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RESUMO 
Este projeto teve como objetivo entender a percepção do usuário de curitiba em 

relação ao e-commerce da Avon e trabalhar propostas de possíveis pontos a 

melhorar. Foi realizada a coleta de dados tanto primários, como secundários para a 

identificação do problema de pesquisa. Após análises feitas com dados 

secundários, reações e comentários na internet dos consumidores da Avon, foi feita 

uma Survey e distribuído para usuários do gênero feminino por ser o gênero o qual 

a marca mais se comunica, residentes da cidade de Curitiba - PR e região 

metropolitana. Foi coletado 121 respostas, as quais, 66 foram consideradas válidas, 

após a limpeza do questionário. Também foi realizada uma entrevista em 

profundidade com um roteiro semi estruturado o qual foi acompanhado de um teste 

de usabilidade, onde os participantes seguiam os passados guiados pelo 

entrevistador e analisaram aspectos do e-commerce da Avon. Com base nas 

análises dos resultados foram propostas ações e melhorias a serem tomadas pela 

Avon em seu site de e-commerce. 

 

 

Palavras-chave:  E-commerce, compra, beleza, cuidados, maquiagem, 

comunicação, posicionamento. 
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ABSTRACT 

 

This project aimed to understand the user's perception of Curitiba in relation to Avon 

e-commerce and work on proposals for possible points for improvement. Both 

primary and secondary data were collected to identify the research problem. After 

analysis made with secondary data, reactions and comments on the Internet of Avon 

consumers, a Survey was made and distributed to female users because it is the 

most communicated brand, residents of Curitiba - PR and metropolitan region. A 

total of 121 responses were collected, which 66 were considered valid after cleaning 

the questionnaire. An in-depth interview was also conducted with a semi-structured 

script which was accompanied by a usability test where participants followed the 

interviewer's guided pasts and analyzed aspects of Avon's e-commerce. Based on 

the analysis of the results, actions and improvements to be taken by Avon on its e-

commerce site were proposed. 

 

 

Keywords: E-commerce, shopping, beauty, care, makeup, communication, 

positioning. 
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1. ESCOLHA DO SETOR  

De acordo com a pesquisa Ebit|Nielsen Webshoppers 40, o Brasil vem 

ostentando um constante crescimento nas compras pela internet e no segundo 

semestre de 2019, apresentou-se como o maior país na América Latina em vendas 

através de e-commerce. Apesar de a região Sudeste ser responsável por 91% do 

faturamento no mercado digital brasileiro, a região Norte ganhou destaque esse ano 

por ter obtido o crescimento de 36% no último ano.  

Tendo em vista que, o setor de Perfumaria e Cosméticos se destaca por 

obter uma representatividade de 18% entre as compras digitais, a Avon Cosméticos 

foi escolhida para o estudo a fim de compreender os comentários negativos com 

relação a marca obtidos através de dados secundários na pesquisa e assim, 

pontuar possíveis melhorias.  
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2. RESUMO EXECUTIVO 

 
Com a popularização da internet ao redor do mundo, os comércios 

aprimoraram a forma de realizar suas vendas, sendo assim, transformando a 

maneira que os consumidores adquirem seus produtos. Segundo Schreiber (2016), 

a primeira venda online foi em 1994, através de uma plataforma, com a primeira 

aquisição de um cartão de crédito pela internet. 

Solomon (2011), informa que o marketing online modificou as dificuldades 

relacionadas com o tempo e espaço,  trazendo mais conveniência à vida dos 

consumidores, sendo assim, podendo comprar o que deseja de qualquer local e 

qualquer horário o item desejado e contando com a facilidade em utilizar diversas 

formas de dispositivos.   

A Avon foi criada em 1886 por David H. McConnell, a partir da ideia de que 

as mulheres pudessem ter uma renda independente. Na época apenas 20% das 

norte americanas trabalhavam fora de casa. Por esse início de história a Avon é 

vista até hoje, como uma marca de empoderamento feminino, e usa isso na sua 

comunicação com o slogan “The Company for Woman”, na sua tradução livre “A 

empresa para mulher”, e com sua identidade visual aplicada na cor rosa. 

Este projeto teve como objetivo entender a percepção do usuário de curitiba 

em relação ao e-commerce da Avon e trabalhar propostas de possíveis pontos a 

melhorar. Utilizando análises de questionário quantitativos e entrevistas qualitativas 

em profundidade, juntamente com teste de usabilidade. 
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3. A AVON 
 
 A Avon foi criada em 1886 por David H. McConnell, a partir da ideia de que 

as mulheres pudessem ter uma renda independente. Na época apenas 20% das 

norte americanas trabalhavam fora de casa. Por esse início de história a Avon é 

vista até hoje, como uma marca de empoderamento feminino, e usa isso na sua 

comunicação com o slogan “The Company for Woman”, na sua tradução livre “A 

empresa para mulher”, e com sua identidade visual aplicada na cor rosa. 

No site institucional da marca (www.avon.com.br) no Brasil alguns dados são 

bem interessantes com relação ao posicionamento da marca, onde aponta que em 

fevereiro de 2015, 60% dos funcionários da Avon são do gênero feminino, 45% dos 

cargos de direção ou superiores da companhia são ocupados por mulheres 

No Brasil a marca iniciou suas operações em 1958, comercializando os 

produtos em todo o Brasil, diz também que o Brasil é a maior operação da 

companhia, e que a cada ciclo de campanha que dura em torno de 19 dias, em 

média 1.5M de revendedoras autônomas revendem seus produtos. 

A Avon possui também um projeto de responsabilidade social, conhecido 

como Instituto Avon, onde trabalha em causas no combate ao câncer de mama e à 

violência doméstica, o Instituto é ligado a uma empresa privada e a Avon é a que 

mais investe em questão financeiras as causas citadas anteriormente. 

Ainda dentro de responsabilidade social a Avon apoia atitudes responsáveis 

como caso da reciclagem das embalagens, ela faz parte do programa DAMF (Dê a 

mão para o futuro: Reciclagem, trabalho, trabalho e renda), que tem isso como 

objetivo. 

A Avon também promove um evento chamado Prêmio Avon de Maquiagem, 

que tem intuito premiar maquiadores sendo profissionais ou não, com o propósito de 

reconhecer o trabalho destes. 

O prêmio é dividido em 2 categorias sendo profissional e não profissional e 

dentro destas categorias existem mais 6 subcategorias, na categoria profissional 

entra: artística, editorial, publicidade e social. E dentro de não profissional: 

revendedor e influenciador digital. 
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Atualmente no Brasil a Avon conta com os pilares de vendas das 

representantes que através deste vem sua a maior parte de sua receita, alguns 

pontos de venda física como na Pernambucanas, vendas online em marketplaces 

como B2W e CNOVA e também conta com um e commerce (www.avonstore.com.br) 

que é o objeto de estudo deste trabalho. 

A fabricante de cosméticos Natura em maio de 2019 concluiu a compra da de 

76% das ações da Avon. 
 

4. BASE TEÓRICA  
4.1 E-COMMERCE NO BRASIL 
 

A internet revolucionou o modo como consumimos e socializamos, tornando o 

mundo mais conveniente e explorado por meio da Web. Para Solomon (2011), a 

Web propicia uma facilidade de interação entre consumidores do mundo todo que 

trocam informações  sobre experiências com produtos, serviços, músicas, filmes e 

estabelecimentos. 

Com a evolução da internet no mundo, comerciantes descobriram formas de 

fazer negócios pelo mercado digital, assim, revolucionando o modo como as 

pessoas consomem nos dias de hoje. Segundo Schreiber (2016), a primeira 

atividade do e-commerce foi no dia 11 de agosto de 1994, a plataforma varejista 

norte-americana NetMarket vendeu um CD de música para um consumidor que 

utilizou um cartão de crédito pela internet. 

Os primeiros passos do e-commerce no Brasil ocorreram nos anos 90 como 

cita Salvador (2018), mais exatamente no ano de 1995 com a loja online de livros 

Booknet, uma das primeiras lojas virtuais no Brasil. Salvador (2018), ressalta que 

não há registros de que a Booknet tenha sido realmente a primeira loja de e-

commerce do Brasil, mas é considerada uma das primeiras e fundamentais lojas 

primogênitas no ramo. 

A Booknetfoi fundada em maio de 1995 pelo escritor e economista, Jack 

London que em 1999 foi comprada pela GP investiment e foi renomeada para 

Submarino. Em 1998 houve um momento inovador da internet, que foi o acesso 

com cobrança  via pulso telefônico que diminuiu o custo do acesso a internet. Nos 

anos 2000 esse acesso se tornou gratuito, não precisando ser mais necessário 

pagar um provedor, popularizando a internet entre os brasileiros (Salvador, 2018). 
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O e-commerce no Brasil teve grande destaque nos anos 2000 principalmente 

com a abertura de microempresas no e-commerce que foi consolidada graças a 

popularização do comparadores de preço e os links patrocinados do Google que 

facilitou essa entrada e tornando a estratégia de marketing mais barata, fazendo 

com que o mercado se tornasse mais competitivo e lucrativo para os grande e 

pequenos players. 

 

4.2 Inclusão digital e o e-commerce  
 

O e-commerce no Brasil vem crescendo a cada ano que passa, alguns 

fatores importantes colaboram para esse crescimento, como a inclusão na internet e 

a popularização dos smartphones. Segundo a Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABCOMM), no ano de 2018 o mercado do e-commerce cresceu 15% no 

Brasil, para 2019 a previsão é de um crescimento de 23% tendo um faturamento de 

quase 90 bilhões de reais. 
Em uma pesquisa do PNAD Contínua, o percentual de domicílios com acesso 

a internet no Brasil subiu de 69,3% em 2016 para 74,9% em 2017. Além disso, 

nesse mesmo período o número de telefones celulares também cresceu de 92,6% 

para 93,2%. Esse aumento colabora com a entrada de novos consumidores online, 

que tem mais acesso à informação e conectividade entre pessoas. O acesso a 

internet já é algo muito comum na sociedade, para Kotler (2017), essa inclusão já 

uma tendência que cresce cada vez mais.  

Solomon (2011) cita que o marketing eletrônico derrubou muitas barreiras de 

tempo e distância aumentando a conveniência dos consumidores, dando à eles o 

poder de fazer compras online de qualquer lugar e em qualquer horário do dia, se 

informar com notícias instantâneas que a todo momento bombardeiam as pessoas 

pelos seus smartphones.   

O brasileiro tem mudado a forma como como faz compras pela internet, 

graças a popularização dos dispositivos móveis no país segundo uma pesquisa feita 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O estudo aponta que 86% dos consumidores 

conectados à internet, fizeram ao menos uma compra em loja online nos últimos 12 

meses e o telefone celular foi o mais utilizado para realizar as compras. A tendência 
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é que esse número suba nos próximos anos, com o avanço da tecnologia e a 

adaptação dos varejos online. 

A inclusão da internet no Brasil, em conjunto com o avanço da telefonia 

móvel, contribuiu para que os consumidores passassem a comprar mais no 

mercado online. Segundo o relatório Webshoppers Ebit | Nielsen 2019, os números 

do e-commerce vem em crescente, a diferença de faturamento entre os anos de 

2011 e 2018 é de R$34,5 bilhões. As categorias com maior volume de pedidos em 

2018 foi o de perfumaria e cosméticos/saúde, seguido de moda e acessórios, casa e 

decoração (Ebit/Nielsen, 2019). 

Ainda segundo o Ebit | Nielsen 2019 no primeiro semestre de 2019 o número 

de consumidores que fizeram uma compra online pela primeira vez foi de 5,3 

milhões, e no período representaram 18% do total. 

Sobre o crescimento das regiões com relação a compra online a região Norte 

teve o maior número, com 36% em comparação ao primeiro semestre de 2018, 

seguido pela região Sul com 21% de aumento. 

Um ponto muito relevante apontado pelo E-bit é que o crescimento do m-

commerce, que é a compra através de dispositivo móvel, cresceu em 43% no 

faturamento comparando o primeiro semestre de 2019 vs 2018 como demonstra a 

figura, isso mostra a importância que as empresas devem dar ao mobile 

proporcionar uma navegação agradável através destes dispositivos. 
Figura 1 - Crescimento em número de pedidos do m-commerce 

 
Fonte: Ebit | Nielsen  

Sobre os meios de pagamento o cartão de crédito é o mais utilizado, 

representando 67% das compras segundo o E-bit. 

 

4.3 Segurança e Regulamentação da Internet 



17 
 

 

A segurança da compra online ainda é um grande fator de receio dos 

consumidores, para Kotler (2017), site com sistema de avaliações, contribuem para 

que os consumidores escolham com base na opinião de outros consumidores que já 

compraram ali. Um estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), feito em todas as capitais do 

Brasil, aponta que as principais preocupações na hora da compra são: comprar 

apenas em sites conhecidos ou recomendados, evitar o cadastro dos dados do 

cartão de crédito e selecionar meios de pagamento em que confiam. O estudo 

também indica que por outro lado as pessoas se sentem mais seguras em realizar 

uma compra quando encontram um baixo índice de reclamações nas redes sociais 

da loja virtual, além também de um sistema de pagamento certificado. 

Teixeira (2015), relata que, no dia 23 de abril de 2014, foi decretada a Lei n. 

12.965 a qual é chamada de Marco Civil da Internet (MCI). Tal lei que estabelece 

critérios a respeito dos princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet no 

Brasil, e também estabelecendo algumas diretrizes a serem seguidas pelo Poder 

Público sobre o assunto (Lei n. 12.965/2014 - Marco Civil da Internet - MCI, art. 1º).  

Para Teixeira (2015), pode-se extrair três pilares importantes do Marco Civil 

da Internet - MCI: a garantia à liberdade de expressão, a inviolabilidade da 

privacidade e a neutralidade do uso da internet. Em relação à proteção da 

privacidade, Teixeira (2015), cita que há uma garantia de sigilo sobre os dados 

pessoais dos usuários da internet, assim como o que ele acessa e todo o conteúdo 

de comunicações feitas. Não sendo permitido a fiscalização ou monitorar conteúdos 

disponibilizados pelos usuários na rede. 

 

 
4.4 Frete e custos 
 

Telles (2006), define  que a distribuição física de produtos corresponde ao 

deslocamento do produto entre o produtor até o ponto de venda e/ou consumidor 

final, englobando a gestão logística de transporte, volume, prazos, armazenagem e 

o manuseio do produto, além do suporte para todo estes processos. De acordo com 

Las Casas (2009), as características de um bom produto e um preço atrativo não 

garantem a certeza de vendas, também é necessário que a forma como é enviado 
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os produtos aos consumidores sejam eficientes.Telles (2006), destaca que o custo 

do transporte é a variável de maior peso, influenciando os resultados da empresa e 

a satisfação do cliente.  

Ajoue (2016), aponta que o valor do frete no e-commerce equivale um dos 

maiores custos, gerando uma insatisfação no consumidor. Ajoue (2016) também 

relata que o alto custo do frete é um dos principais fatores de abandono de carrinho 

na hora da compra online.  

Pesquisa do E-commerce Trends revela que o frete caro é responsável por  

82,3% do abandono do carrinho, como mostra o gráfico 1.  
Gráfico 1 - Principais motivos de abandono de carrinho 

 
Fonte: E-commerce Trends 2018 

 

Segundo um estudo feito pela SEMrush, o gatilho emocional mais popular 

entre os e-consumidores é o de frete grátis, que acaba sendo atrativo por diminuir 

os custos e gerando também um alerta de urgência fazendo o consumidor agir 

antes que perca a oportunidade de ter o valor do frete abatido na hora da compra. 
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Gráfico 2 - Gatilhos emocionais mais populares 

Fonte: SEMrush (2019) 

 

Com relação a pagar ou não o frete, dados apontados pelo Ebit | Nielsen 

2019, 60% dos consumidores preferem pagar menos no frete e esperar mais pela 

entrega do produto e 47% diz que não pagaria a mais pelo frete para receber antes.  

 
4.5 Compra online versus compra em loja física 
 

Segundo um estudo feito pela Opinion Box e Digitalks no ano de 2019, com o 

intuito de saber qual a experiência do consumidor de e-commerce no Brasil, notou-

se uma mudança no comportamento de compra no online. Hoje o setor de vestuário 
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é a principal categoria de venda no e-commerce, 49% das pessoas entrevistadas 

compraram roupas ou acessórios nos últimos 12 meses, algo que há um tempo as 

pessoas preferiam ir até uma loja física para experimentar e tocar no produto. O 

levantamento também aponta um crescimento nas compras feitas através dos 

smartphones, 53% usaram o dispositivo para realizar uma compra online nos 

últimos 12 meses.  

Alguns outros dados da pesquisa mostraram que 76% dos consumidores 

desistem da compra quando o frete é muito alto, 60% das pessoas não tiveram 

problemas com suas compras online nos últimos 12 meses e 47% dão nota 9 ou 10 

para sua experiência de compra no e-commerce. 

Para Kotler (2017), a disponibilidade física de uma marca pode ser 

fundamental no momento de escolha do consumidor, pois se ele descobre a marca 

no meio online e percebe que só poderá comprar o produto dessa marca numa loja 

física que fica em um local que não de fácil acesso, o consumidor pode decidir que 

não valerá a pena comprar essa marca. Por não garantir a disponibilidade, a marca 

interrompe esse processo de compra do consumidor. A experiência de compra é um 

fator de grande importância para lojas físicas.  

O consumidor pode ter experiência de compra distintas no mercado on-line e 

off-line. A facilidade de poder adquirir um produto/serviço em poucos cliques ou de 

entrar em um ambiente agradável e receber um bom atendimento no momento da 

compra, ambas situações que podem gerar um valor agregado. Solomon (2011), 

afirma que se compararmos as experiências de fazer uma compra on-line ou off-line 

podem ser bem diferentes, pois características do momento da compra pode gerar 

um alto valor agregado ao consumidor. 

Kotler (2017), acredita que o mercado on-line não substituirá o mercado off-

line, mas sim elas precisam coexistir para oferecer uma melhor experiência os 

cliente.  
 
4.6 O mercado de beleza no Brasil 
 

O mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil vem se 

destacando como um dos mais promissores, de acordo com dados divulgados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
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(ABIHPEC), já que entre janeiro e julho de 2019 foi registrado uma alta de 1,5% 

nesta indústria em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Ainda de acordo com a ABIHPEC apesar do crescimento com relação a 

receita neste setor, a produção dos produtos de beleza caiu em aproximadamente 

11%. 

De acordo com o Ebit|Nielsen Webshoppers 4.0 o crescimento da categoria 

perfumaria, cosméticos no meio online, cresceu em 40% em pedidos comparando o 

primeiro semestre de 2019 vs 2018. 

 

4.6.1 O consumidor de cosméticos 
 

Uma pesquisa realizada pela GFK publicada em janeiro de 2016 aponta que 

as mulheres brasileiras gastam em média 5,3 horas na semana com cuidados 

pessoais como banho, depilação, maquiagem e etc. 

A pesquisa foi realizada em 22 países com mais de 27 mil entrevistas, e esta 

entrevista aponta também que o país que mais dedica tempo aos cuidados pessoais 

é a Itália onde as mulheres gastam até 6.2 horas por semana com cuidados. 

Dentre os motivos apontados pelos entrevistados para esse cuidado o 

principal (60%) é para sentir-se bem consigo mesmo, o segundo motivo seria causar 

boa impressão (44%), e o terceiro motivo seria para dar bom exemplo aos filhos 

(40%). 
 Segundo o caderno de tendências 2019-2020 Sebrae Abihpec, o consumidor 

brasileiro entendeu que o consumo de itens de cuidados pessoais tem mais a ver 

com saúde bem-estar do que com a vaidade, e que os itens de cuidados estão indo 

pra lista de necessidades básicas e deixando de ser itens supérfluos. 

 Com relação a cuidados com o cabelo, produtos que valorizam os cachos, 

ondas e cabelos crespos estão cada vez mais em alta, e marcas que apostam neste 

tipo de demanda começam a surfar essa onda. 

 Conforme a figura abaixo que aponta o crescimento do interesse por este 

tópico. 

 

 
Figura 2- Google Trends “cabelo cacheado” 
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O ser humano possui diversos tipos de necessidades, desde as mais básicas 

como alimento e moradia até necessidades como autorrealização, e a busca por 

atender essas necessidades é um dos motores que movem os seres humanos. 

As empresas sabendo destas necessidades criam produtos ou experiências que 

visam satisfazer o ser humano em troca de algum valor que geralmente é 

monetário. 

Maslow classifica essas necessidades em uma hierarquia, a conhecida pirâmide 

de Maslow (Figura 2) que classifica as necessidades em 5: 

● Necessidades básicas (fisiológicas): São as que visam a sobrevivência 

humana como por exemplo a alimentação, o sono a excreção e etc; 

● Necessidades de segurança: Representa proteção, como ter roupas para se 

proteger do frio; 

● Necessidade social: Onde a aceitação das pessoas, amizade e amor são 

fundamentais; 

● Necessidade de autoestima: Aqui a autoconfiança é muito importante, junto 

com a aprovação social o respeito e status; 

● Autorrealização: O ápice da pirâmide representando o autoconhecimento o 

crescimento do ser humano. 

 

 

 

Figura 2 - Pirâmide de Maslow 
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Por serem itens mais caros, levam mais tempo no processo de decisão, pois 

geralmente também são itens mais duradouros em que a pessoa terá de ter aquilo 

por mais tempo. 

E a necessidade emocional pode ser caracterizada pelo desejo de algo, e isso 

para o usuário, tende a ser algo que pode estar relacionado a status, prestígio, 

sentir-se parte de algo. 

4.7.2Busca de informações 

Após reconhecida a necessidade vem a busca da informação, ou seja, a 

pessoa sabe que ela quer um produto e começa a procurar formas de adquirir o 

produto para se satisfazer. 

De acordo com Semenik e Bamossy (1996), esse processo tem duas fontes 

de informação, sendo elas internas e externas. 

As fontes internas são experiências armazenadas pelo consumidor, 

lembranças do passado e também experiência atuais. 

A experiência prévia com a marca através de contato com o produto ou 

alguns esforço de comunicação e marketing da marca, esse primeiro contato, dá 

uma ideia prévia ao consumidor de se o produto pode ou não satisfazê-lo, eles 

também podem lembrar sentimentos favoráveis ou não com relação à marca que 

pode pesar na hora da decisão. 

As informações externas são das mais variadas, como amigos, parentes, 

mídias como tv, rádio, internet e etc., as informações de pessoas vão fornecer 

dados com base no uso e percepção pessoal, já as informações por meio das 

mídias dão informações que geralmente a marca quer passar, mas também, podem 

ser encontradas avaliações de terceiros que nem sempre é o que  marca quer  

passar, como avaliação de produtos, testes e etc. 

Dentro da busca por informação ainda está presente a estratégia da busca e 

a quantidade de informação, basicamente a estratégia da busca é as fontes a serem 

pesquisadas que pode ou não receber energia por parte do consumidor. Já a 

quantidade de informação depende também do risco percebido pelo usuário, que 
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ele terá visto durante o processo de reconhecimento da necessidade, abordado 

anteriormente, pois a quantidade de informação dará uma maior base para saber se 

ele corre risco de uma má escolha. 

4.7.3 Avaliação das alternativas 

Aquientra o momento de escolher o produto ou serviço que mais lhe agrada e 

que de acordo com os processos anteriores vão lhe trazer satisfação. 

Segundo Kotler e Keller (2013) não existe um processo único para a 

avaliação das alternativas dos consumidores, porém, há alguns conceitos básicos 

que ajudam a entender esse processo. 

Primeiro a tentativa de atender sua necessidade, segundo ele busca 

benefícios, terceiro ele vê um conjunto de atributos em cada produto. 

Ele cita alguns exemplos como hotéis, onde os atributos seriam, localização, 

higiene, preço e ambiente e pneu onde seus suas qualidades envolvem, preço, vida 

útil, segurança e desempenho. 

Ele aponta que os consumidores prestam atenção a atributos que fornecem 

os benefícios aos quais almeja. 

4.7.4 Decisão de compra 

Kotler e Keller (2013) falam sobre o processo de decisão de compra no 

modelo não compensatório, que é dividido em três regras de escolha: 

● Heurística conjuntiva: onde o consumidor define um mínimo aceitável 

para os atributos e escolhe a primeira que atende ao seu padrão. 

● Heurística lexicográfica: define uma atributo mais importante e escolhe 

a marca que atende a esse atributo. 

● Heurística de eliminação de aspectos: escolhe um atributo 

probabilístico de acordo com sua importância e elimina marcas que 

não atendam a esse atributo. 

Kotler e Keller (2013) também falam sobre os fatores de interferência, onde 

dois fatores podem interferir no processo de decisão de compra, sendo eles, a 
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intensidade negativa de alguém frente ao item escolhido e da motivação de agradar 

a pessoa. 

Além disso, o risco percebido pode postergar uma compra ou até mesmo 

cancelar uma compra, sendo os riscos percebidos citados por Kotler e Keller (2013): 

1. Risco funcional: Não corresponde às expectativas. 

2. Risco físico: Causa alguma ameaça física a pessoa ou terceiros. 

3. Risco financeiro: O valor percebido não é tão grande quanto o valor do 

ítem. 

4. Risco social: Pode causar constrangimento ao possuí-lo.  

5. Risco psicológico: Assim, como o risco físico mas desta com relação 

ao psicológico da pessoa. 

6. Risco de tempo: A ineficiência do produto abre oportunidade de 

encontrar substituto. 

 O grau de risco percebido pelo usuário varia de acordo com os gastos, a 

percepção de valor, e a certeza ou desconfiança do consumidor em relação a 

compra. 

 

 

4.7.5 Comportamento pós-compra 

É muito importante para as marcas prestarem atenção ao pós compra, pois 

garantir a satisfação pós compra pode garantir uma recompra e também avaliação 

positiva por parte do usuário. 

Para Kotler e Keller (2013), após a compra o usuário pode experimentar a 

dissonância cognitiva, ou seja, tenta se autoafirmar que fez uma boa escolha, ele 

estará atento a informações sobre a marca ou produto. 

A satisfação pós-compra depende da expectativa e realidade após a compra, 

e quanto mais satisfeito, maior probabilidade de uma recompra. 
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Já consumidores insatisfeitos podem reclamar ou até mesmo devolver o 

produto, além disso, pode tornar suas insatisfações públicas, a fim de outros 

usuários terem acesso e essa avaliação negativa impactar no processo de compra 

dos demais usuários. 

O descarte do produto também é importante, pois, pode haver itens de 

descarte que podem ser prejudiciais ao meio ambiente o que se orientado de forma 

correta por parte da marca pode beneficiar até mesmo imagem da empresa, pois 

demonstra preocupação com o meio ambiente. 

5. CONCORRÊNCIA 

O Brasil ocupa o segundo lugar no mercado mundial de cosméticos, sendo 

assim o consumidor brasileiro possui uma grande importância na disputa pelas 

compras nesse setor.  

Tendo diversos modelos de negócios nesse ramo, assim como 

revendedores, lojas físicas e online, os sites líderes em acessos para as compras 

em e-commerce, são:  

O grupo O Boticário, com os seguintes domínios:  

● boticario.com.br  

● eudora.com.br  

● quemdisseberenice.com.br  

● beautybox.com.br  

● vult.com.br  

Natura  

● natura.com.br  

Avon  

● avonstore.com.br  

Beleza na Web  

● belezanaweb.com.br  
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Gráfico 6 - Acessos no período  

Fonte: SimilarWeb 

O boticário é uma empresa paranaense que foi fundada em 1979 ao qual 

pertence ao grupo de mesmo nome, sendo a líder brasileira em franquias. Além das 

lojas físicas e revendedores, possui um e-commerce desde 2011 e foi a marca com 

mais acessos, no período de março a agosto deste ano, conforme mostrado no 

gráfico 6.  

A marca possui foco em maquiagens, perfumaria e cuidados com o corpo e 

fechou o ano de 2018 com o total de 3.724 unidades (pontos de vendas físico), 

segundo a Associação Brasileira de Franchising, liderando o ranking de 50 maiores 

franquias do brasil em 2018.  

A Eudora é a segunda maior marca do grupo boticário, a qual foi lançada em 

2011.  Também possui produtos de beleza, como maquiagens, produtos para o 

cuidados com o corpo e perfumaria e está no ranking das maiores marcas de 

cosméticos no país.   

Esta marca tem como foco a mulher trabalhadora e possui a venda direta 

com representantes espalhadas pelo Brasil, e-commerce, quiosques e lojas 

próprias. 
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Já a Natura foi fundada em 1969 e possui vendas em lojas físicas, com 

revendedoras e a loja online. O e-commerce da marca foi lançado em 2012 e é um 

dos mais acessados da categoria.  

A empresa se destaca no seu posicionamento com a preocupação com o 

meio ambiente e o cuidado com o corpo, possuindo produtos para cabelos, 

maquiagens, cuidado diário e perfumaria.  

Foi realizada a análise de alguns itens dentre as marcas consideradas 

concorrentes e que possuem canais de vendas semelhantes à Avon, conforme é 

possível notar no quadro abaixo: 

Tabela 1 – Comparativo dos concorrentes 

 Avon Natura Boticário Eudora

Loja online desde 2013 2012 2011 2013 

Alcance orgânico 610K 3,5M 4,9M 1,1M 

Alcance pago 170K 527K 151K 168K 

Seguidores insta 2,4 M 2,1 M 7,2 M 4 M 

Curtidas no Face 21 M 14 M 14 M 5,5 M 

Fonte: SEMRUSH e redes sociais 

Desta forma, foi identificado que apesar de a marca Avon ter uma força maior 

na rede social Facebook, que as demais marcas, fica em terceiro lugar entre as 

quatro marcas, quando se trata do Instagram. 

Conforme média dos meses de Agosto, Setembro e Outubro, foi possível 

identificar que o alcance orgânico da avon é o menos das quatro empresas 

comparadas, já o anúncio pago, fica em segundo lugar, logo após a natura que 

demonstra uma grande diferença em primeiro lugar com 527 mil, enquanto a Avon 

possui 170 mil. 
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Em uma comparação de preços entre cada uma das marcas consideradas 

concorrentes e a empresa estudada (Avon), foram comparados os produtos 

considerados essenciais para um kit de maquiagem básico, conforme o blog da 

Avon “E aí, tá pronta?” que pertence a marca Avon. 

Sendo possível identificar que a empresa Avon possui os produtos com 

valores mais baixos tanto no menor preço quanto no maior em relação ao produto 

base líquida, verificado em sua loja online e que o e-commerce O Boticário possui 

os maiores valores, tanto no mínimo, quanto no máximo para o mesmo tipo de 

produto.  

Tabela 2 - Comparativo de preço base líquida 

 Base 

 Menor preço Maior 

Avon 15,50 74,90 

O Boticário 37,90 149,90 

Eudora 36,99 139,99 

Natura 17,90 105,90 

Fonte: Os autores 

Para o produto máscaras de cílios, obtivemos os seguintes dados que estão 

na tabela 3:  

 Tabela 3 - Comparativo de preço máscaras de cílios 

 Máscara para cílios 

 Menor preço Maior 



34 
 

Avon 14,99 34,99 

O Boticário 23,90 76,90 

Eudora 25,99 61,99 

Natura 15,90 76,90 

Fonte: Os autores 

Novamente a empresa Avon, possui os menores valores, tanto em preço 

mínimo quanto em máximo e o Boticário e Natura com as que possuem os maiores 

preços.  

A mesma pesquisa foi realizada para batons, como mostra a tabela 4:   

 Tabela 4 - Comparativo de preço batom 

 
Batom 

 Menor preço Maior 

Avon 6,99 34,99 

O Boticário 13,50 49,90 

Eudora 14,99 43,99 

Natura 8,90 44,90 

Fonte: Os autores 

A avon ocupa de novo a posição de valores mais baixos tanto para o menor 

preço, quanto para o maior e a marca o Boticário, mostra valores maiores para o 

mesmo tipo de produto.   
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Para delineadores, foi realizada a mesma análise, também resultando nos 

menores preços, conforme visto na tabela 5. 

Tabela 5 - Comparativo de preço delineador 

 Delineador 

 Menor preço Maior 

Avon 10,90 22,99 

O Boticário 29,90 59,90 

Eudora 25,99 51,99 

Natura 29,90 43,90 

Fonte: Os autores 

 Para o produto “primer”, foi identificado que a Avon possui o produto com o 

menor valor, mas também o de maior preço entre os buscados, como mostra a 

tabela 6: 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 6 - Comparativo de preço primer 

 Primer 
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 Menor preço Maior 

Avon 15,99 72,90 

O Boticário 29,90 69,90 

Eudora 22,90 62,99 

Natura Não possui Não possui 

Fonte: Os autores 

Com o Blush a Avon permanece com os menores valores tanto no mínimo, quanto 

no máximo, porém, a Eudora se destaca com o maior valor no menor preço para 

esse tipo de produto, como mostra a tabela 7. 

Tabela 7 - Comparativo de preço blush 

 Blush 

 Menor preço Maior 

Avon 18,00 55,90 

O Boticário 29,90 79,90 

Eudora 54,99 72,99 

Natura 25,90 49,90 

Fonte: Os autores 

Conforme verificado nas tabelas anteriores, a Avon está entre os menores preços, 

tanto nos produtos de menor, quanto de maior valor, em relação aos seus 

concorrentes analisados, em todas as categorias. 

Matriz SWOT 
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Forças: 
 

- Preços competitivos 

- Variedade de produtos 

- Marca consolidada 

- Cosméticos   

 

Fraquezas: 
 

- Posicionamento da marca online 

- Atuação nas mídias sociais  

- Estrutura do e-commerce da 

marca 

Oportunidades:  
 

- Melhorar a usabilidade do site 
- Explorar melhor o posicionamento 

da marca 
- Explorar melhor as mídias sociais 

da marca 
- Posicionar melhor a marca junto à 

causas sociais que são trabalhadas 

Ameaças: 
 

- Concorrente fortes atuantes no 

mercado online 

- Novos entrantes do segmento de 

cosméticos  

 

6. METODOLOGIA 
 De acordo com Malhotra (2012), existe um processo para a pesquisa de 

marketing ao qual possui seis  estágios, sendo o primeiro a definição do problema, 

onde são levantadas informações a fim de determinar como a pesquisa seguirá para 

que seja realizada de forma adequada.  

 A segunda fase consiste em estruturar e desenvolver uma abordagem, 

através de informações levantadas a fim, de poder definir quais os questionamentos 

são necessários para a pesquisa realizada a seguir. 

Foi realizada a coleta de dados tanto primários, como secundários para a 

identificação do problema de pesquisa.  

Inicialmente, foi feita a busca de dados secundários, com comentários de 

usuários em redes sociais e avaliação no E-commerce estudado, a fim, de buscar 

entender como é a experiência do usuário e quais os pontos deveriam ser 

analisados de forma mais aprofundada. Pois, conforme indicado por Malhotra 

(2012), os dados secundários são mais acessíveis e possuem menor custo,  além 

de demandar menos tempo para a obtenção das informações desejadas.  
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Após essa análise, foi estruturado um questionário Survey e distribuído para 

usuários do gênero feminino por ser o gênero o qual a marca mais se comunica, 

pertencentes à cidade Curitiba e região metropolitana com a finalidade de entender 

os hábitos de consumo online dos respondentes. sendo assim, foram utilizados 

dados primários. 

 Esse método é apontado por Malhotra (2012) como levantamento de dados 

pela internet, onde é possível que os entrevistados possam responder a questões 

estruturadas anteriormente, podendo interagir com a página com base nos recursos 

disponibilizados no link fornecido. 

Foi obtido 121 respostas, as quais, 66 foram consideradas válidas, após a 

limpeza do questionário.  

Através desse questionários, foi possível identificar qual a idade média dos 

participantes, a frequência e a quantia de gasto médio em cada compra efetuada, 

além de obter dados sobre a opinião dos consumidores a respeito do que 

consideram importante no processo de decisão de compra e qual o conhecimento 

que possuem em relação às marcas de beleza.  

Conforme apontado por Malhotra (2012), as entrevistas em profundidade 

ajudam a identificar de forma mais ampla a necessidade, permitindo uma maior 

grande obtenção de informação do entrevistado (MALHOTRA, 2012, p. 123). 

Sendo assim, nessa etapa qualitativa, foi realizada uma entrevista em 

profundidade com um roteiro semi estruturado, o qual foi acompanhado de um teste 

de usabilidade, onde os participantes seguiam os passados guiados pelo 

entrevistador e analisaram aspectos do e-commerce da Avon a fim de avaliar 

aspectos como:  

● Layout;  

● Cores;  

● Organização das categorias dos produtos;  

● Descrição dos itens;  

● Promoções;  

● Imagens relacionadas aos produtos;  

● Avaliações dos usuários;  

● Carrinho de compra;  

● Simulação da aquisição de um dos produtos;  

● Simulação do frete;  
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7.1 Quantitativa 

Nesta etapa foi realizada uma pesquisa quantitativa, onde foram realizadas 

21 perguntas, com o intuito de entender melhor o comportamento de compra online 

do consumidor de Curitiba e Região do gênero feminino. No total foram 121 

respondentes, porém, após a limpeza do questionário foram apenas 66 

questionários válidos. 

Sobre o perfil das respondentes a idade média é de 29 anos, porém, com 

maior predominância de pessoas de 23 anos representando 12% da amostra, 85% 

reside em Curitiba, as demais 15% reside em alguma das cidades que fazem parte 

da região metropolitana de Curitiba e 73% são solteiras. 

55% das respondentes tem um perfil que costuma comprar online, as demais 

45% dizem não ter esse costume, mas já compraram alguma vez online. 

Sobre a frequência de compra online 18% afirma comprar pelo menos uma 

vez por mês, e apenas 10% das respondentes leva mais de 12 meses para uma 

nova compra, se considerar quem compra com menos de 2 meses a amostra fica 

em 48%, e baixando para 1 mês fica em 31%. 

Considerando a média de gasto por compra 31% diz gastar entre R$ 80,00 e 

R$ 120,00. 

Quando questionadas sobre o valor médio gasto em produtos de beleza, o 

valor obtido é bem diferente das demais compras online, onde 33% das 

respondentes diz gastar menos de R$ 20,00, entra a faixa de R$ 80,00 e R$ 120,00 

e entre R$ 120,00 e R$ 200,00 a porcentagem de respondentes ficou em 18% em 

ambas, e acima de R$ 200,00 apenas 7% da amostra declara gastar esse valor. 

Perguntado sobre a mídia pela qual fica sabendo de promoções ou novidades 

da marca, 55% da amostra declarou ficar sabendo através de redes sociais, 21% 

pesquisa na internet, 15% respondeu que é por e-mail, e apenas 3% da amostra 

afirma ficar sabendo pela mídia televisiva. 

Sobre a melhor experiência de compra Mercado Livre lidera com 9% dos 

respondentes, Boticário e Sephora aparecem logo em seguida com 7% cada, 



41 
 

seguidos por quem afirma não ter tido nenhuma melhor experiência de compra 

(6%). 

Com relação as concorrentes da Avon além de Boticário e Sephora, apareceu 

Quem Disse Berenice com 4%, Natura e The Beauty Box ambas com 3% dos 

respondentes, Eudora, MAC, Sallve, The Body Shop e Beleza Na Web apareceram 

com 1%. 

Indagadas sobre o motivo da escolha da marca, onde foi apresentado 16 

alternativas, mais uma opção livre de texto, o maior destaque foi para o preço, onde 

a apareceu em 60% das respostas e tempo de entrega com 54%. 

Facilidade em usar o site e valor do frete apareceram em 52% das respostas 

cada, e com 51% das respostas ficou promoção. 

E na lanterna com menos relevância de acordo com o resultado das 

respostas, ficou lançamento com 16% e informações claras sobre troca e devolução 

que apareceu em apenas 13% das respostas. 

Abaixo a gráfico com todos os resultados desta questão: 

 
Gráfico 7 - Motivo da melhor experiência de compra 
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Tabela 8 - Preferência de marca 

Marca Share preferida 

MAC 28% 

Boticário 21% 

Quem disse Berenice? 21% 

Natura 10% 

Eudora 7% 

Avon 6% 

The Beauty Box 6% 

Fonte: Os autores 

Buscamos saber algumas das características das marcas mais queridas, e os 

resultados foram: 

 

Mais inovadora: Avon (3.0) 

Mais antiquada: Eudora e Natura (3.2) 

Bastante variedade: Natura (3.0) 

Pouca Variedade: MAC (3.2) 

Preço Justo: Natura (3.37) 

Preço Alto: MAC (3.62) 

Fiel a marca: Avon (3.6) 

Não é fiel a marca: Boticário (4.0) 

 
 
Abaixo a tabela com a média das respostas: 
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Tabela 9 - Principais características das marcas 

Marca Inovadora:Antiqu
ada 

Com 
bastante 
variedade:Se
m variedade 

Preço 
Justo:Preço 
Alto 

Sou fiel a 
marca:Não 
sou fiel a 
marca 

Avon 3,0 3,1 3,61 3,6 

Boticário 3,1 3,1 3,56 4,0 

Eudora 3,2 3,1 3,60 3,9 

MAC 3,2 3,2 3,62 3,9 

Natura 3,2 3,0 3,37 3,9 

Quem Disse 
Berenice? 

3,1 3,1 3,53 3,8 

The Beauty Box 3,1 3,1 3,60 3,9 

Abaixo uma tabela com dados sobre o perfil das consumidoras que selecionaram 
alguma das marcas de cosméticos apresentada com preferida. 
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Tabela 10 - Perfil de compra 

Marca Frequênci
a de 
compra 

Média de 
gasto por 
compra 

Costuma 
comprar 
produtos 
de beleza 
online 

Média de 
gasto 
com 
produtos 
de beleza 
online por 
compra 

Como fica 
sabendo 
das 
promoçõe
s 

Média de 
idade 

Avon Entre 8 e 
12 meses 

Entre R$ 
120 e R$ 
200 

25% da 
amostra 

Menos de 
R$ 20,00 

Email 28,5 

       

Boticário 1 vez por 
mês 

Entre R$ 
120 e R$ 
200 

57% da 
amostra 

Entre R$ 
50,00 e 
R$ 
200,00 

Redes 
Sociais 

29,1 

Eudora Entre 3 e 
6 meses 

Entre R$ 
50 e R$ 
120 

40% da 
amostra 

Menos de 
R$ 20,00 

Redes 
Sociais 

29,6 

MAC Entre 1 e 
3 meses 

Entre R$ 
80,00 e 
R$ 
200,00 

74% da 
amostra 

Entre R$ 
50,00 e 
R$ 
200,00 

Redes 
Sociais 

30,3 

Natura Entre 6 e 
12 meses 

Entre R$ 
50,00 e 
R$ 80,00 

29% da 
amostra 

Menos de 
R$ 20,00 

Redes 
Sociais 

30,4 

Quem 
Disse 
Berenice? 

Entre 3 e 
6 meses 

R$ 
200,00 e 
R$ 
500,00 

50% da 
amostra 

Menos de 
R$ 20,00 

Redes 
Sociais 

26 

The 
Beauty 
Box 

1 vez a 
cada 15 
dias 

Entre R$ 
80,00 e 
R$ 
200,00 

75% da 
amostra 

Entre R$ 
120,00 e 
R$ 
200,00 

Redes 
Sociais 

23,2 

Fonte: Os autores 
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Sobre a frequência de compra, quem tem a recompra mais frequente são as 

consumidoras da The Beauty Box que dizem comprar 1 vez a cada 15 dias, e com o 

maior tempo de recompra ficou a Avon entre 8 e 12 meses. 

Sobre o perfil de gasto, quem compra na Quem Disse Berenice? gasta mais 

nas compras online entre R$ 200,00 e R$ 500,00 porém na compra de produtos de 

beleza gasta menos de R$ 20,00, já os consumidores que gastam menos por 

compra online são os da Natura ficando entre R$ 50,00 e R$ 80,00 e mantendo os 

gastos baixos com cosméticos com menos de R$ 20,00. 

A Avon tem consumidoras com gasto considerável nas compras online entre 

R$ 120,00 e R$ 200,00 mas em compras com a marca o valor também fica abaixo 

de R$ 20,00. 

A marca que mais recebe investimento de suas consumidoras é a The 

Beauty Box ficando entre R$ 120,00 e R$ 200,00. 

Sobre costume de compra online as consumidoras da Avon são as que 

menos tem esse hábito, apenas 25% da amostra, enquanto entre as consumidoras 

da The Beauty Box 75% diz ter esse hábito. 

Perguntadas como ficam sabendo das promoções ou ações da marca, 

apenas a Avon aparece como email, as demais marcas todas tem redes sociais 

como o principal lugar de consumo de informações. 

Com relação a média de idade The Beauty Box fica com a menor média 23, 

já, com a maior média ficam Natura e MAC com 30 cada. Avon ficou com uma 

média de 29. 

 Se olharmos o perfil das consumidoras de cosméticos da Avon e definir uma 

persona ela seria: 

Mulher, 29 anos de idade, solteira, que não possui o hábito de comprar 

online, mas, quando compra sua média de gasto fica entre R$ 120,00 e R$ 200,00 e 

sua frequência de compra fica em torno de 8 e 12 meses, sustentando seu 

argumento de não costumar comprar online. 
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Já com relação a gastos com cosméticos, é mais contida, desembolsando 

menos de R$ 20,00 por compra. 

E além da preocupação na hora da compra com itens envolvendo valor, como 

o preço, promoção, valor do frete, formas de pagamento, ela se preocupa também 

com o tempo de entrega. 

Ela consome os conteúdos da Avon por e-mail, e tendo também Mercado 

Livre entre suas lojas preferidas de compra. 

 

7.2 Qualitativa 

 

Nesta etapa foi realizada entrevistas qualitativa com seis consumidoras de 

cosméticos residentes da cidade de Curitiba-PR que recentemente tinham feito 

alguma compra através do e-commerce, porém, uma das entrevistas foi eliminada, 

pois o tempo da pesquisa não foi suficiente para a análise. Foi feito teste de 

usabilidade no site avonstore.com.br com o objetivo de apresentar o site ao usuário 

e realizar algumas perguntas relacionadas a usabilidade. 

Perguntados sobre a estrutura do layout e as cores do site, observou-se que 

os participantes demonstraram indiferença, nada que chamasse tanto a sua 

atenção, mas o ambiente ainda era agradável. O entrevistado 5 cita não ser atrativo, 

mas ainda assim é bonito. 

“Atrativo, não acho, por que fica passando várias 

coisas ali, mas é bonito.” (Entrevistado 5) 

 

As cores do site tiveram destaque positivo entre os entrevistados, ressaltando 

a estética e o ambiente agradável. 

 

“Eu achei bonito, essas cores, achei que chamou 

a atenção” (Entrevistado 3) 
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“Eu achei bem bonito, eu achei que esteticamente 

assim o site está bem agradável, bem bonito” 

(Entrevistado 1)  

Quando orientados a explorar as abas do menu do site, notou-se que parte 

do menu agrada e também que é intuitivo, mas que alguns itens parecem estar 

desorganizados, fora de um padrão que chamou a atenção dos entrevistados. 

“eu acho legal principalmente essa parte de 

maquiagem que tá segmentada por parte do rosto, 

tipo olhos, boca, então é mais fácil de achar, 

porque tem site que tipo, ó joga as coisas de 

maquiagem e eu gostei” (Entrevistado 4) 

“Eu acho que está confuso porquê de um lado 

aqui a gente não tem o preço e nem o nome do 

produto, só um negócio jogado, sei nem direito o 

que é” (Entrevistado 3) 

Outro entrevistado também citou o que desagradava no menu, informações 

saturadas. 

“eu acho desnecessário terem colocado aqui, 

rosto, olhos, boca, kits e acessórios e terem 

colocado basicamente as mesma coisa do lado de 

cá” (Entrevistado 2) 

Perguntados sobre os pop ups que apareciam na tela, os entrevistados se 

mostraram incomodados, achando estar num nível exagerado de impressões 

causando um desconforto no momento de navegar no site, todos os entrevistados 

demonstraram não gostar de pop ups. 

“esses pop up que aparecem então geralmente eu 

nem olho, nem leio e fecho já” (Entrevistado 1) 

“Ele apareceu várias vezes, umas três vezes 

desde que a gente está aqui, se fosse só uma vez 
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estaria OK, sendo de mais eu não curto muito” 

(Entrevistado 2) 

Em uma das entrevistas antes mesmo de perguntar a entrevistada reclamou 

do pop up. 

“É, podia ser melhor, esse negócio piscando aqui, 

nada a ver, deixa eu fechar essa merda” 

(Entrevistada 3) 

Em outra situação a entrevistada comentou nem saber o que era os pop up, e 

após ser questionada sobre ela disse não gostar.  

“E fica aparecendo essas coisas aqui que eu nem 

sei o que é.” “Não! atrapalha a gente quer prestar 

atenção ali e fica passando isso, não gostei.” 

(Entrevistada 5). 

Quanto ao campo de busca o resultado foi satisfatório entre os entrevistados, 

sendo agradável o processo de busca, principalmente para quem já conhecia o 

produto da marca no momento da pesquisa.   

“porque eu pensei em um perfume em específico 

e ele foi um dos primeiros a aparecer” 

(Entrevistado 2)  

A página de promoções não chamou muito a atenção dos entrevistados que 

relataram não ter ofertas tão atrativas quanto esperavam ao entrar na aba, produtos 

que se encontram na home também estavam na página de promoção, além da 

mistura de produtos, como foi citado pelos entrevistados 1 e 3. 

 

“tem meio que os mesmos produtos que assim né, 

que estavam ali na home também” 

(Entrevistado 1) 
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“eles misturam muitas coisas, tipo, sabonete líquido 

junto com batom, junto com renew, tipo, que? Sabe? 

Eu acho que é muita coisas e eu não sei por onde 

começar a olhar direito.” (Entrevistado 3) 

 

Após observarem os produtos que estavam em promoção, os entrevistados 

foram perguntados se comprariam algum produto ali exposto, quatro dos cinco 

respondentes deram resposta negativa.  

 

“A princípio, olhando aqui, nada.” 

 

Perguntados sobre qual tipo de promoção agradaria mais, com as opções de: 

frete grátis, desconto em porcentagem (%) ou desconto em dinheiro ($). Observou-

se que os entrevistados tiveram uma atração maior pelo frete grátis. 

 

“Frete grátis me chamaria muito a atenção“ 

(Entrevistado 2) 

 

“O frete grátis quando se trata de online, acho que 

ajuda  bastante, ainda mais da onde a gente compra 

né, geralmente às vezes o frete acaba saindo mais 

caro do que o produto, então quando tem o frete 

grátis eu acho mais atrativo do que quando tem 20 

ou 30 por cento de desconto sabe?” (Entrevistado 5) 

 

Todos os produtos contém imagens de ilustração, os entrevistados foram 

perguntados se as imagens correspondia  bem ao produto que estava sendo 

analisado. Os participantes observaram que as imagens correspondem ao produto, 

e eram bem chamativas mas os efeitos de resultado do produto poderiam ser 

meramente ilustrativos. 

“Eu acredito, como eu uso, isso vai de pessoas pra 

pessoa o olho ficar assim. A imagem é meramente 

ilustrativa, mas acredito que sim, me chamou 

bastante atenção” (Entrevistado 2) 
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Em relação às informações sobre os produto na página, os entrevistados se 

sentiram satisfeitos com todas as informações contidas sobre o produto, 

informações claras e objetivas. 

 “Achei bacana essa informação aqui que não tava 

na imagem né e tipo como que funciona, porque que 

esse rímel tem esse efeito.” (Entrevistado 1) 

“Sim tá bem completa a informação da pra entender 

bem como você vai chegar no resultado com esse 

produto, tá bem legal.” (Entrevistado 5) 

 

As composições do produto não pareceram claras para os entrevistados. 

 

“não consegui entender nada do que tá escrito aqui 

né, pra mim, nada disso aqui significa coisa 

nenhuma” (Entrevistado 1) 

 

“Eu não faço ideia do que seria isso.”  

(Entrevistado 3) 

 

 

Ao simular o processo de compra de um determinado produto, os 

participantes foram questionados sobre o processo de adição ao carrinho, não 

sendo aberta a tela de checkout automaticamente.  

“Achei que foi super direto...”  (Entrevistado 4)  

 

“se eu quisesse comprar uma outra coisa, eles me 

dariam essa liberdade, eles não me jogam 

diretamente pro meu carrinho, me jogam 

diretamente pra minha sacola, então eu acho 

melhor assim, quando eles mostram, “está aqui, 

vai ali, se precisar” se quiser continuar 

comprando.” (Entrevistado 2)  
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Após a verificação do valor de frete para o produto em aquisição, foi 

questionado se o valor era agradável, juntamente com o tempo de entrega e os 

entrevistados estavam de acordo com o custo apresentado:  

 

“Está ótimo” (Entrevistado 2)  

 

“O frete foi ok” (Entrevistado 4)   

 

Ainda assim, alguns comentários demonstraram considerar um valor alto, 

sendo que, é possível comprar esse mesmo item com uma revendedora na própria 

cidade, não tendo o gasto com o valor do frete: 

 

“Achei caro. Sim porque eu consigo achar 

esse mesmo produto da Avon na minha própria 

cidade, então não precisa ser online, assim, por 

exemplo: se tem uma loja da Avon que eu precise 

me deslocar até lá, o mesmo preço do transporte 

coletivo que eu precisaria pegar até lá, seria  esse 

R$8,54 do valor do frete, e eu ainda teria o 

produto mais rápido, do que se eu precisasse 

esperar a entrega. Então não compensaria 

comprar online. “ (Entrevistado 5) 

 

Ainda sobre o frete, alguns entrevistados têm a preferência por pagar menos 

e receber em um tempo maior, do que ter que gastar mais para um recebimento 

mais rápido, a não ser que fosse algo mais urgente, assim como os dados 

fornecidos pelo Ebit | Nielsen 2019, que aponta que 60% dos consumidores 

preferem pagar menos no frete e esperar mais pela entrega do produto. 
 

 

“Eu prefiro pagar menos, se fosse pra pagar 

menos eu esperaria sem problemas, a não ser 

que precisasse de alguma coisa com urgência, 

mas não é o caso” (Entrevistado 4)  
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“Depende muito da necessidade do produto, né? 

Geralmente se eu estiver precisando muito do 

produto eu até pago mais caro pra poder usar 

mais rápido, ou ter mais rapido, mas se não for 

uma coisa de extrema urgência, eu prefiro pagar 

menos” (Entrevistado 5)  

 

Em relação a compras realizadas online, no geral, perguntamos o que levam 

em consideração no processo de decisão e foram citados como essencial o preço, 

tempo de entrega e valor do frete, além, da confiança e conhecimento sobre a loja 

em que irá comprar.  

“Preço, porque eu acredito que por eles não ter 

que estar na loja, eles deveriam oferecer uma 

coisa mais barata, o que muita loja não faz, mas 

acho que o que eu levo em consideração, mas se 

eu tenho a opção de comprar na física  e online e 

online tá mais barato, eu acabo comprando online, 

mas se tá o mesmo valor, eu busco o físico 

mesmo que eu tenho mais interação com o 

produto” (Entrevistado 4)  

 

“Se eu já comprei alguma coisa nessa loja, se é 

uma loja assim já conhecida Se é uma loja assim 

tipo a Avon eu fico mais tranquila, mas se é uma 

loja menor eu procuro ver se tem alguma coisa no 

reclame aqui, ver se tem alguma coisa  com 

alguém que teve algum problema muito sério eu 

também tento ver algum review do produto que eu 

vou querer comprar”  (Entrevistado 1)  

 

De acordo com os entrevistados, a pesquisa sobre o produto antes da 

compra online acontece através de meios de pesquisa, quando não há 
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conhecimento prévio sobre o que estará sendo adquirido ou até, dependendo do 

valor do item a ser comprado:  

“Se eu não conheço o produto, sim, que nem no 

caso desse rímel aqui eu não compraria ele agora 

porque eu não sei do que ele se trata, não sei se 

ele é bom se ele vale esse preço, então eu daria 

uma pesquisada e veria se tem alguma resenha 

sobre ele, alguma coisa nesse sentido” 

(Entrevistado 3)  

 

“Sobre o produto em si, não. Sobre toda a 

descrição dele não. Eu geralmente, com certeza 

quando vou comprar algum produto online é por 

indicação de outra pessoa que comprou ou já vi 

algum vídeo, de alguém que recebeu, e eu me 

interesso assim, não de ler a descrição do 

produto.” (Entrevistado 5)  

 

“Depende, se for uma coisa mais cara sim, mas se 

geralmente, sei lá, um rímel, eu olho a descrição, 

do uma olhada e só, mas também, vai muito do 

meu conhecimento pessoal, tipo, eu gosto de 

maquiagem, talvez eu conheça mais coisas” 

(Entrevistado 4) 

 

Confirmamos que as entrevistadas realizam a comparação de preços antes 

de efetuar a compra e estariam dispostas a trocar de marca de um produto 

semelhante, caso tivesse a mesma qualidade e um preço menor:  

 

“Se eu achasse um produto semelhante que 

tivesse um preço menor, não precisaria ser muito 

menor, mas se fosse um pouco já me faria pensar 

em mudar” (Entrevistado 5).  
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“Talvez um produto que o preço e se estivesse um 

mais em conta assim e fosse semelhante eu 

trocaria, o frete também, eu acho bem importante 

pois o produto as vezes ele tem o mesmo preço , 

mas um vai ter o frete bem mais caro que o outro 

então geralmente eu vou por aquele que tem o 

frete mais barato também”  (Entrevistado 1)  

 

Pedimos para que citassem as marcas as quais consideram concorrentes da 

Avon e as respostas foram as seguintes: Boticário, Natura, Quem disse Berenice, 

Eudora e Jequiti.   

Ainda nessa questão sobre a concorrência, tivemos a indicação de mais duas 

empresas, devido ao formato de vendas da Avon:  

 

“Marcas concorrentes da Avon? Natura, é, não sei 

se é um concorrente direto assim, mas nessa 

linha, Mary Kay. A Tupperware só vende pote 

então tem como comparar também né” 

(Entrevistado 2)  

 

Após citarem os concorrentes, questionamos se havia algum diferencial que 

algum deles possui que a marca Avon não tem.  

Um dos entrevistados relatou que considera o site da empresa Quem disse 

Berenice? Muito mais atrativo, considerando o layout e a forma em que são 

expostos os descontos, mostrando ser mais reais:  

 

“Quem disse Berenice tem um site mais bonito, 

mais fácil de usar, eu compro bastante por eles 

também, eu acho um site bem mais atrativo, e 

eles colocam sempre, tipo, descontos de até vinte 

por cento, entendeu, eles não ficam enganando 

nessa questão de se é vinte por cento e vinte por 

cento, ai desses concorrentes eu acho que tipo, é 

o melhor assim, então eles não ficam mentindo 
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muito em questão de preço nesse sentido” 

(Entrevistado 3)  

 

“Não sei se é a questão de oferecer ou não 

oferecer porque as duas tem o mesmo produto 

que é a parte de perfumaria, só que a parte da 

boticário é muito mais ampla, então eles tem muito 

mais opções do que a Avon, e as fragrâncias são 

bem melhores do que a Avon, então acho que 

nessa parte a Avon acaba perdendo um pouco pra 

eles” (Entrevistado 5)  

 

Um dos entrevistados menciona que considera que a Natura possui um 

posicionamento mais organizado, passando uma imagem de cuidado com o bem 

estar da mulher, enquanto considera que a Avon não tem essa mesma organização   
 

“Eu gosto da Natura, porque eu acho que eles tem 

um posicionamento assim mais cuidado, é mais 

tipo, self care, eles mostram mais a mulher se 

cuidando, aquela coisa do amor próprio, então eu 

gosto mais disso, uma segmentação mais 

bonitinha, a Avon já lança muito as coisas, tipo 

muita coisa e a Natura é mais organizada nesse 

quesito, eles também tem a vibe da Ekos, que eu 

gosto que é mais proteção da Natureza, então eu 

acho que eles mostram mais, eles organizam 

melhor que a Avon, acho que a Avon deixa assim 

mais jogado” (Entrevistado 4)  

 

A mesma questão foi feita sobre o diferencial que a Avon possui sobre seus 

concorrentes e o entrevistado que havia citado a vantagem da marca O Boticário ter 

melhores fragrâncias no setor de perfumaria, informou que a Avon possui mais 

variedade quando se trata de maquiagens e também é mais acessível: 
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“...na parte de maquiagem a Avon investe mais, 

não sei se investe ou tem mais opções, ou parece 

que tem mais opções pra gente, e a boticário nem 

tanto, e a questão de preço também, porque o 

preço de uma maquiagem da Avon é bem mais 

acessível, do que do boticário, e esse último não 

tem tantas opções do que a Avon.” 

(Entrevistado 5) 

 

Um dos participantes menciona que considera que a Avon não tem um 

diferencial, pois, não tem nenhuma identidade da marca que a beneficie em relação 

aos seus concorrentes:  

“O preço da Avon eu acho bom, mas não sinto 

que eles tenham nenhum diferencial gigantesco 

assim, nada que eles mostrem de direcionamento 

da marca deles, acho que a Avon não tem muita 

identidade da marca deles, assim, sabe?”  

“não sinto, não tem um produto que eu pegue e 

fale, nossa isso aqui é da Avon” (Entrevistado 4)  

 

“O moda casa e um preço bem mais acessível” 

(Entrevistado 2)  

“eu achei diferente aquela opção de agendar a 

entrega, que é uma opção que eu não tinha visto 

ainda” (Entrevistado 1) 

 

De acordo com os comentários obtidos pelos entrevistados, foi possível 

destacar os pontos aos quais foram considerados relevantes durante o processo de 

utilização do site e simulação de compra de um item. 

 Como positivo, foi apontado o preço da Avon em relação aos seus 

concorrentes e também foi destacado como algo atraente, as cores utilizadas no 

site. 
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 Foi destacado como negativo, os pop ups que aparecem ao longo do 

processo e que mesmo que não estivesse esse assunto no roteiro, todos os 

entrevistados citaram como algo que atrapalha a navegação.  

 Conforme indicado pelos entrevistados, não houve interesse pelas 

promoções indicadas pelo site, portanto não seriam atraídos a adquirir o produto 

nesta sessão. 

 
8. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

 A Avon apesar de ser bastante conhecida, como apontou a pesquisa 

quantitativa em que 100% dos usuários conhecem a marca também foi aquela que 

as consumidoras se disseram mais fiéis, entretanto, não é tida como referência de 

melhor usabilidade, pois na pesquisa quantitativa sobre os sites que as clientes 

tiveram a melhor experiência de compra, a Avon nem chegou a ser citada, além 

disso a facilidade de uso do site foi elencado pelas consumidoras como o terceiro 

item mais importante em um e-commerce.  

 A pesquisa qualitativa nos ajuda a entender a percepção das usuárias, pois, 

em algumas declarações, afirmaram que o site é “confuso” - em alguns momentos 

tinha preço e outros não tinha -, outro ponto que foi levantado que pode oferecer 

uma má experiência foram os pop up que em algumas entrevistas apareceram por 

diversas vezes como na fala da entrevistada 2 “Ele apareceu várias vezes, umas 

três vezes desde que a gente está aqui”. Já a pesquisa quantitativa revela que 52% 

dos respondentes acha que a facilidade em usar o site influência na escolha da 

marca. 

Montmollin (1995) diz que a competência de um site é entendida como 

conhecimento necessário para realizar uma ação e que competência remete à 

noção de experiência e que o usuário é separado como sendo experiente ou novato, 

ou seja, um site deve ser intuitivo à todos os tipos de usuários independente de seu 

conhecimento. 

Como sugestão para a marca tem-se a possibilidade de fazer um card 

sorting, que de acordo com o site UX Collective BR (2018) é uma técnica de modelo 

mental, de como as pessoas agrupam conteúdo e funcionalidades de um site, de 

forma que faça sentido para elas. 
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Segundo Philip Kotler, posicionamento de mercado é “a ação de projetar o 

produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada 

na escolha de seu público-alvo”. 

De acordo com o Blog Opinion Box cada vez que você impacta uma pessoa, 

ela vai moldando a imagem da sua marca, por isso, é importante que a 

comunicação seja constante e com consistência. 

 Com base nisso a recomendação é uma ação forte de branding nas redes 

sociais, com intuito de que as consumidoras ao terem contato com as redes sociais 

tenham acesso ao posicionamento da marca e a lembrança positiva da marca, que 

como foi falado no processo de decisão de compra isso é fundamental em várias 

etapas do processo. 

De acordo com o artigo Marketing de Conteúdo x Marketing nas Redes 

Sociais: qual o melhor investimento? do Blog RockContent usar as redes sociais 

para isso é importante pois marcas que tem presença forte nas redes sociais se 

posicionam como autoridades e ganham força, isso, alinhado também a questão de 

comportamento do consumidor onde o interessado na compra pesquisa para 

comparar qual a melhor opção, mostra o quanto é importante este tipo de estratégia. 

 

Uma terceira recomendação pode ser feita sobre o frete. Apesar de as 

entrevistadas terem apresentado opiniões diversas, algumas citaram que o valor do 

frete é justo, “O frete foi ok” (entrevistada 4) e outras consideraram uma valor alto, 

como na fala da entrevistada 5 “Achei caro. Sim porque eu consigo achar esse 

mesmo produto da Avon na minha própria cidade, então não precisa ser online”. 

Na pesquisa quantitativa o frete aparece com 66% do share de maior 

relevância das características mais importantes no momento da compra. 

O valor do frete como foi referenciado anteriormente em fretes e custos, onde 

o Ajoue (2016) diz “o alto custo do frete é um dos principais fatores de abandono de 

carrinho na hora da compra online” deve ser tratado de uma forma com atenção. 

Além, das entrevistadas que reclamaram do valor do frete, outro ambiente 

que foi encontrado esse tipo de insatisfação foi dentro do e-bit na seção de opiniões 

sobre a marca que é aberto, abaixo algumas das reclamações. 
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 “O frete deveria ser cortesia, pois existem 

marcas concorrente que acima de uma valor o 

frete é grátis.” Gisele Cristina Amélio 10/11/19 

 

 “Tudo bom só o frete muito alto pela 

quantidade de produtos comprados . Marlene S. 

de Jesus 10/11/2019 

 

 “Só não gostei em relação ao valor gasto 

acima de 200,00 pagar pelo frete” Lilian C. P. 

Souza 05/11/2019 

 

“Realizei a compra na área de produtos 

com a promoção de frete grátis, porém ao finalizar 

a compra a promoção não foi descontada ao meu 

pedido. Como eu precisava dos produtos, realizei 

o pedido do mesmo jeito. Consumidor e-bit não 

identificado 03/11/2019 

 

Também foi realizado algumas simulações no site no dia 07/11/2019 e foi 

encontrado alguns problemas com relação ao valor do frete, onde na simulação 

aparecida que seria grátis e no total era cobrado um valor de R$ 12,29. 
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atenção”, e também na fala da entrevistada 1,“Eu achei bem bonito, eu achei que 

esteticamente assim o site está bem agradável, bem bonito”. 

 Outros aspectos levantados como positivos foi o campo de busca onde 

retornou o que a entrevistada desejava, “porque eu pensei em um perfume em 

específico e ele foi um dos primeiros a aparecer” (Entrevistado 2). 

 Também sobre o processo de compra, que foi citado positivamente como 

muito direto e com liberdade de navegar, “Achei que foi super direto...”  

(Entrevistado 4) ,“se eu quisesse comprar uma outra coisa, eles me dariam essa 

liberdade, eles não me jogam diretamente pro meu carrinho, me jogam diretamente 

pra minha sacola, então eu acho melhor assim, quando eles mostram, “está aqui, 

vai ali, se precisar” se quiser continuar comprando.” (Entrevistado 2). 

Outros aspectos positivos citados sobre a marca é a variedade em 

maquiagem, e o preço, “...na parte de maquiagem a Avon investe mais, não sei se 

investe ou tem mais opções, ou parece que tem mais opções pra gente, e a 

boticário nem tanto, e a questão de preço também, porque o preço de uma 

maquiagem da Avon é bem mais acessível, do que do boticário, e esse último não 

tem tantas opções do que a Avon.” (Entrevistado 5). 

Além disso, o setor de moda e casa foi um dos diferenciais citados e a opção 

de agendamento de entrega, “O moda casa e um preço bem mais acessível” 

(Entrevistado 2), “eu achei diferente aquela opção de agendar a entrega, que é uma 

opção que eu não tinha visto ainda” (Entrevistado 1). 

Com relação a estas questões a Avon entrega benefícios perceptíveis as 

consumidoras, e portanto, são questões que não precisam de alterações. 

 

9. SISTEMAS DE CONTROLE 
 

Como forma de controlar as ações e entender se elas estão trazendo 

resultados é importante definir muito bem quais serão os indicadores que devem ser 

monitorados. 

Esses indicadores servirão como bússola para saber se os caminhos que 

estão sendo seguidos são eficazes ou não. 

 De acordo com o artigo públicado no blog RockContent Que métricas preciso 

observar para saber se meu e-commerce está dando certo?, os principais 

indicadores são: Custo de aquisição de clientes (CAC) (Investimento / sessões), 
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Taxa de conversão (Transações / Sessões), abandono de carrinho (Pessoas que 

que adicionaram um produto no carrinho mas abandonaram o site) e Ticket Médio 

(Receita / transações), já o site Tray Corp, incluir mais algumas métricas, que são: 

Retorno sobre o investimento (ROI) (Investimento / Receita), Taxa de aprovação de 

pedidos (venda líquida / venda bruta), páginas por sessão (Quantidade de páginas 

acessadas dentro de uma sessão), tempo médio de navegação (Tempo médio que 

usuário permanece navegando dentro de uma sessão), taxa de rejeição (% de 

sessões de uma única página), custo por clique (CPC) (Investimento / cliques), 

números de sessões, e o valor de tempo de vida do cliente (LTV) (Ticket médio 

mensal / tempo médio de retenção do cliente). 

 

 Para mensurar a qualidade da navegação é importante observar as métricas 

de engajamento, como tempo de sessão, profundidade de navegação, taxa de 

rejeição, quantidade de cliques nos links dentro do site e a taxa de rejeição, essas 

métricas ajudam a entender se o usuário está ou não conseguindo navegar dentro 

do site. 

 Mas é importante sempre observar se a navegação está sendo fluída ou não, 

pois um tempo maior de navegação e mais páginas visitadas podem ser sinal de um 

usuário perdido dentro do site a não de um usuário que está navegando mais para 

conhecer os produtos ou avaliar alternativas. 

 Algumas ferramentas do mercado ajudam a entender melhor esse 

comportamento, como é o caso do Hotjar, que pode ser implementado dentro de 

qualquer ambiente do site e com ele monitorar as sessões, ter acesso a mapa de 

calor de uma ou mais páginas, além, da opção de colher feedbacks, porém, é uma 

ferramenta paga, então deve-se avaliar se os dados já disponíveis suprem ou não 

essa necessidade. 

 De acordo com o Blog Rock Content a taxa de rejeição do e-commerce de 

vareja deve ficar entre 20 e 40%, e ainda que o tempo de navegação é uma métrica 

a ser entendida de negócio a negócio e é muito vago apontar um número. 

 

 Sobre as ações de comunicação da marca, os indicadores a serem 

acompanhados são: CAC, ROI, CPC E LTV, essas métricas são os termômetros 

que dizem se está ou não conseguindo achar o cliente ideal, pois tem-se uma 

redução no custo de aquisição e aumento da receita, além, de que uma ação de 
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marca bem estruturada e com um posicionamento bem comunicado ajudam que o 

cliente tenha a marca sempre como uma opção fazendo com que retorne, e também 

ajuda a popular bases, que poderão ser usadas na continuação da comunicação e a 

encontrar pessoas semelhantes às que já são clientes da marca. 

 Foi perguntado a especialista de marketing digital L.B que trabalha na I-

cherry Agência de Publicidade e Performance Digital, sobre qual a periodicidade 

que esses dados devem ser acompanhados: “Os dados devem ser acompanhados 

diariamente para que possa ser feito melhorias em cima dos feedbacks que os 

dados passam e também por serem dados extremamente sensíveis e que podem 

alterar com muita frequência”. 

 

 E sobre o frete, métricas de conversão devem ser observadas, como a taxa 

de conversão e ticket médio, essas duas são as principais, pois vão dizer se as 

pessoas estão aceitando ou não o valor do frete e se há aumento do ticket médio 

oferecendo frete grátis a partir de um valor x no carrinho, mas é importante avaliar a 

questão do checkout se a navegação vai além do cálculo do frete ou não, e não 

apenas olhar a conversão final, pois outras etapas podem ter problemas e causar 

abandono.  

 Essas métricas servem como monitoramento e devem ser observadas com 

certa constância como a cada ação, ou semanalmente, pois no mundo digital as 

coisas acontecem de forma muito rápida, então estar sempre de olho é muito 

importante para o negócio, além, de que vão dizer se as estratégias utilizadas darão 

ou não resultado. 
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APÊNDICE 

● Entrevista 1 

ENTREVISTADOR -  Oi, Giovana, tudo bem? 

ENTREVISTADO 1 -  Oi, tudo bem 

ENTREVISTADOR -  Você conhece a Avon? 

ENTREVISTADO 1 -  Conheço, aham 

ENTREVISTADOR -  E a Avon Store, que é a loja online da Avon? 

ENTREVISTADO 1 -  Também, eu acho 

ENTREVISTADOR -  E se você fosse entrar agora nela, como você buscaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu ia buscar Avon 

ENTREVISTADOR -  E quais dos links você usaria para entrar? 

ENTREVISTADO 1 -  Esse aqui que eu vou clicar agora: 

ENTREVISTADOR -  Esse não é a loja online da avon, esse é o brandsite e você 

pode voltar então para a gente ir até a loja online, você pode clicar naquele link 

Avonstore 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, ta 

ENTREVISTADOR -  Agora eu vou começar com algumas perguntas, primeiro, você 

achou intuitiva a localização do link? 
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ENTREVISTADO 1 -  Eu não entendi na verdade qual que é a diferença daquele 

outro pra esse aqui que eu acabei de acessar agora 

ENTREVISTADOR -  Já te contextualizando então, aquele é o brainsite, ele vai te 

dá informações sobre os produtos, mas não é a loja, você não consegue comprar 

através dele 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, entendi 

ENTREVISTADOR -  E aí é a loja online onde você vai conseguir fazer a compra. 

Como que você achou o carregamento da página? 

ENTREVISTADO 1 -  Achei bem rápido 

ENTREVISTADOR -  Tá, e as opções que apareceram 

ENTREVISTADO 1 -  Cara, eu sempre odeio coisas, esses pop up que aparecem 

então geralmente eu nem olho, nem leio e fecho já 

ENTREVISTADOR -  Tá, então você ia fechar? 

ENTREVISTADO 1 -  Sim, eu ia fechar já direto 

ENTREVISTADOR -  Tá então, pode 

ENTREVISTADO 1 -  Posso fazer o que eu faria? 

ENTREVISTADOR -  Aham 

ENTREVISTADO 1 -  Esse aqui eu também queria fechar 

ENTREVISTADOR -  Fica a vontade, como você navegaria 

ENTREVISTADO 1 -  ok 

ENTREVISTADOR -  O que você achou já de primeiro momento, o layout você 

achou agradável, amigável, bagunçado? 

ENTREVISTADO 1 -  Deixa eu ver, essa primeira parte ela parece um pouco bem 

carregada né, de coisas, tem vários links texto, num primeiro momento eu não 
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soube pro que olhar primeiro e achei que essas imagens elas estão passando bem 

rapidamente então não sei se é porque a gente tá conversando aqui ou de fato eu 

não prestei atenção, mas eu achei que está um pouco rápido demais 

ENTREVISTADOR -  Você não consegue ler o conteúdo antes de passar 

ENTREVISTADO 1 -  Não, é, eu não sei se clicando aqui ele para ou ele vai pra um 

link 

ENTREVISTADOR -  E as cores o que você achou das cores? 

ENTREVISTADO 1 -  eu achei bem bonito, eu achei que esteticamente assim o site 

está bem agradável, bem bonito 

ENTREVISTADOR -  Tá agora a gente vai falar sobre o menu, sobre essa primeira 

linha aqui que tem promoções, maquiagens, vamos começar por promoções, o que 

você acha que entraria dentro de promoções? 

ENTREVISTADO 1 -  Talvez os produtos que estão mais baratos, vendendo, os que 

são mais comprados, acessados, com preço mais acessível, talvez 

ENTREVISTADOR -  Entendi, você pode ir ali em cima de maquiagem, ele vai abrir 

e eu peço que você analise as informações que estão sendo apresentadas e vê se 

condiz com o que você entende de maquiagem 

ENTREVISTADO 1 -  Tá, 5 efeitos em apenas um produto, rosto, olhos, boca, kits, 

acessórios, tipos de maquiagens, máscaras para cílios, bases. Acho que sim, acho 

que esse do meio aqui bem bom, já mostra alguns produtos específicos né, que 

provavelmente eu ia querer, gloss eu uso aqui, blush, é 

ENTREVISTADOR -  Tá, agora a gente vai para tratamento 

ENTREVISTADO 1 -  Tá bom, analiso aqui também? 

ENTREVISTADOR -  Sim, da mesma forma 

ENTREVISTADO 1 -  Achei que tá bem bacana também, eu gostei dessa, desse, 

olha isso aqui é um problema viu, isso aqui irrita a pessoa, dessa parte aqui onde 

ele tá mostrando o produto já com o preço, mas eu novamente ache que esse aqui 
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essa coluna aqui do meio ela tá bem bacana, ela já mostra os produtos para 

tratamento pra certa coisa específica 

ENTREVISTADOR -  Só retomando, então o que te irrita é passar o mouse e sair 

ENTREVISTADO 1 -  Isso 

ENTREVISTADOR -  Você acha que ele deveria ficar um pouco mais suspenso? 

ENTREVISTADO 1 -  É não sei, talvez isso seja um problema de programação até 

né, porque vem aqui e do nada ele, acho que não é nenhum problema de ter que 

ficar mais tempo, tem que quer a galera que tá programando 

ENTREVISTADOR -  Você veio aqui em cima do produto e ele saiu 

ENTREVISTADO 1 -  saiu 

ENTREVISTADOR -  Tá agora a gente vai pra corpo e banho 

ENTREVISTADO 1 -  Aqui eu achei bacana também, talvez seja uma parte que eu 

não compre muito, mas aqui especificamente eu achei essa primeira coluna melhor, 

tipo produtos pro rosto, pro corpo 

ENTREVISTADOR -  Então específico você 

ENTREVISTADO 1 -  É eu acho que gostaria de ver mais opções, talvez por 

conhecer menos de o que que tem de produtos pra corpo e banho, eu queira uma 

coisa mais ampla assim pra poder ver melhor quais são as minhas opções, acho 

que eu clicaria tipo aqui assim, onde tem o corpo 

ENTREVISTADOR -  Tá, agora a gente pode ir pra unhas 

ENTREVISTADO 1 -  Tá, esmalte é uma coisa que eu não uso muito, eu uso 

menos, maquiagem eu uso mais até. Mas aqui eu acho que eu clicaria aqui em 

esmaltes talvez para ver as cores não sei, pra mim isso aqui nem faz muito sentido, 

porque acho que eu não compraria nem acessórios nem removedor de esmalte, é 

acetona ne? acho que eu não faria mais aqui, eu iria em esmalte direto 

ENTREVISTADOR -  Dentro de perfumes 
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ENTREVISTADO 1 -  Poxa aqui eu acho que eu acabaria vindo em femininos assim 

pra ver mais as opções que eu teria e aqui também eu dei uma olhada, só que eu 

não reconheci quase nenhuma dessas máquinas, acho que se eu conhecesse 

assim alguma dessas linhas talvez eu já clicasse direto nelas , mas não conheço 

acho que eu viria aqui em feminino 

ENTREVISTADOR -  Tá pode ir pro próximo item 

ENTREVISTADO 1 -  Tá, cabelos, ah aqui eu acho que eu já viria de volta nessa 

coluna do meio assim, pensando no meu tipo de cabelo ou até no que eu acabo 

comprando mais, tipo shampoo 

ENTREVISTADOR -  Ah legal 

ENTREVISTADO 1 -  Ou talvez em todos os tipos de cabelo pra sei lá, não sei se 

eles têm conteúdo aí 

ENTREVISTADOR -  Se você quiser clicar em algum deles pra avaliar também 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, não tem conteúdo nenhum, é só produtos mesmo 

ENTREVISTADOR -  Você então esperaria ter conteúdo, falando sobre 

ENTREVISTADO 1 -  É eu acho que sim, aham, porque pra mim, parece que aqui 

especificamente se eu clico aqui ele vai mostrar foto de shampoo, mostrar foto de 

condicionador, é foto não, produto de tratamento, o kits inteiros e aqui parece que 

se eu clicar ele vai me mostrar coisa sobre cabelo cacheado 

ENTREVISTADOR -  Entendi 

ENTREVISTADO 1 -  Foi essa a impressão que eu tive 

ENTREVISTADOR -  Tá e dentro da categoria infantis 

ENTREVISTADO 1 -  Nossa acho que isso aqui eu passaria meio que batido assim 

porque eu não sou criança mais e não me imaginaria comprando nada da Avon para 

uma criança também 
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ENTREVISTADOR -  Entendi, tá, então, agora a gente vai para alguns itens que 

eles não abrem menu, que é o moda casa, kits, outlet marcas 

ENTREVISTADO 1 -  Eu clico aqui então 

ENTREVISTADOR -  O que você entende por moda e casa 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, já cliquei aqui, então não vou olhar então, ah eu acho, eu 

já sei que a Avon tem alguns produtos pra casa eu já vi, mas eu não, tipo eu já vi 

coisa pra cozinha dai eu imagino que talvez sejam acessórios utensílios 

ENTREVISTADOR -  Então seria mais coisa pra casa mesmo, você imaginaria por 

exemplo que uma cinta de compressão da Avon, aquela que as mulheres usam pra 

afinar a barriga 

ENTREVISTADO 1 -  Não eu não imaginaria 

ENTREVISTADOR -  Tá, o que achou desse pop up que abriu agora? 

ENTREVISTADO 1 -  tá a minha vontade é de pegar esse pop up e enfim ele lá num 

lugar bem desagradável assim, porque eu nem leio não quero nem ler eu já fecho 

que eu acho chato 

ENTREVISTADOR -  Entendi, então pode fechar e continuar a navegação. E você 

acha que esses produtos apresentados, esses de moda e casa 

ENTREVISTADO 1 -  Cortina? Cara, eu acho muito legal isso aqui na verdade, 

porque isso aqui é algo que a gente não espera que vai ter assim na 

ENTREVISTADOR -  Mas quando você entrou no site, você clicaria em Moda e 

Casa? 

ENTREVISTADO 1 -  Nossa no primeiro momento acho que não, porque acho que 

eu entraria no site da Avon não pra procurar esse tipo de coisa, porque eu já nem 

sabia que tinha então eu talvez já viria mais certa aqui aonde eu queria, mas gora 

que eu sei que tem eu achei interessante 

ENTREVISTADOR -  E os produtos apresentados, você se sentiu atraída por 

algum? Gostaria de comprar talvez algum? 
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ENTREVISTADO 1 -  Olha, gostei da panela de micro-ondas, tipo isso aqui eu acho 

que assim é muito coisa de casa china assim eu não compraria na Avon não, mas 

acho que eu gostei das coisas de cozinha assim, talvez, tipo um ralador de alho 

ENTREVISTADOR -  Os utensílios? 

ENTREVISTADO 1 -  É 

ENTREVISTADOR -  E aí do lado, a gente tem um menu, o que você acha daquele 

menu? Você acha que 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, isso aqui é bom né, porque tá tudo misturado aqui, ah 

achei bacana, olha tem até liquidificador, gente 

ENTREVISTADOR -  Tá, agora você pode navegar pelo menu e vai me dizer se 

você imaginaria encontrar esses itens ou não e o que você acha deles 

ENTREVISTADO 1 -  Não entendi, como 

ENTREVISTADOR -  Pode navegar pelo menu e vai me dizer se você imaginaria se 

tinha esse tipo de item dentro da Avon ou não e se você se sentiria atraída a 

navegar por esses itens 

ENTREVISTADO 1 -  Eu achei estranho que eu li, ah tipo ele não me deixa clicar só 

em lingerie né, tipo pra ver todas as lingeries, eu tenho que clicar em um específico 

aqui né? 

ENTREVISTADOR -  A, você queria entrar na categoria completa? 

ENTREVISTADO 1 -  Cozinha 

ENTREVISTADOR -  E você acha que faz sentido esses itens estarem dentro de 

moda casa ou você acha que esse termo moda casa 

ENTREVISTADO 1 -  Eu acho que faz sentido porque pra Avon assim que vende 

maquiagem e perfume e tal, faz sentido porque não é o produto principal deles 

então 
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ENTREVISTADOR -  Mas você acha que o termo moda casa ele fala por todos os 

produtos ou você 

ENTREVISTADO 1 -  Olha eu acho que fala, assim talvez essa parte de livraria não, 

e kits também, ai esse de bijuteria também não, é cozinha fica em casa, lingerie fica 

em moda, acessórios, moda e esse aqui, bijuteria também, é acho que sim, tá esse 

aqui eu não entendi 

ENTREVISTADOR -  São as marcar que a Avon tem, trabalha 

ENTREVISTADO 1 -  É esse aqui de livraria eu achei que tá perdido aqui, mas o 

resto acho que tá 

ENTREVISTADOR -  Você acha que esse item pode ser colocado de alguma forma 

mais atrativa dentro 

ENTREVISTADO 1 -  Então, eu não sei na verdade porque eu não compraria uma 

revista assim, ainda mais pela internet assim, pare assim que revista e livreto é uma 

coisa assim que já não se compra mais, porque o conteúdo assim tá tão disponível 

de graça assim na internet então provavelmente eu não compraria e se eu fosse 

comprar eu, ia ser uma compra muito mais por impulso e eu compraria numa banca 

mesmo, então eu nem consigo pensar de eu forma que daria pra colocar isso aqui 

sabe, porque aqui também, ah talvez assim pensando em quem se interesse por 

isso colocar aqui mesmo  solto 

ENTREVISTADOR -  Entendi, agora a gente vai para outro item no site que é o 

campo de busca, é pensando nos itens da Avon, se você tivesse que buscar algum 

item agora, o que você buscaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Tá, deixa eu pensar, eu acho que eu buscaria um iluminador 

que é o que eu to precisando 

ENTREVISTADOR -  Avaliando os itens apresentados, você acha que o resultado 

esperado ele, o resultado apresentado foi o esperado? 

ENTREVISTADO 1 -  Tá deixa eu ver aqui, bastão iluminador 
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ENTREVISTADOR -  Mais um pop up, o que você acha da quantidade de pop ups 

apresentados até o momento? 

ENTREVISTADO 1 -  Olha, eu achei normal até, porque, olha lá, de volta, porque 

todos os sites meio que fazem isso né? Mas eu tô, nem vejo mais, sabe? Só 

apareceu ali, já fechei já, nem me incomodei com isso 

ENTREVISTADOR -  E se você estivesse navegando por um dispositivo mobile 

você se incomodaria mais? 

ENTREVISTADO 1 -  Nossa, com certeza, daí seria bem pior. Eu achei nem 

interessante, não tem o tipo de iluminador que eu tinha antes, aqui que é tipo um 

pozinho, mas eu gostei desse aqui eu acho que eu usaria até 

ENTREVISTADOR -  Então você acha que os itens apresentados lhe agradam? 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, sim, aham 

ENTREVISTADOR -  Agora você pode voltar pra home, clica ali em Avon, que tipo 

de itens você gostaria de ver na Avon? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu acho que eu queria ver coisas que estão com um preço 

bom assim, tipo promoção e acho que eu queria ver maquiagem, principalmente 

porque quando eu penso em Avon me vem na cabeça primeiro que tipo se não 

tivesse maquiagem , ficaria meio estranho e é, achei legal essa, esse negócio, aqui 

que daí dá pra você navegar por 

ENTREVISTADOR -  No geral, você acha que a home está te apresentando itens 

que lhe agradem? 

ENTREVISTADO 1 -  Deixa eu dar mais uma analisada aqui, ah aqui já aparece que 

tem conteúdo né? Eu não entendi muito bem assim, qual que é a diferença tipo qual 

que é essa linha que tipo eles mostram um esmalte, um batom, um negócio, pra 

essa aqui de cima que tipo, quais são as propostas assim, sabe? 

ENTREVISTADOR -  Você achou muito bagunçado a vitrine? 
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ENTREVISTADO 1 -  É, achei um pouco, a hora que, aquele conteúdo não tinha ali, 

mas aqui no meio eu achei assim 

ENTREVISTADOR -  O conteúdo apresentado no meio você achou desnecessário? 

ENTREVISTADO 1 -  É, eu acho que eu ia gostar de ver talvez mais os produtos 

assim, talvez até tipo mais quantidades de produtos, sabe, logo de cara assim e 

talvez assim com uma descrição né, tipo eu tenho essa linha de produtos aqui e eu 

consigo, tá eu consigo rolar pro lado, ai essa aqui eu consigo rolar pro lado e essa 

aqui também e eu queria entender tipo qual a diferença desses dois aqui, talvez 

uma legenda assim sabe tipo ai, a ta tem aqui que isso é exclusivo pra você, mas 

isso não quer dizer nada também né e aqui oferta Avon, a tá, entendi 

ENTREVISTADOR -  Mas então assim você achou que essa relação ela não tá 

ENTREVISTADO 1 -  Não ficou clara, é essa legendinha aqui 

ENTREVISTADOR -  Tá, agora a gente vai pra página de promoção, você pode ir 

no primeiro item do menu, aí você pode dá uma navegada 

ENTREVISTADO 1 -  É tem meio que os mesmos produtos que assim né, que 

tavam ali na home também né, quer ver eu lembro da escova, lembro desse negócio 

aqui e acho que esse aqui também e esse aqui também que tava bem aparecendo 

lá no, na capa 

ENTREVISTADOR -  Então você achou os produtos repetitivos entre uma página e 

outra? 

ENTREVISTADO 1 -  É acho que ele repetiu um pouco, talvez mostrar alguma coisa 

assim diferente né 

ENTREVISTADOR -  E quanto às promoções, você achou elas atrativas? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu achei que os preços estão bons, é tá tudo abaixo de vintão 

né ou trinta reais 

ENTREVISTADOR -  Você sente vontade de comprar algum produto assim 
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ENTREVISTADO 1 -  Deixa eu ver, cara que os primeiros produtos eles já pra mim 

não foram legais que eu não uso base e tinha um batom né, esmalte e daí mais um 

monte de esmalte e produto de pele assim e talvez as coisas que eu pensaria em 

comprar mesmo não apareceram 

ENTREVISTADOR -  E você usaria o menu lateral? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu acho que eu usaria, vamos ver, ah com certeza, isso aqui 

é bem bom. Tipo rímel, não apareceu nenhuma vez, eu não vi pelo menos, ah, isso 

aqui é rímel? Nossa super achei que era um corretivo pela cor 

ENTREVISTADOR -  Mais um pop up 

ENTREVISTADO 1 -  É eu não sei se tem gente que lê isso né, mas nossa, parece 

uma coisa chata assim que as pessoas só, ah tá bom, apareceu, vai embora 

ENTREVISTADOR -  E a quantidade de pop ups apresentados 

ENTREVISTADO 1 -  Esse aqui tá impossível né, esse pop up especificamente, tá 

impossível 

ENTREVISTADOR -  Tudo bem, agora voltando pra página de promoções, que tipo 

de promoção mais lhe agrada, se você visse uma comunicação de frete grátis, uma 

comunicação de promoção em porcentagem ou se fosse em reais, 5 reais de 

desconto, digamos assim, que tipo te comunicação mais te agradaria, te faria ter 

vontade de comprar? 

ENTREVISTADO 1 -  Olha eu acho que esse aqui de porcentagem de quanto tá 

custando a menos é interessante, mas esse negócio de frete grátis é uma coisa 

diferenciada né, porque geralmente não, assim, eu acho que um frete grátis, talvez 

me chamaria mais atenção, porque geralmente um frete que é uns vinte reais, então 

pensando que sei lá que se eu fosse comprar um produto barato assim, que sei lá 

custasse vinte reais a promoção de frete grátis seria mais atrativa do que 20% de 

desconto, eu ia ganhar 2 reais de desconto. 

ENTREVISTADOR -  Agora a gente vai voltar ali 

ENTREVISTADO 1 -  Posso clicar aqui? Eu gostaria de ver o que é 
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ENTREVISTADOR -  Claro, o que você entende por Outlet 

ENTREVISTADO 1 -  Coisa velha, assim que eles tão vendendo agora 

ENTREVISTADOR -  E os produtos apresentados o que você acha? 

ENTREVISTADO 1 -  A tá bem boas né, aqui está bem melhor, é achei bacana, 

gostei porque ta tudo com 

ENTREVISTADOR -  Mas você clicou porque sentiu curiosidade não que você 

saberia o que é essa categoria 

ENTREVISTADO 1 -  Isso, é porque eu senti curiosidade mesmo, isso aqui eu não 

faço a melhor ideia, isso aqui Renew é um negócio de tratamento deles né, mas 

não, olha nunca usei nenhum desses produtos aqui 

ENTREVISTADOR -  Entendi, agora então, no alto ali em maquiagem você pode 

clicar ali nesse rímel que você achou que era um corretivo 

ENTREVISTADO 1 -  A tá, o rímel que eu achei que era um corretivo 

ENTREVISTADOR - A gente vai agora analisar o produto, você acha que as 

imagens apresentadas nesse produto elas são suficientes, elas falam pelo produto? 

ENTREVISTADO 1 -  Cara, pra mim isso tá com muita cara de corretivo assim, acho 

que é por causa do tom né, bege, parece mais tipo uma base assim um corretivo, 

quer dizer, poderia ser uma base né, mas pelo formato eu achei que era um 

corretivo. Achei bacana. Não sei se eu acreditei tipo muito na diferença dele que é o 

único do Brasil, mas achei interessante 

ENTREVISTADOR -  Tá agora você pode ir um pouco pra baixo, aí a gente tem a 

parte da descrição e composição, peço que você avalie se essa informação 

representa o produto ou se ela falta alguma informação 

ENTREVISTADO 1 -  Achei esse “cor preta pretíssima” estranho, mas ok. Achei 

bacana essa informação aqui que não tava na imagem né e tipo como que funciona, 

porque que esse rímel tem esse efeito. Tá isso aqui eu vou ignorar 

ENTREVISTADOR -  Tá e por que você ignora a composição? 
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ENTREVISTADO 1 -  Nossa porque, não consegui entender nada do que tá escrito 

aqui né, pra mim, nada disso aqui significa coisa nenhuma 

ENTREVISTADOR -  E ali em avaliação, a falta de avaliação, te deixa receosa de 

comprar o produto? 

ENTREVISTADO 1 -  Ah, com certeza se eu fosse comprar eu procuraria um review 

no Google 

ENTREVISTADOR -  Mas quando existem avaliações dentro da página, você se 

sente mais segura? 

ENTREVISTADO 1 -  Sim, porque eu vejo que outras pessoas já compraram 

também 

ENTREVISTADOR -  Entendi agora você pode clicar em comprar o produto. Você 

achou esse processo intuitivo, entre o comprar e o finalizar? 

 ENTREVISTADO 1 -  Aham, sim 

ENTREVISTADOR -  Você pode calcular o seu frete, sabe seu CEP? 

ENTREVISTADO 1 -  Acho que sei 

ENTREVISTADOR -  Quanto ao valor, o que você achou 

ENTREVISTADO 1 -  Nossa, tá bem barato eu achei que ia ser uns vintão 

ENTREVISTADOR -  No caso, você prefere pagar a mais pelo frete e receber antes 

ou pagar menos e receber num prazo maior? 

ENTREVISTADO 1 -  Pagar menos e demorar mais pra receber, maior, mas não 

muito também né, não sei quanto que seria a mais 

ENTREVISTADOR -  E se tivesse opções, nessa caixinha, aí nós temos a agendada 

e a economica, mas tivesse mais opções pra pegar menos num prazo maior, você 
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ENTREVISTADO 1 -  Eu acho que eu tinha que avaliar o valor do produto, quanto 

que tenho pra gastar, mas acho que não entendi aqui, a partir de 18, esse aqui tipo 

vai demorar e o preço é o mesmo e esse aqui 4 dias uteis e 

ENTREVISTADOR -  Você não entendeu então a opção agendada? Tá, o 

“agendada”, você vai definir uma data que você vai receber o produto caso você não 

esteja em casa 

ENTREVISTADO 1 -  Tá, mas aqui eu não tenho como definir né? Aqui a partir de 

18 de 

ENTREVISTADOR -  Está mais pra frente no checkot, mas você ainda não 

entendeu como 

ENTREVISTADO 1 -  Acho que entendi agora com você me explicando 

ENTREVISTADOR -  E quanto ao campo de cupom de desconto, você usaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Se eu tivesse, com certeza 

ENTREVISTADOR -  E você faria alguma busca pro cupom de desconto ou você 

não usaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu faria uma busca pelo cupom de desconto, mas toda vez 

que eu faço uma busca eu só acho uns que não estão válidos, acho que eu não 

ficaria caçando também, mas eu buscaria 

ENTREVISTADOR -  Tá, se você fosse pesquisar como que você buscaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Tá 

ENTREVISTADOR -  Pode buscar 

ENTREVISTADO 1 -  Acho que eu ia me cadastrar aqui pra ganhar um cupom daí, 

ah eu tenho que me cadastrar pra ver os cupons disponíveis 

ENTREVISTADOR -  Ai seria pra esses produtos aqui 
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ENTREVISTADO 1 -  Ah, seria pra esses? Ah, então vou voltar aqui, esse aqui é 

por produto assim? Acho que se eu tivesse um trabalho assim pra ter um cupom eu 

não faria não, eu ia deixar pra pagar normal 

ENTREVISTADOR -  Você voltaria então pro site, você desistiria do cupom 

ENTREVISTADO 1 -  Isso, não usaria, olha parece muito pop upzinho 

ENTREVISTADOR -  Pode finalizar então sua compra, pode usar seu e-mail e se 

não quiser usar nada da Avon, pode trocar uma letra. Pode colocar seus dados, 

pode por dados testes ou o seu pessoal mesmo. Nessa parte você se sente segura 

colocando as suas informações? 

ENTREVISTADO 1 -  Nossa, acho que eu não iria querer pôr o meu, bom eu to 

querendo fazer uma compra, acho que sim, acho que eu ia marcar que eu não 

queria receber nada. Ah, agora que fez sentido aquela parte, achei legal isso de 

poder marcar 

ENTREVISTADOR -  Agora pode terminar de preencher, a opção de. Agora a gente 

vai analisar as opções de pagamento, a gente tem a primeira opção de cartão de 

crédito. Você acha que as opções fornecidas são suficientes? 

ENTREVISTADO 1 -  Eu não uso cartão de crédito, então eu pularia essa parte 

ENTREVISTADOR -  Ta, você iria pra boleto 

ENTREVISTADO 1 -  Sim, pra boleto 

ENTREVISTADOR -  Tá pode ir pra boleto, tudo bem, então a gente finaliza por aí. 

Aí você ia clicar pra finalizar a compra e espera que o boleto seja gerado 

ENTREVISTADO 1 -  É 

ENTREVISTADOR -  Pode finalizar, quanto a esse processo você acha que foi 

lento, rápido? 

ENTREVISTADO 1 -  É, demorou um pouquinho, mas também, não me incomodou 

ENTREVISTADOR -  No geral como foi o seu processo de compra? 
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ENTREVISTADO 1 -  Tranquilo, eu achei bom eu gosto quando colocam o número 

do boleto, assim, da pra copiar e você já paga 

ENTREVISTADOR -  Tá, eu entendi, você tem alguma reclamação, sugestão e um 

elogio, não só sobre o processo de compra, mas também sobre a navegação, os 

pop up 

ENTREVISTADO 1 -  É por mim podia cancelar os pop ups ou colocar menos né ou 

tipo se eu cliquei já num pop up, se eu cliquei já no fechar em um pop up, ele nem 

me mostra ele de volta, até porque eu já mostrei que eu não quero ver ele né, talvez 

até mostrar outro 

ENTREVISTADOR -  Entendi e quando preciso comprar produtos online o que você 

leva em consideração? Agora a gente já vai sair um pouquinho site e vai mais pra 

uma entrevista 

ENTREVISTADO 1 -  Quando eu preciso comprar um produto online o que eu levo 

em consideração? 

ENTREVISTADOR -  Isso 

ENTREVISTADO 1 -  Se eu conheço a loja já 

 Se eu já comprei alguma coisa nessa loja, se é uma loja assim já conhecida Se é 

uma loja assim tipo a Avon eu fico mais tranquila, mas se é uma loja menor eu 

procuro ver se tem alguma coisa no reclame aqui, ver se tem alguma coisa  com 

alguém que teve algum problema muito sério eu também tento ver algum review do 

produto que eu vou querer comprar 

ENTREVISTADOR -  Você costuma fazer a pesquisa do produto antes da compra? 

ENTREVISTADO 1 -  Aham, eu procuro bastante assim 

ENTREVISTADOR -  Em que tipo de locais você faz essa 

ENTREVISTADO 1 -  Eu procuro, olho no Google direto e entro no site de algum 

blogueiro assim, youtuber, depende muito do que eu vou comprar, mas pensando 

em maquiagem eu faço isso, entro no blog de alguém, no Youtube de alguém 
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ENTREVISTADOR -  Então você acha que a review do produto pra alguém é 

importante? 

ENTREVISTADO 1 -  É eu também olho no próprio site que eu vou comprar eu olho 

os comentários, quando tem aquela opção de você colocar o comentário do produto 

e mais a foto eu acho bacana também porque da pra ver ali o jeito que a pessoa 

recebeu e tal 

ENTREVISTADOR -  E você trocaria a marca do produto pra uma outra marca de 

um mesmo produto? Por exemplo um batom da Avon e outro concorrente, você 

trocaria? 

ENTREVISTADO 1 -  Trocaria, aham 

ENTREVISTADOR -  Qual o motivo faria você trocar? 

ENTREVISTADO 1 -  Talvez um produto que o preço e se estivesse um mais em 

conta assim e fosse semelhante eu trocaria, o frete também, eu acho bem 

importante pois o produto as vezes ele tem o mesmo preço , mas um vai ter o frete 

bem mais caro que o outro então geralmente eu vou por aquele que tem o frete 

mais barato também, se eu achasse que é  assim meio arriscado assim fazer a 

compra, normalmente num site grande eu não acharia arriscado, mas se eu tivesse 

num site menor e tivesse sei lá, visto no reclame aqui algum problema e poderia ir 

pro concorrente também 

ENTREVISTADOR -  Você costuma comparar preços? 

ENTREVISTADO 1 -  Bastante 

ENTREVISTADOR -  Em que tipo de locais você costuma consumir informações, já 

falou de sites como reclame aqui, Youtube 

ENTREVISTADO 1 -  Acho que eu pergunto também pras pessoas que eu conheço, 

pros meus amigos e um deles já comprou, e teve algum problema, se foi tudo 

tranquilo 

ENTREVISTADOR -  E qual marca ou quais marcas você considera concorrente da 

Avon? 
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ENTREVISTADO 1 -  Natura, Quem disse Berenice, Boticário 

ENTREVISTADOR -  E se tratando dessas marcas ou até mesmo num outro tipo de 

E-commerce que você já tenha efetuado uma compra, existe algum que ofereceu 

algo que você considera um diferencial que a Avon não possui, m algum momento 

da compra 

ENTREVISTADO 1 -  Deixa eu pensar, acho que nada que venha na minha cabeça 

assim, esses processos eles são bem quadrados assim, não me lembro de nada, 

talvez a parte dos comentários né aqui não tinha nenhum comentário nesse produto, 

naquele que a gente analisou, não sei se as pessoas não compraram, se é novo, 

mas é eu queria ver como que é a questão dos comentários aqui na Avon, porque a 

gente não conseguiu ver nenhum produto lá né 

ENTREVISTADOR -  E você acha que a Avon forneceu algum diferencial que as 

outras marcas não oferecem? 

ENTREVISTADO 1 -  Tá eu achei diferente aquela opção de agendar a entrega, que 

é uma opção que eu não tinha visto ainda, acho que de diferentão foi isso 

ENTREVISTADOR -   A gente chegou ao final da nossa pesquisa, muito obrigada  

● Entrevista 2 

Entrevistador: Então, Marcela, vamos começar aqui a pesquisa é... você conhece a 

Avon? 

Entrevistado 2 - Sim 

Entrevistador: Pesquise no google o site de e-commerce da avon 

Entrevistado 2 - PRINT 

Entrevistador: Em quais dos links você clicaria? 

Entrevistado 2 - Nesse aqui, no terceiro 

Entrevistador: Se eu te dissesse que esse não é o site de e-commerce deles? Oque 

você acha? 
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Entrevistado 2 - Eu vou ficar em choque! rss 

Entrevistador: Esse não é o site, esse é só o site de produtos mesmo, não da pra 

você efetuar compras nele. 

Entrevistador: Ai você pode voltar lá no google 

Entrevistado 2 - Uhum 

Entrevistador: O site normalmente da Avon, é, pode abaixar aqui... É esse aqui ó. 

(PRINT) 

Entrevistador: Quanto a busca pelo site, você achou intuitiva a localização? 

Entrevistado 2 - Sim 

Entrevistador: Mas você acertou de primeira? 

Entrevistado 2 - Não acertei, não acertei, até porque a primeira coisa que olhei foi 

Avon então abri esse. 

Entrevistador: Então intuitivamente foi no primeiro que você clicou? 

Entrevistado 2 - É 

Entrevistador: Como foi o carregamento da página? 

Entrevistado 2 - Rápido 

Entrevistado: O que você acha do layout? Amigável, bagunçado, atrativo? 

Entrevistado 2 - Eu não gostei disso daqui, mas ótimo nada que... 

Entrevistador: Quanto as cores, você achou atrativo, chamativo, exagerado? 

Entrevistado 2 - Achei atrativo, né. Avon. 

Entrevistador: Rss 

Entrevistador: Quanto a categorização do menu, aqui em cima tem vários menus né, 

o que você acha que tem na categoria de promoções?  
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Entrevistado 2 - Eu acredito que na área de promoções seja essa parte aqui, eu 

acho   

Entrevistador: Passe o mouse aqui em cima de maquiagem 

Entrevistado 2 - 

Entrevistador: Você acha que esse menu, ele está intuitivo, os itens estão de fácil 

localização? 

Entrevistado 2 - Sim, estão de fácil localização, é que eu não gosto de menu grande 

de mais 

Entrevistador: Uhum, vai passando por eles aí, pelos de maquiagem   

Entrevistado 2 - Quer que eu clique em algum deles? 

Entrevistador:  Não, não precisa clicar. 

Entrevistador: Ele ta bem alinhado com o que diz, que cada item corresponde com a 

categoria? 

Entrevistado 2 - Eu acredito que sim, mas eu acho desnecessário terem colocado 

aqui, rosto, olhos, boca, kits e acessórios e terem colocado basicamente as mesma 

coisa do lado de cá, você abriria aqui e iria pra uma aba direto 

Entrevistador: Voltando lá em maquiagem, você reparou que tem duas imagens ai o 

que você acha dessas imagens? 

Entrevistado 2 - Achei bacana, achei bem interessante 

Entrevistador: Na aba de tratamentos, você acha intuitivo, os itens correspondem 

com o que propõe?   

Entrevistado 2 - Sim, igual maquiagem 

Entrevistador: as imagens também? 

Entrevistado 2 - Também, mesma coisa, achei bem bacana 
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Entrevistador: Aba de corpo e banho? 

Entrevistado 2 - Também, a mesma coisa, basicamente acredito que todos eles vão 

ser nessa linha né 

Entrevistador: Unhas, pode passar por unhas. 

Entrevistado 2 - Também, bem tranquilo 

Entrevistador: Aba de Perfumes 

Entrevistado 2 - Mesma coisa basicamente 

Entrevistador: Aba de Cabelos. 

Entrevistado 2 - Não sabia que tinha chapinha, olha só 

Entrevistador: Você não sabia? 

Entrevistado 2 - Não sabia, na realidade eu lembro por causa da revista, agora 

vendo aqui, uau. 

Entrevistador: Aba infantil o que você dos itens que corresponde? 

Entrevistado 2 - Eu achei bem bacana como aquela questão que eu falei antes né, 

ou deixava só esse ou deixava só esse 

Entrevistador: Você acha que as informações... 

Entrevistado 2 - É, tem de mais, acho que tem coisas repetidas, entendeu, 

maquiagem infantil vai ter uns negócios aqui, cuidado com o corpo vai ter aqui, 

entendeu? Colônia e tem colônia pra bebê, entendeu? Tudo bem que eles querem 

deixar de um jeito mais fácil pra gente conseguir ver, mas ao meu ver, eu Marcela 

consumidora, pra mim seria indiferente, agora que eu reparei as questões das 

marcas que eles colocaram ali que eu achei bem bacana. E as imagens eu achei 

bem bonitinhas.  

Entrevistador: Você acha que correspondem as imagens? 
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Entrevistado 2 - Sim, com certeza, a colônia das princesas o potinho de pipoca do 

wood, achei bem legal.  

Entrevistador: Por ser um site de cosméticos, aquele produto você acha que condiz? 

Entrevistado 2 - Achei meio nada a ver, tinha que ter um perfume ali dentro, ai 

coloca pipoca depois e vai comer... sei lá.  

Entrevistador: Moda casa, quando diz, moda casa no site da Avon, o que você 

imagina que pode ter? 

Entrevistado 2 - Ah, o que já tinha na revista né? 

Entrevistador: Você já foi consumidora da revista? 

Entrevistado 2 - Sim... Eeei, isso não abaixa, não vai abaixar mesmo, então ta bom.   

Entrevistador: O que você acha do pop ups que estão aparecendo?   

Entrevistado 2 - Chatos! Eu, Marcela, não gosto, até porque na realidade eu olharia, 

porque eu gosto dessas baguncinhas assim um pouco, essas coisas de ganhar 

alguma coisa, mas aqui no momento da entrevista eu acho chato, mas eu, Marcela 

consumidora, pararia e olharia, rapidamente.    

Entrevistador: O tempo que ele aparece, o período que ele aparece, você acha que 

convém? 

Entrevistado 2 - Ele apareceu varias vezes, umas três vezes desde que a gente está 

aqui, se fosse só uma vez estaria OK, sendo de mais eu não curto muito. 

Entrevistador: Clique no moda casa. Você disse que já consumiu da revista. Essa 

aba condiz os itens com o que esperava desta aba? 

Entrevistado 2 - Sim, quando eu penso em moda casa eu penso bastante em 

cozinha, né, as primeiras coisas que aparece são coisas de roupa, lingerie, dai vai 

descendo tem coisas de cozinha.   

Entrevistador: Para moda casa, você acha que esses produtos condizem com moda 

casa? 
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Entrevistado 2 - Com certeza, na minha concepção, sim. Moda e coisas de casa, ou 

até própria moda casa, condiz bastante, os potinhos, a revistinha, livro de coleção, a 

Avon sempre vendeu livro, não sei se tem aqui... tem... tem livro, então.     

Entrevistador: Quanto ao campo de busca, faça uma pesquisa de qualquer coisa 

que você imaginar. 

Entrevistado 2 - Perfume. 

Entrevistador: O resultado foi o que você esperava? 

Entrevistado 2 - Sim, porque eu pensei em um perfume em específico e ele foi um 

dos primeiros a aparecer  

Entrevistador: Os itens então te agradam? 

Entrevistado 2 - Sim 

Entrevistador: Quais itens você gostaria de ver na home do site da Avon? 

Entrevistado 2 - Eu não encontrei perfumes, eu gostaria de ver perfumes aqui, 

fixador de maquiagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gostaria de 

ver perfume. 

Entrevistador: Quanto a página de promoções 

Entrevistado 2 - Cadê, cadê, cadê? Cadê promoções aqui? Ah está aqui... 

Entrevistador: Você achou difícil encontrar essa página? 

Entrevistado 2 - Agora assim, é que na realidade a primeira coisa... 

Entrevistado 2 - Ó lá, de volta. “Não é meu dia de sorte, anjo” tchau. (se referindo 

aos pop ups) 

Entrevistador: Você acha as promoções atrativas? Sente vontade de comprar algum 

item? 

Entrevistado 2 - A princípio, olhando aqui, nada! 
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Entrevistador: Não te chama atenção essas promoções? 

Entrevistado 2 - Não, essas promoções não. 

Entrevistador: Qual tipo de promoção te agradaria mais? Frete grátis, desconto em 

porcentagem ou desconto em dinheiro? 

Entrevistado 2 - Frete grátis me chamaria muito a atenção e o desconto em dinheiro, 

em dinheiro tudo bem, agora “ah 50% OFF e tal” mas eu sou péssima nisso então 

acho que o dinheiro ali e vendo, estava de tanto para tanto me chamaria bastante 

atenção, mas no momento o frete grátis é o que mais me prenderia, “não preciso 

disso mas eu compraria só pelo frete estar grátis.” 

Entrevistador: Uhum. 

Entrevistador: Sobre a página de produtos, pode clicar 

Entrevistador: Você achou que demorou muito para carregar a página? 

Entrevistado 2 - Demorou, agora demorou 

Entrevistador: Quanto as informações do produto, você acha que são o suficiente? 

Entrevistado 2 - hum, aqui, avon, a quantidade... 

Entrevistador: Você acha que essas imagens correspondem ao produto? 

Entrevistado 2 - Eu acredito, como eu uso, isso vai de pessoas pra pessoa o olho 

ficar assim. A imagem é meramente ilustrativa, mas acredito que sim, me chamou 

bastante atenção.   

Entrevistador: As informações e as imagens, dão clareza do que o produto entrega? 

Entrevistado 2 - Sim, com certeza, dão bastante clareza. 

Entrevistador: Você acha que falta alguma informação? 

Entrevistado 2 - Deixe eu ver aqui mais pra baixo, tem a descrição do produto, 

composição, avaliação, tudo certinho 
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Entrevistador: Você achou a avaliação? 

Entrevistado 2 - Não, não tem nenhuma avaliação feita, mas, tem a opção pra que 

eu possa avaliar  

Entrevistador: Isso é importante pra você? 

Entrevistado 2 - Pra mim é 

Entrevistador: Mas uma avaliação de um outro consumidor? 

Entrevistado 2 - Se eu não conhecesse o produto, valeria muito, assim, na minha 

opinião, se eu não encontro aqui eu pesquiso em outro lugar, eu falo com terceiros, 

mas avaliação ali sempre...  

Entrevistador: Quanto a composição, você acha que essas informações estão 

claras? 

Entrevistado 2 - Não, porque eu não entendo, eu não sei o que é dito, mas dá pra 

ler, dá pra perguntar pra alguém ou jogar em outro lugar, eu posso procurar o que é 

cada um, então, não está claro porque eu não tenho conhecimento da informação, 

mas está aqui e se eu quiser procurar eu posso procurar, eles me disponibilizam 

isso.  

Entrevistador: Agora no processo de compra, pode clicar em comprar 

Entrevistador: Você achou intuitivo? 

Entrevistado 2 - Sim, porque na realidade se eu quisesse comprar uma outra coisa, 

eles me dariam essa liberdade, eles não me jogam diretamente pro meu carrinho, 

né, me jogam diretamente pra minha sacola, então eu acho melhor assim, quando 

eles mostram, “está aqui, vai ali se precisas” se quiser continuar comprando.      

Entrevistador: Quando ao valor do frete, você pode calcular ali do lado, o que você 

acha do valor do frete? 

Entrevistado 2 - está ótimo 
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Entrevistador: Você prefere pagar mais pelo frete e receber antes ou não pagar e ter 

um prazo maior de entrega? 

Entrevistado 2 - Depende do produto, qualquer outro produto eu prefiro não pagar e 

esperar mais, mas um produto a pronta entrega, tipo um rímel eu vou em uma loja e 

compro, porque eu não gosto de esperar nem dois três dias, eu sou muito ansiosa, 

então eu vou direto numa loja e compro, mas nesse caso eu prefiro esperar um 

pouquinho mais, do site da avon, qualquer outro produto eu esperaria um pouco, 

mas preferiria não pagar o frete.   

Entrevistador: Você buscaria por cupons de descontos? 

Entrevistado 2 - Não, eu não buscaria 

Entrevistador: Mas e se você recebesse? 

Entrevistado 2 - Se recebesse eu usaria com certeza, mas eu não sou aquela louca 

do cupom, porque demora muito, eu perco muito tempo, então deixo do jeito que 

está e pronto. 

Entrevistador: Você faria buscas por cupom? 

Entrevistado 2 - Não 

Entrevistador: Pode clicar em finalizar compra. 

Entrevistador: Você se sente segura em informar seu e-mail nessa página? 

Entrevistado 2 - Sim, sim 

Entrevistador: Essa página te da uma segurança pra por suas informações? 

Entrevistado 2 - Sim, eu colocaria. 

Entrevistador: O que que te faz ter essa segurança? 

Entrevistado 2 - Os selos que tem aqui, só por isso. 

Entrevistador: Você pode terminar de preencher. 
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Entrevistador: Localizou rápido o seu CEP? 

Entrevistado 2 - Sim 

Entrevistador: Quanto ao campo de pagamento, as opções ofertadas de pagamento 

são o suficiente? 

Entrevistado 2 - Tem os principais, tem visa, tem master, sim, tem tudo, tem boleto, 

se não tiver cartão tem boleto.  

Entrevistador: Você se sente segura em fornecer seus dados do cartão nessa 

página? 

Entrevistado 2 - Sim, porque tem as mesmas informações, basicamente a mesma 

linha que estava na aba anterior, né. 

Entrevistador: E o que te faz ter essa segurança? 

Entrevistado 2 - A questão ainda dos selos, e no começo eu tinha visto aqui que 

tinha alguma coisa da anvisa de questão de segurança. 

Entrevistador: Quando você faz compras na internet você costuma usar cartão de 

crédito ou boleto? 

Entrevistado 2 - Cartão de crédito. 

Entrevistador: No geral, como foi o processo de compra? 

Entrevistado 2 - Foi bem tranquilo, foi rápido, simples, não foi difícil de fazer a 

compra, não é absurdo de caro o frete.  

Entrevistador: Você tem alguma sugestão, reclamação ou algum elogio? 

Entrevistado 2 - Não, eu achei o site bem bacana, bem intuitivo, não tem nada de 

diferente. 

Entrevistador: As informações que tem no site te agrada, você conseguiria encontrar 

tudo o que precisa? 

Entrevistado 2 - Sim, tudo bem tranquilamente. 
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Entrevistador: Quando você precisa comprar algum produto online, o que você leva 

em consideração? 

Entrevistado 2 - O que eu levo em consideração é o tempo de entrega e o frete 

grátis 

Entrevistador: Você costuma fazer pesquisas do produto que você vai comprar? 

Entrevistado 2 - Depende do produto, se for realmente um produto que eu não 

conheço, um produto novo eu faço pesquisa, mas se for um produto que eu 

conheço e sei onde comprar, é certo, entro abro, geralmente eu utilizo mais pra 

fazer uma compra online, mais um marketplace como, mercado livre, OLX ou a 

própria loja, ai no caso o e-commerce da loja  

Entrevistador: Você costuma fazer compras em quais tipos de site? 

Entrevistado 2 - Como eu falei, eu não tenho o hábito tão grande de estar fazendo 

direto online, se eu for comprar, vamos supor, eu compro no wish, essa questão do 

wish eu sei que vai demorar tipo seis meses pra chegar, só que não é uma coisa 

que eu preciso tanto, se for uma coisa que eu preciso muito, eu vou na loja e 

compro, compras na internet eu só faço de coisas que eu não tenho uma 

necessidade tão rápida, a ultima vez que eu comprei pela internet fora dois tênis e 

eu comprei pelo instagram e o cara me entregou no outro dia de manhã, eu falei, ok, 

rápido, e era bem barato até porque era daqui de curitiba, então não é com tanta 

frequência que eu faço compras pela internet, não por medo, não por nada, mas por 

conta de ser mais rápido pra chegar, eu prefiro ir no lugar, pegar já na hora a pronta 

entrega do que ficar esperando     

Entrevistador: Você costuma comparar preços? 

Entrevistado 2 - Sim, com certeza, é aquilo que falei, quando não sei do produto, 

quando eu já conheço o produto, eu vou no lugar específico pra comprar o produto, 

mas vamos supor, na wish, as vezes tem mais de um produto igual, eu sempre vejo 

o mais barato, vou lá e compro. 

Entrevistador: Você trocaria a marca de um mesmo produto? 



102 
 

Entrevistado 2 - Acredito que não. 

Entrevistador: Quais marcas você considera que são concorrentes da Avon? 

Entrevistado 2 - Da Avon? Marcas concorrentes da Avon? Natura, é... não sei se é 

um concorrente direto assim, mas nessa mesma linha Mary Kay... a tupperware só 

vende pote então tem como comparar também né, é... não lembro de nenhuma 

outra marca que concorra com a Avon, tem a Eudora que da pra vender assim 

também, não lembro mais.   

Entrevistador: Você conhece bem algumas dessas marcas? 

Entrevistado 2 - Das que eu falei? 

Entrevistador: Uhum. 

Entrevistado 2 - Conheço a Mary Kay, até porque a minha mãe vendia então 

conheço bem a Mary Kay.   

Entrevistador: Você acha que alguma dessas marcas possui algo que a Avon não 

oferece de diferencial? 

Entrevistado 2 - Que eu me lembro, algo que eu acho um diferencial na Avon é a 

questão de moda casa, assim, a Mary Kay não tem isso, a Natura também não tem, 

então são coisas específicas, a tupperware só vende pote, Mary Kay vende só 

maquiagem, a Avon ela engloba bastante coisa, mas muito maiores   

Entrevistador: O que você acha que a Avon oferece que as demais não oferecem? 

Entrevistado 2 - O moda casa e um preço bem mais acessível, que eu acho que a 

Avon, mantem um preço mais barato do que as outras 

Entrevistador: Então pra você, a Avon não ter produtos só de um nicho, é um 

diferencial? 

Entrevistado 2 - Isso pra mim conta bastante, eu acho muito legal isso, foi uma coisa 

que sempre gostei na Avon 

Entrevistador: Então é isso, Marcela, fechou nossa entrevista, muito obrigado. 
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● Entrevista 3 

Entrevistador: Oi Larissa, tudo bem? 

Entrevistador 3 -  Oi, tudo. 

Entrevistador: Já conhece a Avon? 

Entrevistador 3 -  Conheço 

Entrevistador: Você já conhece a loja online da Avon? 

Entrevistador 3 -  Conheço. 

Entrevistador: Agora você vai pesquisar, como você faria para encontrar a loja 

online da Avon. 

Entrevistador 3 -  Aqui? 

Entrevistador: Uhum 

Entrevistador: Quais dos links você acha que é da loja? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que é o primeiro. 

Entrevistador: Você achou intuitivo a localização do link no buscador? 

Entrevistador 3 -  Achei sim 

Entrevistador: Como que foi o carregamento da página? 

Entrevistador 3 -  Está carregando ainda, na real. Achei meio lento. 

Entrevistador: O que você achou do layout? 

Entrevistador 3 -  É, podia ser melhor, esse negocio piscando aqui, nada a ver, 

deixa eu fechar essa m#@&* 

Entrevistador: O que você achou dos popups? 

Entrevistador 3 -  Eu acho meio chato, eu acho que da um desespero, prefiro fechar 

antes de eu ler do que qualquer coisa. 
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Entrevistador: E as cores do site? 

Entrevistador 3 -  Eu achei bonito, essas cores, achei que chamou a atenção 

Entrevistador: Agora a gente vai falar sobre o menu, a gente vai passar sobre esses 

itens e vamos falar sobre cada um deles. 

Entrevistador 3 -  esses daqui? 

Entrevistador: Isso. 

Entrevistador: A gente vai começar por maquiagem 

Entrevistador 3 -  Ta 

Entrevistador: Você acha que os itens que estão em maquiagem condizem com a 

categoria? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que sim, de modo geral, condiz 

Entrevistador: E o que você acha dessa apresentação no menu? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que está confuso porquê de um lado aqui a gente não 

tem o preço e nem o nome do produto, só um negocio jogado, sei nem direito o que 

é, (5 efeitos em apenas um produto), tá, que produto? Dai aqui eu tenho o preço, 

aqui no outro canto tem o preço, as cores os produtos direitinho, então tipo, eu não 

sei o que é isso aqui direito só de olhar assim, entendeu? Eu tenho que dar uma 

aproximada pra ver que é uma máscara e rímel, então, tipo, estou meio confusa, 

tinha que seguir o padrão mesmo  

Entrevistador: E dentro de tratamento, o que você acha da categorização? 

Entrevistador 3 -  O que é esse negocio de ação aqui, é filme? Rss, posso clicar? 

Ou não é pra clicar em nada?  

Entrevistador: Não é clicavel né 

Entrevistador 3 -  Não? Não? Meu Deus, que estranho, tá, é, já começamos que 

está péssimo ai, é, eu achei que ficou bem confuso isso aqui, ficou bem confuso, e é 
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a mesma coisa, de uma lado e de outro a gente tem um produto que chegou a nova 

linha Renew, do outro lado a gente tem aqui outro produto, umas mascarazinhas 

que parecem fantasma, tem uns negócio tudo detalhado, confuso.   

Entrevistador: Agora a gente vai pra corpo e banho. 

Entrevistador 3 -  Tá, mesmo problema que eu não vou falar de novo. É meio 

estranho que não segue um mesmo padrão, é um produto gigante, um 

pequenininho, tipo aqui eu mal consigo ler aqui, tipo, de um modo geral da pra 

entender o que que é, esse aqui ta bem divididinho, ele fala do cuidado diário fala 

das marcas, esse aqui ta melhor dividido do que dos outro, de modo geral ta 

melhorzinho. 

Entrevistador: Pode passar para os próximos, se você tiver alguma consideração, 

dentro de unhas. 

Entrevistador 3 -  Eu acho que não é necessário para unhas, não sei se seria lixa ou 

tipo adesivo que cola na unha não sei, mas de modo geral também está ok 

Entrevistador 3 -  Perfumes, marcas importadas. É eu acho que desodorante não 

deveria estar dentro de perfumes, mas sim de corpo e banho, acho que perfume é 

uma coisa e desodorante é outra né? Não dá para ficar confundindo essas coisas, 

spray corporal até vai, mas desodorante não né e, esse mesmo problema de um 

lado não faço ideia do que seja e o outro lado tem produtos picadinho, parece isso, 

posso ir pro próximo?  

Entrevistador: Pode, cabelos. 

Entrevistador 3 -  Cabelos, nossa eles têm bem mais coisas de cabelo né? É mas 

eu acho o leque de produtos deles que é ruim, não sei como que é, mas no deles 

acho que danificado, química, acho meio genérico de mais sabe? Diferente da 

quebra que tem dentro de tratamento por exemplo, coisas mais especificas, mas 

enfim.    

Entrevistador 3 -  Infantil, nossa que isso? Rss. Tá... tá achei ok também. 

Entrevistador 3 -  Ué, haha, por que que moda e casa não vai? 
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Entrevistador: É, a gente tem dentro dos próximos itens eles não abrem. 

Entrevistador 3 -  Ah, que bom rss 

Entrevistador: O que você acha que tem dentro de moda e casa? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que tem pote e chapinha porque eu já vi um anuncio 

desse. 

Entrevistador: Tá, então pode entrar dentro de moda e casa. 

Entrevistador 3 -  Que merda é essa que recarregou? Tá, beleza. Cinta? Ué não era 

para estar em corpo e banho isso aqui? Faz parte do corpo, não? Não sei, pra mim 

faz mais sentido, enfim. Cortina? Bolsa? Nossa, eu achei meio confuso, tá conjunto 

de mini copos até faz sentido, mas tipo, como é que colocam sutiã e copo no 

mesmo “rolê” né? E pingente e perfume! Gente, e pote da Disney para criança. É eu 

achei bem confuso, eu acho que eles não fizeram essa quebra porque nem eles 

sabem que o que vendem aqui, acho que o que sobra vem pra cá, está com 

preguiça de cadastrar em outro lugar? Joga em moda casa que vai dar certo.   

Entrevistador: Agora a gente vai usar o buscador, pensando em um produto da 

Avon, qual produto você buscaria? Pode fazer a busca 

Entrevistador 3 -  Eu buscaria aquele renew vitamina C lá deles que eu comprei uma 

vez, gostaria de comprar outro, buscaria por vitamina C. Não existe mais? Pera, 

Renew vitamina C, existe sim, eu compre já. Ah, tá bom, não existe mais, então 

beleza, tento buscar outra coisa? Faço o que?  

Entrevistador: Por favor. 

Entrevistador 3 -  Que droga, hahaha eu só queria aquilo. Tá bom então eu vou 

comprar pote, Ó pote tem.  

Entrevistador: O resultado da sua busca, condiz com o que você esperava? 

Entrevistador 3 -  É, pote bateu, mas na primeira busca não, busquei pote porque, ó 

de novo, (sua pele mais bonita com ou sem make) mas eu estou procurando pote o 

que isso aqui tem a ver? Ai, sabem nem colocar pop up na página. Esse aqui 
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condiz, mas eu queria achar o vitamina C lá, sei lá eles poderiam avisar que não 

existe ou que acabou, sei lá, mas de pote eu achei que esta ok, tirando esse pop up 

ridículo aqui de maquiagem.     

Entrevistador: Agora você pode voltar pra home. Os itens apresentados na home te 

agradam?  

Entrevistador 3 -  Posso dar uma olhadinha? 

Entrevistador: Uhum, fique à vontade. 

Entrevistador 3 -  Achei meio ok, não achei nem bom nem ruim 

Entrevistador: Que tipos de produtos você gostaria de ver na home? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que acessaria a home mais pra coisas mais baratas ou 

pra lançamentos sabe? Tipo... Meu Deus, não para de aparecer pop up nesse site, 

alguém para isso. Está aparecendo aqui um pó de setenta e dois reais dai renew 

caro, sabe, de repente aparece uma escova, não sei o que que é, mas tinha 

aparecido uma escova aqui que também era um pouco mais cara, aqui ó eu acho 

que seria legal, que nem, isso aqui, não me interessa mas eu estou vendo que está 

num preço bom entendeu, eu acho que mais coisas com mais descontos assim ou 

sei lá, lançamento, dai esse batom aqui que a Marta usou que não esta com 

desconto mas eu acho que ele é bem buscado porque as pessoas sempre falam 

dele, então isso aqui faz sentido estar aqui mas esse renew aqui não muito porque é 

muito caro, não me atrai 

Entrevistador: Agora a gente vai pra página de promoções. 

Entrevistador 3 -  Olha lá de novo hahaha, que droga esse site. 

Entrevistador: Pode olhar as promoções, inclusive o banner principal 

Entrevistador 3 -  O banner eu achei bem bonito. Sete porcento de desconto, legal. 

Entrevistador: No geral, as promoções te agradam? 

Entrevistador 3 -  Está vinte reais esse batom, algumas bastante, que nem esse 

batom, o preço dele de fato é trinte e cinco e agora está por dezenove e noventa 
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esse mês. De novo, eles misturam muitas coisas, tipo, sabonete liquido junto com 

batom, junto com renew, tipo, que? Sabe? Eu acho que é muita coisas e eu não sei 

por onde começar a olhar direito.       

Entrevistador: Deveria ser mais categorizado? 

Entrevistador 3 -  Sim, porque, junto com creme depilatório, gente 

Entrevistador: Mas você acha que essas promoções você sente vontade de comprar 

algum item, motivado pelo valor promocional? 

Entrevistador 3 -  Sim. 

Entrevistador: E você prefere ver, promoção, por exemplo um banner com frete 

grátis, uma promoção em percentual ou em valor em real, por exemplo, de reais de 

desconto? 

Entrevistador 3 -  Puts, é que frete grátis eu acho que me atrai mais, mas depende 

de quanto, por exemplo, quanto que é o frete grátis deles? 

Entrevistador: A partir de cento e dezenove reais. 

Entrevistador 3 -  É então, se eles colocarem frete grátis hoje por cinquenta reais em 

compras, legal, agora se colocarem por cento e dez aí não vai dar pra ir, entendeu? 

Porque desconto a gente está falando de setenta por cento, mas dentro da primeira 

página eu não vejo nenhum produto com setenta por cento de desconto, obvio que 

se eu procurar vai aparecer, uma caixinha, um livro, sei lá, aquelas coisas bem. 

Posso procurar aqui pra ver o que tem de desconto? 

Entrevistador: Uhum. 

Entrevistador 3 -  Ó, não tem produtos com setenta por cento de desconto, o mais 

perto que chegou disso é uma caixinha, pelo amor de Deus. Então eles jogam 

setenta por cento lá e me leva pra uma página que fica ridícula aqui em cima e que 

tem um produto com setenta por cento de desconto numa caixinha que ta custando 

um e noventa, então acho que a ideia do frete grátis me atrai mais dependendo do 

valor obviamente e talvez em dinheiro, porque aqui esté com setenta por cento de 

desconto mas são cinco reais, aliás, quatro, então não acho tão atrativo  
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Entrevistador: Agora você vai entrar na página de um produto específico e vai 

avaliar a página do produto, pode ir ali em maquiagem, por favor, pode ir nesse 

rímel  

Entrevistador: O que você acha da imagem desse produto? Você acha que 

corresponde ao produto? 

Entrevistador 3 -  Nossa, não, eu não sabia que era um rímel, quando eu olhei eu vi 

máscara aqui, agora que você falou confirmou que era um rímel eu estava em 

duvida do que que era.         

Entrevistador: E as demais imagens? 

Entrevistador 3 -  Essa imagem aqui está bem feia na verdade, parece que alguém, 

sei lá, eu faria isso aqui no paint. Olha de novo esse fundo está feio pra caramba. 

Este aqui está mais legal apesar de estar muito simples também a arte dele. Ah, 

esse aqui está legal, que ele explica aqui o pincel e tudo mais. É as duas últimas 

imagens estão melhores.  

Entrevistador: Você acha que as informações são o suficientes e explicam o 

produto? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que o mais importante que a primeira imagem ainda 

explica, entendeu? Se eu não estivesse fazendo parte da pesquisa eu não clicaria 

aqui por que eu não saberia que isso aqui é um rímel e eu clicando continuaria sem 

saber a não ser que eu ficasse lendo aqui olhando. 

Entrevistador: Agora a gente vai descer um pouquinho, aí a gente tem a parte da 

descrição do produto com posição e avaliação, o que você considera, você acha 

que as informações são o suficientes? Elas dão clareza ao que o produto entrega? 

Entrevistador 3 -  Nossa, achei meio porca essa descrição, achei meio simples e 

aqui está falando as cinco coisas exatamente que está falando aqui na imagem. 

Entrevistador: E quanto a composição? 

Entrevistador 3 -  Eu não faço ideia do que seria isso. 
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Entrevistador: Você olharia em avaliações? 

Entrevistador 3 -  Olharia, para produtos que eu não conheço 

Entrevistador: O fato de não ter avaliação, interfere? 

Entrevistador 3 -  Não muito na verdade porque sempre vai ter muita gente puxando 

muito o saco, eu acho que são eles mesmo que escrevem, assim como vai ter gente 

que não gosto e vai lá falar como se fosse a pior coisa da vida, eu acho legal 

quando é um produto mais famoso, mas eu não deixaria de comprar por causa 

disso aqui 

Entrevistador: Agora a gente vai simular um processo de compra, pode clicar em 

comprar. 

Entrevistador: Você gosta desse processo de comprar e não ir direto para o 

checkout? 

Entrevistador 3 -  Eu estou meio acostumada com isso, mas eu achei ok 

Entrevistador: Agora você vai calcular o seu frete e vai me dizer o que você acha do 

valor do frete. 

Entrevistador 3 -  Eu achei um pouco alto. Mas não ta muito alto, quatro dias é um 

tempo justo de entrega ai no final sai por trinta e seis, não esta de todo mal  

Entrevistador: E quanto ao campo de cupom de desconto, você buscaria por cupom 

de desconto? 

Entrevistador 3 -  Sim 

Entrevistador: Como você faria essa busca? 

Entrevistador 3 -  Eu buscaria por cupom de desconto Avon 

Entrevistador: Então você faria esse tipo de busca? 

Entrevistador 3 -  É, eu fugiria dos anúncios, porque eles estão falando aqui de avon 

de novo, não quero ir pra avon de volta, eu clicaria tipo nesse aqui 
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Entrevistador: Novamente falando do frete, você prefere pagar mais e receber antes 

ou prefere pagar menos e receber num prazo maior? 

Entrevistador 3 -  Eu prefiro pagar menos e receber num prazo maior 

Entrevistador: Uhum, pode finalizar a sua compra 

Entrevistador: Você se sente segura comprando no site da avon store? 

Entrevistador 3 -  Me sinto, mas porque eu conheço a marca anteriormente 

Entrevistador: E olhando assim, tem algum indicativo que te passa segurança?       

  

Entrevistador 3 -  Na verdade não haha, tem um cadeado escrito ambiente seguro, 

mas qualquer um poderia fazer 

Entrevistador: Quanto as opções de pagamento, você acha que as opções 

oferecidas são o suficientes? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que poderia pagar com cartão de débito, não pode fazer 

isso né. 

Entrevistador: E quanto ao parcelamento, você acha que é uma opção legal? 

Entrevistador 3 -  Eu acho que é, mas não nesse caso porque meu produto é bem 

barato, mas ah não tem juros então acho legal isso também, tipo, três vezes sem 

juros pra um produto de trinta reais é uma coisa legal, entendeu.       

Entrevistador: E no geral, como foi o seu processo de compra? 

Entrevistador 3 -  Eu não gostei de ficar aparecendo um monte de pop up o tempo 

todo no site, isso me irritou bastante, não gostei de procurar um produto que eu 

queria comprar e não achar e não tem nenhum aviso tipo, ele não existe mais, ele 

acabou, eu achei isso meio merda e, ele ficar redirecionando toda hora também, 

achei horrível.  

Entrevistador: Você tem alguma sugestão, reclamação ou elogio? 
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Entrevistador 3 -  Tenho reclamações no caso. O elogio é que eu achei a pagina de 

descontos bonita, achei muito feito também colocar que tem setenta por cento de 

desconto só que não tem setenta porcento de desconto, o mais perto que chega 

disso é uma caixa de um real, parece propaganda enganosa isso. É, acho que 

elogios não vai ter a não ser aquele mesmo do banner. 

Entrevistador: Agora saindo um pouco do contexto Avon e indo mais pro contexto do 

mercado, quando você precisa comprar produtos online, o que você leva em 

consideração? 

Entrevistador 3 -  Eu levo em consideração o preço. Na verdade quando vou 

comprar produtos online compro mais tipo, não estou precisando mas está barato, ai 

eu vou comprar, entendeu, isso que me motiva mais. 

Entrevistador: Você costuma fazer pesquisa sobre o produto antes da compra? 

Entrevistador 3 -  Se eu não conheço o produto, sim, que nem no caso desse rímel 

aqui eu não compraria ele agora porque eu não sei do que ele se trata, não sei se 

ele é bom se ele vale esse preço, então eu daria uma pesquisada e veria se tem 

alguma resenha sobre ele, alguma coisa nesse sentido 

Entrevistador: Em que tipo de locais você faz a pesquisa? 

Entrevistador 3 -  No google mesmo 

Entrevistador: Você costuma comparar preços? 

Entrevistador 3 -  Não 

Entrevistador: Você trocaria a marca de um mesmo produto? 

Entrevistador 3 -  Compraria 

Entrevistador: E o que que te faria fazer essa troca? 

Entrevistador 3 -  Preço, agilidade de entrega, frete 

Entrevistador: Quais marcas você considera concorrentes da avon? 
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Entrevistador 3 -  Considero, boticário, natura, quem disse Berenice, Eudora.   

Entrevistador: E alguma dessas marcas possui algo que a avon não oferece que 

você acha um diferencial?  

Entrevistador 3 -  Quem disse Berenice tem um site mais bonito, mais fácil de usar, 

eu compro bastante por eles também, eu acho um site bem mais atrativo, e eles 

colocam sempre, tipo, descontos de até vinte porcento, entendeu, eles não ficam 

enganando nessa questão de se é vinte porcento é vinte porcento, ai desses 

concorrentes eu acho que tipo, é o melhor assim, então eles não ficam mentindo 

muito em questão de preço nesse sentido 

Entrevistador: Você acha que a Avon oferece algo que os demais não oferecem que 

você acha um diferencial? 

Entrevistador 3 -  Eu não tenho certeza quanto o parcelamento das outras 

empresas, mas eu achei legal poder parcelar um produto de trinta reais em três 

vezes, não tenho certeza se as outras empresas concorrentes fazem isso, mas eu 

achei isso um coisa bacana da Avon 

Entrevistador: Chegamos ao final da pesquisa, muito obrigada. 

● Entrevista 4  

ENTREVISTADOR -  Então a gente vai iniciar aqui o teste, você já conhece a marca 

Avon? 

ENTREVISTADO 4 - Avon? Conheço! 

ENTREVISTADOR -  Você já acessou alguma vez a loja da Avon, loja online? 

ENTREVISTADO 4 - Loja online não 

ENTREVISTADOR -  Tá, eu vou pedir pra que você simule ali como que você 

procuraria a loja da Avon, pode dizer como que você iria acessar o site 

ENTREVISTADO 4 - Eu acho que eu só ia digitar Avon e clicar no primeiro que 

apareceria, geralmente é o que eu faço 
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ENTREVISTADOR -  Tá, tudo bem, você achou intuitiva ali a localização onde 

estava o site 

ENTREVISTADO 4 - Acho que sim, porque foi o primeiro e tava de anúncio aquele 

que eu cliquei, só não gosto dessa coisinha de pra colocar cadastro, eu odeio 

ENTREVISTADOR -  O pop up né, entendi e normalmente você deixa aberto seu 

cadastro, você tira? 

ENTREVISTADO 4 - Não, eu odeio cadastro, nunca faço 

ENTREVISTADOR -  Tá, tudo bem e o carregamento da página você achou que foi 

tranquilo? 

ENTREVISTADO 4 - É foi rápido né, até abriu de boa e mais um ó 

ENTREVISTADOR -  Tudo bem, não gosta desse pop ups, tá e o carregamento da 

página você acho ok e o layout da página ali, o que você achou? 

ENTREVISTADO 4 - Ah, eu gostei, combina bastante com a marca pink achei 

bonitinho, achei bonito, achei bem fácil, é bem fácil o acesso, assim, da pra achar as 

coisas bem e boa 

ENTREVISTADOR -  E ali, a categorização do menu, ali em cima, o que você acha 

que é tranquilo pra você procurar os itens com essas opções? 

ENTREVISTADO 4 - Eu acho que sim, tá bem segmentado com essas opções, tipo 

de produto né, kit, maquiagem, casa né que eles têm duas revistinhas né, então 

acho que tá fácil assim pelo que eles segmentaram 

ENTREVISTADOR -  Tá, você pode passar ali com o mouse ali em cima de cada 

uma das opções ali,a partir de maquiagem, ele tem essas opções, aí o que você 

acha a patir dessas opções que são apresentadas 

ENTREVISTADO 4 - Ah, eu acho legal principalmente essa parte de maquiagem 

que tá segmentada por parte do rosto, tipo olhos, boca, então é mais fácil de achar, 

porque tem site que tipo, ó joga as coisas de maquiagem e eu gostei, se eu tiver 
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procurando uma coisa específica, tipo pra sombra só ou só base eu consigo achar 

mais fácil, não fica assim tão misturado 

ENTREVISTADOR -  Tá pode passar ali na opção ali no lado ali e em tratamento 

ENTREVISTADO 4 - Ah, tá otimo também, gostei que tem bastante, bem 

especificado, sabe, acho que é bom pras coisas porque assim você não fica muito 

perdido e também pra você ver coisas que você não sabia que tinha, tipo anti-

celulite eu não sabia que a Avon tinha, então é legal 

ENTREVISTADOR -  Tá, então, ali corpo e banho 

ENTREVISTADO 4 - Gostei, só achei estranho esse, essa opção de marcas, pois as 

vezes a pessoa não sabe o que é, ou sei lá esse attraction ou esse avon care aqui, 

acho que as vezes a pessoa não sabe o que significa, então poderiam ter colocado 

algum coisa mais sei lá, fácil de entender, porque o público da Avon também, acho 

que sei lá 

ENTREVISTADOR -  Não vai saber como identificar quais são essas marcas dentro 

da Avon? 

ENTREVISTADO 4 - É, exatamente, agora eu achei lento 

ENTREVISTADOR -  Tá, pode passar ali em unhas 

ENTREVISTADO 4 - Ali também tem essa parte de marcas então talvez a pessoa 

não entenda o que seja, mas as outras partes de finalizador, base, também é legal, 

como eu falei, as vezes você acaba descobrindo coisa q você não sabe. Perfumes 

também, tem a mesma coisa aqui divido por marca dentro da marca, talvez as 

pessoas não entenderiam muito, eu não entenderia muito, por exemplo. Legal esse 

“mais produtos” aqui, mas não sei bem o que ele poderia ter, mas tá aqui. E o Avon 

moda casa 

ENTREVISTADOR -  Tá, no moda casa o que você espera que aparece ali no moda 

casa? 

ENTREVISTADO 4 - Ah, igual né, mesma coisa de você passar o mouse e ter mais 

opções. 
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ENTREVISTADOR -  E ali deveria aparecer da mesma forma? 

ENTREVISTADO 4 - Sim, porque daí parece que o computador que tá com 

problema assim, tipo, você passa e fala assim, ué, cadê? 

ENTREVISTADOR -  Tá, pode clicar ali no moda casa. Tá, esses tipos de produtos 

é o que você esperava mesmo que fosse aparecer nessa categoria? 

ENTREVISTADO 4 - Não 

ENTREVISTADOR -  O que você esperava nessa categoria? 

ENTREVISTADO 4 - É, tá estranho porque talvez por ser os mais vistos eles 

colocaram os produtos mais visto realmente, mas ta tipo cortina com cinta, com 

cinturita vitamina E, que é isso? Enfim, eu achei que tá meio misturado, porque tem 

de tudo assim, igual aqui que u tinha elogiado, tá, ó de novo esse negócio, mas o 

que eu elogiei que aqui tá tudo separadinho por sequência, aqui tá tudo muito 

misturado 

ENTREVISTADOR -  Tá muito misturado ne, toda a categoria ne? 

ENTREVISTADO 4 - Por mais que tenha essa parte aqui das categorias e tals, mas 

nessa primer aqui que eu tô vendo, tá tudo muito misturado, bolsa, é polvilho, tipo, 

potinho da pizza, achei meio misturadinho. 

ENTREVISTADOR -  Entendi, tá, em relação ali a parte de busca, se você fosse 

buscar ali um produto, como você faria essa busca? 

ENTREVISTADO 4 - Ah, se eu fosse buscar acho que eu só colocaria o nome, tipo 

gloss, que é o que eu gosto de maquiagem, por exemplo 

ENTREVISTADOR -  Pode pesquisar 

ENTREVISTADO 4 - Só infantil, tem os normalzinhos que eles não vendem há 

muito tempo, sei la, eles colocaram aqui os mais vendidos, populares, tem os filtros 

aqui do lado, não é legal? Eu gosto, por mais que sejam poucos produtos 

ENTREVISTADOR -  Entendi, você pode buscar um produto ali pra mim? Bom deixa 

que eu busco aqui, esse daqui. Tá, sobre esse produto, sobre a imagem, sobre a 
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descrição, sobre as informações que tem ali dele, você acha que ele tem 

informações suficientes pra você saber o que é o produto, como que funciona, tem 

as imagens, tem as descrições ali embaixo, se você puder ver o que que é e se 

você acha que é suficiente ou não 

ENTREVISTADO 4 - Das imagens eu gostei, por mais que eu duvido que ele 

aumente o cílios desse tipo 

ENTREVISTADOR -  Você não consegue acreditar que ele fique dessa forma? 

ENTREVISTADO 4 - É, até porque tá demais de exagerado né, se tivesse, eu acho, 

geralmente pra cílios eles fazem assim nas propagandas esse negocio de ficar 

aumentando também dificulta né, se você quer ver uma coisa muito de perto, não 

tem muito o que ver muito de perto nessa foto então sei lá, é um negocio que fica 

gigante 

ENTREVISTADOR -  pode descer um pouco ali a tela, ali tem a descrição, você 

acha que essas informações são suficientes? Pra você entender como que é o 

produto 

ENTREVISTADO 4 - ah eu acho que tá ok, só não vi se ele fala se é a prova d’agua 

e pra mim é algo que faz diferença porque eu não uso cílios a prova d’agua porque 

quebra os meus cilios, é pelo menos eu não achei então não ta visivel, é algo que 

eu acho que eles deveriam achar mais visível, tem gente que não gosta mesmo. 

Enfim achei a foto meio exagerada porque eu tenho certeza que o cílios não vai 

fazer tudo, talvez com o 

ENTREVISTADOR -  você não consegue acreditar que ele vai ficar dessa forma 

com o produto? 

ENTREVISTADO 4 - É, ainda mais aqui que pegando essa comparação aqui, pois 

se eles tivessem pego uma pessoa que tem mais cilios naturalmente depois tivesse 

ficado assim, eu acreditaria, mas essa não parece ter tanto cílios assim, parece que 

ela fez um negócio que eu faço que é lashinglifting, que curva os cílios pra lá e até 

parece que eu tenho, mas é mentira, porque meus cilios é caidinho, ai eu faço um 

negócio que deixa ele de pé, então parece que ela fez isso 
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ENTREVISTADOR -  Tá, vamos a parte de promoções, pode clicar ali, tá essas 

promoções, você considera elas atrativas? 

ENTREVISTADO 4 - ah, eu acho que tá atrativo pela cor, mas  não tá tipo, nossa 

que promoção tipo de 22 por 17 não é aquela promoção, tipo de 13 por 11, tipo, 2 

reais, mas sei lá, talvez tenha chamado a atenção por causa que eles estão fazendo 

uma referência a black friday que não chegou ainda 

 

ENTREVISTADOR -  sim , mas na parte ali de cima mesmo, nas promoções mesmo 

ali não te chamou a atenção? 

ENTREVISTADO 4 - É ficou bem parecido com os catálogos deles, mas eles 

colocaram uma etiquetinha e eu achei que não tá assim, nossa que promoção, uma 

coisa que eu olhe assim e pense nossa eu preciso comprar porque tá barato 

ENTREVISTADOR -  Então assim, você não se sente motivada a comprar por esse 

anúncio promocional ali 

ENTREVISTADO 4 - Não 

ENTREVISTADOR -  E que tipo de promoção que mais te agrada? Frete grátis, 

desconto em percentual ou em real 

ENTREVISTADO 4 - desconto, eu gosto que mostre a percentagem e depois o 

preço, gosto quando mostre a porcentagem e o preço como ele era e quanto ficou, 

mas essa de frete grátis, nem sempre me atrai não, prefiro ver o valor final que 

independente do frete eu me motivo a comprar e se tá mais barato vale a pena 

ENTREVISTADOR -  Entendi, vamos simular uma compra aqui agora, pode simular 

a compra por favor. Quanto a esse processo de clicar pra comprar ali, você achou 

mais tranquilo? 

ENTREVISTADO 4 - Achei que foi super direto, tenho que calcular o frete ou 

alguma coisa? 

ENTREVISTADOR -  Pode fazer o cálculo 
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ENTREVISTADO 4 - O frete foi ok 

ENTREVISTADOR -  Você acha um valor válido pra esse tipo de produto? 

ENTREVISTADO 4 - Acho, assim, se eu estivesse muito disposta a comprar, se 

aquela foto tivesse me deixado atraída, eu compraria por ser 8 reais, acho que é um 

preço num valor ok assim pra entregar o produto na minha casa, se fosse algo 

assim, tipo quase o preço do produto, aí não 

ENTREVISTADOR -  E você estaria disposta a pagar mais pelo frete pra recebe 

antes ou você prefere pagar menos para receber depois o produto? 

ENTREVISTADO 4 - Eu prefiro pagar menos, se fosse pra pagar menos eu 

esperaria sem problemas, a não ser que precisasse de alguma coisa com urgência, 

mas não é o caso né 

ENTREVISTADOR -  Ali tem um campo de cupom de desconto, você normalmente 

utiliza cupom de desconto? Você faz a busca de algum? 

ENTREVISTADO 4 - Dependendo do item sim, ainda mais quando eu conheço e 

alguém posta assim, influencer ou alguém conhecido postou, as vezes eu me sinto 

atraída até pelo código, não pelo produto, as vezes alguém fala tem o código, ai eu 

vou no site e vejo, mas não que eu vá no Google procurar, estou ali disposta a 

comprar e tem um código que eu não conheço eu não vou buscar não, a não ser 

que seja muito caro ai eu vou buscar alguma alternativa, mas nesse caso não 

ENTREVISTADOR -  Quanto a esse campo de informações do perfil, você se sente 

segura a inserir essas informações nesse site? 

ENTREVISTADO 4 - Sim, a única coisa que eu não gosto é de colocar e-mail 

porque se não ficam mandando um monte de e-mail marketing, mas como tem essa 

opção de desmarcar pra receber e-mail, só isso, eu acho que não deveria estar 

marcado na verdade, se eu quisesse eu marcaria, é que eu não gosto de ficar 

recebendo, mas achei prático, só pediu meu nome, CPF, telefone 

ENTREVISTADOR -  Você acha que o foi um procedimento tranquilo de preencher? 
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ENTREVISTADO 4 - Não sei se o telefone que acho que não seria útil porque eles 

não iriam me ligar pra nada talvez não gostaria de colocar meu telefone 

ENTREVISTADOR -  Tá pode clicar ali pra entrega. Você achou tranquilo colocar o 

CEP e as opções de endereço? 

ENTREVISTADO 4 - Sim 

ENTREVISTADOR -  Sobre essas opções de pagamento, você acha que essas 

opções ofertadas são suficientes? 

ENTREVISTADO 4 - Ah, acho que sim, eu acho que deveria ter uma opção de 

débito também, eu não tenho cartão de crédito, por exemplo, então eu sempre 

tenho que optar pelo boleto, mas seria legal se tivesse a opção de débito também 

ENTREVISTADOR -  E as opções de parcelamento ali no cartão, você acha que são 

suficientes, no caso, se você usasse cartão de crédito você acha que seriam opções 

atrativas? 

ENTREVISTADO 4 - No meu caso, por eu não usar cartão de crédito, eu acho que 

sim, porque tem no máximo três parcelas e eu não gosto, eu odeio parcelas, eu 

pago a vista ou eu junto até poder comprar a vista, mas pensando na opção crédito, 

eu acho que quem quer pagar no crédito quer dividir em mais vezes e três vezes 

não seria o suficiente 

ENTREVISTADOR -  É que ele muda ali de acordo com o valor da parcela, mas 

nesse valor você acha que está ok caso precisasse parcelar? 

ENTREVISTADO 4 - Eu acho que sim, mas caso eu quisesse pagar bem menos, 

pelo menos até 5, eu acho 

ENTREVISTADOR -  E você se sentiria segura colocando esses dados nesse site, 

da Avon? 

ENTREVISTADO 4 - Acho que sim, tem um selozinho aqui, não que ele me vá 

comprovar alguma coisa 

ENTREVISTADOR -  Você costuma olhar nesses sites se eles têm esse selo? 
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ENTREVISTADO 4 - Sim, eu sempre olho e se é um site que eu conheço né 

ENTREVISTADOR -  No geral como que você acha que foi esse processo de 

compra? 

ENTREVISTADO 4 - achei tranquilo até, foi fácil foi rápido 

ENTREVISTADOR -  E você tem alguma sugestão, elogio, reclamação 

ENTREVISTADO 4 - Eu acho que seria legal colocar a opção de cartão de débito 

ENTREVISTADOR -  Quando você precisa comprar os produtos online, o que você 

leva em consideração? 

ENTREVISTADO 4 - Preço, porque eu acredito que por eles não ter que estar na 

loja, eles deveriam oferecer uma coisa mais barata, o que muita loja não faz, mas 

acho que o que eu levo em consideração, mas se eu tenho a opção de comprar na 

física  e online e online tá mais barato, eu acabo comprando online, mas se tá o 

mesmo valor, eu busco o físico mesmo que eu tenho mais interação com o produto 

ENTREVISTADOR -  Você costuma fazer pesquisa dos produtos antes da compra? 

ENTREVISTADO 4 - Depende, se for uma coisa mais cara sim, mas se geralmente, 

sei lá, um rímel, eu olho a descrição, do uma olhada e só, mas também, vai muito 

do meu conhecimento pessoal, tipo, eu gosto de maquiagem, talvez eu conheça 

mais coisas 

ENTREVISTADOR -  Quando você faz algum tipo de busca, em que local você 

costuma pesquisar? 

ENTREVISTADO 4 - Se eu for buscar mesmo, acho que no Google mesmo aqueles 

sites que revende produto ou eu vejo alguém falar né, essas coisas de internet, 

blogueiras, sempre tem alguém falando 

ENTREVISTADOR -  Você costuma comparar os preços dos produtos? 

ENTREVISTADO 4 - Sim, depende se eu vejo que é da mesma linha assim de 

qualidade, por exemplo a Avon que é uma marca mais barata, sei lá uma natura da 

vida que é parecido, eu comparo, mas se é uma marca que eu já sei que é mais 
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cara de natureza, só que eu acredito que a qualidade seja melhor, as vezes o preço 

não vai fazer tanta diferença se eu quero um produto bom com a qualidade maior 

ENTREVISTADOR -  Você trocaria a marca de um mesmo produto? Aqui é o caso 

que você falou né, que você trocaria e pelo motivo da marca em si 

ENTREVISTADO 4 - Sim, por exemplo, se eu fosse comprar um rímel, precisasse 

de um rímel bom mesmo e tivesse a opção da Avon e tivesse dinheiro disponível 

pra gastar com isso, eu procuraria uma marca melhor, sei lá ia na Sephora comprar 

alguma coisa, mas seu tivesse com pouco orçamento, eu buscaria por um rímel 

mais barato mesmo pra suprir aquela necessidade na hora, mas se eu tivesse 

opção, eu trocaria facilmente 

ENTREVISTADOR -  Você leva em consideração a qualidade mesmo do produto? 

ENTREVISTADO 4 - Sim 

ENTREVISTADOR -  Sobre a Avon, quais marcar você considera concorrentes da 

Avon? 

ENTREVISTADO 4 - Acho que Natura, Jequiti e Eudora 

ENTREVISTADOR -  Você conhece bem essas marcas? 

ENTREVISTADO 4 - Não, a Eudora nunca comprei nada, acho que já ganhei um 

shampoo, mas também não entra nessa linha de maquiagem, a Natura eu já usei 

bastante e a Avon eu já usei também, a Jequiti eu não usei absolutamente nada 

ENTREVISTADOR -  E você acha que algumas dessas marcas tem algo que a 

Avon não oferece e você acha que é um diferencial? 

ENTREVISTADO 4 - Eu gosto da Natura, porque eu acho que eles tem um 

posicionamento assim mais cuidado, é mais tipo, self care, eles mostram mais a 

mulher se cuidando, aquela coisa do amor próprio, então eu gosto mais disso, uma 

segmentação mais bonitinha, a Avon já lança muito as coisas, tipo muita coisa e a 

Natura é mais organizada nesse quesito, eles também tem a vibe da Ekos, que eu 

gosto que é mais proteção da Natureza, então eu acho que eles mostram mais, eles 

organizam melhor que a Avon, acho que a Avon deixa assim mais jogado 
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ENTREVISTADOR -  Então você gosta mais da imagem que eles passam? 

ENTREVISTADO 4 - É 

ENTREVISTADOR -  Não necessariamente ligada ao produto? 

ENTREVISTADO 4 - Isso, exatamente 

ENTREVISTADOR -  E você acha que alguma coisa a Avon oferece que seja um 

diferencial sobre essas marcas? 

ENTREVISTADO 4 - O preço da Avon eu acho bom, mas não sinto que eles tenham 

nenhum diferencial gigantesco assim, nada que eles mostrem de direcionamento da 

marca deles, acho que a Avon não tem muita identidade da marca deles, assim, 

sabe? 

ENTREVISTADOR -  Você não sente isso? 

ENTREVISTADO 4 - É não sinto, não tem um produto que eu pegue e fale, nossa 

isso aqui é da Avon, qualquer coisa que eu vou falar da Ekos e da Natura é assim, 

eles, a Natura tem essa marca da Ekos que é conhecida por isso, mas a Avon eu 

não vejo nada tipo, nossa é a Avon 

ENTREVISTADOR -  Obrigada 

● Entrevista 5 

ENTREVISTADOR - Boa tarde Jaíne. 

ENTREVISTADO 5 -Boa tarde.  

 ENTREVISTADOR - Você já conhece a empresa Avon? 

ENTREVISTADO 5 - Já. 

ENTREVISTADOR - Você já comprou algum produto da Avon? 

ENTREVISTADO 5 - Já. 

E – Já fez alguma compra ou conhece a loja online da Avon? 
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ENTREVISTADO 5 - On line não. 

ENTREVISTADOR - Ok. Vou pedir para que você simule aqui, como se você fosse 

fazer uma compra da Avon.  Como você pesquisaria a loja deles? Abra o site, como 

você abriria o site. Ok. Esse não é o site de compras online da Avon. Esse é um site 

institucional, volte por favor. A loja da Avon esta neste link, abaixa um pouco. Esta 

neste link: Avon store. 

ENTREVISTADO 5 - Eu não sabia. 

ENTREVISTADOR - Então, sobre esse tema, sobre a localização ali no buscador, 

você achou intuitiva, achou tranqüilo de achar. 

ENTREVISTADO 5 -  Não. Porque eu iria comprar no site errado né? 

ENTREVISTADOR - Sim você nem sabia que tinha a store. Você já sabia que tinha 

uma loja online da Avon? 

ENTREVISTADO 5 - Nunca parei para pensar se tinha online. 

ENTREVISTADOR - Ok. E sobre o  carregamento da pagina, você acha que foi 

rápido, ou lento? 

ENTREVISTADO 5 - Achei que foi rápido, não foi lento não. 

ENTREVISTADOR - Ok. E o layout da página, as cores, a forma com que o site se 

mostra, você achou atrativo? Qual sua opinião? 

ENTREVISTADO 5 - Atrativo, não acho, por que fica passando varias coisas ali, 

mas é bonito. 

ENTREVISTADOR - As categorizações do menu aqui em cima, onde tem 

promoção, maquiagem, o que você acha dessas opções? Vamos passando um por 

um aqui: maquiagem, veja essas opções que tem no canto, você acha que são 

opções nas quais você conseguiria se encontrar? Você encontraria o que precisa? 

Ou acha que são informações que não deveriam estar ali? 

ENTREVISTADO 5 - Em todos? 
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ENTREVISTADOR - Sim, em todos. Você pode comentar um a um, por exemplo na 

opção maquiagem se você acha q esta ok, ou não. 

ENTREVISTADO 5 - Na maquiagem, tá ok. 

ENTREVISTADOR - Ou stories, a categoria. 

ENTREVISTADO 5 - Cuidados com o rosto, é meio ruim essa parte, você sai ali da 

flechinha já sai tudo entende? Uma pessoa de mais idade já não vai conseguir 

acompanhar. E fica aparecendo essas coisas aqui que eu nem sei o que é. 

ENTREVISTADOR - Os pop ups? Você não gosta que aparece isso? 

ENTREVISTADO 5 - Não, atrapalha a gente quer prestar atenção ali e fica 

passando isso, não gostei. De tratamento de pele tá ok, também, por que eles 

colocam ali tipo a categoria né? Cuidados com o rosto, cuidados com o corpo. 

ENTREVISTADOR - No caixa de corpo tá ok? 

ENTREVISTADO 5 - Sim. 

ENTREVISTADOR - Nas unhas? 

ENTREVISTADO 5 - Também, porque acho que é tudo meio parecido né? 

ENTREVISTADOR - Nas performance? 

ENTREVISTADO 5 - Também acho que tá bom. Aqui no cabelo não, não acho que 

ta muito legal não. 

ENTREVISTADOR - O que você acha que falta? O que você acha que não ta legal? 

ENTREVISTADO 5 - Falta especificar o tipo de cabelo, acho que ficaria mais fácil. 

Não sei específica aqui dentro. 

ENTREVISTADOR - Ele tem aqui ne. 

ENTREVISTADO 5 - Ele tem só aqui do lado ne?  Então acho que poderia 

especificar o tipo de cabelo. Não só o que ta precisando ne. Porque ali tem, cabelos 
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danificados, ai tem pra cabelo cacheado, ondulado, mas não fala nada do liso, 

entendeu, então fica meio vago. 

ENTREVISTADOR - Entendi. 

ENTREVISTADO 5 - Infantis achei legal porque unificou tudo, pra criança. 

ENTREVISTADOR - Ok. No moda casa não tem essa opção. O que você espera 

que apareça no moda casa? 

ENTREVISTADO 5 -  Utilidades domesticas. Utensilios domésticos, igual tem no 

catálogo. Toda parte de utensílios, potes e tal. 

ENTREVISTADOR - Pode clicar ali no moda casa. E pode falar sua opinião. 

ENTREVISTADO 5 - Achei muito aleatório, muita coisa que não envolve casa,  mais 

cuidado pessoal, como brincos, bolsa, tem os utensílios domésticos mas ainda ta 

aleatório, tem lingerie, poderia tudo ser separado , pra ficar mais fácil para as 

pessoas acharem, pois assim tenho que navegar por varias paginas talvez. 

ENTREVISTADOR - ali tem um campo de promoções. O que você espera que 

apareça em promoções? 

ENTREVISTADO 5 - Maquiagem e perfume, geralmente. 

ENTREVISTADOR - Da forma que  estão dispostas as promoções ali, você acha 

que estão atrativas? 

ENTREVISTADO 5 - Não muito, porque não é uma promoção, parece mais um 

desconto normal, não uma coisa que possa ser chamada de uma mega promoção. 

ENTREVISTADOR - Você não se sentiria atraída a comprar um produto que está 

nessas promoções ai? 

ENTREVISTADO 5 - Não. 

ENTREVISTADOR - Ok. Quando você vê algum tipo de promoção, o que mais te 

agrada? Frete grátis? Promoção em percentual? Ou em real? 
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ENTREVISTADO 5 - O frete grátis quando se trata de online, acho que ajuda  

bastante, ainda mais da onde a gente compra ne, geralmente as vezes o frete 

acaba saindo mais caro do que o produto, então quando tem o frete grátis eu acho 

mais atrativo do que quando tem 20 ou 30 porcento de desconto sabe? 

ENTREVISTADOR - Ok. Você pode realizar uma busca de algum produto, que você 

queira buscar no site? 

ENTREVISTADO 5 - Da Avon mesmo aqui? 

ENTREVISTADOR - Isso. Pesquise ali escreva alguma coisa. Clique na lupa ou 

enter pra ativar a busca. 

(depois da pesquisa) esse resultado ele é o que você esperava que fosse aparecer? 

ENTREVISTADO 5 - Sim, porque aparece varias ne,  não esta ruim. 

ENTREVISTADOR - Clica na pagina inicial, em Avon mesmo. Esta é a página inicial 

certo, se você descer as informações, é isso que ele traz na hora que você já abre o 

site. Você acha q é como você espera realmente, os itens você acha que te 

agradam, esses que aparecem na página inicial? Ou você gostaria de itens 

diferentes ao entrar no site? 

ENTREVISTADO 5 - acho que é o mais básico mesmo ne? Maquiagem, geralmente 

quando pensa em Avon a gente pensa logo em maquiagem; maquiagem e perfume, 

depois que a gente vai pensar que existe shampoo condicionador essas outras 

coisas, então esse é o principal e aparece aqui pra gente, então ta tranqüilo. 

ENTREVISTADOR - eu vou procurar um item aqui, quero que  você me fale sobre 

ele. Sobre esse produto, o que você acha? Ele esta de uma forma atrativa? Acha 

que ele tem informações suficientes para você querer comprar? Pode descer aqui 

para ver as fotos, descrição, as imagens e no geral como ele esta disposto. 

ENTREVISTADO 5 - Parece bem atrativo, pois mostra o antes e o depois, parece 

que a embalagem não é tão grande quanto a gente espera,  parece ser um pouco 

menor do que as outras. Não sei. Mas é atrativo, porque mostra o antes e o depois 

e o resultado aqui, e o preço também é atrativo. 
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ENTREVISTADOR - Ok. Desce um pouco ali por favor. Tem a descrição do produto, 

você acha que essa descrição te traz informações suficientes? 

ENTREVISTADO 5 - Sim ta bem completa a informação da pra entender bem como 

você vai chegar no resultado com esse produto, ta bem legal. 

E – Ok. E normalmente você costuma ler essas descrições do item? 

ENTREVISTADO 5 - Não, só preço, e se dá volume ou não, se for uma máscara de 

cílios, a gente quer saber se vai dar volume ou não, e se o preço tá acessível. Mas 

as outras informações mesmo eu nunca paro  para ler. 

ENTREVISTADOR - Ok. Você acha que as informações que tem ali são suficientes? 

ENTREVISTADO 5 - Sim, da pra saber certinho o que esperar do produto. 

ENTREVISTADOR - Ok. Agora sobe e simule uma compra desse produto. Veja ali 

tem a opção da entrega, continuar comprando, calcular. Tudo bem, esse valor de 

frete que apareceu. O que você acha? 

ENTREVISTADO 5 -  Achei caro. Sim porque eu consigo achar esse mesmo 

produto da Avon na minha própria cidade, então não precisa ser online, assim, por 

exemplo: se tem uma loja da Avon que eu precise me deslocar até lá, o mesmo 

preço do transporte coletivo que eu precisaria pegar até la, seria esse R$8,54 do 

valor do frete, e eu ainda teria o produto mais rápido, do que se eu precisasse 

esperar a entrega. Então não compensaria comprar online. 

ENTREVISTADOR - você acha que não teria facilidade de você receber em casa?? 

ENTREVISTADO 5 - Não, não, não. A não ser que fosse uma loja da Avon que não 

teria física aqui, e eu precisasse comprar de outra cidade, mas tendo a loja perto,  a 

praticidade é bem maior, ir ate a loja. 

ENTREVISTADOR - Normalmente quando você compra um produto, não precisa 

ser necessariamente esse tipo de produto em questão, você prefere pagar mais 

caro e receber o produto antes? Ou pagar menos mesmo que o produto demore 

para chegar? 
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ENTREVISTADO 5 - Depende muito da necessidade do produto né? Geralmente se 

eu estiver precisando muito do produto eu até pago mais caro pra poder usar mais 

rápido, ou ter mais rápido, mas se não for uma coisa de extrema urgência, eu prefiro 

pagar menos. 

ENTREVISTADOR - Ok. Pode continuar o processo de compra, eu esqueci de falar, 

antes ele tinha uma opção de cupom de desconto, você costuma usar ou pesquisar 

sobre cupons de desconto antes de fazer compras? 

ENTREVISTADO 5 - Pesquisa de cupons não. Quando a gente acompanha alguns 

canais no Youtube, tem os que tem os cupons, a gente tá lá assistindo um conteúdo 

e de repente, uma publicidade que ele está fazendo pra alguma marca e tem um 

cupom de desconto, assim, mas não de eu ir pesquisar o cupom, nunca pesquisei 

um cupom. 

ENTREVISTADOR - Sobre aquele campo que você teve de preencher, as 

informações, Entrevistador -mail, você achou tranquilo de fornecer essas 

informações. E você se sente segura em fornecer essas informações para o site da 

Avon? 

ENTREVISTADO 5 - achei tranqüilo sim, e como são uma marca conhecida sim, 

agora se fossem uma marca nova ou pouco conhecida, talvez eu não preencheria 

online. 

ENTREVISTADOR -  Ok. E no campo de endereço, o que você achou? 

ENTREVISTADO 5 - tranqüilo também. 

ENTREVISTADOR - Ok.  Aqui temos as opções de formas de pagamento. Você 

acha que essas formas de pagamento são suficientes?  Essas opções que são 

oferecidas? 

ENTREVISTADO 5 - Acho que sim. Geralmente é esse padrão mesmo ne? Cartão 

de credito e boleto. 

ENTREVISTADOR - ok. Clique aqui nas opções de parcelas, você acha que essas 

opções ofertadas são suficientes? O que você pensa sobre isso? 
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ENTREVISTADO 5 - Pro produto é. Não sei se ele muda  as parcelas conforme o 

valor do produto, não sei se por exemplo, a pessoa comprar mais eles fazem em 

mais vezes, porque ali é um valor baixo ne, ate compreendo de ter opção de 

somente 3 vezes sem juros, mas se a pessoa tiver comprando mais, não sei se dão 

opção de mais vezes. 

ENTREVISTADOR - Ok. E nesse caso você também se sente segura em inserir 

essas informações no site da Avon? 

ENTREVISTADO 5 -  Sim. 

ENTREVISTADOR - Bom a gente encerrou aqui essa parte do processo de compra. 

Como você avaliaria esse processo de compra no geral? 

ENTREVISTADO 5 -  É bom, não é nada assim que cause algum tipo de pânico, e é 

meio padrão com as outras lojas, eu achei bom, tem algumas coisas que da pra 

melhorar ali na parte de navegação, pra gente poder navegar mais tranqüilo, não 

ficar aparecendo as coisas toda hora. 

ENTREVISTADOR - Esses pop ups que aparecem você não gosta? 

ENTREVISTADO 5 - Não. Eu acho difícil quem goste, porque você tenta prestar 

atenção ali no produto e fica aparecendo. 

ENTREVISTADOR - você acha que apareceu demais? 

ENTREVISTADO 5 - Eu acho que sim, pelo tempo que eu fiquei navegando sim. 

ENTREVISTADOR - E você tem alguma sugestão, ou alguma reclamação alem 

disso? Ou algum elogio nesse processo que a gente realizou? 

ENTREVISTADO 5 - Eu acho que ta de acordo, só essa parte mesmo que é meio 

ruim, mas ta bom. 

ENTREVISTADOR -  Quando você vai comprar, digamos que  você precise comprar 

um produto de cosmético online, o que você levaria em consideração? 
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ENTREVISTADO 5 - Primeiro o valor. Faria um comparativo de valores, porque se 

for online vale a pena pesquisar porque tem toda essa questão de frete e tal e se 

você conseguir o produto mais barato já te ajuda bastante ne. 

ENTREVISTADOR - Então você leva mais em consideração o preço? 

ENTREVISTADO 5 - Sim o preço. 

ENTREVISTADOR - Quando você vai comprar algum produto, você costuma fazer 

essas pesquisas sobre o produto? 

ENTREVISTADO 5 - Sobre o produto em si, não. Sobre toda a descrição dele não. 

Eu geralmente, com certeza quando vou comprar algum produto online é por 

indicação de outra pessoa que comprou ou já vi algum vídeo, de alguém que 

recebeu, e eu me interesso assim, não de ler a descrição do produto. 

ENTREVISTADOR - Ok. Mas os preços você costuma comparar? 

ENTREVISTADO 5 - Sim. 

ENTREVISTADOR - Se você tivesse utilizando algum produto, por exemplo o rímel, 

ou qualquer outro. Você trocaria esse produto por algum semelhante? 

ENTREVISTADO 5 - No caso do rímel sim, pois é fácil de chegar no efeito parecido 

ne. Sem levar tanto em consideração a marca do rímel. Outros também se ele der 

um efeito parecido tudo bem. 

ENTREVISTADOR - Então você não tem essa questão de ser fiel totalmente à 

marca, não tem problema em trocar? 

ENTREVISTADO 5 - Não. 

ENTREVISTADOR - O que faria você trocar de produto? 

ENTREVISTADO 5 - Primeiro o preço. Se eu achasse um produto semelhante que 

tivesse um preço menor, não precisaria ser muito menor, mas se fosse um pouco já 

me faria pensar em mudar. 
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ENTREVISTADOR - Sobre a Avon, referente a concorrentes, quem você considera 

concorrentes da Avon?: 

ENTREVISTADO 5 - Boticário. 

ENTREVISTADOR - E o que você acha que a boticário tem que seja um diferencial, 

algo que ela ofereça e a Avon não ofereça? 

ENTREVISTADO 5 - Não sei se é a questão de oferecer ou não oferecer porque as 

duas tem o mesmo produto que é a parte de perfumaria, só que a parte da boticário 

é muito mais ampla, então eles tem muito mais opções do que a Avon, e as 

fragrâncias são bem melhores do que a Avon, então acho que nessa parte a Avon 

acaba perdendo um pouco pra eles. Mas é uma coisa muito igual pras duas, porque 

na parte de maquiagem a Avon investe mais, não sei se investe ou tem mais 

opções, ou parece que tem mais opções pra gente, e a boticário nem tanto, e a 

questão de preço também, porque o preço de uma maquiagem da Avon é bem mais 

acessível, do que do boticário, e esse último não tem tantas opções do que a Avon. 

Mas na parte de perfumaria fica elas por elas entendeu. 

ENTREVISTADOR - então você acha que seria essa parte das maquiagens certo? 

ENTREVISTADO 5 - sim as maquiagens. 

ENTREVISTADOR - Seria só isso ou teria mais alguma coisa além disso? 

ENTREVISTADO 5 - Seria isso mesmo. 

ENTREVISTADOR - Então Muito obrigada! 

ENTREVISTADO 5 - De nada! 

 

Pesquisa quantitativa  

TCC - E-commerce  

Start of Block: Bloco de perguntas padrão  
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Q22 Olá, tudo bem? 

Somos alunos do 8º período de Marketing PUCPR, e essa pesquisa faz parte 
do levantamento de informações para nosso Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Lembramos que todas as respostas são obrigatórias e o tempo estimado para 
essa pesquisa é de 4 minutos. 

Desde já agradecemos sua participação! 

Vamos lá... 

 

 Q2 Qual o seu gênero? 

oFeminino  (1) 

oMasculino  (2) 

oOutro  (3) 

 

Skip To: End of Survey If Q2 = Masculino  

Q1 Você já efetuou compra online? 

oSim  (1) 

oNão  (2) 

 

Skip To: End of Survey If Q1 = Não 
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Q15 Com qual frequência você compra algum produto online? 

o1 vez por semana  (1) 

o1 vez a cada 15 dias  (2) 

o1 vez por mês  (3) 

o1 vez a cada 2 meses  (4) 

o1 vez a cada 3 meses  (5) 

oEntre 3 e 6 meses  (6) 

oEntre 6 e 8 meses  (7) 

oEntre 8 e 12 meses  (8) 

oMais de 12 meses  (9) 

 

 

Q16 Qual a média de gasto por compra? 

oMenos de R$ 20,00  (1) 

oEntre R$ 20,00 e R$ 50,00  (2) 

oEntre R$ 50,00 e R$ 80,00  (3) 

oEntre R$ 80,00 e R$ 120,00  (4) 

oEntre R$ 120,00 e R$ 200,00  (5) 
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oEntre R$ 200,00 e R$ 500,00  (6) 

oEntre R$ 500,00 e R$ 800,00  (7) 

oEntre R$800,00 e R$ 1.000,00  (8) 

oMais de R$ 1.000,00  (9) 

 

Q3 Costuma consumir produtos de beleza? 

oSim  (1) 

oNão  (2) 

 

Skip To: End of Survey If Q3 = Não  

Q18 Costuma comprar produtos de beleza online? 

oSim  (1) 

oNão  (2) 

Q17 Quanto você gasta com produtos de beleza online por compra? 

oMenos de R$ 20,00  (1) 

oEntre R$ 20,00 e R$ 50,00  (2) 

oEntre R$ 50,00 e R$ 80,00  (3) 

oEntre R$ 80,00 e R$ 120,00  (4) 
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oEntre R$ 120,00 e R$ 200,00  (5) 

oMais de R$ 200,00  (6)  

Q4 Quais das marcas abaixo você conhece? 

�Avon  (1) 

�Boticario  (2) 

�Natura  (3) 

�Eudora  (4) 

�MAC  (5) 

�Quem disse Berenice?  (6) 

�The Beauty Box  (7) 

 

Carry Forward Selected Choices from "Q4" 

Q5 Das marcas selecionadas qual é sua preferida? 

oAvon  (1) 

oBoticário  (2) 

oNatura  (3) 

oEudora  (4) 
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oMAC  (5) 

oQuem disse Berenice?  (6) 

oThe Beauty Box  (7) 

 

Q7 Considerando sua marca preferida ${Q5/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
avalie as seguintes colocações: 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Inovado
ra 

o o o o o o o Antiqua
da 

Com 
bastant

e 
varieda

de 

o o o o o o o Sem 
variedad

e 

Preço 
Justo 

o o o o o o o Preço 
Alto 

Sou fiel 
a marca 

o o o o o o o Não sou 
fiel a 

marca 

 

Q6 Assinale as opções abaixo conforme sua ordem de relevância pensando 
em suas compras online: 
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 Nada 
relevante 

(1) 

Pouco 
Relevante 

(2) 

Neutro 
(3) 

Relevante 
(4) 

Muito 
Relevante 

(5) 

Promoção (1) o o o o o 

Valor do 
frete (2) 

o o o o o 

Marca (3) o o o o o 

Tempo de 
entrega (4) 

o o o o o 

Disponibilida
de imediata 
do produto 

(5) 

o o o o o 

Informações 
sobre o 

produto na 
página (6) 

o o o o o 

Formas de 
pagamento 

(7) 

o o o o o 

Brindes (8) o o o o o 

Informações 
claras sobre 

troca ou 

o o o o o 
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devolução 
(9) 

Avaliações 
de outros 

consumidore
s (10) 

o o o o o 

Variedade de 
produtos (11) 

o o o o o 

Facilidade 
em usar o 
site (12) 

o o o o o 

Cupom de 
desconto 

(13) 

o o o o o 

Lançamento 
(14) 

o o o o o 

 

 

Q19 Como você costuma ficar sabendo das novidades ou promoções da 
marca? 

oRedes Sociais  (1) 

oEmail  (2) 

oPesquisa na internet  (3) 
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oTV  (4) 

oRádio  (5) 

oOutros  (6) 

 

Q12 Em qual loja online você teve a melhor experiência de compra? 

________________________________________________________________ 

 

Q19 Com base na sua resposta anterior o que motivou a resposta. (Pode 
selecionar quantos itens desejar) 

�Promoção  (1) 

�Preço  (2) 

�Valor do frete  (3) 

�Marca  (4) 

�Tempo de entrega  (5) 

�Disponibilidade imediata do produto  (6) 

�Afinidade com a marca/loja  (7) 

�Informações sobre o produto na página  (8) 

�Formas de pagamento  (9) 
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�Brindes  (10) 

�Informações claras sobre troca ou devolução  (11) 

�Avaliações de outros consumidores  (12) 

�Variedade de produtos  (13) 

�Facilidade em usar o site  (14) 

�Cupom de desconto  (15) 

�Lançamento  (16) 

�Outro, qual?  (17) 

________________________________________________ 

 

Q14 Qual a sua idade? 

________________________________________________________________ 

 

Q20 Qual a cidade em que reside? 

________________________________________________________________ 

Q21 Estado civil: 

oSolteiro(a)  (1) 

oCasado(a)  (2) 
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oDivorciado(a)  (3) 

oNão desejo informar  (4)  

End of Block: Bloco de perguntas padrão 

Roteiro pesquisa qualitativa 

Método 

Apresentar o site ao usuário e realizar algumas perguntas relacionadas a 
usabilidade 

 

Quanto à busca pelo site da Avon Store: 

1.Termo usado na pesquisa; 

2.Intuitiva localização? 

3.Como foi o carregamento da página? 

4. O que achou do layout (Amigável, bagunçado, atrativo, e etc) 

oQuanto as cores (Atrativo, chamativo, exagerado, e etc. 

5.  Quanto à categorização do Menu 

oIntuitivo? 

oFácil localização dos itens? 

6. Quanto ao campo de busca (realizar alguma busca) 

oO resultado apresentado foi o esperado? 

7. Quanto à disposição da página 

oOs itens apresentados agrada? 
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oQuais itens gostaria de ver na home?[DL1]  

8.Quanto à página de promoções? 

oAcha as promoções atrativas? 

oSente vontade de comprar algum item motivado pelo valor 

promocional? 

oQue tipo de promoção mais agrada? Frete grátis, desconto %, 

desconto em R$? 

9.Sobre a página de produto 

oAcha que a(s) imagem(s) correspondem ao produto 

oQuanto as informações              

§São suficientes? 

§Dão clareza quanto ao que o produto entrega? 

§Falta informação? 

10.Quanto ao processo de compra 

oO botão de compra é chamativo 

oAo clicar em comprar o processo seguinte é intuitivo 

§Quanto ao processo do checkout 

·Quanto ao valor do frete? 

·Prefere pagar mais pelo frete e receber antes ou 
pagar menos ou não pagar e ter maior prazo de 
entrega? 

·Quanto ao campo de cupom de desconto; 
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oComo faria a busca por um cupom de 

desconto Avon 

oQuanto ao campo de e-mail 

oQuanto ao campo de informações do perfil 

● Me sinto seguro ao fornecer minhas informações? 
● Quanto ao preenchimento o processo é fácil? 

oQuanto ao campo de endereço 

● Localizou rapidamente seu CEP? 

oQuanto ao campo de pagamento 

● Acha as opções ofertadas suficientes? 

● Sobre a opção de parcelamento por cartão o que 
acha? 

● Sente seguro fornecendo essas informações? 

oNo geral, como foi o processo de compra? 

oAlguma sugestão, reclamação ou elogio? 

11.Quando precisa comprar produtos de cosméticos online o que leva em 
consideração? 

12.Costuma fazer pesquisas sobre o produto antes da compra? 

13.Costuma comparar preços? 

14.Trocaria a marca de um mesmo produto? 

oQual o motivo faria trocar? 

15.Em que tipos de locais costuma consumir informações sobre produto, 
preço, ou qualquer informação que deseje 

16.Sobre a concorrência da Avon 
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oQuais marcas considera concorrente da Avon 

oAlguma destas marcas possui algo que a Avon não oferece e 

que acha um diferencial? 

oAcha que a Avon oferece algo que as demais marcas não 

oferecem que acha um diferencial? 

 

Estrutura do layout 

Processo de compra 

 [Produto e Conteúdo 

Processo de Compra 

 [Produto e Conteúdo 

Concorrência e Diferenciais 

 

 

 


