlas de criadores homossexuais que

renovaram c mudaram it moda dos anos 90. (VITOR1A, 2006).

Nessc conlexLO, as novas coleyoes procuram balizar 0 comportamento dos

consumidores ao cxibirem lim alto grau de voliJidade nas pec;as de vestuarios,

nOladamente em seus corles, em outras palavras, a mada depende da capacidade de

convcncer seus consumidores. (BARROS,2005).
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Diante de tantas e tao variadas ol'erlas de vestuarios, 0 estilo cntra e se impoe, e

partir dai que a mada se lorna urn sistema em que as mudamras passam a ser aceitas e

criadas C0l110 uma necessidadc continua de novas expressoes, ate chegar 0 exagero de

novos modelos de hoje. (KALIL, 1998).

Assim a mada do ano 2000 para 0 futuro, naa sen! uma sintcse do que rai 0

scculo anterior, mais sim uma projc\,=uofUlurista, tambcm pelo falo de que 0 dinheiro CSla

scmprc aumentando radicahnente 0 interesse pela infonna'fao sabre a mada, tamanda as

[ormas de expressao mais livres e inlciigentes, inclusive pela expressao pessoal que e 0

jeito de vestir. POrlanto, "ditadura da moda" nao existe mais, a giobalizacyao a destruiu

exisle sim, um eSlilo pessoal. (KALIL, 1998; VITORlA, 2006).

2.2.4 MiolA

Pode ser dito que tern sido atraves da moda que a publicidade realiza sua inser~ao

em urn universo modemo, tern side por meio desta que vern sen do promovido urn modele

de marketing, associ ada a uma terceira imagem ao que se vende, pois, a irnagem da moda

passa a ser decisiva em qualqucr campanha. (COR.REA, 2000).

Nos ultimos anos, por conta da transfonnac;ao da publici dade nesses "pequenos

shows" de campanhas, a moda passou a assumir um papel de expressiva destaque, em

run~ao de conferir atualidade a marca au produto que e anunciado. Tal desempenho, par
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meio da roupa dos ligurantcs que compoem a cena de um ian(,':3mcnto, passu a ser vilal na

identifical'iio de uma identidade !eminina. (Op Cil.,2000).

A campanha publicitaria seduz cada vcz mais os sen tid os e a mente "acariciando"

com suas mcnsagens os mais secretos desejos, c na televisao, paginas de revislas, nos

carlazes de rua que c vista a lOda hora. Originando desla lonna, mercadorias que sao

usadas simultaneamentc como meios de satisracrao de necessidades humanas e como

comunicadores2 (PINTO, 1997).

Geralmentc se ace ita que a propaganda c mais eficientc para reforcrar prefcrcncias

por produtos existenles do que para eriar novas prefcrencias, a propaganda da pr6xima

decada devera ler mais atencrao a aspectos racionais relacionados a produtos, vista que a

mulher atual, est a mais critica buscando infonnac;oes que embasem melhor as eventuais

tomadas de decisiio. (ACHE, 1999; SOLOMON, 2002).

A climina~ao de eSlcrcolipos e a busca de imagcns que retratcm com maior

fldelidade 0 perlil da mulher deverao modificar toda a estrutura de comunicac;:lo

apresentada na propaganda atual. (lei. ib., 1999; 2002).

Os principais meios de comunicac;ao ainda sao lormatados dcntro de paradigmas

masculinos. Apesar de a TV ter descoberto na dec ada de 90 urn nicho feminino,

particulanncnle rico em informac;oes, pois, estamos na era da comunicac;ao em tempo real,

c e por esta raz:lo que 0 que vcnde moda hoje e a televisao. (ACHE,1999; VITORlA,

2006).
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As Illulhcrcs buscam consumir na mada mais do que faupa, acima de tudo 0 seu

conccilo, idcntidadc, fanna de pcnsar e como ser percebida como uma mulher bern

infofmada, em vez de simptitica e delicada. Tocta cssa nova situacao ern torno do universo

feminino gerou varias impactos na estrulura da comunicacao e no modo da propaganda em

retratar sellS compoflamenlos em rciayao de que forma cia e vista pela midia.

(ACHE,1999; MIRANDA et al.,2003)

AlUalmcnte 0 vesluario de mada c considcrado a cxpressao de valores individuais

c sociais predominantes nurn periocto de tempo indctcrminado, e como uma forma de

expressao da personalidade, exlensao visivcl Clangivel dos scmimenlos individuais, scnda

uma forma de comunicacao nao verbalizada, eSlabelecida por meio das impress6es

causadas pcla uparencia pessoal de cad a urn. (MIRANDA el 01.,2003).

Simmel complemenla, que 0 individua passui tendencia psicol6gica a imila'Yaa,

csla proporciona a salisrac;ao de nao estar sozinho em suus ayocs, ao imitar lransiere sua

atividade criativa e a responsabilidade sabre a ac;ao dele para com outro. Sob esta

pcrccpc;ao, canclui-se, que mad a e a imitac;ao estabelccida que satisra~a a demanda par

adapta~ao social, diferenciac;ao c desejo de mudar de aeordo com 0 grupo social (apud

MIRANDA €I al.,2003).

As pessoas comparam a si proprias com outras procurando par similaridades ou

dilcreJl~as para chegar a lannar sua autoidcntidade. 0 individuo se lorna pressionado em

!A ra7..:iomovida pcla cscolha (Fiat Bravo).(PINTO. 1997, p.IO).
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acrcditar que "estar fora de mada" e sua condenayi'ia social a sua atual posiyao au na

cullura da qual parlicipa. (SPROLES aplld MIRANDA et al.,2003).

Desta f'orma, a publicidade deve cstar ccdendo Jugar ao ape\o direLo a emoyao do

consurnidor, a televisao contribui muito para divulgar tais novidades avassaladoras em

todas as camadas, par Dutro !ado, as novelas, programas de TV em gerai feminin~s, trajem

uma maior propofyao de informayoes e as mulheres maisjovens acabam se influenciando

mais par estes meios do que as rnulhcrcs mais velhas. (PINTO, 1997).

Urn excmplo disto e a propaganda da marca Calvin Klein, tornando-se famasa no

Brasil nos anos 80, pelo lanyamento do conceito topmodel representada pela Luiza Brunet,

de topless vestindo 0 jeans stretch, estilos muito bern definidos, cada urn com suas

influencias e linguagens, inspirado na garota brasileira, bronzeada com corpo molhado e

sensual. (FA(:AN1-1A,2005).

Urn dos prirneiros grandes inlluenciadorcs na moda que se tenha registro roi corn a

telenovela Dancing Day's, corn 0 uso das calyas jeans saint tropez, atraves da personagcm

Julia (atriz Sonia Braga), que tcvc grande efeito sobre os telespectadores na epoca, seguido

do case da USTop, na tclenovcla Agua Viva (Tv Globo), protaganizada pela Betty Faria,

no desempenho de sua personagem Ligia. (TR1NDADE, 2000).

E para as crianyas Xuxa arnarrava seus cabclos corn borrachas coloridas, e para as

donas de casa com a atua930 de Regina Duarte na novela Roque Sanleiro ao usa de muitas

pulsciras coloridas. (TEODORO, 2006).
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Todos as cSliios e nenhum ao mesmo tempo, a mada vira um grande show-

bussiness, 0 scnho vira realidade para as mulheres e corn oportunidades de con sumo das

classes B, CeO, l11uilimarcas como a Daslu e Claudete Dcca, que cstreiam no mercado

aprcscntando suas co\cyoes, a mada nacional comCy3 a ganhar "roupagem", pela mao de

criadores brasileiros. (F A~ANHA, 2005).

A mulher quer rna is do que se identificar com uma mensagern da mfdia ou do

produto, cia quer se associar com as personagens, fundamentalmcnte, assemelhar-se com

aqueles que sao considerados superiores, aqueJes que brilharn pelo prestigio e pela posiyao.

(MIRANDA el 01.,2(03).

o produto no casa, serve como espclho naD apenas uma imagem real mas sim uma

fanlasi<l idealizada pela meSilla, as novelas e seriados nos rajelll muitas tendencias lima

aqui, outra ali, 0 certo e que as novelas ajudam. e tlluito, a promover 0 mundo.lilsllioJ1, e

esse IllLlndo de luxe e gftfllJOllr, por sua vez, encanta os telespectadores a novela nao sai de

ll1oda, e a vez de a moda entrar nas noyelas. (MIRANDA el 0/.,2003).
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A pcsquisa de Marketing faz parle do sistema de infonna.-,:uode marketing da
cmprcsa c visa coletar dndos pcrtincntes e lnlllsfi:.mna-los em informmyoes que
venham a ajudar as executivos de marketing na solU(;:aode problemas
cspecificos e esponidicos que surgclll durante 0 processo de administra,<ao de
marketing (MATT AR, 2000, pA2).

3.1 ESPECIFICA<;:AoDO PROBLEMA

ESle eSlUdo foi realizado a tim de como problem;) de pesqllisa. Lev3ntar

inrorma~ocs que contribuisscm para responder a seguinte questao apresentada:

Idenlificar de que forma a midia influencia oa tomada de decisao de compra de

vcstuarios relacionados it mada, entre as mulhcres moradoras da cidadc de Curitiba.

Com a finalidade de aicanyar os objctivos propostos pelo trabalho, tambern se

procurou oblcr resposlas para as scguintcs questoes:

• Identificar 0 perfil psicogrMico das rnulheres, moradoras da cidade de Curitiba.

• Como as mulheres de classe social 13e C. buscam rcfcrencias para estarern na moda,

no proccsso de decisao de compra.

• Quais sao os meios da midia, que innuenciam no consumo de vestuario no desejo de

estar na moda da mulher entre as classes B e C.
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• Idcntificar as locais aande compra suas roupas de prefen!ncia.

• ldenliticar quais as criterios por elas utilizados para esta campra.

• Identilicar as fOfmas de pagamentos de compra de seus vestuarios.

• Idenlificar sua escolha de companhia para a compra dos vestuarios.

• ldentificar os atributos importantes que levam em canta na escolha de determinada

roupa.

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

o metoda de pesquisa adotado para viabilizar cste cstudo configura-se como

qual1litativa conclusiva dcscritiva de abordagem transversal de analise

Mattar inlorma que as pesquisas conclusivas sao "caraclerizadas por possulrem

objetivos bern definidos, procedimentos fOimais, screm bern estruturadas e dirigidas para

a soluyao de problemas ou avaliayao de altemativas de cursos de a~ao".(2000, pol3).

As pesquisas conclusivas padem ser subdividas em descritiva ou causaL A

utilizada neste trabalho e a pesquisa descritiva definida par Malhotra como "urn tipo de

pesquisa conclusiva que tem como principal objetiva a descri~ao de alga - nonnalmcntc

caracteristicas ou fun~6cs do mercado." (200 I, p.l 06). E de abordagem transversal, pais a

coleta de infol111a90es fai realizada somente uma vez. (Jd. ih.).
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3.3 POPULA<;:Ao E AMOSTRAGEM

Para Malhotra, populavao e a "soma de todas os elementos que compartilham

algum conjunto comum de caractcristicas, conlormando 0 universo para 0 prop6sito do

problema de pesquisa de ma,keting".(200 I, p.30 I).

Neste trabalho, a populavao escolhida foi composta pelo publico feminino,

classes B e C. residentes na cidade de CuritibaiPR.

Amostra e 0 conjunto de dadas efetivamente observados ou extraidos da

popula.;:ao. Amostragem e 0 processo da escolha da amoslra e trata-se da parte inicial de

qualquer estuda estatistica. (SOARES ef al.; p.5, 1991).

A pesquisa realizada no presente estudo envolve uma amostra nao probabilfstica,

em que Malhotra define como "tecnica de amostragem que nac utiliza selec;ao aleat6ria aD

contnirio, contia no juigarnento pessoaJ do pesquisador".(200 1, p.305). A opyao pela

amoslra nao probabilislica deu-se pela dificuldade de aplicayao do metoda, alem dos

fatores tempoje disponibilidade linanceira.

Para a rcalizayao da pesquisa, foram trayados em Curitiba cinco pontos

estraH~gicos, divididos entre as redondezas de alguns dos maiores shoppings', de Curiliba

sendo cles: Shopping Muller, Shopping Curi/iba, ParkShopping Barigui. Shopping Tolal
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e 0 Centro da capital. Apos a seleyao do rareiro, decidiu-se necessaria a rcaliz3yao de 300

pesquisas.

3.4 COLETA DE DADOS

Para a coleta de dadas primarios roi elaborado urn questionario estruturado nao

dislaryado, delinido por Maltar como aquele em que '''as perguntas sao apresentadas

exaLamente com a mesma palavra, na mesma ordem e com as m~smas op~ocs de

respostas a Lodos as respondentes." (2000, p.62.).

A coleta de dados prim:irios ocorreu no periodo de 18 de abril a 14 de maio de

2006, totalizando 27 dias de cntrevistas, foi realizada peJa pr6pria autora desse cstudo, via

pessoal, com 0 tcmpo media de l4-minutos para cada cntrcvistado.
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dadas da pesquisa foram tahulados e transcritos na integra para uma planilha

do software Excel.

Os resultados foram tratados estatisticarncntc e aprescntados em [onna de

grMicos c tabelas claborados no software Power Point e Excel, e as conclusoes e

rccomendac.:6cs foram finalizadas no software Word.

3.6 LlMITA<;;OES DA PESQUISA

Pela lata de esta pesquisa ter sido rcalizada com consumidoras que tomarn como

inOuencia a midia para a tomada de decisao na campra de vestuarios rclacionados a mod a

atual, e por lratar-se de uma amostra nao probabilfstica, os resultados obtidos apresentam

objctivos limitados, nao pcrmilindo generaliza'Yoes dos resuhados encontrados para toda a

populac;ao.



4.APRESENTAI;:AO DOS RESULTADOS

4.1 ANALISE DOS DADOS PESSOAIS
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Foram entrevistadas, nn cidade de Curitiba, 300 mulhcres, de diferenles idades,

com interesses rcfercntes a mada. Essa pesquisa roi executada nas proximidades de

diversos locais de compras, como shoppings e lojas do centro da cidade de Curitiba.

Oeste modo, fai passiveJ identificar a faixa etaria da maioria das pessoas com

interesse particular em mada, sendo passivel percebcr a grande maioria 55,6% com idades

24,6% que tambem demollstram interesse em mada.

entre 21 e 30 anos, seguido de pessoas com idades entre 41 e 50 anos, que constituem

GRAFICO 01· FAIXA ETARIA
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BASE; 300
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A cscoiaridade, outro fatar idcntiticado na pesquisa, rnostra que 39,7% das

entrevistadas possuem Ensino Superior Completo, scguido de 37,6% com Ensino

Superior incompielo. Tal rcsultado p6de SCI'obtido atraves da maioriajovcm enlrevistada,

sendo as faixas etaTias predominantes em faculdades c universidades.

GRAFICO 02 - ESCOLARIDADE

• Nao informou
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• Superior Incompleto
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I Ensino Fundamental Complete

I AnalfabetofEnsino Fundamental
Incompleto

BASE: 300
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Devido a alta quantidadc de pessoas jovcns cntrevistadas, foi passive\ pcrcebc.r

que apenas 8% possuem cargos de chefia. A grande maioria e constitufda por

fimcionarios sem [1111(;50 de chefia 46%. Outro fator interessante, e que deve ser

comentado, da-se ao fato de que apenas 13,4% desempenham 0 pape! de "estagiarias";

Valor relativ3mcntc baixo, devido grande numero de .pcssoas que possuem 0 ensino

superior incompleto. Esse dado torna-sc relcvantc, pais mostra a grande quantia de

pcssoas que eSlao cmprcgadas, mesmo que nao sejam, ainda, farmadas.

GRAFICO 03· OCUPAc;:Ao
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BASE: 3001
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Rcfercnte ao estado civil, 56,6% das entrevistadas afinnam serem soheiras,

contra 36% constituido por pessoas casadas. Ern tercciro lugar, porem com numero muito

inferior, apresen13111-sc as pessoas divorciadas, com 5,3%.

GRAFICO 04 - EST ADO CIVIL
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A maior parte das emrevistadas, 72%, nao possucm tithos, contra 28% que as

possui.

GRAFICO 05 - POSSUI FILHOS?
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BASE: 300
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A tabela abaixo ITIostra a quanti dade de filhos que as 28% das entrevistadas

afirmam ter. Percebe-se maior incidencia de filhos quando relacionado it idades superiores

hit 18 anos.

TABELA 01 - QUANTI DADE DE FILHOS X !DADE

Base: 84
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segundo Criteria Brasil, obtiveram-se os seguintes resultados. Com 31,6% apresentam-se

pessoas cuja renda mensa I esta compreendida entre R$1.065,OO e R$1.770,OO,

compreendida entre R$497,00 e R$] ,064,00,

constituindo a classe "B2". Logo abaixo, com 30%, as pessoas da classe "e", com renda

GRAFICO 06 - RENDA MENSAl
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4.2 MEIOS DE COMUNICACAO DE BUSCA REFERENTE A MODA

Referente iJ. busca de infonna\,=oes sobre moda, a maior parte das pessoas afinnam

com 81% faze-Io atravcs de revistas, scguido por 68% que adquircm informas;oes atraves

de programas de TV.

Porcl1l Siles na Internet e jomais J11os1ram uma freqUencia abaixa,

respectivamente, 43% c 39%.

GRAFICO 07 . BUSCA DE INFORMA~OES
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Das entrcvistadas quando perguntadas aonde buscam informa!):oes especif1cas

para a mad a em jomais, 75% utilizam como fonte de pesquisa sabre mada 0 suplemento

Viver Bern do jamal paranaense Gazcta do Povo sendo este entregue juntamente com 0

meSJ11o, possuindo uma caracteristica de revista

o segundo jamal mais vatado e Folha de Sao Paulo, com 22%; Tribuna do

Parana e Estado do Parana, juntas, somam apenas 7%.

GRAFleD 08 - JORNAIS UTILIZADOS PARA BUSCA DE
INFORMAc;:OES

• Viver Bem (Gazeta do Povo)
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BASE: 116'

*Respostas Multiplas: total superior a 100%
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A uliliza~ao de sites para a busca de inrorma~ao apresenta-se na terceira posic;ao,

com 43%. Com base nesse valor foi passivel perceber que 0 site mais utilizado para

pesquisas sabre mada e 0 Coogle, com 35% sendo tambem 0 mais visitado do universo

connnl1ando pOL (TOWNSEND, 2006)

Segue pelo segundo mais utilizado sendo C&A Modas, com 21% destacando-se 0

link ModaMix,o mais visitado do site.

Proximo a ele, com 20%, aprescnta-sc a Renner, sende tambem, especializado em

mad a e no varejo. Na busca de informa~oes de mad a ern midia eletronica rcpete-se 0

compOItamento dos itens anteriores, midias que trabalham com informas,:6es de ponla

(como sites de mada na Internet e programas especializados em mada na TV a cabo) naD

sao utilizados como ronte de informa~ao,

RI'S)OSfliS.lfli/li /a,~:lola/sllpaio/'a 100%

TABELA 02 - SITES UTlLlZADOS
COMO FONTE DE PESQUISA

Goo·l.: }5%
C&A 21%

Renm:r 20%
F:uhion 18%,
TI.'I,nt 18%
"VOL 17%
GI.-.riaKuHl 12%
!\1;IIT/JI 10%
-Mcn.~l"IlloMumlo Mix 10%
Vi.a J\1ulher 9%
MumloMullll'r 6%
o Melho,' dll Mod;1 6%
M(uI:ISr.tsll 6%
Chic 5%
FCUliniJlsilll:l .~%

Vi:I Motia 1%

BASE: 129
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A televisao e aprescntada em segundo Jugar como fonte de int0n118'YUO sabre

mada. Em uma am'llise de Ache (1999) a Tv renete principaimente nas nevelas, lima

imagcm de mulhcr batalhadora; tomando-se bem-sucedida e amada.

Neste quesito. a noyela Belissima, da emissora Globa destaca-se, devido os

vestidos de Claudia Abreu sendo a "mada" das mulheres no vcrae de 2006 e tambem,

destacou-se os modelos ousados de Claudia Raia e suas adeplas, dados confirmados pela

(RcvistaQucm) e utilizada como fonte de pesquisa por 80% das entrevistadas.

Em segundo lugar tendo tambem dicas de moda, pon!m com lima grande

difereny3, e deslacado 0 programa Mais Voce, da mesma emissora, com 30% de

respostas.

GRAFteO 09 - PROGRAMAS DE TV UT1LlZADOS PARA A BUSCA DE INFORMA90ES
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As revistas sao utilizadas por 81 % como fonte de pesquisa sabre mada, possuindo

lima freqilencia alta em busca de informacroes, porem a TV segue aproximada deste

segmcnto.

Das revistas apresentadas desLuca-sc Caras como a mais buscada, com 37,3%

Amaldo Rosa diretor da revista~ confirma lais dados, que ao trabalhar 0 mundo das

celebridades sendo sell nicho 0 publico de AB, a Caras e tambem lida pelo publico C, 0

que faz dela uma revista "aspiracional" au "versatil".(MORAES, 2006).

OUlra revista popular citada e a Nova, com 27,8%, seguida de revislas femininas

nacionais (Manequim, Marie Claire, Boa Forma) que demonstram serem tam bern mais

freqlientes para as conslImidoras na busca de informa~ao.

E interresantc chamar a atenf;uo para ° fato da especializada rcvista Vogue que

an uncia as lendencias das eSla~6es sendo procurada por 12,3%; levando em conta 0 fato

de que a maior parte dos respondentes pertence as classes 1<132"e ;;C", respectivamente.

Revistas vohadas ao publico adolescente, como a Capricho, que nonnalmente

nao prevccm tcndencias de moda em ascensao ou que irao explodir, apenas mostrall1

cerlos modismos que ja estao acontecendo, e procurada por apenas 8,6% dos

entrevistados. Entretanto, a maior parte das mulheres pesquisadas possui faixa etaria entre

21 e 30 anos, seguida de 31 e 40 anos. Oeste modo, estas nao fazem mais parte do

publico-alva de tais revislas.
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TABELA 03 - REVISTAS UTILIZADAS NA
BUSCA DE INFORMAC;:OES

ICaros I 37.3
Nova 27.8
Manequim 22
Marie Claire 21.7
BOil Forma 17.2
IVej. I 15.6
IVogue I 12.3
IContigo I 11.5
IEll. I 11,5
ICilpricho I 8.6
Trip 8.6
!Isto e I 8.3
IChiques e Famosos I 8.1
ICabelos & Cia. I 7 I
I poca 16.51IModa & Cofec~:'o I IVIP 3.3
IR.~. I 3.3 I
ITiTITi I 2.4 I
Outras 0.8

BASE: 300

I Respostas Mullipfas: total superior a 100%

I OUTRAS: ree.resenta£lio individual inferior a 5% I

4.3 LOCAlS FREQUENTADOS PELAS CONSUMIDORAS DE MODA

A pesquisa foi executada nas proximidades de lojas e shop pings, deste modo foi

passive! chegar aos resultados indicados pelo gnlfico abaixo; 64% das entrevistadas

ulilizam-se dos shoppings para realizar suas compras, entretanto na pesquisa nao foram

discriminados os shoppings utilizados.
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Em segundo lugar, com 50%, sao utilizadas as lojas de fua no centro da cidade

como locais de compra, devido it variedadc de ofcrlas e prazos de pagamento.

GRAF1CO 10 - LOJAS FREQOENTADAS

•.~Lojas de Shopping

• Loja s de rua no centro

64% r" Lojas de rua no bairro

19%
-..ILojas de depar1amentos

especiais

8ASE;)()()'

Apesar do site da loja C&A ser 0 segundo mais utilizado para a busca de

inrormar;6es, pcrdcndo apenas para 0 site Google, como roi apresentada no grMico 09,

csta nao c a loja mais procurada no momento da compra.

A Renner, com 35,5%, espccializada em mada tern aumentado significamenle seu

publico-alva, preferenciaimcntc sao mulheres entre 23 e 39 anes, que precisam de

qualidade e rapidez na compra de produtos referentes it marla, alimla Gallo (diretor

Presidente). (PORTAL QUAL1DADE, 2006)
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Em segundo lugar, e nao muito dis13nle, com 32%, e aprcsenlada a loja C&A1 que

111051ra uma semelhan.;a em tcrmos de roupas e famlas de pagamentos. A Squalle e a

terceira loja mais utilizada, porem e mostrada com uma diferenc;a perceptivel, sendo

procurada por 24% das mulheres cntrevistadas.

TABELA 04 - LOJAS ON DE FAZ COMPRAS

Rl'IIIH'r J5J Gn:l!bM' 83
C~'l::A J2 Fbl'Ulli 7
Sj ,mOe H 1~'-'U!iIt: 5.6
Heri.,:! 17.3 OUTRAS ·L8
Bill ••.·Urulhu 16 1\'lul'"l'I;1 )

2,: •.,. I-kG I'cmalllbllcllllilS U
M.Offi~·c 12.6 Lo'a,"lIl'lIIlnlln.'lIS" 1.3

L•...\'i"s 11.6 Dbmmh.'
[1!lUI 113 IHtHTfI:,R.,':1
W.Flicd$ IU

Trilon 10.6
Sihl'rian 10.6
TNG 9.6
KOIS

VlctorHu,o

M:da.•.ni ~.6
BASE: 300

Respo.\'/asklliflipla.f: luwl ,\'IIperior (J 100%
(JUTRAS: Represcllla"aO illdividual inferior a 1%



4.4 PROCESSO DE COMPRA DE VESTUARIOS
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A maior parte das entrevistadas (25%) afirma fazerem novas cornpras de modo

csporitdico. Em seguida, 22% atirmam fazer novas compras em periodos cornpreendidos

novas compras ao menos uma vez por meso

entre 4 c 6 mcses. Foi possivei identilicar, tambem, que l7% das entrevistadas executam

GRARCO 11 • FREOUENCtA DE COMPRA
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A forma de pagamentopreferida pela maioria enlrevistada e 0 Cartao de eredito,

possuindo assim 48% das resposlas, entre as empresas que iomecem estes cartOes sao a

C&A com cerca de 12 milhoes de cartoes existelltes e a Renner com 7 milhoes. (VIEIRA,

2006)

Corn pouca diferen~a perccntual, a segunda forma mais utilizada e 0 pagamenlo

em dinheiro, afirmado por 42% das pessoas entrevistadas.

GRAFICO 12 - FORMAS DE PAGAMENTO
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Quando questionadas sabre as pessoas que acompanham as entrevistadas na

execuyao de suas compras, a esmagadora maioria alirmou faze· las sozinhas. Esse grupo

de pessoas e conslilUido por 67% do total.

Em segundo lugar, porem com apenas 15%, as entrevistadas disseram fazer

compras com suas inllas(os). Compras com amigas(os) aprescnlam-se no terceiro lugar,

com 14%.

GRAFICO 13 - PESSOAS COM QUEM FAZ COMPRAS

- Sozinha

- Com Irmas(os)
Com Amigos

- Com Marido/Namorado
- Com a Mae
- Filhas(os)

BASE: 300
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4.5 I-IASITOS DE VESTUARJOS

o numcro de BASE rcferente a 900 c a represenracao das 300 respostas

Illuhiplicadas por Ires as itens citados em primciro, Tllultiplicado pOl'2 os ilens citados em

segundo e por I os itcns citados em terceiro lugaf assim obLcm-se os valores rnais

imp0l1antcs na escolha de roupa. Com 0 objclivo de alcanc;ar 0 Score Relalivo e

porccnlagem para cad a item, a1em de poder rcssaltar 0 grau de importancia dos mesmos

para os entrcviSlados.

Ve-se que 0 prccro e lido como item de maior imporlancia para a maioria dos

cnlrcvistados (51%), sen do estc urn fator diretamente ligado a renda, cujos dados sao

aprescntados no gr<i.fico 06.

Aparcncia c Conlbrto manlem a segunda e lcrceira posic;ocs, respeclivamente

com 31% c 14%.

TABELA 05 - SCORE RELATIVO
Score Relativo Percentual

462 51%

28G 31%
@WIl:lm 131 14%
Estilo 120 13%

Caim@nto 82 9%
Acabamento 77 8%
Cores 39 4%
Moda 28 3%
Marca (Staws) 24 2%
Reverencia 20 2%

'Rcsposta Multipla: lolal superior a 100%

BASE: 9CO
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A tabela seguinte rai criada no intuito de descobrir 0 grau de concordancia das

cntrevistadas com as afirl11a~6es apresentadas, possibilitando, assim, percebcr as f~ltores

mais considcrados para as mcsmas, aiem de tornar passive\ visualizar as pontos principais

que as levam a utilizar a moda. Na qual 39% e 50% concordam totalmente em mostrar

uma imagcm de serenidade e compclencia diante das pessoas de seu convivio contra

59,30% que naD gostam de pareeer com as icones da rnidia, mais sim scguir os modelos

de roupas aluais sCI11ido-se atual e com status.
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As mulheres sc importam 111uito com sua aparencia. A tabela abaixo tem 0

objelivo de indicar as melodos utilizados pelas entrevistadas para seguir a mada,

possibilitando assim perccbcr as sellS principais influenciadorcs e, conseqUcmcmentc,

moslrar as cSliios de mada exiSlentes que as rncsmas buscam.
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5 CONCLUSOES E RECOMENDA<;:OES

A dimensao subjetiva do processo de comunicayao no universo da moda e uma

parte fundamental da engrenagcm do sistema de moda. Atravcs da comunica~ao, a moda

constr6i simbolos que criam a sensay30 de "pertencer a uma determinada tribo".

As prefercncias existentes em cada um dos seres human os, habilos, valores~

ideias e atiludes, enfim, 0 comportamento do ser humane esta cada vez mais

condicionado pelos meios de comunicayao de massa: a imprensa, 0 nldio, a televisao e 0

cinema.

A midia C 0 renexo e a resposta do que as pessoas gostam e pedem para vcr, lim

exemplo, e quando a protagonista da novela aparece com aquela blusa que nao sai da

midia um minuto nos traduzindo para imediatamente con·er para uma loja e compra-la.

Exemplo este que ocorreu com a novela l3elissima (Emissora Rede Globo) ~om

os vestidos 1011'::;05 da protagonista Viloria inlerpretada pela alriz Claudia Abreu. visto

pela Illaioria da populac;ao feminina na qual se moldou ao eslilo da personagcm com 80%,

no verao 2006 que l'oi0 usa de vestidos longos para 0 dia-a -dia nas ruas curitibanas.

Hoje a rnaioria dos brasileiros possui acesso aos vefculos de comunicac;ao:

radio, computador, jomal, etc. Mas e nas revistas que se comprovou que a mulher

Curitibana busca informac;5es para estar cada vez mais na mada. Obtendo 81% seu

interesse elll revistas como fonLe principal de inronnalYao de moda, citando a revista
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popular Caras com 37,3% com pouea difcrcntya segue a revista Nova com 27,8%

especializada no assunLO.

A prescnte pesquisa pcrmitiu alcan~ar os objetivos previarncnte propostos no

lrabailla, de verificar a influcncia da midia no comportamcnlo de consume de mada da

mulher curiLibana.

Desta fonna a vcstimcnta torna-se urn tcrrit6rio de referencia capaz de garantir

seguran<;a e ramiliaridade, a faupa e urn meio de reconheccr-se a si mesmo. Assim, 0

consumo da marla constitui-se em um simbolismo. ao mesmo tempo, pademas utilizar a

mad a para, integrannos ao grupo a que pcrtenccITIos, cxibir nosso estilo possoal, nossa

marca, distinguindo-nos do roslO do grnpo.

Alem de lais fatores ja mcncionados, deve ser considerado, que lojas dos

Shoppings sao mais freqUentadas com 64% aonde se encontra os estilos atuais seguido de

SO% das Lojas do centro da Cidadc. Tais lojas estas que cstampam a IIgura da atual

modelo e imagem principal da loja C&A que segue com uma porcentagem de pouea

difcrel1(;:a (32%) da modelo Giselc Bundchen, seguida da loja Renner que possui

qualidadcs de roupa proximas a da C&A, sendo estas que a lonna de pagamento e mais

usada com fonllas de crediario corn 48%, seguida de dillheiro a visla ern 42%.

Assirn, 0 vestuario parlicipa da constitui~ao da identidade e c por cia que se

veri fica a possibilidade do illdividuo, ao construir seu proprio eslilo, ser capaz de eriar sua

propria identidade paular essa identidade pelo seu desejo e de sua necessidade estando

bem colocado a frcnte de grupos de seu convivio social.
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Um estilo capaz de expressar 0 que ela eSH) sendo com sells Illovimentos

proporcionando, entre autras caisas lim cstilo proprio de se veslir Dai a marla e a

imita9ll0 de modelo estabelecido que satisfaya a demanda por adaptac,:uo social,

diferencia'i=110 e mudanya, que c adotada por urn grupo social. A roupa e uma das mais

imporlantes linguagens miD verbalizadas, pOl"tanto 0 compOl1amcnto orientado pela marla

c urn fcnomeno do comportamento humann.

A imagcm e lima apyao na mad a que manH~m a unidadc de todo 0 conjunto elas

encanlam, emocionam. Nos padroes da mada, h<i. certo apclo sinestesico, isla e as

imagens visam produzir sensayoes nao 56 visuais, como tambem sens<lc,:oes tatcis,

olfativas com 0 apclo sinestesico do cheiro de roupa nova, seguidos de 31 % na pesquisa 0

que a mulher veri fica a aparencia.

ESla confinnar;ao moslra que 50% das mulheres concordam cm que as roupas que

elas vestem e para moSLrarem 0 que realmenle elas sao seguindo de 42,60% de elegancia

se sentindo aLual, porcm, 59,30% dcscordam em parecer com outras pessoas.

ISLOcomprova que a midia inlluencia sil11, na moda, pois cia aplica totalmentc em

roupas e accssorios, por mais que a mulher nao se compara com a artista da novela, mas

cia busca inconscientemente 0 brinco que esta na moda ou 0 estilo sensual da propria

personagem da nove la das oil0 na emissora.
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As mensagens sao organizadas de modo que 0 visual seja capaz de Lransmitir a

inrorma<;ao. A mada atcnde ccgamente aos dilames do consuma, se uma imagem c urn

born produto, sc vende bern, essa irnagcm sera pcrseguida scm treguas c scm limitcs.

Como perspectiva de futuro, recomenda-se cspa<;os de crescimento de mada na

Cidadc de Curitiba com des files em ruas popuJares au de maior movimento por excmplo,

estes simi lares como Sao Paulo Fashion Week, onde e montada uma passareia no centro

da cidade, com cadeiras, c abcrto ao publico tendo consumidores classes Bee

principalmenlc, modelos vest indo raupas de grifes intemacionais au popularcs. Com

lendencias de eSLayaoJan<;adasnas rcgioes, c partindo para a exportacao no Brasil intciro.

Para as lojas ja estabelecidas no mercado, recomendam-se, estudos mais

abrangentcs no sentido de analisar 0 cellurio atual maximizando esfon;os em verificar as

necessidadcs da mulher com 0 "cstar na moda", obtendo estudos nesta area, observando

que Illuitas sao as variaveis que interferem no con sumo da moda com rela<;ao a identidade

da mulher como renda, pre<;Qsetc.

Urn estudo proporcionani urn conhecimenlO maior em relac;:aoao lema proposlO,

rccomendarn-se, estudos mais abrangcnles no sentido de analisar 0 ceml.rio da Moda e 0

ambicnlc em que 0 marketing possa atuar colocando em loco a aparcncia da mulher,

preenchendo lacunas c desenvolvcndo Qutros fatores nao evidenciados aqui.
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ANEXO 01 - ROTEIRO DE PESQUISAS



Ql1estiol1ario 11" Oala: _

BOIllOia / Bam Tardt' I Boa Noite. mell !lome ~__ ~. SOli estlldante do curso de bachardado
ellllll<1rketil1gda Ul1iv~rsidade Tuill!i do Parana. estou desel1volvel1do uma pesquisa que visa

bllscar 0 perfil das constliludoras de ves(lIjrios e gostaria de conlar com a colabora~ao da Sra na
pal1icipa'rao desle quesliol1ario.

SEU NOME: ~

QOI) VOC~husn. infOl"llllu,:flcs s'Jbr{'lUoda'! '-I (RU)

II. Sim 12.N;'u) AGRAOECE E ENCERRA

I.Ah:20 anos
l Entre:>! e --40.HlOS

2. Entrell <: .10 anos
--4.Entre ·11 ••50 alios

5.lvbisde 50

Q03) Qual C0 seu ni\'el de escolaridatle? [~I (RU)

1.AnalfabctolEnsino fundamental incom lelo
3. Ensino ruedio incom leto

2. Ensino fundamental com lelo
4. Ensino medio com lelo

5. Su erior incom leto
7. Niioinlormou

6.Su riorcnm kto

Q04) Qual Csila princilJaI ocupa~iio? I~l (RU)

I.Funcionario scm fun ao de chcfia
3. Funcionario uhlico
5. DoJnr

2. Funciomi.rio com fun ao de chella
4. Autonomo ou liberal
6. Em rcsarials6cio

7. Estaci:iria B.A scnlada
10. Nllo intonllou9. L)cscm TC da

Q05) Est;ldo civil'! I~ (RU)

l. Casada/vivc com 0 com anhciro
3. Divorciada! Sc armla

2. Soltcira
4. VilJVa

5.Nfio informou

Q06) Tern mhos? [_I(RU)

II. Nfio(pule para QR)- 12. Sim-

Q07) Caso sim, qual c a idatle deles'! I~ (RU)

Quantitlade
la3arIOs L-l

2. 4alOanos L-l
3. lOal8anos '-I
4. maisdelRanos r~l



Q08) No quadro abaixo intlique sua Renda Mensal? I_I (RU)

1. Ate R$ 262 00
2. Entre R$ 263 00 a R$496 00
3. Entre R$ 497 00 a R$1.064 00 L ~
4. EntreR$ 1.065 00 a R$1.770,00
5. EntreR$ 1.771 00 a R$2.943 00
6. Entre R$ 2.944 00 a R$5.554 00
7. Mais de R$ 5.555 00

'. .,QU9) VUl;~pro(\ •••llIlforlll.lO;:tJ~S soh) •.•lIIod.1 elll nll.~)as. ~ (RU)

1.Sim r--1
Q09a) Quais sao elas? I_I (RM)

2. Nao L-J (Pule para a Q 09a)

17. Boa fonna
19. Ti Ti li

10. Marie Claire

[4. Ra a
16 ...

I. Ve'a 2.Ca rieho
3. Caras
5. Elle
7.Jstuc

4. Conti 0

6. Nova
8. Vo'ue

9. Trip
II.Cabclo$ & Cia
[3. Vi
15. Chi ues c Famosos

12. MOOa& Confe ao

IS. Mane uim
20. Outra~

QIO) Voce procura informa~lies sobre moda em jornais? I_I (RU)

I.Sim L-J
QIOa) Quais sao cles? 1-1 (RM)

2. Nao I_I (Pule para a QlOa)

I. Gazcla do Povo(Viver Bern)
3. Tribuna du Par,ma

2. Estado do Panma
4. Fo[ha de Sao Paulu

5.0utros

QII) Voce procura informa.;lies em sites de motla? I_I (Rtf)

I.Sim 1-1 2. Nao 1--1 (Pule Ilara a Qlla)

Qlla) Quais sao estes sites? I_I (RM)

I.Mercado mundo mix

10. Terra
12. Goo Ie
14.I..o·a~Mari7a
16. Moda Brasil

2. Mundo mulher
3. ViuMotiu 4.C&A

6. Via Mulhcr
8. Fashion

5. Fcminissima
7.0 mclhor da MOOa
9.Zomm
11.1J01
13.l..o·us Renner
15. Gloria Kalil
17.Chie IS.Oulros

Q12) Voce assiste program:1S tie TV? (novelas, noticiarios,minisseries, desfiles .) para acumpanhar a moda? I_I
(RU)

I. SilO L--' 2. Nao I_I (Pule para a Ql2a)
Q12a) Quais progr.lmas voce assiste para aconilianbar a moda? ~(RM)

1. Malha ilu novcla 2. Bclissima Ilovcla)
3. Rcbc1des ROB ( novela
5. Sonia c VOI.'0( Rcdc Ih:l:ord)

4. America novc1a
6. Mais Voce (rcdc lobo)



II. Room Raiders (MTV)

7. Mulhert:s(Tv GazClu)
9. 130m Dia Mulhcr Rcdc Tv)

QI3)Em que tilJOde loja voce costuma razcr a maioria das suas compras de vestuario? I_I (RM)

1. Lojas de rua no eentro L....J 2. Loja:; de rua no bairro ~
3. Loja:; de dcpartamentos cspcciais L-.---J 4. Lojas de Shopping f-----.-:J
5.0utras~Qual? ..
Q14)Quais sao as lojas clue voce costuma razcr a maioria de suas compras de vestuario'! I_I (RM)

Mak<:lIzi
Ellus
Lacoste
L<:\'i's
Forum
Kas
Zam
RelUlcr
C&'A 9
Triton 10 10
BillicBrothers \I \I

S\u:llle 12 12
M,Otlieer D D
VictorH\1!!.O 14 1·1
Siberi:U1 I; I;

1NG 16 16
Herin!:! 17 17
Grc!!olY " IS
\V. Frieds 19 19
Outras,QlwP 10 10
Outras, Qll:lI'? 11 11
(Jutras.Ou:1I'? " ". ,

Ql:') Com (Itie fr<:(liienda "ore f:l7.SU:IScomf1n1_~(Ie \"c_~lUlirio'!1-1 (RU)

I. Tod:1sClIl:1ll:l ~
3. Uma vez por mes L----.J
5.Acada3 ml.-'Scs L-.---J
7. Espor-.ldicament<: L..J

2,UIll;1YCZncnda ISelins L----.J
4. Menos dc uma vcz por m~s L..J
6.Acada4ou6meses I_I

1.Dinhciro
3.Che uea razo

Q16) Qual a forma de pagamento mais utitizadas para suas prollrias compras de roupus e acess6rios? 1-1 (RM)

5.Cartilodcbito

2.Chc uc ii vista
4.Cartaocredito

I. Sozinha []
3. MaridolNamorado L-----.J
5. Com a mile L..J

2. Com amigos L..J
4. Com irmiis (0) ~I
5.0utrosqual? L--.--J

Q17) Com quem voce costuma fazcr:t maillria de suas climpras de vestuario? 1-1 (ItM)

6.Fiado/Crcdiario

Q18) Quais sao liS3 criterios mais importante que. Ila sua opinino voce utiliza ]lara cscolher slia rourm? 1_I(Rl\1)

I. Prevo 2. Estilo 3. A arencia (visual
6.Caimcnto 7. Conforto 8. Rcvcrcneia

11.0ulros.Quais:
9. Esta na rnoda 10. Cores
4. Acabamento 5. Marca (status



Q19) Indi'lue ograu de conconiiincill com ;IS afirma~ues abai.1o, ulili7.11ntlo I~ clidigos a seguir: I_I

('oncordo lOla/mel/Ie

1_1_1
('ol1cordo em ParIes Concordo

L 3_1

/JJscordo em parIes

1_4_1
Nc7o('ol1cord()

Compro rOllpll.'i para ...

II - .p:lssar UIll;Jimagem de compclcilcia e sertnidad~:
l J - ... me lransformnr:
II - ..qU\!en fiqm::pan::cida com os oulros:
[ j- . seduzir:
I I- .ser nOlada:
I 1- eslar na llloda:
l I- esI3r de 3cordo com m\!us :lmigos(as):
I I- parecer 0 que gosl;Jri;J de Ser:
I J - ser aCe!la IKIsocied:l(it::
I J - obler Sfalll.\·:

I I- ser atunl:
[I - ..me veslir deganlemcllle:
I I- ..Ser diferellle:
I J - ... COtnlllllcnr0 quI.!sou.

Q20) Numa eseala de I a 5, em que 1 signifies "NUNCA" ,2 signifieR "RARAMENTE" 3 significa "DE VEZ EM
QUANDO ", 4 significa ~NA MAIORIA I>AS VEZES" e 5 significa "SEMPRE", 6. "NAQ SAHE AVAlIAR'"',
Q:!II:I.) Aparlir dC~'la c.H:ala a,lonlc (:0111 qll~ fn'(liicnei:1 \'oci: CO.~HIIlHl: (RM) '-I

I Dd"ar com que a midia Ih~ influcncie em sc \'csrir '-I
2 As Ilo\das. s!.!riados e program<tS de T\'. dao-me embasamento no momento de me vt!srir I_I
3.Se \csrir conformc a "moda" dns no\clas atuais '-I
4. Assistir it dcsfiles I_I
S. L!.!rre\ iSlas de modn '-I
6. S~guir a modn atual '-I
7. Comprar \'esluarios com as corcs da moda '-I
8. Combillar roupa com acess6rios 1-1
9. Scguir padrOcs de belcz.a l-I
10. Vcsrir rollpas para estar parecida COI11os anislas de-slla prder~ncia I_I
II. Ir a desfiks para Sl:r a iniciadora de modn allInl L-I

I E ••",;,,,"",
End:
Tel:

Mlliro Vbrifjado pe/a ('olabo/'/l("(lo!



ANEXO 02 - ROTEIRO DE APRESENTA<;:AO
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GRAfICO 0) OCUl'flc;AO
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GRN1CO II FRlQUHKIA O[ COMPRA

GRAF1CO 13 - PfSSOAS COM QUfM FA7 CO~lPRAS
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