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RESUMO 

 

A autenticidade é um tema que vem sendo estudado nos últimos anos pelos 
profissionais de Marketing, pois estudiosos entendem a sua importância para garantir 
o sucesso de uma marca. Tendo em vista que, para amenizar as incertezas vividas, 
as pessoas buscam autenticidade até no momento do consumo (BRUHN et al. 2012). 
A disputa das marcas para atrair novos consumidores a experimentar produtos e 
promover a diferenciação de concorrentes leva ao problema de pesquisa: 
compreender a percepção de autenticidade de marca e o processo decisório de 
compra sob o ponto de vista de consumidores brasileiros de cosméticos. O objetivo 
desta pesquisa é entender a percepção de autenticidade e se ela possui efeito no 
processo de compra dos consumidores de marcas de cosméticos no Brasil baseado 
na autenticidade de marcas. O estudo apresentou quatro objetivos específicos que 
guiaram toda a construção deste trabalho, e foi realizada uma pesquisa conclusiva 
descritiva transversal sendo usada a técnica de amostragem não probabilística 
aleatória simples. Para coletar diversas respostas com diferentes pessoas, a pesquisa 
foi enviada para amigos, familiares e grupos de trabalho através do WhatsApp, foi 
também postado do LinkedIn além de compartilhamento em grupos de Facebook e no 
Stories do Instagram. A metodologia utilizada simplifica a aplicação dos dados e guia 
o pesquisador na busca de entender correlações entre as variáveis, e assim, testar 
entre diferentes grupos. A pesquisa apontou diferentes percepções de autenticidade 
em grupos de consumidores de cosméticos e pessoas que não compram cosméticos. 
Também foi possível ver uma breve correlação com a autenticidade de marca e 
ocasiões específicas de uso de cosméticos. 

 

  

Palavras-chave: Autenticidade de Marca; Dimensões de Autenticidade; Escalas de 
Autenticidade; Cosméticos; Processo de Compra. 



ABSTRACT 

Authenticity is a theme that has been studied in the past years by Marketing 

professionals, because intellectuals know the importance to guarantee the success of 

a brand. Considering, in order to ease the uncertainties experienced, people seek 

authenticity even at the time of consumption (BRUHN et al. 2012). This Marketing 

Course Conclusion Project had as a study: understand the perception of brand 

authenticity of consumers about cosmetic brands that operate in Brazil and how they 

affect their purchase decision process. The dispute over brands to attract new 

consumers to try products and promote differentiation from competitors to research 

problem: understanding the perception of brand authenticity and the purchasing 

decision-making process from the point of view of Brazilian cosmetics consumers. The 

research objective is to understand the consumer perception of consumers of cosmetic 

brands in Brazil based on the authenticity of brands. The research includes four 

specific objectives that guided the entire construction of this study and a conclusive 

cross-sectional research was carried out using the simple random non-probabilistic 

sampling technique. To collect many replies with different people, the survey was sent 

to friends and family via WhatsApp, groups of friends and co-workers on WhatsApp, it 

was also posted on LinkedIn in addition to sharing on Facebook groups and Instagram 

Stories. The methodology used ssimplifies the application of the data and guides the 

researcher in the search to understand correlations between the variables, and thus, 

test between different groups. The survey showed different perceptions of authenticity 

in groups of consumers of cosmetics and people who do not buy cosmetics. It was also 

possible to see a brief correlation with brand authenticity and specific occasions for 

using cosmetics. 

  

Keywords: Brand Authenticity; Dimensions of Authenticity; Scales of Authenticity; 
Cosmetics; Buying process. 
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1. INTRODUÇÃO 

A autenticidade é um tema que vem sendo estudado nos últimos anos pelos 

profissionais de Marketing, pois estudiosos entendem a sua importância para garantir 

o sucesso de uma marca. Tendo em vista que para amenizar as incertezas vividas, 

as pessoas buscam autenticidade até no momento do consumo (BRUHN et al. 2012).  

  

Após a Segunda Guerra Mundial (1940-1945) houve uma aceleração do uso 

da publicidade de bens de consumo. Nessa mesma época, os brasileiros passaram a 

buscar cheiros artificiais, instituindo uma luta contra os maus odores naturais e, dessa 

forma, o setor de cosméticos ascendeu no Brasil (KOBAYASHI e HOCHMAN, 2015).  

  

Alguns anos após a Segunda Guerra, algumas marcas de cosméticos surgiram 

e começaram a se destacar neste segmento, tais como a Avon, que chegou ao Brasil 

em 1958, a Natura que abriu sua primeira loja em 1969 em São Paulo e O Boticário 

que iniciou suas vendas em 1977. Essas e outras marcas ainda seguem atuantes em 

2020.  

  

No ano de 2018, o Brasil contava com 2.794 empresas de cosméticos 

espalhadas por todo o território nacional. Tais empresas foram registradas pela Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com categorias de produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos (ABIHPEC, 2018).  

  

Assim surgiu o propósito deste trabalho, a fim de entender a influência gerada 

pela autenticidade de marca no consumo de cosméticos na sociedade brasileira. 

Gilmore e Pine (2007) salientam que para uma marca sobreviver por muito 

tempo no mercado não basta oferecer bons produtos ou serviços, mas precisam 

também oferecer uma experiência de compra positiva para se destacar. Por isso, é 

importante que uma marca autêntica ofereça experiências únicas, verdadeiras e 

originais (BRIDGER e LEWIS, 2000). 

  

Este Projeto de Conclusão de Curso de Marketing, tem como propósito 

entender a percepção dos consumidores em relação a autenticidade de marcas de 
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cosméticos que atuam no Brasil e como a autenticidade de marca percebida afeta o 

processo de compra. Foram escolhidas O Boticário, Avon, Natura, Jequiti, Mary Kay, 

Quem Disse, Berenice?, Eudora e Hinode, por apresentarem pontos de paridade. 

Para a análise das informações de autenticidade, será utilizada a escala de Bruhn et 

al. (2012) e, para compreender o processo de compra do consumidor, a referência se 

baseará em Engel, Blackwell e Miniard (2000).  

  

 Bruhn et al. (2012) afirmam a existência de quatro dimensões no construto de 

autenticidade de marca, sendo: ¹ Continuidade — quando a marca apresenta 

estabilidade mesmo ao longo do tempo; ² Originalidade — quando a marca se mantém 

atualizada no decorrer dos anos; ³ Confiabilidade — quando a marca continua fiel às 

propostas iniciais; Naturalidade — quando a marca se mantém legítima e/ou natural.  

  

No final do século XX surge um novo consumidor, que é individualista, 

informado, independente e envolvido com os produtos fornecidos pelas empresas. A 

partir desse ponto, esse consumidor não apenas compra, ele questiona, se envolve, 

procura entender o porquê adquirir o produto desta ou daquela marca, por conta disso 

surge a necessidade das empresas entenderem o que esse novo consumo está 

exigindo, então, os consumidores estão em busca de marcas autênticas que oferecem 

produtos e experiências igualmente autênticas (BRIDGER e LEWIS, 2000).  

  

Para Bridger e Lewis (2000) os estrategistas de marcas passam a estudar como 

oferecer produtos e serviços autênticos ao seu público-alvo e, dessa forma, descobrir 

o que seus consumidores irão comprar e o porquê. Bridger e Lewis (2000) completam 

afirmando que uma marca autêntica é uma marca que oferece experiências e serviços 

únicos, verdadeiros e originais.  

  

Kobayashi e Hochman (2015) afirmam que os costumes já estão enraizados na 

cultura Brasileira, a indústria de cosméticos no país está crescendo cada vez mais ao 

longo da década, novas marcas estão sendo criadas, novos produtos e junto a eles, 

novos comportamentos. Há um grande número de marcas de cosméticos no Brasil e 

uma enorme quantidade de produtos específicos, principalmente em um mercado que 

não apresenta quedas (ABIHPEC, 2020). Foram considerados produtos do segmento 
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de cosméticos em nosso estudo, as categorias de maquiagem, corpo e banho, 

fragrância, skincare, cabelo, unha e cuidados masculinos. 

  

Keller (2003) afirma que o dinheiro aplicado no Marketing de uma marca deve 

ser considerado como investimento e não como despesa, desta forma, o que dará 

retorno, ou não, será a qualidade do investimento da construção da marca. O poder 

está na mente dos clientes e no que é experimentado. A associação de uma marca 

pode ser caracterizada pelo elemento de lembrança, que é um traço de memória 

enraizado na mente de clientes em diferentes situações (KELLER, 2003).  

A disputa das marcas para atrair novos consumidores a experimentar seus 

produtos e promover a diferenciação de concorrentes, leva ao problema de pesquisa: 

a percepção de autenticidade de marca de consumidores de marcas de cosméticos 

que atuam no Brasil afetam o seu processo de compra? 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

Compreender a percepção de autenticidade de marca de consumidores de 

grandes marcas de cosméticos que atuam no Brasil e se afeta o seu processo de 

compra. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Identificar como funciona o processo de decisão de compra de marcas de 

cosméticos;  

b) Compreender as dimensões de autenticidade de marca de cosméticos 

percebidas pela população brasileira; 

c) Entender a percepção de autenticidade de marcas de cosméticos dos 

consumidores brasileiros; 

d) Entender como a percepção de autenticidade da marca afeta o processo 

decisório de compra. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 MARCA 
 

Do ponto de vista tradicional do Marketing, marcas são objetos culturais (HOLT, 

1997, 2002) que apresentam grande valor simbólico (BELK, 1988). Kotler e Keller 

(2006) definem marca como “nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou ainda uma 

combinação de todos esses elementos, destinados a identificar bens e serviços”. 

Simões e Dibb (2001) reforçam que a marca não é simplesmente um nome, mas 

também envolve características físicas, sociopsicológicas e crenças. Keller (1993) 

afirma que uma marca adquire valor conforme o mercado apresenta familiaridade com 

ela.  

 

Para corroborar com essa visão, Serralvo e Furrier (2004) destacam que as 

marcas podem ser consideradas a essência das empresas e, criar uma marca forte, 

remete a associação de determinado atributo ou ideia na mente do público-alvo. 

Fournier (1998) ressalta que marcas sólidas possuem estruturas bem desenvolvidas, 

retratando intimidade e laços de relacionamento com seu público. Ainda que Keller 

(1993) afirme a importância de uma marca estar presente na mente de seus 

consumidores, Keller (2003) deixa claro que a marca não é uma realidade fixa, nem 

imutável, mas algo que deve se adaptar ao longo do tempo.  

 

Já de acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) a marca em um sentido 

clássico difere a oferta do produto ou serviço de uma empresa das ofertas de seus 

concorrentes, sendo usada também como um depósito que detém todo o valor gerado 

pela empresa.  

“as marcas podem ainda ser definidas na perspectiva da empresa e do 

consumidor. Na primeira perspectiva, a marca pode ser vista como um 

conjunto de atributos; na segunda, ela é uma expectativa de benefícios (...). 

Os atributos são aspectos descritivos que caracterizam um produto” 

(TAVARES, 1998, p.21) 

 

Com o decorrer do tempo, a marca também se tornou a representação da 

experiência total que uma empresa proporciona aos seus usuários (KOTLER, 

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Para que a experiência do consumidor seja a 

melhor possível, é importante que exista preparação de programas de Marketing 
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customizados (KOTLER, 2000). Pontes (2009) ressalta a importância de que haja 

concordância entre identidade e imagem da marca de uma empresa, pois envolve 

muita compreensão do consumidor sobre o que a marca deve representar e 

comunicar. Tavares (1998) define identidade de marca como um conjunto de 

características que a empresa usa como base para satisfazer seus consumidores e 

os funcionários.  

 

Já a imagem de marca é “um conjunto de experiências, impressões, posições 

e sentimentos que as pessoas apresentam em relação a uma empresa, produto, 

personalidade etc.” (PEREZ, 2004, p. 147). As marcas podem ser diferenciadas por 

atributos, benefícios, valores, cultura, utilização e personalidade (KOTLER, 1996). 

Com isso, surge a necessidade da consolidação da marca no mercado e sua 

diferenciação e, consequentemente, um posicionamento alinhado, pois, “as empresas 

bem-sucedidas reconhecem as necessidades e as tendências não atendidas e tomam 

medidas para lucrar com elas.” (KOTLER e KELLER, 2012, p. 76). 

 

Na visão clássica, Aaker (1996) define o posicionamento da marca como a 

parte da identidade e proposta de valor que deve ser comunicada ao consumidor, e 

apresenta uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Para 

apresentar destaque entre seus concorrentes, é importante desenvolver a sua 

mensuração de valor (BELK, 1988). Tavares (1998) explica que o posicionamento é o 

lugar que uma marca pretende ocupar na mente do público-alvo. Já para Cobra 

(1992), o posicionamento é moldar a imagem da empresa e o valor dos produtos para 

que o público perceba a diferença em relação a sua concorrência. Kotler (1996) 

ressalta que a vantagem competitiva que se tem a partir de um bom posicionamento 

de marca é a para que a empresa possa estruturar seu composto de Marketing. De 

modo geral, o posicionamento da marca é um compromisso que os profissionais de 

Marketing transmitem para conquistar corações e mentes dos consumidores 

(KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017).  

 

Para Aaker (2009) a identidade de marca está no centro do modelo de gestão 

por ser a parte responsável por orientar e inspirar a construção da marca. Uma 

identidade e um posicionamento de marca bem consolidados e implementados 
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refletem uma série de vantagens à empresa: orientam e aperfeiçoam a estratégia da 

marca, proporcionam opções de expansão, melhoram a memorização, dão significado 

e concentração para a organização, geram vantagem competitiva, ocupam uma 

posição sólida contra a concorrência, dão propriedade sobre um símbolo de 

comunicação, demonstram eficiências em termos de custos de execução (AAKER, 

1996). Ainda assim, Napoli et al. (2016) salientam que o posicionamento não está 

relacionado apenas com o que a marca diz, mas sim sobre a visão de seus 

consumidores também.  

 

Kotler e Keller (2006) reforçam que a importância de refletir os valores da marca 

no que os consumidores pensam, sendo o brand equity 1 que traz o valor agregado a 

produtos e serviços pois, o brand equity reflete de forma direta nas percepções, 

preferências e comportamentos que o consumidor possui relacionado à marca.  

 

“O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu 

nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado 

por um produto ou serviço para uma empresa e ou para os consumidores 

dela”. (AAKER, 1998, p. 16).  

 

Aaker (1998) explica que há cinco tópicos importantes que agrupam o brand 

equity, sendo:  

 

1. Lealdade à marca: manter os consumidores fiéis é mais importante do 

que conquistar um novo público pois, cliente já fidelizados e satisfeitos acabam 

chamando novos; 

2. Conhecimento do nome: quando uma marca é conhecida no mercado, 

naturalmente atrai mais consumidores do que uma marca que não possui um 

nome forte; 

3. Qualidade percebida: é importante que a marca apresente qualidade 

para que haja lealdade de seus consumidores; 

4. Outros ativos da empresa: marcas registradas, patentes, entre outros 

atributos que trazem valor à marca.  

 

 
1 Brand Equity: Equidade de marca. 
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Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) salientam que para acontecer uma relação 

horizontal e de confiança, os consumidores devem ser considerados colegas e amigos 

da instituição e a marca deve revelar seu caráter autêntico e ser honesta sobre seu 

verdadeiro valor. Além disso, quando uma marca consegue estabelecer um 

relacionamento afetivo com seus consumidores, o lucro acaba se tornando uma 

consequência (KOTLER, 2000). O valor que uma marca apresenta perante o mercado 

é o diferencial na mente do consumidor (KELLER, 1993) e acontece quando uma 

pessoa está familiarizada a uma marca e faz associações positivas a ela (BELK, 

1988).  

 

Kotler e Keller (2006) ressaltam que é importante os profissionais de Marketing 

influenciam na percepção de imagem do consumidor a longo prazo e, por isso, Keller 

(2003) ressalta que para uma marca apresentar sucesso a longo prazo é de suma 

importância que a empresa responda às necessidades de seu público, mas mantendo 

tais atividades alinhadas com o histórico da marca. 

 

2.2  AUTENTICIDADE DE MARCA 
 

A palavra autenticidade se origina do latim authenticus 2 e do grego authenticus, 

que traduz ao sentido de confiabilidade (CAPPANNELLI e CAPPANNELLI, 2004). 

Taylor (1991) afirma que no campo da filosofia, a autenticidade se relaciona com a 

originalidade e com a libertação de tradicionalidade para a modernidade. No 

Dicionário Aurélio em 2010, a autenticidade trata-se de algo genuíno, verdadeiro, que 

se pode confiar, legítimo. Na visão de Grayson e Martinec (2004), a autenticidade está 

fundamentada nas heranças e em ser verdadeiro consigo mesmo, verdade e 

realidade, tanto que o conceito de autenticidade muitas vezes é igualado ao de 

sinceridade (TRILLING, 1972). Uma pessoa autêntica é alguém fiel a si mesmo 

(STEINER e REISINGER, 2006), Smelser e Baltes (2001) ratificam que pessoas 

autênticas possuem realidade interior única e intensa. "A busca pela autenticidade é 

um dos pilares do Marketing contemporâneo" (BROWN, KOZINETS, e SHERRY, 

2003, p. 21). Ballantyne, Warren e Nobbs (2006) certificam que a autenticidade é 

 
2 Authenticus: autenticidade 
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definida como um dos pontos chaves para a imagem de uma marca. Para Keller 

(1993) a autenticidade permite uma associação favorável à marca.  

 

A dificuldade de encontrar uma definição precisa para autenticidade de marca 

é reflexo da complexidade que este termo apresenta (BOYLE, 2003). Apesar de 

autenticidade de marca ser um construto tão importante para o Marketing, a pesquisa 

acadêmica nessa área ainda está em sua fase inicial (BRUHN et al., 2012), mas 

Grayson e Martinec (2004) afirmam que cada vez mais os pesquisadores têm 

destacado a importância de entender as vantagens que a autenticidade gera, afinal, 

marcas com alto grau de autenticidade conseguem entregar valor para seu público 

(NAPOLI et al., 2016). A autenticidade é construída socialmente com base no que é 

observado e, por isso, a autenticidade é uma explicação socialmente construída (Rose 

e Wood, 2005 apud BEVERLAND, 2005). Taylor (1991) afirma que a autenticidade é 

vista como sublime. Bruhn et al. (2012) determinam que a autenticidade é contínua, 

original, confiável e natural.  

 

É importante destacar que a autenticidade da marca não é igual à imagem de 

marca, mas pode ser identificada como uma das características que associam à marca 

(BRUHN et al., 2012). Para Fine (2003), autenticidade é algo sincero, inocente e 

genuíno, utilizada para atribuir à sinceridade, originalidade, inocência e veracidade de 

algo. Autenticidade de marca é um construto de diferentes facetas e que gera 

percepções a respeito das dimensões que o compõem (KOSOSKI e PRADO, 2017). 

Para Kozinets e Handelman (2004), a autenticidade está muito relacionada à 

criatividade, identidade e individualidade. Holt e Thompson (2005) relacionam 

autenticidade de marca a construção de identidade do consumidor. Já na visão de 

Botterill (2007), a autenticidade é uma forma de atrair os consumidores. A 

autenticidade da marca não é idêntica à imagem da marca, porém também pode ser 

percebida pela imagem passada por ela, sendo assim, essencial na hora dos 

consumidores assimilarem uma marca como autêntica (BRUHN, et al., 2012).  

 

O conceito de autenticidade vem sendo relacionado à marca, ao 

comportamento do consumidor e aos valores culturais (MASON, 2011). De acordo 

com Solomon (2011), na sociedade pós-moderna o consumo está cada vez mais 
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relacionado a produtos que levam à experiência, estimulando emoções e sentimentos. 

Em tempos de mudanças, os consumidores buscam constantemente a autenticidade, 

e na visão dos mesmos, uma marca honesta e confiável descreve seus valores e a 

identifica como sincera e autêntica (FRITZ, SCHOENMUELLER e BRUHN, 2017). Os 

consumidores buscam autenticidade em diferentes objetos, marcas e eventos por 

diferentes motivos, e o público pode encontrar autenticidade em uma infinidade de 

produtos e experiências (BEVERLAND e FARRELLY, 2010). Ainda que as marcas 

busquem satisfazer esse desejo, as pessoas que possuem os mesmos estímulos para 

consumir algo não necessariamente possuem a mesma vivência (GILMORE e PINE, 

2007). Beverland (2009) explica que, quando os consumidores possuem diferentes 

objetivos, a busca por autenticidade em experiências também é diferente. Como o 

consumidor está cada vez mais considerando sentimentos, a busca pela autenticidade 

aumenta (ZAVESTOSKI, 2002), por isso, as marcas autênticas buscam conquistar 

uma posição especial na mente e no coração dos consumidores (BURNETT e 

HUTTON, 2007).  

 

De acordo com Goffman (1956), seguir a apresentação inicial da marca 

reafirma a autenticidade do objeto. Mostrando que o mesmo continua genuíno e 

originalmente distinto de cópias e falsificação (VAN LEEUWEN, 2001). Para Carsana 

e Jolibert (2018) a autenticidade divide-se em quatro vertentes, sendo elas: 

integridade, credibilidade, simbolismo e continuidade. Heidegger (1962) e Sartre 

(1943) afirmam que uma entidade é considerada autêntica se for verdadeira e se 

responsabilizar por seus atos, transparecendo suas atitudes de forma coerente com 

seus próprios valores, não aos que a sociedade impõe. Devido à grande demanda de 

pessoas buscando por autenticidade no consumo, Napoli, Dickinson-Delaporte e 

Beverland (2016) identificam uma oportunidade para as marcas se posicionarem 

como autênticas, ainda que seja nas entrelinhas, pois, as pessoas podem reconhecer 

se uma marca possui ou não autenticidade, sem querer portar a marca ou ter algum 

tipo de vínculo com a mesma (BRUHN et al., 2012). Entretanto Holt (2002) alerta que 

as marcas que se posicionam como muito autênticas correm o risco de serem 

consideradas muito comerciais e, por consequência, serem desvalorizadas.  
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Visconti (2015) ressalta que a autenticidade de marca se relaciona com a 

confiança nas comunicações da empresa, já que contrastantemente as marcas são 

associadas ao engano (HOLT, 2002), por isso, para as empresas fica cada vez mais 

difícil transmitir confiança (ARNOULD e PRICE, 1999). Como consequência, as 

marcas consolidadas buscam se reconectar com a autenticidade para possuir esse 

status entre os consumidores (BALLANTYNE et al., 2006) e apresentar uma estratégia 

para preservar a autenticidade da marca e continuar a entregar valor para seus 

consumidores. Enquanto as marcas mais novas possuem o desafio de construir o pilar 

de autenticidade de forma sólida, para assim apresentar maior valor para seu público 

(NAPOLI et al., 2016), é de suma importância a empresa se preocupar com a 

autenticidade, pois, segundo Napoli et al. (2014), geralmente as marcas autênticas 

detém maior confiança do consumidor em comparação com as que não apresentam 

autenticidade.  

 

Ballester (2004) ressalta que a confiança que a marca transmite está vinculada 

à expectativa que o consumidor tem a respeito do produto comprado ou pelo serviço 

oferecido ter o desempenho que ele espera e a empresa resolver qualquer problema 

relacionado à experiência. No entendimento do consumidor, a autenticidade também 

é um sinal para determinar benefícios psicológicos (GROVES, 2011). Por isso, Leigh 

et al. (2006) citam que a autenticidade é importante para manter a herança da marca 

e estabelecer uma conexão com seus consumidores. Ainda que uma empresa venda 

seus produtos como real ou autêntico, nada é exatamente assim, afinal, tudo é 

artificial, feito por pessoas. Ainda que uma marca se posicione como autêntica, é 

apenas uma percepção da realidade e por isso, é melhor que uma marca seja 

autêntica de fato e não fique apenas falando isso (GILMORE e PINE, 2007).  

 

MacCannell (1999) alega que quando os produtos e serviços são oferecidos ao 

mercado em grande escala, consequentemente deixam de apresentar autenticidade, 

mas na visão de Thomson et al. (2005), a autenticidade é justamente uma resposta à 

padronização que há no mercado, podendo ser uma maneira de se diferenciar de seus 

concorrentes. Ainda assim, para Brown et al. (2003), a autenticidade costuma ser algo 

mais artificial do que verdadeiro. A autenticidade é uma parte de suma importância 
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para a construção e manutenção de uma marca de sucesso, pois forma a identidade 

(BEVERLAND, 2005).  

 

Brown et al. (2003) afirmam que a autenticidade é constituída por componentes 

da marca que as pessoas notam como original. Sendo assim, a autenticidade é o DNA 

da personalidade da marca (AAKER, 1996; KAPFERER, 2001; BEVERLAND, 2005; 

KELLER, 2003). Para Gilmore e Pine (2007), a originalidade transmite o que a marca 

é, mostrando também seus valores, herança e essência. Molleda (2009) e Balmer 

(2013) classificam a autenticidade da marca de acordo com as promessas 

disponibilizadas por elas. Para Bruhn et al. (2012) a autenticidade da marca se 

assemelha com outros construtos dentro do contexto de marca, mas com suas 

próprias particularidades, por exemplo, a autenticidade da marca e a satisfação da 

marca são coisas distintas. A autenticidade da marca não tem uma motivação, pois 

os consumidores podem enxergar uma marca como autêntica sem mesmo ter 

recebido qualquer tipo de estímulo, ou mesmo sem precisar consumi-la (BRUHN et 

al., 2012). Beverland (2005) afirma que a autenticidade da marca pode ser 

considerada uma história que projeta a sinceridade através de alguns pontos, como: 

produção, distribuição e marketing de uma instituição. 

  

Para Beverland e Farrelly (2010) a autenticidade da marca tem embasamento 

nas avaliações proporcionadas pelas pessoas, não apenas relacionada aos atributos 

que eles oferecem à empresa. Já para Bruhn et al. (2012) a autenticidade da marca é 

relacionada a diversos atributos que ela dispõe, pelo fato de a autenticidade não ter 

um conceito único e particular, e sim composto por múltiplas características.  

 

“O julgamento de um consumidor sobre a autenticidade de marca deriva de 

uma noção que ele possui sobre ela (...). No entanto, pode-se esperar que os 

consumidores que atribuem um alto grau de autenticidade para uma marca 

tenham mais probabilidade de serem satisfeitos com essa marca.” (BRUHN, 

et al., 2012, p. 568).  

 

Consumidores que atribuem uma marca como autêntica estão mais propícios 

a se sentirem satisfeitos com as instituições (BRUHN et al., 2012). Morhart et al. 

(2015) reconhecem a consequência negativa que os escândalos oferecidos pela 

marca podem gerar, um sinal de que uma dimensão da autenticidade da marca é a 
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integridade. Um fator visto pelos autores Groves (2001) Liao e Ma (2009) como 

importante para a percepção de uma marca autêntica é a ausência da ambiguidade e 

a incerteza na comunicação das marcas, fazendo com que os consumidores possam 

ter mais confiança. Para Morhart et al. (2015) a inconsistência nas atividades 

realizadas pela comunicação da marca e pelos comportamentos que demonstrem 

ações que visam a questão lucrativa da mesma, são fatores que diminuem a chance 

de ela transmitir sua autenticidade. Rifon et al. (2004) afirmam que um consumidor 

que sente uma conexão com uma marca, tem influência na sua assimilação de 

autenticidade de marca. Alguns estudos comprovam que funcionários e pessoas que 

representam uma marca também são levados em consideração na hora da formação 

da opinião sobre autenticidade (PAUL et al., 2015; SIRIANNI et al., 2013).  

 

Gilmore e Pine (2007) destacam que os consumidores apresentam novas 

demandas constantemente, e assim, proporcionam oportunidades para as marcas 

que desejam aumentar seu portfólio, mas o desenvolvimento de alguns novos 

produtos podem acabar colocando em risco a autenticidade da marca e prejudicando 

seu desenvolvimento por isso, afirmam que a tentativa de empreender fora da sua 

área de atuação pode prejudicar sua autenticidade na percepção dos consumidores. 

Napoli et al. (2016) ressaltam que se uma marca altera ao longo do tempo, como 

consequência também altera sua autenticidade. É necessário que haja cuidado em 

mudanças radicais, para que não aconteça uma confusão na mente dos clientes e os 

mesmos se questionem quanto à sua autenticidade (BROWN, 2003). Ainda assim, 

Napoli et al. (2016) esclarecem que a autenticidade precisa ser contínua e que 

necessita ser administrada com frequência. Marcas que se posicionam no mercado 

como autênticas devem apresentar sinceridade e o compromisso de fornecer produtos 

e serviços de qualidade para seus consumidores (REZENDE, 2018). Leigh, Peters e 

Shelton (2006) explicam que a autenticidade apresenta significados pessoais e 

sociais, mensurados com base nas experiências de consumo de seus compradores 

ou desempenho de seu papel na vida social.  

 

Segundo Rose e Wood (2005), as pessoas valorizam cada vez mais produtos 

originais ao invés de itens massificados e, dessa forma, muitas vezes acabam se 

dispondo a pagar mais pela mercadoria. Gilmore e Pine (2007) reforçam que a grande 
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diversificação de marcas atinge um grande volume de pessoas, o que faz com que os 

consumidores tenham a reflexão sobre a honestidade da proveniência de um produto, 

qualidade e outros fatores que impactam diretamente na autenticidade da marca, 

justamente por se tratar de um ponto de reflexão no momento da compra. Gilmore e 

Pine (2007) acreditam que uma marca autêntica pode obter vantagem competitiva em 

relação aos seus concorrentes, pois cada vez mais os consumidores desejam comprar 

algo que seja autêntico e genuíno ao invés de algo falso. Há duas dimensões na 

autenticidade consideradas indispensáveis: a coerência interna, que transparece se 

uma marca é leal a si mesma e mantém sua essência e a coerência externa, que 

transparece se uma marca é o que parece ser (GILMORE e PINE, 2007).  

 

 A melhor maneira da marca inovar e trabalhar as possibilidades de Marketing, 

é caminhar em conjunto com a herança trazida no decorrer dos anos (GILMORE e 

PINE, 2007). Dessa forma a marca consegue criar uma comunicação, tendendo a 

aproximar seus consumidores, instigando os mesmos a se sentirem próximos e se 

identificarem, associando a marca a um amigo. Kososki e Prado (2017) destacam que 

a autenticidade de marca é fundamentada na análise de público, não apenas sendo 

um atributo particular da empresa. Dessa maneira, Beverland (2010) destaca que a 

autenticidade é subjetiva, construída pela sociedade, dinâmica e eventualmente 

criada.  

 

“O desejo de autenticidade agora ocupa uma posição central na cultura 

contemporânea. Se em nossa busca de individualidade, a experiência de 

lazer, ou em nossas compras de materiais, buscamos o real, o verdadeiro. 

Entretanto, estes termos não são descritivos, mas devem ser situados e 

definidos pelo público.” (FINE, 2003, p. 153).  

 

Para Beverland (2005) a particularização de um produto e seu preço podem 

não ser suficientes na hora da decisão de compra, nem capaz de fazer com que o 

consumidor gaste mais ou até mesmo ir até o produto. Qualidade é manter-se original 

às suas convicções, independente das mudanças de seus concorrentes 

(BEVERLAND, 2005). Napoli, Dickson-Delaporte e Beverland (2016) reforçam que 

podem existir diferentes percepções sobre o que é uma marca autêntica na visão dos 

consumidores, por exemplo, para alguns pode ser uma marca com história forte, 
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quanto para outros pode significar uma marca que apresente sinceridade e 

comprometimento com a qualidade.  

 

Napoli et al. (2014) citam que a criatividade e sinceridade de produtos que não 

são desenvolvidos em massa, diferem os produtos da marca e a tornam autêntica na 

visão dos consumidores e, as marcas que contam com essa sinceridade, tendem a 

conseguir a criar uma conexão, assim ganhando a confiança dos consumidores. Para 

Bruhn et al. (2012) a autenticidade é fundamentada através de avaliações dos 

consumidores, sendo considerada essencial para a marca e, por isso, não há como 

criar uma explicação singular e exata para o termo, mas é possível constituí-la em 

quatro dimensões: ¹ continuidade – que é quando ela se mantém estável no decorrer 

do tempo – ² originalidade – que é quando a marca se mantém atualizada e inovadora, 

³ confiabilidade – sendo fiel às propostas oferecidas ao consumidor em conjunto com 

a honestidade, ⁴ natural – mantendo sua legitimidade e/ou naturalidade. De forma 

geral, a autenticidade de marca diz respeito ao grau que as marcas são percebidas 

por seus compradores como real, sincera e genuína (NAPOLI, DICKINSON e 

BEVERLAND, 2014). 

 

Beverland (2005) e Gilmore e Pine (2007) julgam a autenticidade como um 

renome para o patrimônio líquido e para a reputação das instituições, pois torna a 

identidade da marca única. De acordo com Carsana e Jolibert (2018), os 

consumidores respondem de forma favorável quando acreditam na autenticidade da 

marca, para os autores, existem inúmeras formas de avaliar a autenticidade das 

marcas. Na sociologia, é enfatizado que a autenticidade é algo verdadeiro que pode 

ser apresentado de maneira concreta, algo que foi construído socialmente, vinculado 

às expectativas das pessoas (CARROLL e WHEATON, 2009). Já Fine (2003) 

relaciona a autenticidade a um comportamento autêntico, relacionado a ausência do 

entendimento cognitivo, fazendo com que ofereça uma experiência ainda não vivida, 

e assim tornando algo originalmente sincero e não afetado, diferente da prática 

“pragmatic self-presentation”3.  

 

 
3 Pragmatic self-presentation: auto apresentação programática 
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Beverland (2005) e Napoli et al. (2014) definem autenticidade como um 

comprometimento com a qualidade, herança e sinceridade — motivos diretos para 

caracterizar a autenticidade. Uma marca que tem posicionamento nostálgico, traz 

costumes que relacionam a história, potencializando a percepção de uma marca 

autêntica (Leigh et al., 2006). Fritz, Schoenmueller e Bruhn (2017) afirmam que a 

herança faz com que os consumidores se sintam mais próximos da marca, e a 

considerem autêntica. Para Groves (2001), Liao e Ma (2009), a segurança e confiança 

passada pela marca influencia diretamente na assimilação da marca como autêntica.  

 

Para Thompson et al. (2006), os consumidores também são responsáveis pelo 

desenvolvimento da autenticidade das marcas. Leigh et al. (2006) afirmam que o 

mercado atual oferece uma grande escada de produtos similares e padronizados, mas 

a busca dos consumidores por algo original, faz com que as marcas se dediquem em 

ofertar objetos autênticos (ROSA e WOOD, 2005). Alguns consumidores costumam 

verificar a qualidade dos produtos consumidos, além de observar se são originais ou 

falsos, já outra parte deles, procura itens que consideram autênticos e diferenciados 

dos produtos criados padronizadamente em massa (GRAYSON e MARTINEZ, 2004; 

ROSE e WOOD, 2005; BEVERLAND et al., 2010).  

 

A sociedade vivencia uma economia que atende nossas necessidades básicas 

de forma ágil e acessível, por isso, os consumidores acabam ficando mais exigentes 

com suas necessidades e em adquirir produtos e serviços autênticos, modernos e 

exclusivos (YILDIZ e ULKER-DEMIREL, 2017). Dessa forma, produtos e serviços que 

são desenvolvidos de forma massiva, destinam-se à recusa pelos consumidores 

(LEWIS e BRIDGES, 2000). Diariamente os consumidores desconfiam de produtos 

desenvolvidos em massa e preocupam-se em adquirir produtos que são fiéis à crença 

da marca (ROSE e WOOD, 2005: 286). Brown, Kozinets e Sherry (2003) afirmam que 

autenticidade faz parte dos pilares de um Marketing atualizado. Já Kapferer (2001) 

confirma que a autenticidade é considerada um elemento indispensável para o 

sucesso das marcas.  

 

Ilicic e Webster (2014) citam um exemplo de marca considerada original para 

os consumidores, a marca Louis Vuitton conta com autenticidade comprovada, a 
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compra de seus itens possui um certificado de originalidade que garante que os 

produtos são autênticos. Os profissionais da área de Marketing têm focado bastante 

no segmento de autenticidade em suas pesquisas, buscando entender o que 

caracteriza as marcas originais para que os consumidores sintam a marca autêntica, 

como pontos de herança e tradição, mas ainda não há informações sobre a 

assimilação da autenticidade das marcas com sua relação com seus consumidores 

(ILICIC e WEBSTER, 2014). O Marketing evoluiu em suas respostas a autenticidade, 

na percepção dos consumidores, e assim, dispondo em seu desenvolvimento de 

estratégias de forma original (REZENDE, 2018). A autenticidade está ligada a 

confiabilidade passada pela comunicação da marca, sendo assim, entender como ela 

chega e é vista pelos consumidores é crucial para os próximos passos da organização, 

para futuros investimentos e conexões de consumidores e marcas (VISCONTI, 2015) 

e (NAPOLI, DICKINSON e BEVERLAND, 2016). As marcas que conseguem se 

comunicar com seus consumidores e mostrar que o seu comprometimento é muito 

maior do que apenas a lucratividade com seus produtos, tem êxito na hora dos 

consumidores assemelham ela ao termo autenticidade (MORHART et al., 2015).  

 

Nos estudos mais atuais realizados por profissionais do Marketing, é destacado 

que o posicionamento de preocupação com os assuntos sociais e ambientais das 

marcas faz com que as pessoas a assemelham a autenticidade e a favoreçam, a 

tornem mais competitiva (LUO e BHATTACHARYA, 2006). Os consumidores estão 

cada vez mais ligados a internet na última década, fazendo pesquisas sobre as 

marcas na internet, mas não é nos portais virtuais da própria marca que geralmente é 

buscado essas informações, e sim em sites de reclamações ou fóruns (YILDIZ e 

ULKER-DEMIREL, 2017). No cenário atual, tais consumidores procuram marcas 

sinceras e transparentes, pois assim, sentirão um relacionamento verdadeiro com 

elas. Essas características fazem com que as instituições se diferenciam das outras, 

mostrando seus princípios e oferecendo um dos pontos mais procurados por 

consumidores nos últimos anos (YILDIZ e ULKER-DEMIREL, 2017).  

 

Lury (2004) conclui que a rotina da marca deve caminhar lado a lado com os 

propósitos que os consumidores procuram na sua rotina social. No momento em que 

a marca obtém esse conhecimento, o Marketing da sua organização, principalmente 
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os especialistas em branding 4, conseguem desenvolver estratégias focadas nos seus 

consumidores e público-alvo baseado na crença (VALLESTER e KRAUS, 2011). A 

autenticidade tem se tornado um dos objetivos mais desejados pelas marcas, essa 

conquista é trabalhada vigorosamente no departamento de Marketing e, dentre tais 

objetivos, estão encontrar os motivos que fazem os consumidores considerarem uma 

marca autêntica (REZENDE, 2018). Para Beverland, Farrelly e Quester (2010) o 

branding é um braço fundamental do Marketing, seu uso de forma correta tem o poder 

de transformar e transmitir seu conceito ao mercado. 

2.2.1 Dimensões de Autenticidade de Marca 

Para Morhart et al. (2015) a autenticidade é dividida por três perspectivas. 

Primeiramente, a perspectiva objetivista que pode ser mensurada e analisada por 

especialistas (TRILLING, 1972). Em segundo, a autenticidade da perspectiva 

construtivista, que para Wang (1999) é quando o consumidor considera as marcas 

autênticas de acordo com suas próprias crenças e desejos. Para Boyle (2003), a 

autenticidade de uma marca engloba princípios a como ética, a naturalidade, a 

honestidade, a simplicidade e a sustentabilidade. As três dimensões em conjunto 

fazem com que a marca consiga medir a autenticidade dos seus produtos (LEIGH et 

al., 2006). 

 

De acordo com Rose e Wood (2005), a marca apresenta uma ligação com a 

percepção de qualidade baseada nas experiências do consumidor. Beverland (2005) 

explica que alguns pilares das dimensões da autenticidade da marca são herança, 

sinceridade, estilo, consistência e liderança de qualidade. Liao e Ma (2009) definiram 

características de marcas autênticas como originalidade, compromisso de qualidade 

e credibilidade, herança e persistência de estilo, escassez, sacralidade e pureza. De 

acordo com Munoz et al. (2006), a autenticidade é original, genuína, única, tradicional 

e real.  

 

Beverland (2005), Gilmore e Pine (2007) ressaltam que é importante a marca 

manter-se original, seguindo seus princípios, pois isso representa o compromisso de 

 
4 Branding: estratégias utilizadas pela marca. 
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qualidade. Para Derbaix e Decrop (2007), a originalidade é essencial para que a haja 

autenticidade, mas a presença de tal originalidade deve ser reforçada ao longo do 

tempo. De acordo com Gilmore e Pine (2007), os consumidores costumam ver uma 

marca como autêntica quando há originalidade. Kapferer (2008) relaciona o construto 

de simplicidade da marca com genuidade, discrição, espontaneidade, serenidade e 

equilíbrio.  

 

A autenticidade possui relação com termos como estabilidade, resistência, 

consistência, particularidade, individualidade, confiabilidade, credibilidade, 

cumprimento de promessas, genuinidade e realidade (Bruh et al., 2012). Para que os 

valores de uma marca possam transparecer de forma verdadeira, Eggers (2012) 

aponta que deve haver clareza na definição dos valores, considerando toda a trajetória 

percorrida e onde a cooperação está neste momento. A escala de dimensões usada 

como foco para estudo foi a escala de Bruhn et al. (2012), que possui quatro 

dimensões — continuidade, originalidade, confiabilidade e naturalidade. A 

continuidade é a dimensão que refere-se a consistência e estabilidade que a marca 

apresenta ao longo do tempo, quando a marca se mantém alinhada com seu 

posicionamento inicial, já a confiabilidade está relacionado a com lealdade, ou seja 

quando a marca é transparente com seu público-alvo, originalidade é quando a marca 

continua apresentando inovações e se atualizando, mantendo-se firme ao seu 

posicionamento inicial e a naturalidade é quando a marca se mantém legítima e 

verdadeira. (BRUHN, 2012). Napoli et al. (2014) que consideram a sinceridade, 

herança de marca e comprometimento, com a qualidade e atributos importantes em 

autenticidade de marca e, consequentemente, nas estratégias.  

 

Na visão de Morhart et al. (2015), elementos importantes para a autenticidade 

são continuidade, credibilidade, integridade e simbolismo, os autores ainda pontuam 

algumas dimensões da autenticidade de marca percebida, sendo elas integridade, 

credibilidade, simbolismo e apego emocional do consumidor a uma marca. Morhart, 

Malär, Guèvremont, Girardin e Grohmann (2015) definem autenticidade como 

continuidade, credibilidade, integridade e simbolismo. A percepção dos consumidores 

sobre a autenticidade em uma marca combina variáveis como qualidade, sinceridade 

e herança e, quando uma marca cumpre tais requisitos, têm maior probabilidade de 
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boa reputação no mercado (NAPOLI et al., 2016). Kososki e Prado (2017) definem 

que a dimensão de espontaneidade está relacionada às boas experiências atípicas 

que uma marca pode oferecer ao seu consumidor, de forma que ele se sinta livre. 

Ainda na visão de Kososki e Prado (2017), a essência possui relação com o coração 

da marca. A dimensão de qualidade está relacionada à qualidade que os produtos 

apresentam (KOSOSKI e PRADO, 2017). A essência da marca é o relacionamento 

interativo entre um grupo de produtos e seus consumidores e, para que este atributo 

possa ser usado como vantagem competitiva frente a seus concorrentes, é importante 

que a essência da marca seja íntegra (ZHANG e WANG, 2019).  

 

Napoli et al. (2016) destaca uma marca que possui qualidade em seus produtos 

já possui um nível de autenticidade, e se mantendo fiel a este princípio, a autenticidade 

torna-se uma consequência. Rezende (2018) define qualidade como sinceridade aos 

métodos de produção, insumos utilizados, definição e exigência nos padrões de 

qualidade e sucessão de seus produtos/serviços ao longo do tempo. Uma estratégia 

de expansão da marca deve ser construída em torno da sinceridade (NAPOLI et al., 

2014). Dessa forma, a nostalgia é o que remete ao público bons momentos vividos, 

possibilitando à marca gerar uma boa lembrança na mente de seu consumidor 

(KOSOSKI e PRADO, 2017). Entretanto, caso a marca apresente um relacionamento 

fraco ou negativo, não terá este construto na mente do consumidor (ZHANG e WANG, 

2019). Kososki e Prado (2017) analisam que a dimensão de valores se trata da 

eficiência da marca em ser firme e coerente aos seus valores definidos e devem 

persistir ao longo do processo. Uma marca que exprime autenticidade, reflete os 

valores escolhidos por quem de fato a criou, não se rendendo aos padrões da 

concorrência (CARROL e WHEATON, 2009).  

 

A autenticidade em uma marca pode ser mantida através de diferentes 

estratégias que reforçam a genuinidade. Rezende (2018) define a dimensão de 

sinceridade dos esforços da marca na transmissão de valores e princípios de forma 

transparente e, Liao e Ma (2009) ressaltam que a sinceridade pode ter um significado 

maior, como a reflexão da fidelidade da empresa aos seus propósitos. Napoli et 

al. (2014) relaciona como os consumidores enxergam a transmissão desses valores 

e a fidelidade da marca aos seus princípios. A originalidade que uma marca apresenta 
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está vinculada a sua criatividade, inovação e espontaneidade, justamente pela 

constante busca dos consumidores por individualidade (KOSOSKI e PRADO, 2019). 

Para Newman e Dhar (2014) e Kososki e Prado (2019) é normal as marcas 

distribuírem a fabricação de produtos em sedes diferentes da fábrica originalmente 

construída. Por conta de crenças existentes no mercado, produtos desenvolvidos 

onde a empresa foi fundada possuem maiores chances de conter a essência da 

marca. Essa crença que já foi levada aos consumidores e fez com que eles tenham 

essa visão também, fazendo com que busquem produtos da fábrica original, 

acreditando que possuem a essência dos produtos, oferecendo uma autenticidade 

maior por serem criados na fábrica primária (NEWMAN e DHAR, 2014, KOSOSKI e 

PRADO, 2019).  

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

O processo de compra inicia-se quando há uma necessidade, quando a pessoa 

deseja adquirir algo (FUSTAINO, GUILIANI e PONCHIO, 2009). Para entender as 

atitudes do público, é importante entender seus hábitos, estímulos e atitudes 

(FROEMMING et al., 2009). Estudar o comportamento do consumidor ajuda a 

compreender como o público escolhe, compra, utiliza e descarta, e apresenta uma 

tendência de como o futuro será (KOTLER, 2000). As pessoas mais jovens definem 

as tendências de consumo por identificá-las de forma ágil, adeptos a novos produtos 

(KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Richers (1984) aponta que o 

comportamento do consumidor é designado por atividades mentais e emocionais no 

momento da decisão de compra. Como o propósito do Marketing está pautado em 

atender as necessidades e desejo dos consumidores, é essencial entender o 

comportamento de compra (KOTLER e KELLER, 2006).  

 

Foggetti (2019) cita que os consumidores fazem suas escolhas no momento de 

compra com base em dois valores: ¹ valores racionais – preço, qualidade e atributos 

– e ² valores irracionais – crenças e valores. Kotler e Keller (2012) explicam que a 

crença é a convicção que alguém mantém sobre alguma coisa. “Além dos fatores 

culturais, o comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores 

sociais, como grupos de referência, família, papéis sociais e status” (KOTLER e 

KELLER, 2015, p. 169). Solomon (2011) também destaca que, ainda que 
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consumidores possuam semelhantes crenças, os valores podem ser distintos. Kotler 

(2000) afirma que as pessoas são influenciadas de acordo com a sua cultura e, 

segundo Schiffman e Kanuk (2000), a cultura é o escopo mais complicado devido a 

sua profundidade, pois Para Caro (2005), a cultura é a soma de rituais, significados, 

normas e tradições de uma sociedade.  

 

Ainda para Caro (2005), o público também é influenciado pelo ambiente externo 

que está inserido, abrangendo economia, tecnologia, política e os estímulos do 

Marketing, tais como: produto, benefícios, preço, ponto de venda, propaganda e 

promoção, além disso pelo desejo de viver experiências. Kotler e Keller (2006) 

explicam os fatores de estímulo conforme a Figura 1:  

Figura 1 — Modelo do comportamento do consumidor 

 

Fonte: Adaptado pelos autores. Kotler e Keller (2006, p. 183) 

 

Segundo Giglio (2005) o processo de compra apresenta sete etapas: o ato de 

consumir, as expectativas construídas pela pessoa quando escolhe como critério, a 

construção de alternativas, julgar se a compra é importante, a reação que as pessoas 

ao redor do consumidor terão, o momento da compra e o pós compra para o 

comprador reflete se a compra foi boa ou não. O comportamento de compra do 

consumidor pode ser alterado conforme seu humor, saúde e situação financeira 

(CHURCHILL e PETER, 2012). Silva e Prado (2008) ressaltam que na etapa de 

verificar as alternativas, o consumidor tende a decidir pelos atributos que o produto 

oferece e, nessa mesma linha, Ferla e Silveira (2008) citam que geralmente as 

compras são justificadas baseadas nos benefícios oferecidos. O processo de compra 

começa quando os estímulos de Marketing ou do ambiente chamam a atenção de 

uma pessoa, gerando assim uma necessidade (GIARETTA, 2011). Ainda que haja um 
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longo processo de compra, para Levy e Weitz (2000), a compra só se concretiza no 

momento do pagamento.  

 

Na visão de Engel, Blackwell e Miniard (2000), fatores como família, memória, 

grupo de referência e ambiente cultural influenciam o processo de compra, sendo a 

etapa de reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de 

alternativas, compra, consumo, avaliação pós consumo e descarte, conforme 

esboçado na Figura 2:  

Figura 2 — Modelo de Engel et al. 

 

Fonte: Adaptado pelos autores (2020). Blackwell, Engel e Miniard (2000) 

O reconhecimento da necessidade é “a diferença entre o estado desejado das 

coisas e o estado real, suficiente para estimar e ativar o processo de decisão de 

compra.” (ENGEL et al., 2000, p. 103). Já Minor e Mowen (2003) afirmam que o 

reconhecimento da necessidade ocorre quando o consumidor passa a ser influenciado 

por sua cultura, grupos de referência e estilo de vida. Kotler e Keller (2006) 

complementam afirmando que a necessidade pode ser provocada por estímulos 

internos ou externos, sendo um estímulo interno a necessidade comum como fome e 

o externo quando o consumidor acaba sendo atraído por estímulos de fora, como 

propagandas, por exemplo.  
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O estágio de busca de informações é o momento que “a ativação motivada de 

conhecimento armazenado na memória ou na aquisição de informação do ambiente 

relacionado à satisfação potencial de necessidades.” (ENGEL et al., 2000, p. 110). 

Segundo Kotler e Keller (2012) a procura por informações é quando os consumidores 

estão mais receptivos a informações sobre o que ele pretende consumir, sendo suas 

principais fontes as pessoas mais próximas, comerciais, meios de disseminação de 

informações como jornais e revistas, e também as formas experimentais como o 

manuseio do produto e entre outros. Nessa etapa, canais para que os consumidores 

possam se informar mais sobre o que pretendem comprar é de suma importância 

(ENGEL et al., 2000).  

 

Em resumo, a avaliação de alternativas é “o modo como as alternativas de 

escolha são avaliadas" (ENGEL et al., 2000, p. 116). Primeiro, o consumidor tenta 

sanar sua necessidade, depois procura benefícios em sua escolha e por último, 

analisa a soma das características em diferentes formas de entregar o benefício que 

procura (KOTLER e KELLER, 2012). Minor e Mowen (2003) afirmam que a avaliação 

das alternativas gera crenças, atitudes e intenções. Engel et al. (2015) descrevem que 

a quarta etapa é quando acontece a decisão de se a compra deve ou não ser feita, 

quando será realizada, qual produto e marca serão escolhidos, em qual loja a compra 

será feita e qual será a forma de pagamento. Boone e Kurtz (2009) consideram que o 

processo de decisão de compra tem como objetivo solucionar um problema ou 

aproveitar uma oportunidade. Schiffman e Kanuk (2000) ressaltam que é importante 

para o consumidor ter mais de uma opção disponível para que ele possa escolher ou 

não se irá consumir. Kotler e Keller (2012) destacam os fatores psicológicos que 

motivam a escolha no momento de compra: motivação, percepção, aprendizagem e 

memória.  

 

Robertson (1984) explica que a escolha por determinados produtos ou marcas 

podem variar de acordo com a interpretação que cada indivíduo tem. Blackwell e 

Miniard (2000) dividem as compras em três categorias:  

 

1. Compra totalmente planejada: quando o cliente decide produto e marca 

antes da compra; 
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2. Compra parcialmente planejada: quando o cliente tem a intenção de 

comprar determinado produto, mas ainda não definiu qual será a marca; 

3. Compra não planejada: produto e marca são escolhidos no momento da 

compra. A compra por impulso é realizada quando não se sabe ainda as 

necessidades, ou seja, trata-se de uma compra não planejada. 

 

Solomon (2002) afirma que o processo de alterar, adiar ou desistir de uma 

compra muda de acordo com o risco percebido pelo cliente, sendo seis tipos de riscos 

percebidos:  

 

1. Funcional: quando as expectativas geradas não são atendidas; 

2. Físico: quando apresenta algum tipo de risco para o cliente ou para o 

ambiente; 

3. Financeiro: quando o cliente tem a percepção que o valor da compra 

está elevado; 

4. Social: quando há um constrangimento gerado por terceiros; 

5. Psicológico: quando a saúde mental do cliente é afetada de alguma 

forma; 

6. Tempo: quando na percepção do cliente o produto não apresenta 

eficiência e busca uma outra alternativa para satisfazê-lo. 

 

O quinto passo, que é a etapa de consumo, é como será a compra do produto 

em questão, levando em consideração o momento, local e maneira como o consumo 

ocorre e qual será a quantidade consumida (ENGEL et al., 2000). Minor e Mowen 

(2003) consideram como fatores importantes na etapa de consumo qual a frequência 

da compra e qual a finalidade. Engel et al. (2000) destacam que a experiência do 

consumo pode trazer boas sensações e gerar um reforço positivo à marca, ou ainda, 

apresentar uma sensação ruim e gerar um reforço negativo à marca.  

 

A avaliação pós consumo acontece posteriormente a compra ter sido realizada 

e então o consumidor julga a alternativa escolhida (ENGEL et al., 2000). De acordo 

com Kotler e Keller (2012), o cliente pode apresentar a dissonância cognitiva, isto é, 

a avaliação que entende se a compra foi uma decisão equivocada e não apresentou 
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o resultado esperado, porém se o cliente fica satisfeito com a aquisição, há maior 

possibilidade de efetuar outra compra. Minor e Mowen identificam pontos básicos de 

percepção de qualidade, sendo eles o desempenho do produto, atendimento dos 

funcionários, confiabilidade ou coerência em relação ao que foi apresentado, 

durabilidade do produto, oportunidade e facilidade, estética ou aparência física 

apresentada e o valor da marca, levando em consideração o resultado positivo ou 

negativo que a mesma pode ter causado. Para Engel et al. (2000) a experiência obtida 

reflete na comunicação boca a boca, influenciando outras pessoas, seja da forma 

positiva ou negativa. Entretanto, Minor e Mowen (2003) destacam que quando se trata 

de um produto mais barato ou adquirido com frequência, os consumidores podem não 

expressar as insatisfações geradas. Ainda que o consumidor possua uma experiência 

negativa e reclame sobre o ocorrido, quanto mais rápido a marca responder ao cliente, 

maior a chance de reconsiderar uma futura compra (DONNELY e IVANIEVICH, 1970). 

 

A última etapa é o descarte, que segundo Minor e Mowen (2003) não é uma 

etapa obrigatória do processo. Engel et al. (2005) pontuam que nessa etapa o 

consumidor pode jogar o produto fora, trocar, doar, reciclar ou até mesmo revender, o 

que concorda com as convicções de Minor e Mowen (2003), que ressaltam que alguns 

produtos possuem o perfil de revenda, como os livros, carros e roupas. Solomon 

(2011) fala sobre descarte temporário de um produto, ou seja, quando quem fez a 

compra opta por alugar ou emprestar sua aquisição.  

 

Kotler et al. (2017) ressaltam que no processo de decisão de compra, as 

pessoas são influenciadas pela comunicação em mídias, pela opinião de pessoas 

próximas e pelo conhecimento e sentimento que o consumidor possui em relação a 

marca. Schmitt (2000) afirma que os consumidores são motivados por razão e 

emoção, por isso buscam experiências em suas compras “Se uma campanha de 

Marketing puder criar bons sentimentos, que são consistentes, pode conseguir 

lealdade forte e duradoura à marca” (SCHMITT, 2000, p. 131).  

 

A motivação é o que estimula e encoraja o comportamento na direção do que 

o indivíduo deseja (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). Trazendo essa afirmação 

para o Marketing, Kotler (2000) afirma que é quando a necessidade toma um alto grau 
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de intensidade, seja a necessidade biológica ou psicológica e também, apresenta a 

teoria desenvolvida por Herzberg: a teoria de dois fatores, os insatisfatores – que 

causam frustração – e os satisfatores – que são responsáveis pelo bem estar – sendo 

que, ainda que os insatisfatores não causem uma compra, podem evitar uma. Maslow 

(1954) buscou entender as motivações e chegou a conclusão que as necessidades 

dos seres humanos estão organizadas em uma hierarquia por prioridades: 

necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Com 

essa organização em hierarquias, Maslow (1954) explicou que os consumidores 

tendem a seguir uma ordem de priorização.  

 

"O aprendizado é uma mudança no conteúdo da memória de longa duração. 

Os seres humanos aprendem porque isso os ajuda a responder melhor ao ambiente” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 48). Cruz e Medeiros (2006) ressaltam que o indivíduo aprende 

e altera seus comportamentos de acordo com o que já viveu. A etapa de 

aprendizagem consiste em alterações no comportamento de uma pessoa a partir de 

um estímulo e, quando uma pessoa realiza uma ação, ela aprende (KOTLER e 

KELLER, 2012). Solomon (2002) cita que quando uma pessoa aprende algo de 

maneira casual é uma aprendizagem incidental. Conforme Kotler e Keller (2012), a 

aprendizagem é de grande relevância para o Marketing, pois permite atrair os clientes 

usando sinais de motivação e proporcionando o reforço positivo. Ainda assim, a 

aprendizagem é um conceito extenso que pode variar através de um estímulo 

(SOLOMON, 2002). Schiffman e Kanuk (2000) destacam que a aprendizagem do 

público é um processo constante que pode mudar de acordo com suas experiências 

ou observações.  

 

Percepção é quando um indivíduo está pronto para tomar uma ação, trata-se 

do processo de escolher, ordenar e refletir a respeito das informações recebidas 

(BERELSON, 1964) e, a partir disso, Kotler e Keller (2012) afirmam que as percepções 

variam de acordo com estímulos físicos que o indivíduo recebe e da conexão dessa 

pessoa com o ambiente. No momento de percepção, o público pode apresentar 

diferentes reações a um mesmo estímulo: atenção seletiva, que é a habilidade de 

prestar atenção quando exposto a um estímulo, distorção seletiva que é propensão 

de transformar uma informação em algo pessoal e por fim, a retenção seletiva, 
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relacionada ao fato de que como os consumidores recebem muitas informações, 

tendem a guardar apenas aquilo que está alinhado com suas crenças e atitudes 

(KOTLER e KELLER, 2012).  

 

Para Kotler e Keller (2012) é de suma importância o Marketing dar atenção para 

a percepção, pois é mais importante para o consumidor do que a própria realidade. 

Solomon (2002) acrescenta que cada indivíduo interpreta estímulos de acordo com 

suas experiências, concepções e desejos. Mowen e Minor (2004) afirmam que o 

comportamento do consumidor estuda as unidades compradoras, processos de trocas 

envolvidos na compra, consumo, disposição de mercadorias, em paralelo com 

serviços, experiências e ideais. Já Karsaklian (2004) vê o consumidor como um 

composto de uma personalidade, e por tal motivo cada indivíduo compreende e tem 

sua própria percepção. Nesse sentido, por existir várias formas de enxergar as coisas, 

automaticamente os consumidores podem reagir diferentemente.  

 

Kotler e Armstrong (1993) citam que "as pessoas não têm consciência das reais 

forças psicológicas que moldam seu comportamento", e isso favorece a compreensão 

os mesmos e suas motivações (Kotler e Armstrong, 1993, p.129). Ressaltam que na 

psicologia cognitiva a memória é dividida em curto e longo prazo, sendo que a 

memória de curto prazo é responsável por guardar informações temporárias e a 

memória de longo prazo é a parte que armazena as informações mais permanentes. 

Todos os pensamentos, sentimentos, percepções e muito mais que uma pessoa 

possui sobre determinada marca, trata-se da associação de marca (KOTLER e 

KELLER, 2012). Dessa forma, “O Marketing pode ser visto como o processo que 

garante aos consumidores ter a experiência de bens e serviços apropriada, para que 

as estruturas certas de marca sejam criadas e mantidas em sua memória.” (KOTLER 

e KELLER, 2012, p. 177). Heath e Heath (2018) sugerem que para conquistar seu 

público basta seguir seis passos:  

 

1. Ser simples: identificar o ponto central da ideia para excluir tudo o que 

não for essencial; 

2. Inesperado: chamar a atenção do público; 

3. Concreto: ser compreendida para ser lembrada posteriormente; 
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4. Credibilidade: transmitir seriedade e confiança; 

5. Emoção: fazer com que as pessoas enxerguem a relevância da ideia, 

fazendo apelos emocionais para que o público se sinta mais atraído; 

6. Histórias: Construir uma narrativa para acender a mentalidade do 

consumidor, pois, dessa forma, a recordação e a aprendizagem tendem a 

apresentar maior sucesso.  

 

 Devido à interação com a Internet, os consumidores passam a atuar em 

múltiplos canais (WIND, MAHAJAN e GUNTHER, 2003). No início dos anos noventa 

Michael Hauben criou o termo netizen5, isto é, um cidadão da Internet:  

 

“Bem-vindo ao século XXI, você é um netizen (um cidadão da Internet) e 

existe como um cidadão graças à conectividade que a Internet torna possível 

(...). Praticamente você mora ao lado de todos os outros netizen do mundo. 

A separação geográfica é substituída por existência no mesmo espaço 

virtual.” (HAUBEN, 1993, p. 1). 

 

Mesmo quase trinta anos depois, o conceito ainda se mantém relevante, 

inclusive na forma de consumo atual. Os netizens também são produtores de 

conteúdo, são chamados de cidadãos da internet pela razão entre à semelhança de 

bons cidadãos que contribuem para seu país, os netizens contribuem para o 

desenvolvimento da internet (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Ainda que, 

de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico — ABCOMM (2019), 

as transações através de e-commerces 6estejam crescendo de forma significativa, 

Kotler et al. (2017) aponta que a insegurança na compra através da Internet ainda é 

um grande fator que gera receio aos consumidores. Já no fim do Século XX, Kotler 

(2000) deixou claro que o usuário usa a Internet para a busca de informações durante 

a jornada de compra, o que muitas vezes acaba resultando em uma compra mais 

racional, pois permite a procura de informações e avaliações de quem já realizou a 

compra anteriormente. Além disso, a tecnologia online proporciona uma facilidade de 

comunicação entre os clientes que acabam compartilhando as experiências 

(SOLOMON, 2011) e aproveitam para a troca de vivências entre os compradores em 

si e os potenciais compradores (KOTLER e KELLER, 2012).  

 
5 Netizen: nome dado a geração de pessoas que utilizam a Internet. 
6 E-commerces: lojas de compras pela Internet. 
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Laudon e Laudon (2004) veem a Internet como um bom aliado para o 

Marketing, pois ela viabiliza a personalização e interação com clientes de forma mais 

prática, que muitas vezes não poderiam ser contatados por meio de outro canal. Com 

a presença do mundo virtual no cotidiano das pessoas, é importante que as marcas 

estejam bem posicionadas de forma online também. Por meio das redes sociais a 

empresa pode construir um laço de relacionamento com seu mercado (VAZ, 2008). 

Torres (2009) interpreta que na Internet as empresas não têm controle do que é 

veiculado, sendo assim, quem possui o controle é o consumidor, diferente dos canais 

tradicionais. A conectividade é, provavelmente, o mais importante fator de mudança 

na história do Marketing (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Devido à 

evolução digital, o consumidor escolhe através de qual canal deseja se conectar com 

a empresa (WANG et al., 2016). Como entre as boas práticas de relacionamento com 

o cliente estão pontos como: identificar potenciais clientes, interagir para construir 

relacionamentos mais sólidos e ter uma comunicação customizada (KOTLER e 

KELLER, 2006), o mundo online facilita esse tipo de interação.  

 

Paixão (2012) afirma que houve crescimento da economia mundial nos últimos 

dez anos que deu abertura para novas empresas entrarem no mercado, mas ao 

mesmo tempo que existe essa abertura, a concorrência fica ainda maior entre as 

marcas, e assim, as organizações buscam constantemente inovar em seus produtos 

e serviços, além de buscarem oferecer uma oferta ainda melhor. Kotler (2000) afirma 

que é essencial entender o comportamento de compra, sendo o momento em que os 

público consideram comprar os itens ou até mesmo o que agrega no produto/serviço 

e, assim, entender a satisfação do cliente e como isso afeta diretamente a qualidade 

de produtos ou serviços e a rentabilidade da empresa diariamente. 

  

Para Paixão (2012) as empresas estão cientes de que para sobreviver 

necessitam entender os interesses de seus consumidores, mas para isso o negócio 

precisa conhecer muito bem como são os consumidores de sua marca. As empresas 

brasileiras receberam na última década muita concorrência estrangeiras com produtos 

tecnológicos avançados e isso contribuiu para que as instituições brasileiras 

modernizarem seus itens (PAIXÃO, 2012). De acordo com a pesquisa apresentada 
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sobre a análise do comportamento do consumidor, o "estudo dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer a necessidade e desejos" 

(SOLOMON, 2002, p.24.).  

 

"a influência do mundo externo (...) sobre a marca, produto ou organização 

deixa de ser relacionada apenas ao benefício obtido pelo consumidor na 

satisfação de suas necessidades, pois passa a abranger a necessidade da 

comunidade" (ANDRADE, 2009, p.15). 

 

Todas as características de uma marca podem influenciar na decisão de 

compra, pois qualquer uma dessas características podem ser um estímulo para a 

associação e emoção dos consumidores. Já para Kotler (2000), os consumidores 

desenvolvem sua própria crença da marca, com embasamento no posicionamento e 

relacionamento com seus atributos. Seabra (2002) afirma que quando uma pessoa 

decide comprar um produto, antes ele toma várias decisões, como: modelo, preço, 

local de compra, volume de compra e até mesmo a forma de pagamento.  

 

2.4 ESCOLHA DO TEMA 
 

As marcas de cosméticos crescem cada dia mais no Brasil, as 25 maiores 

varejistas do setor movimentaram R$4,7 bilhões entre janeiro e março de 2019, e 

assim, obtendo uma evolução de 10,64% em comparação com o ano anterior. Em 

2020, o ramo de cosméticos é visto por muitas mulheres como um caminho para a 

independência financeira e a possibilidade de se tornar uma empreendedora. No 

Brasil a variedade de marcas que dispõem dessa possibilidade de revenda é 

gigantesca, marcas como Mary Kay, Avon, Jequiti e Natura. Além da imediatez de 

entrar no negócio, as chances de o empreendimento dar certo é alta, pois esse é um 

dos mercados mais estáveis no Brasil. O aumento acelerado da clientela acaba 

deixando as futuras revendedoras com o desejo de entrar no universo da revenda e 

ter seu próprio empreendimento. 

 

Em 2016, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC), mostrou os resultados do desenvolvimento do setor, 

apresentando o faturamento de um total de 45 bilhões no mercado de beleza no Brasil. 
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O Sebrae também oferece dados de um cenário bem estimulante para quem já está 

ou deseja entrar no setor, de acordo com o levantamento feito por eles, o número de 

pessoas físicas inscritas no Microempreendedores Individuais (MEI) na área de beleza 

cresceu 567% entre 2010 e 2015, mostrando a evolução constante que vem sendo 

desenvolvida no decorrer dos anos. Conforme os dados citados anteriormente, é 

possível identificar que o setor de beleza é um dos mais promissores no mercado 

brasileiro, sendo um dos responsáveis mais importantes no impulsionamento dos 

negócios e movimentação do mercado em território nacional.  

 

É valioso citar o quão importante é o trabalho da revenda para a maioria das 

marcas brasileiras, sendo o carro chefe de quase todas elas, as marcas Mary Kay, 

Avon, Jequiti e Natura como já mencionado, no mercado de revenda é onde detém a 

maior lucratividade de produtos do setor de cosméticos. Podendo acontecer através 

de catálogos ou pronta entrega, são de grande importância para as instituições. A 

crise econômica no Brasil que iniciou-se em 2014 e se estendeu até o ano de 2017, o 

que teve um reflexo negativo no mercado e tomou conta do país por muitos anos, 

gerando um grande número de desemprego no Brasil, mas a revenda de cosméticos 

foi um dos setores que menos sofreu e continuou crescendo ano a ano. Pois, a maior 

parte das pessoas não deixa de consumir os produtos de beleza, higiene e até 

perfumaria, deixando o mercado aquecido para as marcas e consequentemente 

também para as revendedoras. 

 

A aprovação da futura revendedora para fazer parte do time de revenda das 

marcas de cosméticos é bem parecida entre elas e possui pequenos pré-requisitos, 

sendo necessário ter 18 anos, preencher um formulário cadastral, que é aprovado 

rapidamente. Em seguida, é preciso comprar um kit inicial de produtos, que pode 

depender do valor e quantidade de acordo com cada marca. A rentabilidade oferecida 

pelas marcas é bem parecida, fazendo com que a futura revendedora escolha a que 

se encaixa mais a ela. As revendedoras recebem descontos de 15% até 40% nos 

produtos de acordo com a marca e podem ter uma lucratividade de até 100% no valor 

vendido. A marca Avon, por exemplo, possui revenda em mais de 100 países, tem a 

possibilidade de construir sua própria equipe e lucrar a partir dos seus inscritos.  
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Conforme dados do Sebrae em 2017, a estética é uma das maiores 

preocupações das mulheres e isso também aumenta no dia a dia para os homens. De 

acordo com a ABIHPEC (2016), o aumento constante de mulheres no mercado de 

trabalho faz com que o desenvolvimento da cultura de prezar pela saúde, beleza e 

bem-estar venha em conjunto com elas. Para Bauer (2020), a performance positiva 

que vem sendo frequente no mercado atual de beleza, reflete diretamente nas 

empresas do setor. Para os especialistas da área de cosméticos, as chances de 

recuperação nas vendas retraídas nos últimos períodos tendem a mudar, ainda é cedo 

para afirmar que o ramo irá crescer fortemente, mas o mesmo afirma que a largada já 

foi dada.  

 

Na Figura 3 foi feita a comparação do que cada uma das marcas de cosmético 

apresenta de pontos de paridade e diferença, analisando as categorias de produtos 

vendidas, meios de venda, país de origem e ano de início ou de entrada no Brasil: 
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Figura 3 — Comparativo de Marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

2.4.1 O Boticário 

A instituição iniciou sua trajetória no ano de 1977, Miguel Krigsner que é 

formado em Farmácia e Bioquímica e criou a marca O Boticário. Antes de tomar essa 

decisão tão importante, realizou estágios que o fizeram entender melhor sobre o ramo 

farmacêutico e laboratórios de análise clínica. Krigsner contou com a ajuda de um 

parente que emprestou exatos US $3 mil para que ele pudesse abrir seu próprio 

negócio, onde o mesmo batizou de “O Boticário”. Inicialmente, começou a desenvolver 

os produtos que tinha mais conhecimento, que eram do segmento farmacêutico, mas 

foi com o negócio já em andamento que viu a oportunidade de também criar itens da 
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categoria de cosméticos, afinal possuía uma grande parte de consumidoras do sexo 

feminino. Foi quando começou sua produção de cremes faciais à base de algas e 

colágeno, itens exclusivamente criados por ele e que ficavam expostos na recepção 

de sua farmácia.  

 

Após dois anos com sua primeira loja, Krigsner abriu mais uma franquia, 

localizada estrategicamente no Aeroporto Internacional Afonso Pena, situada na 

cidade de Curitiba. O pensamento do empresário era fazer com que os seus produtos 

viajassem para outros estados e assim sua marca ganhasse outros territórios pelo 

Brasil. A companhia conseguiu marcos históricos, como a primeira franqueada da rede 

de cosméticos e também a conseguir um espaço tão grande em tão pouco tempo. A 

marca já possuía 800 lojas espalhadas pelo país em 1980, sendo assim, em apenas 

3 anos de existência. Logo em seguida, no ano de 1985, a marca conseguiu outro 

destaque grandioso, participando de uma publicidade em uma novela da Globo, onde 

a personagem da trama tinha uma loja de perfumes e cosméticos e usava os produtos 

O Boticário. 7 

 

A marca O Boticário é defensora do meio ambiente, conhecida por muitos 

consumidores por essa missão de comprometimento com o planeta. Mas não foi no 

ano de 2020 que ela se posicionou a favor do desenvolvimento sustentável, pois nos 

anos 80 já levantava essa bandeira. Mas foi no decorrer dos anos que a Boticário 

deixou isso mais evidente, pois no ano de 2004 desenvolveu estratégias de 

comunicação com o foco de proporcionar mais visibilidade ao cuidado que eles 

possuíam com a natureza e o meio ambiente. Uma das ações com maior visibilidade 

à marca e que acontece até o ano de 2020, foi reproduzir uma tradição de Israel no 

Brasil, onde as pessoas presenteavam-se com certificados de plantações de árvores. 

Em seguida, a marca criou a Fundação Boticário de Preservação à Natureza, onde 

destinava US $100 mil por ano ao projeto e ainda em 2020 ofereceu 1% dos seus 

lucros a tal fundação.8 Miguel Krigsner é o maior franqueador de uma marca de 

cosméticos no mercado brasileiro, além de estar no ranking da Forbes com uma 

 
7 As Grandes Histórias Começam Sempre da Forma Mais Simples! O Boticário. Disponível em: 

https://www.oboticario.pt/historia 
8 Relatório de Sustentabilidade. Grupo Boticário 2012. Disponível em: http://cebds.org/wp-

content/uploads/2014/02/relatorio-todos-capitulos2012.pdf 

https://www.oboticario.pt/historia


50 

 

 

fortuna de U$3,2 bilhões, sendo um dos maiores bilionários do país. Além de continuar 

desenvolvendo a marca, O Boticário e seu império crescem a cada dia, comprometido 

com as pessoas e nosso planeta, sem deixar de lado as tecnologias avançadas 

presentes em seus itens. 

2.4.2 Avon 

Os principais propósitos da Avon estão relacionados com o empoderamento 

feminino, promover independência financeira e realçar todos os tipos de beleza. A 

história da marca iniciou-se justamente no segundo pilar de seu propósito, quando em 

1886, através de David H. McConnell, que era habituado a vender livros em domicílios, 

criou uma empresa para que as mulheres tivessem sua renda, a “California Perfume 

Company” e, logo em sequência, houve a contratação da primeira revendedora 

autônoma da companhia, a Persis F. Eames Albee. No ano de 1929 a marca usa pela 

primeira vez o nome Avon e o logotipo em uma linha de cosméticos, e então, dez anos 

depois a empresa passa a se chamar Avon. Em 1958, a Avon passa a operar em todo 

território nacional brasileiro. No início dos anos 90, a marca começa a fazer a 

conscientização a respeito do câncer de mama e a realizar caminhadas para a 

arrecadação de fundos para a mesma causa. Já nos anos 2000, a companhia também 

passa a dar visibilidade à pauta de violência doméstica9. No ano de 2020, o Brasil é o 

país que possui maior força de vendas quando comparado aos demais países e entrou 

para o grupo Natura & Co (Avon, Natura, The Body Shop e Aesop). Apesar da marca 

não possuir as lojas físicas oficiais, lojas de cosméticos, salões de beleza, farmácia e 

entre outros compram produtos da Avon em grande escala e vendem.  

 

De acordo com o código de conduta da Avon, David definiu em 1886 como os 

valores da marca: melhorar a vida das mulheres, apresentar integridade em qualquer 

situação independente da consequência, respeitar a todos, confiança em falar 

livremente e ter humildade para aceitar a responsabilidade por cada decisão tomada. 

Além disso, a marca foi a primeira grande empresa de cosméticos a banir o teste em 

animais, há mais de trinta anos. No primeiro semestre de 2019, a Avon formou 

 
9 Instituto Avon. Disponível em: http://www.institutoavon.org.br/ 
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parceria com a HSI (Humane Society Internacional) para apoiar a campanha 

#BeCrueltlyFree10. 

2.4.3 Natura 

Em 1969, Luiz Seabra fundou a Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaut 

que, poucos meses depois, passou a se chamar Natura. Um ano após a fundação da 

marca, Luiz abre a primeira loja na rua Oscar Freire em São Paulo, onde atende 

pessoalmente seus clientes. Em 1974, a marca aposta na venda direta, modelo de 

negócio em que o vendedor leva o produto diretamente para o seu cliente, e então 

fecha as portas de sua única loja física. No início dos anos 80, a marca expande para 

diferentes regiões do Brasil e se torna a primeira marca no território brasileiro a 

oferecer refil. Em 1994 a marca iniciou a sua expansão internacional, passando a 

operar também na Argentina e no Peru e, onze anos depois, abre sua primeira loja 

em Paris. No ano de 2006 a Natura bane os testes em animais e, no ano seguinte, 

estreia o Programa Carbono Neutro, com o princípio de reduzir as emissões de gases 

de efeito e, com o propósito de continuar contribuindo para o meio ambiente, em 2011 

lança o Programa Amazônia e passa a direcionar alguns investimentos para a região. 

 

Na expansão de marca, em 2016 a Natura inaugurou diversas lojas físicas, 

sendo a primeira em Nova York e também comprou a marca de cosméticos australiana 

Aesop. Um ano depois, obtém a marca de cosméticos britânica The Body Shop. No 

ano de 2018 é fundado o grupo Natura & Co, unindo Natura, Aesop e The Body Shop 

e, dois anos depois, o grupo faz a aquisição da marca Avon. Após comprar a maior 

parte das ações da marca Avon, Natura & Co se tornou o quarto maior grupo do 

mundo do segmento de beleza11. 

  

A Natura preza muito a questão de preservação ao meio ambiente, mas 

também se posiciona em outras causas. A marca também possui o projeto Natura 

Musical desde 2005, que tem como objetivo a valorização da cultura no Brasil. Em 

 
10 Be Cruelty-Free: livre de sofrimento animal. Avon Worldwide. Disponível em: 

https://www.avonworldwide.com/dam/jcr:6ebcf4f4-0cb1-4b09-9481-b10bda822a07/avon-code-of-
conduct-portuguese.pdf 

11 Natura Nossa História. Disponível em: https://www.natura.com.br/a-natura/nossa-historia 
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2010 foi criado o Instituto Natura, cujo objetivo é promover a educação, possuem 

iniciativas como alfabetizar todas as crianças até os sete anos de idade, 

proporcionado Ensino Médio com foco em desenvolvimento, estimular a articulação 

com a esfera pública e ONGs, além de promover o desenvolvimento de todos os 

consultores de beleza da marca. A empresa também possui o Movimento Natura, 

onde qualquer pessoa pode divulgar uma iniciativa ou colaborar com alguma já 

existente, seja de forma financeira ou participando do projeto12. 

2.4.4 Jequiti 

A Jequiti, comparada a maioria das marcas de cosméticos existentes no Brasil, 

possui um curto período no mercado, iniciou sua trajetória no ano de 2006. A marca 

pertence ao empreendedor e apresentador de TV, Silvio Santos. Famoso pelo seu 

faro em empreendedorismo, Silvio via em suas viagens para fora do Brasil, o 

encantamento e desejo de sua esposa e filhas nos cosméticos estrangeiros, além das 

outras pessoas que sempre estavam eufóricas nas lojas do setor. Foi então que o 

apresentador viu a oportunidade de criar sua própria marca aqui no Brasil, a instituição 

vem desenvolvendo-se rapidamente no país. Mas não é por sorte que isso vem 

acontecendo, e sim pelas estratégias e desenvolvimentos de produtos que o Silvio 

Santos vem evoluindo no decorrer dos anos.  

 

Em 2020, a Jequiti conta com mais de 700 itens, sendo eles linhas de 

maquiagem, cuidados com cabelo e corpo, masculina, infantil e seu carro-chefe, os 

perfumes. A marca possui algumas estratégias que ajudam fortemente no seu 

crescimento, sendo a visibilidade existente na emissora SBT, que possui um programa 

chamado Roda Jequiti, que conta com a participação de muitos vendedores que 

concorrem a grandes quantias em dinheiro, além de influenciadores e cantores que 

dão seus nomes aos produtos, geralmente a perfumes. E assim, fazendo com que 

sua visibilidade seja boa, sem deixar de lado o preço acessível e competitivo que os 

produtos oferecem em comparação com outras marcas brasileiras, possuindo itens 

como perfumes custando apenas dez reais. Nos últimos anos, até o ano de 2020, a 

marca não parou de crescer e o aumento das suas revendedoras caminham em 

 
12 Instituto Natura. Disponível em: https://www.institutonatura.org/ 

https://www.institutonatura.org/
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conjunto a esse avanço, ganhando todo o território nacional. Em 2020 conquistou seu 

site oficial, onde é realizado as vendas diretas, além de contar com seu portfólio com 

todos os produtos e ainda dispõe de informações sobre todos os itens. 13 

 

A marca conta com mais de 170 mil revendedoras, que são a maior fonte de 

renda da marca desde seu início da trajetória. Seu desenvolvimento em produtos, 

como itens infantis com personagens da Disney, perfumes assinados por artistas e 

seu preço acessível, faz com que a marca se diferencie de outras e aumente suas 

vendas e revendedoras dia a dia14. 

2.4.5 Mary Kay 

Em 1963 a Mary Kay Ash iniciou sua jornada de sucesso, abrindo sua primeira 

loja que se chamava Beauty By Mary Kay. A fundadora da marca possuía muita 

experiência no ramo antes de fundar seu próprio negócio, trabalhou 25 anos na 

Stanley Home Products15, antes de tomar a decisão que mudaria sua vida. A marca 

ficou conhecida inicialmente pela sua qualidade elevada no desenvolvimento de 

perfumes e maquiagem, foi assim que começou a atrair o público. Em seguida, iniciou 

seu desenvolvimento de produtos para cuidados com a pele e foi reconhecida por 

itens deste nicho. Em 1964, foi fundada a convenção anual da marca, onde as 

mulheres recebem seus reconhecimentos de acordo com seus desempenhos, além 

de receberem alguns treinamentos sobre empreendedorismo e educação 

empresarial. Em 1969, a marca criou um dos programas mais conhecidos da Mary 

Kay, o Programa do Carro, onde as vendedoras tinham metas que se atingidas em 

um determinado tempo, ganhavam um carro rosa, um benefício muito sonhado pelas 

suas revendedoras. Esse programa ainda é existente e muito conhecido em todos os 

países em que a Mary Kay atua, o que atrai ainda mais revendedoras que sonham 

com tal premiação.  

 

A Mary Kay Ash tinha como objetivo inicial treinar e capacitar mulheres para 

atuarem no mercado de trabalho e se tornarem cada vez mais independentes, 

 
13 Sobre a Jequiti. Disponível em: https://www.jequiti.com.br/institucional/quem-somos 
14 Jequiti.   Revender Club. Disponível em: https://revendedor.club/jequiti/ 
15 Stanley Home Produts: Empresa internacional de cosmético. 

https://revendedor.club/jequiti/
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especialmente pelo machismo vivido no setor na época. A marca de cosméticos, que 

é uma das mais antigas e tradicionais dos Estados Unidos, oferece um vasto portfólio 

de produtos, sendo eles para cuidados com a pele, maquiagens e perfumes. Desde o 

início no mercado até o ano de 2009, a marca atingiu US $2.5 bilhões de vendas, com 

a ajuda das suas 2 milhões de revendedoras espalhadas pelo mundo, que só 

aumentam16. 

 

A instituição está presente em quase quarenta países, como no Brasil, 

Argentina, Filipinas, Malásia, Portugal, entre outros, sempre com foco em vendas 

diretas por consultoras. A empresa possui um portfólio abrangente, com produtos para 

homens ou mulheres. Além de contar com uma linha mais recente que está fazendo 

muito sucesso, o TimeWise,17 que oferece cosméticos para cuidados com o 

antienvelhecimento. Desde seu início no setor de cosméticos, a marca tem como 

missão promover o bem-estar das mulheres e sua colocação profissional no mercado 

de trabalho, transformando-as em empreendedoras capacitadas.18 

 

 

2.4.6 Quem Disse, Berenice? 

A Quem Disse, Berenice?, também conhecida como QDB, surgiu em 2012 com 

seu primeiro ponto de venda em São Paulo, com o objetivo de ampliar os conceitos 

sobre maquiagem, quebrando paradigmas impostos no mundo da beleza e inspirando 

as mulheres a se sentirem mais livres e bonitas em suas individualidades. 19 A marca 

pertencente ao Grupo Boticário foi criada pensando em chamar a atenção para a 

pluralidade, a marca chegou ao mercado com uma grande diversidade de cores, 

texturas e fragrâncias, contando com embalagens mais leves e fáceis de manusear 

ou transportar. Quatro anos após o início da Quem Disse, Berenice?, iniciou-se o 

projeto de expansão internacional, abrindo três franquias em Portugal. Apesar da 

 
16 TimeWise: Linha de produtos da marca Mary Kay com a finalidade de eliminar sinais de 

envelhecimento. 
17 Sobre a Mary Kay. Disponível em: https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay 
18 Revender Club Mary Kay. Disponível em: https://revendedor.club/mary-kay/. Acesso em: 6 

out. 2020. 
19 Sobre a Quem Disse, Berenice? Disponível em: https://www.quemdisseberenice.pt/sobre-a-

quem-disse-berenice 

https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay
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marca possuir seu posicionamento forte, ainda não há clareza total na definição de 

missão, visão e valores.20 

2.4.7 Eudora 

A Eudora iniciou recentemente sua carreira no setor de cosméticos, mas ela 

faz parte do Grupo Boticário, a maior marca de cosméticos brasileira. Apesar de ser 

nova, oferece itens de qualidade, como perfumes, esmaltes, cuidados com o corpo e 

cabelo e maquiagens. A instituição também é uma das marcas nacionais que investem 

na revenda de produtos, suas revendedoras são conhecidas como Representantes 

Eudora. 

 

A marca acabou ajudando no desenvolvimento de muitas pessoas no Brasil, 

com a independência financeira que dispõe a elas. Com sua venda direta através de 

catálogos, a Eudora tem como missão a defesa de que a mulher é protagonista da 

sua vida, sua proposta vai além de contribuir na beleza e auto estima das mulheres, 

mas também predispõe essa contribuição financeira que as revendedoras podem 

adquirir com a instituição. As revendedoras da marca acabam crescendo 

constantemente, uma das vantagens de ser uma Representante Eudora é de sua 

lucratividade nas vendas de até 40%. A instituição também conta com lojas físicas e 

um site que possui todos os itens do seu catálogo, contabilizando mais de 600 itens21. 

2.4.8 Hinode 

A história do Grupo Hinode iniciou no ano 1988 na garagem da casa do casal 

Francisco e Adelaide Rodrigues. O nome Hinode foi escolhido com base na origem 

japonesa, que significa “o primeiro sol”. Vinte anos depois, a marca entra na estrutura 

de Marketing multinível, para que cada pessoa possa ter a chance de construir sua 

renda conforme participa. Em 2012, a marca iniciou as franquias e treinamento a fim 

de dar um espaço para cada um de seus consultores. No ano de 2015, o Grupo Hinode 

fundou o Instituto FAR, com o objetivo de possibilitar o crescimento sustentável com 

 
20 SILVA, Ana Rita Martins. LANÇAMENTO DA MARCA - QUEM DISSE, BERENICE? - EM 

PORTUGAL. Dissertação (Gestão) - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2017. 
21 Quem Somos. Disponível em: https://www.eudora.com.br/quem-somos 
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responsabilidade social, ambiental e econômica, pregando que, se cada pessoa 

contribuir com a sua parte, todos podem construir um mundo melhor. No mesmo ano, 

a marca teve uma grande conquista, que foi o recebimento do Prêmio de Melhor 

Criação Perfumística — Empire, pela ABIHPEC, no ano de 2015. No ano seguinte, a 

Hinode foi eleita como a empresa do ano pela mesma Associação. Em 2017 a marca 

inaugurou uma nova fábrica em Jandira-SP e o Grupo Hinode passou a ter duas 

marcas: Hinode e HND. Em 2020, o Grupo Hinode conta com mais de 450 

franqueados espalhados pelo Brasil 22.  

 

O Grupo possui a missão de oferecer às pessoas uma oportunidade de mudar 

de vida, pois a Hinode enxerga dentro de cada um o potencial de empreendedor, que 

muitas vezes não teve a oportunidade de ser explorado. Para atingir o sucesso, a 

marca defende seus valores pautados em: para que haja resultados é essencial haver 

esforço, ser um grande líder para inspirar o crescimento em outras pessoas, ver a 

marca como uma família e, ter o desejo de ir mais longe. Os princípios do Grupo 

Hinode são baseados em integridade e transparência, produtividade, respeito ao 

próximo e trabalho em equipe. A empresa defende e garante a igualdade de gênero, 

inclusão às pessoas com deficiência, respeito à etnia, a crenças, à religião e a opiniões 

políticas. Além disso, o grupo possui a Universidade Hinode, com foco em aprimorar 

as técnicas de vendas. A missão do ensino é formar grandes profissionais de 

Marketing multinível, a visão é ser a maior e mais flexível ferramenta do mundo em 

ensino colaborativo e os valores são os pilares de ética, inovação e compartilhamento 

de informações 23. 

 

 
22 História Hinode. Disponível em: https://grupohinode.com/o-grupo-hinode#historia 
23 Missões Hinode. Disponível em: https://grupohinode.com/o-grupo-hinode#missao 
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3. METODOLOGIA 

O objetivo do estudo é entender a percepção de autenticidade de marca de 

grandes marcas de cosméticos que atuam no Brasil e se isso afeta o processo de 

compra dos consumidores. Essa é uma pesquisa conclusiva descritiva transversal e 

utiliza da técnica de amostragem não probabilística aleatória simples. 

 

Segundo Malhotra (2012), a pesquisa conclusiva tem como objetivo descrever 

características ou funções de mercados, assim como subsequente a técnica 

descritiva, que é descrever as características de determinados grupos. No caso deste 

estudo, a abordagem será em torno dos consumidores de marcas de cosméticos. Esta 

pesquisa utilizará também de estudos transversais que irão coletar as amostras da 

população somente uma vez (MALHOTRA, 2012).  

 

Mattar (2014) afirma que uma pesquisa de Marketing precisa de uma estrutura 

pré-definida antes de coletar as amostras do público-alvo, sem essa base o trabalho 

todo poderá ser em vão. Sendo assim, as etapas das tarefas específicas a serem 

seguidos estão demonstradas na Figura 4: 
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Figura 4 — Cronograma de tarefas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

3.1 DEFININDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
 

Malhotra (2012) afirma que as informações primárias para a pesquisa de 

Marketing devem ser discutidas acerca da definição do problema de pesquisa, sendo 

a principal fonte de decisão a ser tomada pelo pesquisador e, logo após estabelecer 

o problema, a pesquisa pode ser conduzida adequadamente. Mattar (2014) afirma que 

“dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda na posse 
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dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades 

específicas da pesquisa em andamento” (MATTAR, 2014, p. 109). Outro dado 

primário importante para a pesquisa descritiva são as características demográficas do 

público-alvo a ser entrevistado, como gênero, idade, grau de escolaridade, renda, 

entre outros pois, no momento da tabulação ajudará o pesquisador a encontrar 

variáveis nos cruzamentos de informações e verificar se há correlação com o objeto 

de estudo (MATTAR, 2014). Além dos dados demográficos, Mattar (2014) também 

destaca que parte dos dados primários que ajudará na pesquisa em questão são os 

dados sobre o estilo de vida dos entrevistados, incluindo seus interesses, opiniões, 

atitudes e comportamentos e, além disso, a análise dessas informações formará o 

perfil psicográfico do público-alvo e mais uma vez cruzando as informações 

psicográficas dos participantes será possível obter correlações entre o objeto de 

estudo e o objetivo da pesquisa. 

 

3.2  CONCLUSÃO FASE DESCRITIVA DA PESQUISA  
 

Malhotra (2012) esclarece que a pesquisa descritiva é utilizada para discorrer 

atributos de um determinado grupo, assim como expor a porcentagem do 

comportamento desse grupo e fazer inferências específicas. Neste caso, a fase 

descritiva da pesquisa foi utilizada para entender a percepção de autenticidade de 

consumidores de cosméticos e entender se isso afeta o processo de compra.  

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO  
 

A metodologia de pesquisa utilizada foi o tipo de pesquisa survey pois, Babbie 

(1999) explica que as principais características deste tipo de pesquisa:  

 

a) Simplifica a aplicação dos dados;  

b) Quando o pesquisador busca entender correlações, a pesquisa precisa ter a 

postura baseada em relações de causa e efeito;  

c) As análises a partir de uma pesquisa survey têm como objetivo entender o que 

pode ser tomado como verdade a partir do comportamento dos respondentes;  

d) Baixo número de variáveis e maior compreensão possível.  



60 

 

 

Malhotra (2012) ressalta que o questionário é uma série de perguntas escritas 

ou verbalizadas que têm o objetivo de coletar dados e será dividido em três 

especificações:  

 

a) Primeiro passo: estruturar as informações necessárias em forma de perguntas 

de maneira que o público-alvo consiga compreender e respondê-las com clareza e 

objetividade;  

b) Segundo passo: planejar a estrutura do questionário de forma intuitiva e leve, 

para que o respondente tenha prazer em finalizar a pesquisa pois, um questionário 

entediante terá uma utilidade fortuita;  

c) Terceiro passo: minimizar o número de erros pois as pesquisas com muitos 

erros se tornam ineficazes no momento da análise.  

 

Ainda que não haja um estudo científico que determine a qualidade de uma 

elaboração de questionário, uma boa estrutura de perguntas deve-se por conta da 

experiência e conhecimento do tema e a ligação direta com o problema de pesquisa 

de Marketing (MALHOTRA, 2012).  

 

Para mensurar algumas respostas foi utilizado a escala de Likert que exige que 

os participantes apliquem um grau de discordância ou concordância em determinadas 

questões, por isso, Malhotra (2012) afirma que a vantagem da escala Likert é a 

facilidade e o meio de aplicá-la, pois os respondentes conseguem interpretar 

facilmente, facilitando a resposta da questão. No survey utilizou-se a escala de Likert 

no bloco de motivação de compra, para entender a frequência de compra, o uso de 

cosméticos e o arrependimento no pós compra, para isso, a estrutura da escala foi 

representada da seguinte forma:  

Quadro 1— Escala Likert 1 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Muito Frequentemente 

Fonte: Os autores (2020)  

Ainda no bloco de motivação de compra, procurou-se entender o nível de 

importância no momento da compra de cosméticos da marca exibida e foi 

estabelecida a escala da seguinte forma: 
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Quadro 2 — Escala Likert 2 

Não é importante Pouco Importante Moderado Importante Muito Importante 

Fonte: Os autores (2020)  

 

Já no bloco de respostas do survey, para entender a percepção das dimensões 

de autenticidade da marca exibida, foi utilizada a escala de Likert de discordância e 

concordância, na seguinte forma:  

Quadro 3 — Escala Likert 3 

Discordo Totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo Totalmente 

Fonte: Os autores (2020)  

O questionário deste presente estudo apresetado foi desenvolvido pela 

plataforma online 24 Qualtrics, na qual uma das oito marcas apareciam aleatoriamente 

para cada respondente e foi utilizado lógicas de exibição em muitas etapas para 

garantir que cada entrevistado seguisse corretamente o caminho da marca na qual 

fora visualizada na primeira etapa, um exemplo disso: caso o participante conhecesse 

a marca e nunca tivesse comprado, a pesquisa pularia diretamente para o bloco de 

autenticidade de marca. A coleta dos dados foi iniciada no dia 2 de outubro de 2020 e 

foi encerrada no dia 11 de outubro de 2020. O questionário pode ser encontrado no 

apêndice.  

3.3.1 Processo de amostragem 

Nesta pesquisa foi utilizado amostra aleatória simples pois, de acordo com 

Malhotra (2012), demanda menos tempo, pois as unidades de coletas são mais 

simples de mensurar e não há risco de generalização, sendo assim, reduzindo a 

chance de falhas, e além disso, a técnica de amostragem não probabilística permite o 

controle de erro amostral, diminuindo a chance de erros do público-alvo, pois não há 

mensuração se todos os questionários encaminhados foram respondidos.  

 

 
24 Online: Advérbio para conexão com a internet. 
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 A amostragem coletada para este presente estudo foi finalizada com 1.726 

respondentes, sendo 999 respostas válidas. Para validar as respostas se tornou 

necessário checar se o progresso dos respondentes foi concluído em 100% das 

etapas. Há a necessidade de o respondente conhecer a marca que era exibida, em 

caso do participante não conhecer a marca, esse dado será registrado e salvo para 

análises de conhecimento de marca presente nas análises dos dados. Outra forma de 

exclusão de dados foi o tempo de duração que cada respondente permaneceu na 

plataforma, foi excluído participantes que permaneceram menos de 90 segundos no 

survey, pois cronometrado todas as situações de exibição, um menor tempo que esse 

não seria satisfatório para a amostra e o tempo médio da pesquisa, contando que o 

participante já havia comprado daquela marca exibida, foi de 335 segundos. 

 

Para coletar um grande número de respostas com diferentes pessoas, a 

pesquisa foi enviada para amigos e familiares através do WhatsApp, grupos de 

amigos e colegas de trabalho do WhatsApp, foi também postado no LinkedIn, além de 

haver o compartilhamento no Feed de Notícias, grupos de Facebook e no stories do 

Instagram. Em relação aos grupos do Facebook, foi postado nos seguintes grupos:  

 

● GZERO GRUPÃO: O grupo privado conta com aproximadamente 

40.6000 membros de diferentes lugares do Brasil. O intuito desta comunidade 

é conectar pessoas que participaram do curso de Reaprendizagem Criativa da 

escola Keep Learning School;  

● Grupo onde fingimos ser patricinhas mimadas podres de rica: O grupo 

privado conta com aproximadamente 124.400 membros de diferentes lugares 

do Brasil. O intuito desta comunidade é gerar humor, onde os membros fingem 

ser pessoas muito ricas;  

● Grupo onde fingimos ser empreendedores emocionados do LinkedIn: O 

grupo privado conta com aproximadamente 81.900 membros de diferentes 

lugares do Brasil. O intuito desta comunidade é gerar humor, onde os membros 

fingem ser empreendedores no LinkedIn.  

3.3.2 Desenvolver análise de dados  
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Após a coleta de dados é fundamental analisar de forma correta as 

informações, por isso Malhotra (2012) destaca que é essencial a revisão dos dados 

das respostas completas, limpar a base de dados e descartar respostas ilegíveis, para 

obter maior precisão e evitar análises enviesadas por erros da pesquisa. Mattar (2014) 

explica que o principal objetivo desta etapa é tirar conclusões acerca do que foi obtido 

do questionário, é a etapa crucial da pesquisa, pois se algum erro grande de coleta 

for cometido, as análises serão prejudicadas. Tendo a base de dados editada e pronta 

para a análise, é preciso iniciar uma estratégia de análise, que corrobora com todas 

as etapas descritas com o cronograma de pesquisa, para isso, é necessário 

reconhecer as escalas do questionários e introduzi-los no estudo estatístico (dados 

métricos e não métricos) e filosófico da definição do problema (MALHOTRA, 2012). O 

momento da análise e o método descritivo ajudam o pesquisador a descrever as 

principais características do público da amostra coletada utilizando medidas de 

posição, de dispersão e de associação e, outro método importante é fazer as 

generalizações das características das amostras coletadas do público-alvo, assim 

utilizando de hipóteses e formando probabilidades estatísticas (MATTAR, 2014). Para 

as análises deste estudo, foi utilizado o software SPSS, que por sua vez, tem como 

objetivo fornecer informações e criar dados estatísticos.  

 

De acordo com os objetivos específicos, as inferências neste estudo estão 

moldadas a cerca de: Correlação; Diferenças entre grupos; Efeitos que determinados 

grupos podem apresentar; Predição de grupos. Para a parte de diferenciação de 

grupos, foram testadas diversas hipóteses e nas quais os resultados apresentados 

que possuem maior relevância para este estudo. O projeto ainda propõe discorrer 

sobre a percepção dos consumidores em relação à autenticidade de marcas de 

cosméticos que atuam no Brasil e se ela afeta o seu processo de compra. 

Estatisticamente, antes de iniciar o projeto, o estudo baseia-se em duas hipóteses que 

serão testadas a partir do problema de pesquisa, a hipótese nula e a hipótese 

alternativa (H0 e H1). A nula é usada como negação da alternativa e a hipótese 

alternativa é correspondente a crença que o pesquisador deseja provar com os testes 

(MATTAR, 2012). 
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Utilizando das médias das variáveis, o teste de mediana surge a fim de verificar 

se amostras independentes medidas em escala ordinais ou intervalares são 

significantemente diferentes em relação a sua mediana, para verificar as hipóteses e 

apresentar os principais resultados, foi aplicado o teste de Mann-Whitney U, que 

verifica se duas variáveis independentes possuem diferenças em relação a 

determinada variável dependente, ou seja, quando não apresenta conhecimento e 

condições específicas para ser atendidas em um teste-t assim como o teste 

Kolmogorov-Smirnov, também foi aplicado a este estudo com o objetivo de procurar 

diferenças entre amostras, a diferença é que agora são comparadas duas 

composições observadas e para o teste de Mann-Whitney se compara apenas uma, 

a composição observada com a teórica (MATTAR, 2014).  

 

Para verificar o efeito de determinadas amostras, foi aplicado o teste de 

ANOVA, na qual Mattar (2014) explica que é uma análise de variância, que tem por 

objetivo comparar as médias, e apresentar as vantagens e fornece muitas 

informações sobre a população. 

 

Na predição/explicação de grupos foi utilizado a técnica de regressão no 

software SPSS, Mattar (2014) afirma que seu objetivo é usar um conjunto de variáveis 

independentes para explicar e/ou prever variáveis dependentes.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 
 

Considerando as 999 respostas válidas que foram obtidas, foi analisado qual o 

percentual de cada gênero que os respondentes afirmaram se identificar. Apesar das 

quatro opções que foram oferecidas como respostas, 4% das pessoas optaram não 

declarar. É possível observar uma grande expressividade de pessoas que se 

identificam como mulher cis – sendo cis gênero é aquele que reivindica ter o mesmo 

gênero na qual foi registrado – conforme pode ser observado na Figura 5: 

Figura 5 — Gênero dos respondentes 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quando é observado a quebra por marca, é possível identificar que em todas 

as marcas a maioria das respostas são de mulheres cis:  

Figura 6 — Gênero dos respondentes: divisão por marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2015, 45% da população brasileira se autodeclara como branca, 45% como parda, 

9% como preta e 1% amarela ou indígena. Apesar da grande representatividade de 

pessoas pardas e pretas, a maior parte dos respondentes se identificam como brancos 

e apenas 2% não quis declarar:  

Figura 7 — Raça dos respondentes 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar a quebra por marcas, é possível notar que há um comportamento 

bem parecido com o cenário geral observado anteriormente. As marcas O Boticário, 

Avon, Natura e Jequiti apresentaram respondentes de todos as raças: 

Figura 8 — Raça dos respondentes: divisão por marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quanto à orientação sexual das respostas válidas, houve um maior número de 

respostas de pessoas que se identificam como heterossexuais. Apenas 1% dos 
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respondentes assinalaram a opção "outros", sendo todas essas pessoas pansexuais 

– atração por todas as pessoas, independente do sexo ou identidade de gênero – de 

acordo com a caixa de respostas. 

Figura 9 — Orientação sexual dos respondentes 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar a quebra por marca, é possível observar que na maior parte delas, 

com exceção de Jequiti, Eudora e Hinode, houve respondentes pertencentes a todas 

as orientações, inclusive pansexuais, ainda que seja uma porcentagem baixa: 

Figura 10 — Orientação sexual dos respondentes: divisão por marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A pesquisa contou com respondentes de 24 estados diferentes do Brasil e 259 

cidades, sendo 56% dos respondentes residentes de cidades capitais. Apesar da 

grande e diversa amostra, a maior parte são habitantes das regiões Sul e Sudeste: 
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Figura 11 — Região do Brasil 

 

Fonte: Os autores (2020)  

No Diário Oficial da União, publicado no dia 31 de janeiro de 2020, declara o 

salário mínimo no valor de R$1.045,00. A partir disso foi divido os cortes de salários 

para que os respondentes pudessem assinalar qual opção se encaixa mais com sua 

renda social. As opções fornecidas foram de acordo com as classes A, B, C e D, sendo 

a divisão: 

Figura 12 — Classes econômicas no Brasil 

 

Fonte: Adaptado pelos autores. ESPERANDIO (2020) 

Dessa forma, é possível observar que 83% de quem respondeu a pesquisa 

pertence às classes C, D e E: 
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Figura 13 — Renda familiar 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

Quando é feita a divisão por marca para analisar se há diferença entre os 

respondentes de cada marca, nota-se que a renda familiar de quem respondeu a 

pesquisa possui um comportamento semelhante entre as oito, mas a marca Avon teve 

uma maior porcentagem de respondentes da classe A, comparado com as demais: 

Figura 14 — Renda familiar: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para analisar o estado civil, os respondentes tinham a opção de escolher entre 

casado, divorciado, morando junto, solteiro ou viúvo. A maior parte afirmou ser 

solteiro: 
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Figura 15 — Estado civil 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao observar a divisão por marca, é possível notar que apenas três marcas 

tiveram respondentes viúvos, sendo elas O Boticário, Jequiti e Quem Disse, 

Berenice?: 

Figura 16 — Estado civil: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para entender a situação de trabalho atual das pessoas que responderam a 

pesquisa, foram fornecidas as opções de aposentado, profissional autônomo ou 

liberal, emprego CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), empresário, estágio 

remunerado, funcionário público, desempregado e trabalha eventualmente. Dentre as 

respostas válidas coletadas, a situação trabalhista que apresentou maior número de 

respondentes foi referente ao emprego CLT: 
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Figura 17 — Situação de trabalho 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Dentre os respondentes de cada marca, com exceção de Natura, Mary Kay e 

Hinode que não tiveram aposentados nas respostas, todas as marcas apresentaram 

todas as situações de trabalho: 

Figura 18 — Situação de trabalho: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quanto ao grau de escolaridade, foi oferecido aos participantes da pesquisa as 

opções de ensino fundamental completo, ensino médio incompleto ou cursando, 

ensino médio completo, superior incompleto ou cursando, superior completo, pós 

graduação, mestrado e doutorado. A opção com maior percentual de respostas foi a 

de ensino superior incompleto ou cursando: 
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Figura 19 — Grau de instrução 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ainda que haja um maior percentual de pessoas que afirmaram estar com 

ensino superior incompleto ou cursando, analisando individualmente as respostas 

obtidas em cada uma das marcas é possível observar que houve grande variedade 

quanto ao grau de instrução dos respondentes:  

Figura 20 — Grau de instrução: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para informar a idade, os participantes da pesquisa deveriam escolher idades 

entre 16 e 65+. A idade mínima em todas as marcas foi a mesma, de 16 anos, já a 

idade máxima variou entre 54 e 65+. Todas as marcas apresentaram idade média 

semelhantes:  
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Figura 21 — Idade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

4.2 ANÁLISE DE MARCAS 
 

Para entender o quanto cada uma das oito marcas é conhecida, foi feito o 

percentual de pessoas que afirmaram conhecer ou não a marca. A marca que 

apresentou menor conhecimento dentre o público foi Eudora e a marca com maior 

conhecimento foi Natura, sendo conhecida por todos os respondentes que pegaram 

Natura através da randomização: 

Figura 22 — Conhecimento das marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Foi também analisada a porcentagem dos respondentes que afirmaram já ter 

comprado a marca, excluindo aqueles que afirmaram não a conhecem. Apesar de 
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marca Natura ter apresentado o maior percentual de pessoas que afirmaram 

conhecer, a marca O Boticário destacou-se no percentual de pessoas que afirmaram 

já ter comprado algum item da marca, em contra partida, a marca Jequiti demonstrou 

ter um menor percentual de compradores: 

Figura 23 — Compra de algum item da marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para entender com que frequência os respondentes compram algum item, as 

opções fornecidas foram: nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente e muito 

frequentemente. As marcas O Boticário e Natura obtiveram o maior percentual de 

respostas na opção ocasionalmente. Já Avon, Jequiti, Mary Kay, Quem Disse, 

Berenice?, Eudora e Hinode tiveram a maior parte das respostas na opção raramente:  

Figura 24 — Frequência de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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É importante também entender por qual motivo os consumidores consumam a 

comprar algum item da marca, tendo em vista que a percepção do cliente pode ser 

distinta caso ele compre para uso pessoal ou terceiros. Por esse motivo, os 

participantes da pesquisa precisaram escolher entre: uso pessoal, para presentear, 

para revender, por status ou outros. Como houveram apenas 3 respondentes dos 999 

que afirmaram comprar por status, os mesmos foram desconsiderados na Figura 25 

e foram inseridos junto a coluna de outros: 

Figura 25 — Motivo de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Os 98% dos respondentes afirmaram comprar em média de 0 a 5 produtos ao 

mês. Por não haver discrepância significativa entre as marcas, foram compiladas as 

respostas na Figura 26 abaixo: 

Figura 26 — Número de produtos comprados 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Foi analisado também onde o consumidor efetua sua compra. As opções 

fornecidas eram loja física, loja online, revendedora e outros, mas, essa última opção 

só apresentou uma resposta. Essa única resposta de "outros" foi um respondente que 

afirmou comprar da marca O Boticário através de funcionários da marca. As marcas 

O Boticário e Quem Disse, Berenice? têm a maior parte dos seus compradores através 

de loja física. Já as demais marcas — Avon, Natura, Jequiti, Mary Kay, Eudora e 

Hinode — possuem a maior parte de suas vendas realizadas através de 

revendedoras. A Quem Disse, Berenice? destacou-se por haver uma maior 

porcentagem de pessoas que compram através de sua loja online do que seus 

concorrentes, ainda assim, a marca realiza a maior parte das suas vendas através de 

sua loja física: 

Figura 27 — Local de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

No momento de busca de informações, a maior parte dos consumidores 

afirmou se informar apenas através de um canal: 
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Figura 28 — Quantidade de canais para busca de informações 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quanto aos canais utilizados para a busca de informações, foram oferecidas 

nove opções para os consumidores, conforme a Figura 25. Dentre os consumidores 

que responderam a opção "outros", a maior parte relatou se informar diretamente com 

os vendedores nas lojas. É possível observar que os canais são diversos, mas que as 

redes sociais e os sites de busca se destacaram por apresentar maiores 

porcentagens, já o canal de jornais e revistas foi pouco selecionado: 

Figura 29 — Canais utilizados para a busca de informações 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quanto a compra por impulso, a maior parte dos respondentes afirmou não 

realizar compras por impulso:  
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Figura 30 — Compra por impulso 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar a quebra por marca, é possível notar o reflexo do comportamento 

que há compilando os resultados. A maior parte dos respondentes de todas as marcas 

afirmou nunca realizar uma compra por impulso e, as marcas Jequiti, Mary Kay, Quem 

Disse, Berenice?, Eudora e Hinode nenhum consumidor afirmou realizar compras por 

impulso frequentemente:  

Figura 31 — Compra por impulso: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quanto a forma de descarte das embalagens após acabar o produto, a maior 

parte dos respondentes afirmou jogar a embalagem fora: 
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Figura 32 — Descarte das embalagens 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Parte dos respondentes que assinalaram opção "outros" afirmaram presentear 

outras pessoas e por essa razão não sabem como ocorre o descarte da embalagem, 

também afirmaram usar produtos que não é possível fazer a troca do refil como 

corretivo e desodorante. Um dos consumidores que assinou a opção "outros" afirmou 

descartar embalagem de qualquer marca de cosméticos nas lojas O Boticário e, 

quando observa-se de forma separado por marca, é possível notar que todas as 

pessoas que afirmaram trocar a embalagem, exceto respondentes da marca Mary 

Kay, todas as demais marcas pertencem ao grupo Boticário: 

Figura 33 — Descarte das embalagens: divisão de marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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A maior parte das pessoas que respondeu o questionário afirmou raramente se 

arrepender da compra de algum item da marca ou nunca: 

Figura 34 — Arrependimento de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar individualmente as respostas obtidas em cada marca, é possível 

observar que a marca Hinode apresentou maior percentual de compradores que se 

arrependem muito frequentemente de realizar a compra de algum item da marca. Já 

a marca Eudora constou o menor percentual de compradores que se arrependem, 

tendo em vista que nenhum respondente afirmou se arrepender frequentemente ou 

muito frequentemente: 
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Figura 35 — Arrependimento de compra: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Sobre as categorias compradas, é possível observar que há grande variedade, 

apesar disso, maquiagem apresentou um maior percentual de compradores do que 

as demais categorias. Em contrapartida, os produtos para unhas são os menos 

consumidos pelos respondentes. Dentre os consumidores que assinalaram a opção 

“outros” houve respostas como bolsas térmicas, sabonetes, produtos infantis, livros, 

itens de cozinha e produtos para os pés. O percentual de compras de cada categoria 

pode ser visto na Figura 36: 

Figura 36 — Categoria de produtos comprados 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Dentre as perguntas do questionário houveram indagações para entender a 

frequência do uso da categoria. Os respondentes que afirmaram já ter comprado 

maquiagem, a maior parte afirmou usar ocasionalmente. Nenhum dos compradores 

das marcas Jequiti, Eudora e Hinode declararam usar muito frequentemente:  

Figura 37 — Frequência de uso de maquiagem 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Já em relação aos produtos de skincare, tais como protetor solar, esfoliante 

facial, creme anti idade entre outros, as marcas Jequiti e Hinode apresentaram menor 

percentual em relação a frequência de uso comparadas às demais marcas: 
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Figura 38 — Frequência de uso de skincare25 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Produtos de corpo e banho abrangem itens como creme corporal, desodorante, 

óleo corporal e mais. Em relação a frequência de uso dos compradores, a marca 

Hinode não teve respondentes que declararam usar os produtos com frequência ou 

muita frequência, já O Boticário e Natura se destacaram em percentual de 

compradores que declararam usar os produtos de corpo e banho frequentemente e 

muito frequentemente:  

 
25 Skincare: Produtos para cuidados com a pele. 
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Figura 39 — Frequência de uso de produtos de corpo e banho 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Em relação aos produtos de perfume e fragrância, que foi a terceira categoria 

que os respondentes afirmaram comprar, a marca com maior porcentagem em uso 

muito frequente foi a Natura. Nenhum dos respondentes das marcas Quem Disse, 

Berenice? e Hinode afirmou usar a categoria frequentemente ou muito 

frequentemente: 

Figura 40 — Frequência de uso de perfume ou fragrância 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Produtos de cabelo está entre as categorias menos compradas pelos 

respondentes. A escala de uso de frequência apresentada foi a mesma que nas outras 

(nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente e muito frequentemente), mas 

nenhum respondente assinalou a opção "muito frequentemente". Além disso, as 

marcas Jequiti, Mary Kay e Eudora foram desconsideradas na Figura 41 por não 

apresentar nenhum respondente, assim como a marca Hinode, que também foi 

desconsiderada por ter apenas 2 respondentes:  

Figura 41 — Frequência de uso de produtos de cabelo 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Apenas 4% dos respondentes afirmou comprar produtos para unhas. As 

marcas Eudora e Hinode tiveram apenas um respondente cada e as marcas Jequiti e 

Mary Kay tiveram apenas 2 respondentes cada, por essa razão foram 

desconsideradas na figura. Quem Disse, Berenice? expressou o maior número de 

consumidores que usam os produtos muito frequentemente: 

Figura 42 — Frequência de uso de produtos para unhas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Em relação a compra de cosméticos masculinos, as marcas Jequiti, Mary Kay 

e Hinode apresentaram apenas um respondente cada, por essa razão, foram 

desconsideradas na figura abaixo. A marca Natura evidenciou destaque em relação 

às demais marcas em uso muito frequente dos produtos desta categoria: 

Figura 43 — Frequência de uso de cosméticos masculinos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para entender quais fatores são importantes na hora de decisão de compra de 

um consumidor, foi questionado qual era o nível de importância do fator preço. A maior 

parte dos respondentes afirmou que preço é importante ou muito importante: 

Figura 44 — Nível de importância do preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar a quebra por marca, é possível notar que o maior percentual de 

consumidores que consideram o preço um fator muito importante são da Natura. Já 

os consumidores da Jequiti apresentaram o resultado mais expressivo dentre as 

outras marcas ao considerar que preço não é um fator importante:  
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Figura 45 — Nível de importância do preço: divisão por marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A respeito do nível de importância do fator atendimento, a maior parte dos 

respondentes consideram como um atributo importante ou muito importante: 

Figura 46 — Nível de importância do atendimento 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao observar a divisão por marca, é possível observar que os compradores de 

Quem Disse, Berenice? assinalaram o maior percentual de respostas “muito 

importante” para atendimento, já os respondentes da marca Jequiti demonstraram não 

se importar tanto, sendo a marca a apresentar o maior percentual de “não é 

importante”: 
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Figura 47 — Nível de importância do atendimento: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.3 ANÁLISE DE AUTENTICIDADE DE MARCAS 
 

Bruhn et al. (2012) desenvolveram uma escala a fim de mensurar autenticidade 

de marca através da intensidade que uma marca gera, abordando quatro dimensões 

de continuidade, originalidade, confiabilidade e naturalidade:  

 

● Continuidade é o quanto a marca apresenta estabilidade ao longo do 

tempo e permanece fiel aos seus princípios;  

● Originalidade é sobre as individualidades da marca, ter criatividade e ser 

diferente, destacando-se de outras;  

● Confiabilidade está atrelado ao público acreditar nas promessas que a 

marca faz, quando é transmitido credibilidade;  

● Naturalidade é quando a marca não aparenta ser artificial e transmite 

genuidade;  

A Figura 48 abaixo demonstra a escala criada por Bruhn et al. (2012) e os itens 

inseridos em cada uma das quatro dimensões:  
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Figura 48 — Confirmatory Factor Analysis: The Brand Authenticity Construct 

 

Fonte: Adaptado pelos autores (2020). Traduzido por KOSOSKI, Maiara e PRADO, Paulo (2017). 

BRUHN, SCHOENMÜLLER e SCHÄFER (2012, p. 572). 

Conforme citado, a continuidade é o quanto a marca apresenta estabilidade ao 

longo do tempo e permanece fiel aos seus princípios e, para uma marca transmitir 
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continuidade ao seu público é importante utilizar os recursos de comunicação, desde 

o slogan até as ferramentas para conversar com quem deseja atingir (BRUHN et al., 

2012).  

“a comunicação também precisa ser consistente em relação aos diferentes 

grupos-alvo (consumidores, varejistas e o público) e externos as atividades 

de comunicação precisam ser coordenadas com a marca interna gestão. 

(BRUHN; SCHOENMÜLLER; SCHÄFER, 2012, p. 572)” 

 

A partir do ponto de vista acima, foi analisada a perspectiva dos respondentes 

sobre a consistência da marca. A maior parte das pessoas concordam que a marca 

em questão é consistente ao longo do tempo. Apesar disso, houve uma parcela 

significativa de respondentes neutros:  

Figura 49 — Eu acho que a marca é consistente 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao observar a consistência dividida entre as marcas, é visível que há uma baixa 

parcela de pessoas que discordam totalmente de tal afirmação, pois representam 

menos de 1%. Em concordância com a Figura 50 apresentada anteriormente, a maior 

porcentagem de respondentes de cada marca concordou que a marca é consistente 

ao longo do tempo, exceto a Hinode, que apresentou maior parcela de respondentes 

neutros. Nenhum respondente das marcas O Boticário, Natura, Jequiti, Quem Disse, 

Berenice? e Eudora discordaram totalmente da afirmação. Ao considerar o outro 

extremo, ou seja, pessoas que concordaram totalmente com a afirmação, notou-se 

que O Boticário apresentou destaque entre as demais marcas por contar um maior 

número de respondentes que concordam totalmente com a consistência da marca ao 
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longo do tempo, em contrapartida, nenhum respondente da Jequiti concordou 

totalmente com o enunciado:  

Figura 50 — Eu acho que a marca é consistente: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Os autores Gilmore e Pine (2007), julgam a marca permanecer fiel a si mesma 

como algo imprescindível, isto é, a marca permanecer fiel à sua essência e refletir o 

que parece. Quase metade dos respondentes concordaram com a premissa de que a 

marca permanece fiel a si mesma e, assim como na questão anterior, também houve 

uma parcela significativa de respondentes neutros:  

Figura 51 — Eu acho que a marca permanece fiel a si mesma 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Ao comparar as marcas, Hinode destacou-se por apresentar uma porcentagem 

menor de pessoas que concordaram ou concordaram totalmente com a afirmação de 

que a marca permanece fiel a si mesma, sendo a maior parte de respostas neutras. 

Nenhum respondente das marcas Natura, Jequiti, Quem Disse, Berenice? e Eudora 

discordaram totalmente do enunciado. O Boticário destacou-se dentre as outras 

marcas por apresentar o percentual mais expressivo de pessoas que concordaram 

totalmente, em seguida, as marcas com maior percentual foram Natura e Avon, 

respectivamente. Além disso, Natura e Avon, nesta ordem, também contaram com o 

maior percentual de pessoas que concordaram com a afirmação:  

Figura 52 — Eu acho que a marca permanece fiel a si mesma: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Bruhn et al. (2012) explicam que para uma marca apresentar continuidade é 

necessário manter as tradições e implementar as mesmas na estratégia de Marketing. 

Foi dada a afirmação “a marca oferece continuidade” aos respondentes para mensurar 

a perspectiva dos mesmos e, dessa forma, foi possível observar que quase metade 

das respostas válidas concordou com a frase, mas também houve uma porcentagem 

considerável de pessoas que ficaram neutras à afirmação:  
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Figura 53 — A marca oferece continuidade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Apenas as marcas Avon e Hinode contaram com respondentes que discordam 

totalmente que a marca oferece continuidade, inclusive a Hinode apresentou um maior 

percentual de pessoas que discordam totalmente do que pessoas que concordam 

totalmente. O Boticário destacou-se dentre as demais marcas por contar com o 

percentual mais expressivo de pessoas que concordam totalmente com a frase, 

apesar disso, Natura que apresentou um percentual semelhante ao O Boticário de 

pessoas que concordam totalmente, apresentou maior percentual de concordantes 

com a afirmação:  

Figura 54 — A marca oferece continuidade: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Bruhn et al. (2012) explicam que para uma marca apresentar continuidade é 

necessário manter as tradições e implementar as mesmas na estratégia de Marketing. 

Foi dada a afirmação “a marca oferece continuidade” aos respondentes para mensurar 

a perspectiva dos mesmos e, dessa forma, foi possível observar que quase metade 

das respostas válidas concordou com a frase, mas também houve uma porcentagem 

considerável de pessoas que ficaram neutras à afirmação:  

Figura 55 — A marca apresenta um conceito claro e consistente 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Apenas as marcas O Boticário, Jequiti e Hinode contaram com respondentes 

que discordam totalmente que a marca apresenta um conceito claro e consistente, 

inclusive a Hinode apresentou um maior percentual de pessoas que discordam 

totalmente do que pessoas que concordam totalmente com a premissa. Natura 

destacou-se dentre as demais por contar com o percentual mais expressivo de 

pessoas que concordam totalmente. Apesar disso, O Boticário apresentou resultados 

semelhantes nos percentuais de pessoas que concordaram e concordaram totalmente 

com a afirmativa:  
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Figura 56 — A marca apresenta um conceito claro e consistente: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quando os respondentes foram questionados sobre a marca ser diferente de 

todas as outras marcas, o maior percentual de respostas foi na opção neutra e, logo 

em seguida, o percentual mais expressivo foi de pessoas que discordaram da frase:  

Figura 57 — A marca é diferente de todas as outras marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao analisar o percentual de respondentes para cada marca, é possível notar 

que a marca que apresentou destaque por ter o maior percentual de pessoas que 

discordaram totalmente que a marca se destaca de outras marcas foi a Jequiti. 

Entretanto, quase metade dos respondentes da marca Eudora discordaram que a 

marca se destaca de outras marcas. Já Natura, Quem Disse, Berenice? e O Boticário, 
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respectivamente, tiveram um percentual de pessoas que concordou com a afirmação 

maior do que a média geral:  

Figura 58 — A marca é diferente de todas as outras marcas: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para entender se a marca apresenta destaque, foi dada a afirmação “a marca 

se destaca de outras marcas” a fim de entender a impressão dos respondentes. O 

percentual maior foi de pessoas que estiveram neutras à afirmação, entretanto, o 

percentual de pessoas que concordam foi bem semelhante:  

Figura 59 — A marca se destaca de outras marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Nenhum respondente da O Boticário discordou totalmente que a marca se 

destaca de outras marcas, assim como também possuiu o maior percentual de 

pessoas que concordaram totalmente com a afirmação. Por outro lado, a Hinode 

apresentou destaque por ter o maior percentual de respondentes que discordam 

totalmente da frase e a menor porcentagem de pessoas que concordam totalmente: 

Figura 60 — A marca se destaca de outras marcas: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Sobre a marca ser única, o percentual de respondentes neutros, que 

concordaram e discordaram não apresentaram grande discrepância, nessa respectiva 

ordem decrescente:  

Figura 61 — Eu acho que a marca é única 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Ao considerar as marcas separadamente, notou-se que Hinode, Eudora e 

Jequiti contaram com uma porcentagem mais expressiva de respondentes que 

discordaram totalmente. Sendo que, a marca Hinode contou com menos de 1% de 

pessoas que concordaram totalmente com a marca ser única. Natura apresentou 

destaque como marca única pois, além de ter o maior percentual de respondentes do 

que as demais marcas que concordaram com a afirmação, o comportamento de 

apresentar maior percentual se repetiu em respondentes que concordaram 

totalmente:  

Figura 62 — Eu acho que a marca é única: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Apesar de maior percentual dos respondentes terem ficado neutros à frase “a 

marca distingue-se claramente de outras marcas”, a porcentagem de pessoas que 

concordaram foi semelhante:  
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Figura 63 — A marca distingue-se de outras marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Dentre os respondentes da Hinode, houveram mais pessoas que discordaram 

ou discordaram totalmente que a marca distingue-se de outras marcas do que 

concordaram ou concordaram totalmente. Apesar da Natura ter contado com maior 

porcentagem de respondentes que concordaram totalmente com a afirmação, O 

Boticário apresentou mais de 40% de respondentes de concordaram:  

Figura 64 — A marca distingue-se de outras marcas: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quase 50% das pessoas que responderam o questionário concordaram que 

“minha experiência com a marca me mostrou que ela cumpre as promessas com o 

consumidor”. O percentual de pessoas que discordaram ou discordaram totalmente 
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foi bem mais baixo do que as demais opções, apresentando 2% e 1%, 

respectivamente:  

Figura 65 — Minha experiência com a marca mostrou-me que ela cumpre as promessas com o 

consumidor 

 

Fonte: Os autores (2020)  

As marcas O Boticário e Natura apresentaram destaque pois, além de nenhum 

respondente ter assinalado a opção de total discordância para a afirmativa, também 

foram as que apresentaram maior percentual de pessoas que concordaram ou 

concordaram totalmente com a frase, levando em consideração a comparação com 

as demais marcas e com a média geral. Outra marca de destaque foi Hinode, pois 

apresentou a maior porcentagem de respondentes que discordaram e discordaram 

totalmente da afirmação, também apresentou o menor percentual de pessoas que 

concordaram totalmente:  
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Figura 66 — Minha experiência com a marca mostrou-me que ela cumpre as promessas com o 

consumidor: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Metade das pessoas que responderam ao questionário concordaram que a 

marca cumpre o que promete, mas apesar disso, menos de 7% concordaram 

totalmente com a frase:  

Figura 67 — A marca cumpre o que promete 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Apesar de O Boticário ter contado com o maior percentual de respondentes que 

concordaram totalmente ao comparar com as demais marcas, Natura apresentou 

destaque. Pois, além de não ter ninguém que discordou ou discordou totalmente que 

a marca cumpre o que promete, apresentou baixo percentual de respondentes 

neutros, e foi a marca que contou com a maior porcentagem de pessoas que 

concordaram com a premissa, sendo este número mais de 16 pontos percentuais 
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acima da média. Apesar de Natura ter se destacado, O Boticário não apresentou 

nenhum respondente que discordou totalmente da afirmação, foi a marca que 

apresentou o menor percentual de respondentes que discordaram, o menor 

percentual de respondentes que ficaram neutros e o maior percentual de 

respondentes que concordaram totalmente. Mesmo a Natura tendo sido a marca com 

a maior porcentagem dentre as marcas que pessoas que concordaram com a 

afirmação, O Boticário ficou mais de 14 pontos percentuais acima da média: 

Figura 68 — A marca cumpre o que promete: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quase metade das respostas válidas da pesquisa concordaram que é possível 

acreditar nas promessas da marca e 39% se posicionaram como neutros:  

Figura 69 — É possível acreditar nas promessas da marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Avon, Natura e Eudora não apresentaram respondentes que discordaram 

totalmente que é possível acreditar nas promessas da marca. Apesar de a Natura 

contar com a maior porcentagem de pessoas que concordaram com a afirmação, O 

Boticário apresentou o menor percentual de respondentes neutros dentre as marcas 

e o maior percentual de respondentes que concordaram totalmente: 

Figura 70 — É possível acreditar nas promessas da marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Sobre a marca fazer promessas confiáveis, a maior parte de quem respondeu 

à questão concordou. Entretanto os respondentes neutros também apresentaram 

porcentagem semelhante:  

Figura 71 — A marca faz promessas confiáveis 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Nenhum respondente da Natura e da Eudora discordaram totalmente que a 

marca faz promessas confiáveis e, as mesmas marcas, respectivamente, 
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apresentaram menor percentual de pessoas que discordaram da frase. Já a Hinode 

foi quem apresentou a maior porcentagem de respondentes que discordaram ou 

discordaram totalmente dentre as marcas e o menor percentual de pessoas que 

concordaram ou concordaram totalmente com a afirmação. Apesar de O Boticário ter 

apresentado o maior percentual de respondentes que concordaram totalmente, a 

Natura apresentou o segundo maior percentual de pessoas que concordaram 

totalmente e o maior percentual de pessoas que concordaram, ficando mais de 15 

pontos percentuais acima da média geral:  

Figura 72 — A marca faz promessas confiáveis: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Quase metade dos respondentes concordaram que a marca não parece 

artificial: 

Figura 73 — A marca não parece artificial 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Nenhum respondente da Avon e Natura discordaram totalmente que a marca 

não parece artificial, além disso, a Natura foi a marca que apresentou maior percentual 

de respondentes que concordaram e concordaram totalmente com a frase, além de 

contar com o menor percentual de respostas neutras e que discordaram. Em 

contrapartida, a Hinode destacou-se entre as demais marcas pois apresentou mais de 

8 pontos percentuais acima da média das marcas e, além disso, contou com mais 

respondentes que discordaram ou discordaram totalmente da afirmação do que 

respondentes que concordaram ou concordaram totalmente:  

 

Figura 74 — A marca não parece artificial: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Sobre a marca transmitir a impressão de ser verdadeira, quase 60% das 

pessoas que responderam tal afirmativa concordaram com a frase e apenas 1% 

discordou totalmente:  
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Figura 75 — A marca dá impressão de ser verdadeira 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Nenhum respondente das marcas O Boticário, Avon, Natura e Quem Disse, 

Berenice? discordaram totalmente que a marca dá a impressão de ser verdadeira. Já 

a Hinode, foi a marca que além de apresentar o maior percentual de pessoas que 

discordaram totalmente entre as demais marcas, também apresentou o maior 

percentual de pessoas que discordaram, o maior percentual de respondentes neutros 

e o menor percentual de pessoas que concordaram e concordaram totalmente com a 

afirmação. Por outro lado, Natura apresentou destaque pois, teve o menor percentual 

de respondentes que discordaram e ficaram neutros e a maior porcentagem de 

pessoas que concordaram e concordaram totalmente comparado às demais marcas:  

 

Figura 76 — A marca dá impressão de ser verdadeira: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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A respeito de a marca ser natural, o maior percentual dos respondentes 

concordou com a afirmativa, entretanto, houve uma parcela significativa de pessoas 

que se mantiveram neutras:  

Figura 77 — Eu acho que a marca é natural 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A Natura destacou-se dentre as demais marcas pois apresentou o menor 

percentual de respondentes que discordam e maior número de pessoas que 

concordam e concordam totalmente. Além de contar com o menor percentual de 

respondentes neutros à afirmação que a marca dá a impressão de ser natural. Já a 

Hinode, contou com maior número de respondentes que discordaram e discordaram 

totalmente do que pessoas que concordaram e concordaram totalmente: 

Figura 78 — Eu acho que a marca é natural: divisão por marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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4.4 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 
 

Nos tópicos seguintes constam as análises estatísticas e inferências dos 

construtos de motivação de compra e autenticidade de marca, tal como as 

comparações de média, correlações linear e simples.  

4.4.1 Confiabilidade da escala de autenticidade de marca 

Field (2009) afirma que para o processo de análise de uma amostra de 

resultados é necessário checar a confiabilidade da escala. De forma prática, este 

método explica que caso as mesmas pessoas precisem responder a pesquisa 

novamente em outro momento, as respostas serão as mesmas (FIELD, 2009). Para 

este estudo foi utilizado o alpha 26 de Cronbach, conforme a Figura 79. O autor afirma 

que um valor de 0,7/0,8 é aceitável para o alpha de Cronbach, um número menor que 

isso indica que a escala não é confiável. 

 

A primeira escala realizada com o alpha de Cronbach foi para medir as 

dimensões de autenticidade de Bruhn et al. (2012), que mostra uma média alta na 

dimensão de continuidade em relação às outras dimensões, apresentando a 

percepção de estabilidade na mente do consumidor de marcas de cosméticos que 

atuam no Brasil. Já no conceito de originalidade, obteve a menor média entre as 

quatro dimensões, onde os consumidores pontuam níveis mais baixos no conceito de 

marca atual e inovadora. 

Figura 79 — alpha de Cronbach 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

 
26 Alpha: Alfa 
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Figura 80 — alpha de Cronbach para as dimensões de autenticidade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para validar a confiabilidade dos 15 itens de Bruhn et al. (2012) no questionário, 

foi aplicado o alpha de Cronbach e, obteve-se os seguintes resultados:  

 

● No item 1, “Eu acho que a marca é consistente ao longo do tempo”, 

obteve-se maior média dentre todos os itens, ou seja, os consumidores avaliam 

que marcas de cosméticos que atuam no Brasil tem uma boa consistência ao 

longo do tempo;  

● Em contrapartida, o item 5 “A marca é diferente de todas as outras 

marcas” apresentou a menor média da escala de Likert, o que mostra que os 

consumidores não pontuam em grandes valores a respeito que as marcas 

diferem uma das outras;  

● Semelhante ao item 5, o item 7, “Eu acho que a marca é única” que faz 

parte também da dimensão de autenticidade de marca, originalidade, também 

apresentou uma média baixa.  

 

Dessa forma, a medida do alpha de Cronbach, caso qualquer um dos itens seja 

deletado, apresentou estabilidade entre todos os tópicos, o que indica a correta 

construção de questionário feito por Bruhn et al. (2012): 

 

Figura 81 — alpha de Cronbach baseado em itens padronizados 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Figura 82 — alpha de Cronbach: divisão por itens 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.4.2 Análise de consistência 

Para este estudo foi utilizado o método de análise de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), que adequa a amostra coletada e apresenta a correlação de correção ao 

quadrado (FIELD, 2009). Este método é importante para saber se o tamanho da 

amostra é suficiente para atender aos testes realizados, se precisa de mais respostas 

coletadas ou um novo teste. Deste modo, para compreensão dos resultados valores, 

acima de 0,7 são bons, acima de 0,8 ótimos e acima de 0,9 são excelentes (FIELD, 

2009). Junto do teste de KMO também foi utilizado o teste de Bartlett, que identifica 

se a matriz é proporcional a matriz identidade e testa se a hipótese de esfericidade foi 

satisfatória, para isso o teste tem a necessidade de ser significativo (P<0,05), assim 

as covariâncias devem ser iguais (FIELD, 2009). As Figuras 83 e 84 apontam o 

resultado dos testes.  

 

Os resultados obtidos do teste mostram que o KMO da amostra de 0,8 é 

considerado ótimo e possui um P<0,05, que significa uma adequação correta dos 

dados coletados, rejeitando a hipótese nula: 
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Figura 83 — Teste KMO e Teste de Bartlett: consistência 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ao utilizar o Scree Plot 27 com o objetivo de detectar um número ótimo de fatores 

que podem ser removidos antes que a variância única comece a dominar a base de 

variância comum (FIELD, 2009), dessa forma, compreende-se que até o fator número 

5 os itens ficam acumulados. A partir disso, os fatores deixam de ser determinantes, 

ou seja, caso o teste seja reaplicado várias vezes mostraria uma relação igualitária 

em todos os demais itens: 

 
27 Scree Plot: Gráfico de curva utilizado para demonstrar o desvio de componentes. 
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Figura 84 — Scree Plot 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.5      EXPLORANDO A DIMENSÃO DE AUTENTICIDADE DE MARCA 
 

Para validar as dimensões de autenticidade de marca foi aplicado a análise de 

fator exploratório, que estuda o inter-relacionamento de um conjunto de variáveis e 

contribui para um conjunto de fatores a elas relacionados (MATTAR, 2014). Houve a 

necessidade de apresentar 4 fatores para o teste, em caso de valores expressivos 

apresentados individualmente em cada fator, fica a escolha do autor criar o contexto 

em que se apresenta (MATTAR, 2015). No caso deste estudo, que está baseado nas 

dimensões de autenticidade de Bruhn et al., (2012) os fatores deverão ser 

apresentados em ordem correta para a validação. O teste de KMO e o teste de 

esfericidade que garantem a confiabilidade da escala foram aplicados aos 15 itens de 

autenticidade e o valor encontrado foi satisfatório, teste de KMO de 0,93 que é um 

excelente valor e P<0,05 rejeitando a hipótese nula. 



113 

 

 

Figura 85 — Teste de KMO e Bartllett análise fatorial exploratória 

 

 A Figura 86 mostra a relação de todos os itens em comparação com as 

dimensões de autenticidade de marca, valores mais altos estão apresentados em 

negrito para melhor visualização, o que mostra que os grupos dos itens estão 

separadas corretamente em cada dimensão, sendo assim, validando a escala. 

Figura 86 — Análise de fator exploratório  
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4.6 CONFIABILIDADE DA ESCALA DE MOTIVAÇÃO DE COMPRA 
 

Foram analisados 59 itens para entender qual categoria de cosmético os 

consumidores compram, qual a frequência de compra, qual ocasião de uso dos 

produtos, entre outros. O ponto salientado neste tópico é o grande número de itens 

devido a construção do questionário, na qual se utilizou de lógica de exibição para 22 

perguntas, principalmente para questões de múltiplas respostas que facilitaria a 

compreensão e o dinamismo do survey para quem estava respondendo.  

 

 Na figura abaixo foi realizado o teste de confiabilidade de escala, o primeiro 

item que se deve notar é o alpha de Cronbach que apresentou valor de 0,8, indicando 

uma ótima confiabilidade de escala para os 64 itens.  

Figura 87 — alpha de Cronbach: motivação de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.1 Análise de grupos das variáveis de motivação de compra 

4.6.2 Frequência de compras e de uso 

Em uma escala de 1 a 5, nota-se que a média de frequência de compras está 

em 2,6 e mantendo uma baixa relação com os demais itens. Este motivo sugere uma 

grande variedade de produtos de cosméticos que os consumidores usam. O item de 

perfume/fragrância aparece com maior média entre todos os itens, o que sugere que 

a compra deste produto está presente em ambas as 8 marcas analisadas. Outro ponto 

a salientar é a diferença de valores de Cronbach se o item for deletado, Field (2009) 

afirma que em valores abaixo de 0,8 se o item for deletado a confiabilidade não irá 

aumentar.   
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Figura 88 — Escala Likert de frequência 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 89 — alpha de Cronbach: frequência de uso 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.1 Ocasiões de uso de cosméticos - Maquiagem 

No survey foi questionado em quais ocasiões os consumidores costumam a 

usar determinados produtos. Esses itens serão relacionados um a um para melhor 

compreensão. No primeiro produto testou-se a maquiagem como item de uso e foram 

obtidos os resultados abaixo.  

 

Aplicado o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala.  
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Figura 90 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: maquiagem 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O alpha de Cronbach se manteve em 0,9 para todos os itens, mantendo uma 

ótima confiabilidade de escala. O item “em quais ocasiões você costuma usar 

maquiagem dessa marca? - para ir à uma festa” apresentou a maior média entre todos 

os itens, sugerindo que o consumidor tem o hábito de usar mais maquiagem quando 

vai a uma festa, do que por exemplo usar para ficar em casa. Como o item 8 “em quais 

ocasiões você costuma usar maquiagem dessa marca? – costumo usar, mesmo para 

ficar em casa – mostra, na qual foi o item com a menor média apresentada nesse 

grupo e que também apresentou a menor correlação entre os demais:  

Figura 91 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: maquiagem 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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4.6.2.2 Ocasiões de uso de cosméticos - Skincare 

Ao aplicar o teste de KMO foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 

Figura 92 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: skincare 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O segundo produto a ser analisado será da categoria de skincare. O alpha de 

Cronbach se manteve excelente em todos os itens e deve-se destacar que ao 

contrário do produto anterior que foi maquiagem, o item que mais se destaca com sua 

média é o item 8 “Em quais ocasiões você costuma usar skincare dessa marca? – 

Costumo usar, mesmo para ficar em casa – na qual apresentou 3,0 de média e em 

contrapartida apresentou o menor valor de correlação dos demais itens:  
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Figura 93 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: skincare 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.3 Ocasiões de uso de cosméticos - Corpo e Banho 

Ao aplicar o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 

Figura 94 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: corpo e banho 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O terceiro item da categoria de cosméticos, corpo e banho apresentou uma 

excelente confiabilidade de 0,9 e apresentou as maiores médias para os itens 7 e 8 – 

em quais ocasiões você costuma usar Corpo e Banho dessa marca? - para encontros 

românticos – e – em quais ocasiões você costuma usar corpo e banho dessa marca? 

- costumo usar, mesmo para ficar em casa – sugerindo que os consumidores tendem 

a usar esses produtos para momentos pessoais e de lazer:  



119 

 

 

Figura 95 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: corpo e banho 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.4 Ocasiões de uso de cosméticos - Perfume/Fragrância 

Ao aplicar o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 

Figura 96 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: perfume/fragrância 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O quarto item da análise de confiabilidade foi a categoria de perfume e 

fragrância, em que quase todos os itens, com exceção do item 8, apresentaram média 

acima de 3,0. O que sugere que os consumidores tendem a usar o produtos em 
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ocasiões variadas, por mais que a correlação total dos itens apresenta variações, os 

valores são considerados altos:  

 

Figura 97 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: perfume/fragrância 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.5 Ocasiões de uso de cosméticos - Produtos para cabelo 

Ao aplicar o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 

Figura 98 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: produtos para cabelos 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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O quinto item da análise de confiabilidade foi a categoria de produtos para 

cabelo. Conforme o esperado, os valores de alpha de Cronbach permaneceram 

excelentes em todos os itens. Apresentou altas médias nos itens 6, 7 e 8 e também 

altos valores de correlação com os demais itens, o que sugere que os consumidores 

possuem o hábito de utilizar essa categoria de cosméticos em ocasiões distintas umas 

das outras.  

Figura 99 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: produtos para cabelos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.6 Ocasiões de uso de cosméticos - Produtos para unha 

Ao aplicar o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 
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Figura 100 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: produtos para unhas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O sexto item da análise de confiabilidade foi a categoria de produtos para unha, 

na qual apresentou valores de 0,9 para o alpha de Cronbach, que sugere uma 

excelente amostra. Com exceção do item 5, todos os demais itens apresentaram 

médias superiores ou igual a 3,0 na qual conforme o Figura 101 indica o uso 

ocasionalmente do produto:  

Figura 101 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: produtos para unhas 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.6.2.7 Ocasiões de uso de cosméticos - Cosméticos masculinos 

Ao aplicar o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 
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Figura 102 — Teste de KMO e Teste de Bartlett em ocasiões de uso: cosméticos masculinos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Na sétima categoria de produtos, os artigos de cosméticos masculinos 

apresentaram valores perfeitos do alpha de Cronbach, e valores excelentes de 

correlação aos demais itens, porém a média apresentada não indicou valores altos na 

escala de Likert. O motivo dos baixos valores em relação às outras categorias pode 

se dar ao fato de que não houve respondentes homens cis e trans em algumas marcas 

como mostrado na figura 6: 

Figura 103 — alpha de Cronbach em ocasiões de uso: cosméticos masculinos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.7 FATORES IMPORTANTES NO MOMENTO DE COMPRA 
 

Aplicado o teste de KMO, foram encontrados valores esperados e satisfatórios 

para a amostra da escala: 
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Figura 104 — Teste de KMO e Teste de Bartlett: momento de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Na escala de importância de compra foram organizados 7 itens, com o objetivo 

de entender o que o consumidor leva em consideração no momento de comprar os 

cosméticos de determinada marca, a condição de preço ficou com a média de 4,0. Na 

qual indica que é um fator determinante de compra, outro item que obteve média alta, 

foi o de qualidade dos produtos com 4,4. O item com menor média foi o item que 

relaciona a indicação de influencers digitais com 2,3 de média, embora a influência de 

amigos e familiares tenha apresentado valores considerados altos para o processo de 

compra: 

Figura 105 — Escala Likert de importância: momento de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Figura 106 — alpha de Cronbach: momento de compra 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.8 PROCESSO DE COMPRA E O EFEITO EM AUTENTICIDADE DE MARCA 
 

Para verificar o efeito de determinadas amostras, foi aplicado o teste de 

ANOVA, na qual Mattar (2014) explica que é uma análise de variância que tem por 

objetivo comparar as médias, apresentar as vantagens e fornece muitas informações 

sobre a população.  

4.8.1 Importância de preço no momento da compra de cosméticos 

Foi questionado aos consumidores o quanto o fator do preço dos cosméticos 

influência na tomada de decisão para comprar os produtos da marca selecionada, 

para isso, é necessário utilizar as amostras de autenticidade de marca coletadas como 

variáveis dependentes e aplicar o teste de Levene que mostrará se os grupos são 

homogêneos, ou seja, quanto mais avançar nas medidas de variável, as outras não 

devem mudar (FIELD, 2009). A figura 107 mostra a homogeneidade das dimensões 

de autenticidade de marca, na qual H0 (P>0,05) significa que as variâncias são 

homogêneas e H1 (P<0,05) que as variâncias não são homogêneas. A Figura 107 
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explica que se aceita a hipótese nula (H0 = P>0,05) e as variâncias das dimensões de 

autenticidade de marca são homogêneas.  

Figura 107 — Teste de Levene para os itens de autenticidade de marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O teste de ANOVA também tem como objetivo avaliar a hipótese nula e 

hipótese alternativa, assim, considera H0 (P>0,05) que as médias são iguais entre os 

grupos de autenticidade de marca e grupo onde os consumidores avaliam o preço 

como fator importante para a compra de cosméticos e H1 (P<0,05) que as médias dos 

grupos não são iguais e existe diferenças entre os grupos. Para os testes seguintes 

será analisada principalmente a significância das variáveis relacionadas. A Figura 109 

apresenta também a soma das médias entre e dentro dos grupos de autenticidade 

(soma dos quadrados modelo e residual), que explica a variância que ocorre em cada 

cenário, a partir da divisão do grau de liberdade (df), que é a relação com número de 

observações que são livres para variar e por último a razão F, utilizada para testar o 

ajuste de uma regressão a um conjunto de dados e pode ser calculada pela divisão 

da média dos quadrados do modelo pela média dos quadrados de resíduos (FIELD, 

2009).  

 

Como a Figura 109 mostra, a ANOVA de uma via mostrou que existe efeito do 

grupo de importância de preço sobre as dimensões de autenticidade de marca 

[F(4,638) = P<0,05], apenas a dimensão de naturalidade possui média igual entre os 

dois grupos analisados e não será necessário aplicar mais testes. As demais 

aceitaram a hipótese alternativa e há diferenças significativas entre os grupos, porém 

ainda não se pode saber em qual situação essa diferença acontece, para isso é 

necessário aplicar o teste de post hoc conforme pode ser observado na figura abaixo: 
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Figura 108 — ANOVA - descrição dos dados de preço em efeito a autenticidade de marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 109 — Anova: importância de preço entre as dimensões de autenticidade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para esse grupo em específico foi aplicado o teste de post hoc 28de Dunnett, 

que tem como objetivo comparar múltiplas médias com uma média de controle 

(FIELD,2009). No caso deste estudo, foi comparado as médias da escala de Likert de 

importância com a dimensões de autenticidade de marca. A figura abaixo mostra que 

a média de controle aplicada é a “Não é importante”, que traduz que os consumidores 

não acham o preço importante na hora da compra de cosméticos. É necessário olhar 

o P (sig) que caso seja P>0,05 (H0) não há diferenças entre as médias e caso P<0,05 

(H1) existe diferença entre as médias e, deste modo, a média que explica a situação 

de diferença da dimensão de continuidade é a média “Muito importante”, que os 

consumidores avaliam o preço na hora da compra de cosméticos, ou seja, os 

 
28 Post Hoc: teste estatístico capaz de identificar diferenças entre correlações. 
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consumidores que consideram o preço como um fator muito importante na hora da 

compra de cosméticos reflete o efeito no construto de autenticidade de marca.  

Figura 110 — Test post hoc Dunnet: dimensão de continuidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O mesmo teste de post hoc foi aplicado para todas as outras dimensões de 

autenticidade de marca. Para a dimensão originalidade, rejeitou-se a hipótese nula 

(H0 = P<0,05) para todas as médias da variável importância de preço com a média 

“Não é importante” como controle, ou seja, existe diferença entre as duas variáveis e 

estão explicadas em todas as médias da escala de Likert de importância de preço:  

Figura 111 — Test post hoc Dunnet: dimensão de originalidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Outra dimensão de autenticidade de marca que se evidenciou a existência de 

diferenças entre grupos foi a de confiabilidade, a escala de importância de preço em 

relação a essa dimensão, encontra-se o efeito entre as médias de importância 

“moderado”, “importante”, “muito importante” com P<0,05. Como dito anteriormente, 

a dimensão de naturalidade não apresentou diferenças significativas, então o teste 

não foi aplicado.  

4.8.2  Importância da marca no momento da compra de cosméticos  

Para o teste da variável que os consumidores avaliam a marca como fator 

importante no momento de compra de cosméticos, mostrou que existe diferença entre 

todas as dimensões de autenticidade de marca (P<0,05), porém, desta vez, o teste de 

post hoc aplicado foi o de Gabriel uma vez que as amostras são mais discrepantes: 

Figura 112 — ANOVA - descrição dos dados de marca em efeito da autenticidade 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Figura 113 — ANOVA - Marca como fator de importância em efeito as dimensões de autenticidade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 114— Test post hoc Dunnet: dimensão de confiabilidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Field (2009) indica o teste de Gabriel quando o tamanho das amostras são 

diferentes, há um bom controle sobre o erro e o valor de P (sig) não tem tanta 

importância, apenas observa-se em quais grupos os valores se separam. Para o da 

dimensão de continuidade as escalas do fator de marca “não é importante”, “pouco 

importante” são separados para o subconjunto 1, a média “moderado” aparece tanto 

no 1º subconjunto quanto no 2º e as médias “importante” e “muito importante” se 

destacam no subconjunto 3, ou seja, o post hoc de Gabriel mostrou que a média a 

autenticidade de continuidade do grupo de importância de marca é diferente do resto 

do grupo e pode ser separada em 3 subconjuntos: 
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Figura 115— Test post hoc Gabriel: dimensão de continuidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O teste post hoc de Gabriel explica que a dimensão de autenticidade de marca 

originalidade foi dividida em 4 subconjuntos e as médias diferem entre si em toda a 

escala. A média “muito importante” se destaca de forma isolada com maior valor entre 

todos, o que sugere que os consumidores que avaliam a marca de cosmético como 

sendo muito importante na hora da compra, resulta o efeito significativo na 

autenticidade de marca originalidade. 

Figura 116— Test post hoc Gabriel: dimensão de originalidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Visto no primeiro parágrafo a dimensão de autenticidade de marca, a 

confiabilidade também apresenta diferenças das médias (P<0,05) porém, não indica 

onde essa diferença é representada, para essa variável o teste de post hoc de Gabriel 

foi aplicado. A escala que se destaca conforme a Figura 117 é a “não é importante”, 

em que os consumidores avaliados indicam como fator de compra a marca do 
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cosmético. A média não se distancia em valores expressivos em relação às demais, 

mas aparece isoladamente no subconjunto de alpha com erro padrão de 5%.  

Figura 117— Test post hoc Gabriel: dimensão de confiabilidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A última dimensão de autenticidade de marca naturalidade, mostra a escala 

“não é importante” e a escala “muito importante” apresenta duas médias de 

extremidade opostas que aparecem isoladas no subconjunto, o que sugere um efeito 

no grupo de autenticidade de marca na questão de diferença de grupos: 

Figura 118— Test post hoc Gabriel: dimensão de naturalidade e preço 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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4.8.3 Diferença de percepção de autenticidade de marca de compradores e não 

compradores 

 No momento da coleta de dados pelo survey foi utilizado a lógica de exibição 

de questões para respondentes que já compraram cosméticos da marca e de 

respondente que não compraram da marca. Para esse segundo cenário, o survey 

encaminha o entrevistado direto para o bloco de autenticidade de marca. Como a 

variável é nominal e dicotômica com respostas apenas de sim e não, foi escolhido não 

utilizar o teste de ANOVA, sabendo disso, foi aplicado um teste-t independente nesses 

dois grupos para checar se existem divergências de percepções de autenticidade de 

marca. O teste mostrou que, em média, existe uma diferença significativa entre 

respondentes que já compraram cosméticos da marca apresentada em relação a 

dimensão de continuidade (t(840) = 9,426; P<0,05), não existindo homogeneidade, 

originalidade (t(997) = 6,500; P<0,05) e apresentou uma amostra homogênea, 

confiabilidade (t(810) = 12,832; P<0,05). O teste de Levene informou não haver uma 

amostra homogênea, assim como a dimensão de naturalidade (t(671) = 7,384; 

P<0,05).  

Figura 119— Teste-T e Teste de Leveane: compradores x não compradores 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Para melhor visualizar, a Figura 120 mostra as médias gerais de quem já 

comprou da marca e a Figura 121 mostra quem não comprou da marca.  

Figura 120 — Compradores e a autenticidade de marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 121— Não compradores e a autenticidade de marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.9 RELAÇÃO DE COMPRA COM AS DIMENSÕES DE AUTENTICIDADE DE 

MARCA 
 

Para chegar à conclusão do estudo e apresentar as respostas dos objetivos, é 

necessário apresentar as correlações e, esta técnica estatística tem por objetivo 

identificar a associação existente entre dois ou mais grupos de qualquer conjunto de 

dados ordenados (MATTAR, 2014). Dessa vez a razão de “t” terá a mesma função de 

“f” vista no capítulo anterior. 
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4.9.1 Compra de cosméticos 

Foi utilizado a variável de frequência de compra como dependente obteve-se 

R²= 0,160, ou seja, 16% (F= 3032 e P<0,05) da dimensão de autenticidade de marca 

é explicada por sua frequência de compra. Esse número pode não ser considerado 

alto pois está longe de 100%. A Figura 122 demonstra o impacto das dimensões de 

autenticidade de marca sobre a frequência de compra de cosméticos, o coeficiente de 

Beta (B) mostra os valores das dimensões de autenticidade de marca e acompanham 

o nível de frequência de compra caso aumente: 

Figura 122— Beta de compra de cosméticos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.9.2 Compra de cosméticos - Categorias 

Foi analisado também a relação de frequência de compra de categorias de 

produtos. Valores não expressivos não serão relatados, pois não possuem 

significância nem são usáveis para futuras orientações, como por exemplo, compra 

de cosméticos masculinos, que apresentou R²= 0,08, ou seja, 0,8% explicado de 

autenticidade de marca, e P>0,05. Porém para essa variável a categoria de produtos 

para cabelos (shampoo, condicionador, cremes, gel de cabelo, etc.) apresentou 

resultados expressivos em relação aos demais, inclusive ao item analisado acima; 

frequência geral de compra de cosméticos. O item em questão apresentou R² = 0,256, 

ou seja, 25,6% (F= 2,922 e P<0,05) explicado das dimensões de autenticidade de 

marca. O coeficiente beta (B) mostrado na Figura 129 demonstra o impacto da 

categoria nas dimensões de autenticidade de marca. É interessante notar que os itens 

originalidade e naturalidade apresentaram valores expressivos à amostra, e também 

tiveram P<0,05 rejeitando a hipótese nula e aceitando a hipótese alternativa.  



136 

 

 

Figura 123— Beta de compra de cosméticos por categoria 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.9.3 Ocasiões de uso de cosméticos 

A variável de categoria de produtos foi dividida em oito partes, sendo: 

maquiagem, skincare, corpo e banho, perfume/fragrância, produtos para cabelo, 

produtos para unha e cosméticos masculinos. Tais categorias foram divididas para 

oito ocasiões distintas: ir trabalhar, ir a faculdade, ir a uma festa, ir a eventos formais, 

tirar fotos/gravar vídeos, encontrar amigos, encontros românticos e ficar em casa. 

Desta forma as ocasiões de uso de cosméticos que apresentaram porcentagens muito 

baixas e não apresentaram significância foram retiradas da análise. O primeiro item 

que apresentou uma porcentagem alta em relação aos demais itens, foi a categoria 

de produtos skincare, na qual as pessoas utilizam para encontros românticos, 

conforme questionado no survey. O valor encontrado de R² foi de 0,173, ou seja, 

17,30% (F= 6,049 e P <0,05), que explica autenticidade de marca em relação ao uso 

de skincare para encontros românticos. O coeficiente de beta (B) também apresentou 

valores de impacto para essa categoria, conforme mostra a Figura 124, as dimensões 

com maiores impactos foram as dimensões de autenticidade de marca originalidade 

e naturalidade, porém em todas as dimensões os valores de P apresentaram média 

maior do que 0,05, aceitando a hipótese nula e rejeitando a hipótese alternativa: 
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Figura 124— Beta de ocasião de uso de cosméticos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A segunda categoria de produtos que os consumidores usam em 

ocasionalmente que apresentaram grande valor em relação aos demais foi a categoria 

de corpo e banho para encontros românticos, com o valor de R²= 0,212, ou seja, 

21,2% e (F = 15,208 e P<0,05), que explica as dimensões de autenticidade de marca. 

O coeficiente beta (B) apresentou valores que estão apresentados na Figura 131 e 

pode se observar que as dimensões originalidade, confiabilidade e naturalidade tem 

valores expressivos a amostra e o nível de autenticidade de marca acompanha a 

variável uso de produtos para corpo e banho em encontros românticos, caso a média 

aumente. As dimensões originalidade e confiabilidade apresentaram P<0,05 

rejeitando a hipótese nula e aceitando a hipótese alternativa: 

Figura 125— Beta: categoria corpo e banho 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A terceira categoria de produtos que os consumidores usam em determinadas 

ocasiões que apresentaram grande valor em relação aos demais foi a de perfume e 

fragrância que consumidores utilizam para ir a eventos formais, apresentando R² = 

0,248, ou seja, 24,8% (F = 17,428 e P<0,05), que explica as dimensões de 

autenticidade de marca. O coeficiente de beta (B) apresentou valores expressivos a 

amostra nas dimensões de originalidade, confiabilidade e naturalidade, porém apenas 
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nas dimensões de originalidade e naturalidade rejeitou-se a hipótese nula com 

P<0,05.  

Figura 126— Beta: categoria perfume e fragrância 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ainda na mesma categoria de perfumes e fragrâncias, mais uma ocasião que 

os consumidores utilizam apresentou valores expressivos em relação aos demais, na 

qual R² = 0,243, ou seja, 24,3% (F = 16,947 e P<0,05), explica a autenticidade de 

marca em relação a usar essa categoria de produtos para encontros românticos. O 

coeficiente beta (B) não apresentou valores expressivos como os testes acima e só 

rejeitou a hipótese nula na dimensão de naturalidade.  

Figura 127— Beta: categoria perfume e fragrância - ocasião de encontros românticos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A quarta categoria de produtos que os consumidores usam em determinadas 

ocasiões que apresentaram grande valor em relação aos demais foi a de produtos 

para cabelo, na qual foi analisado a situação que o consumidor utiliza o cosmético 

para ir a uma festa e apresentou R² = 0,275, ou seja, 27,5% (F = 5,677 e P<0,05) 

,explica as dimensões de autenticidade de marca. O coeficiente beta (B) apresentou 

valores expressivos em originalidade, porém apenas na dimensão de naturalidade 

aceitou a hipótese alternativa (P<0,05).  
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Figura 128— Beta: categoria produto para cabelo 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Ainda na mesma categoria de produtos para cabelo, outra ocasião apresentou 

valores expressivos com R²= 0,300, ou seja, 30% (F= 6,438 e P<0,05) que explica as 

dimensões de autenticidade de marca quando o consumidor utiliza do cosmético para 

tirar fotos e gravar vídeos. O coeficiente beta (B) apresentou valores bem expressivos 

nas dimensões de autenticidade de marca Naturalidade e originalidade e ambas 

rejeitaram a hipótese nula com P<0,05, o que significa que quanto mais alto o nível da 

escala de ocasiões em que o consumidor utiliza produtos para tirar fotos e gravar 

vídeos a escala de autenticidade aumenta em níveis consideráveis. 

Figura 129— Beta: categoria produtos para cabelo - ocasião de tirar fotos e gravar vídeos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A quinta e última categoria que os consumidores usam em determinadas 

ocasiões que apresentaram grande valor em relação aos demais foi a de produtos 

para unha que apresentou o valor mais expressivos em relação a todas as outras 

ocasiões, com R²= 0,350, ou seja, 35% (F= 4,582 e P<0,05), que explica a 

autenticidade de marca quando consumidores utilizam o cosmético para tirar fotos e 

gravar vídeos. O coeficiente beta (B) também apresentou valores bem expressivos 

em três dimensões de autenticidade de marca. originalidade, confiabilidade e 

naturalidade, porém apenas na escala de naturalidade a hipótese nula foi aceita, nas 

demais rejeitou-se:  
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Figura 130— Beta: categoria de produtos para unha 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Por fim, na mesma categoria de produtos para unha a ocasião que 

consumidores utilizam o cosmético para encontros românticos apresentou o maior 

valor entre todas as ocasiões e categorias, com R²= 0,379, ou seja, 37,9% (F= 5,198 

e P<0,05), que explica as dimensões de autenticidade de marca. Porém mesmo 

estando longe de 100%, apresentou grande valor em relação aos demais ainda está 

distante de 100% e não pode ser considerado um bom valor. O coeficiente de beta (B) 

apresentou valores expressivos aos demais nas dimensões de autenticidade de 

marca originalidade e confiabilidade, porém, apenas a escala de originalidade rejeitou 

a hipótese nula com P<0,05:  

Figura 131— Beta: categoria de produtos para unha - ocasião de encontros românticos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

  

4.10 IMPORTÂNCIA DE COMPRA 
 

 Este estudo também procurou levantar dados sobre o que os consumidores 

levam em consideração na hora de comprar cosméticos, as alternativas disponíveis 

aos respondentes foram: preço, atendimento, marca, qualidade dos produtos, 

recomendação de familiares e recomendação de influencers digitais. Porém o único 

item que apresentou valor expressivo em relação aos demais foi a de importância da 
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marca na hora da compra, ou seja, a afirmação que a marca é importante para a 

compra explica as dimensões de autenticidade de marca com R²= 0,118 (18%) e dado 

ao teste ANOVA que prevê o efeito da variável (MATTAR, 2014), foi encontrado F= 

21,434 e P<0,05, essa porcentagem encontrada está distante de 100% e por isso não 

pode ser considerado um bom número. O coeficiente beta (B) apresentou valores 

baixos em relação às dimensões de autenticidade de marca e apenas originalidade e 

confiabilidade rejeitam a hipótese nula com P<0,05:  

Figura 132— Beta: importância de compra - marca 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Desta forma, não podemos relacionar a dimensão de autenticidade de marca 

em todos os níveis de importância que o consumidor considera na hora da compra, 

pois não apresentaram valores expressivos aos testes. 

  

4.11 DIFERENÇAS DEMOGRÁFICAS EM RELAÇÃO A AUTENTICIDADE DE 

MARCA E MOTIVAÇÃO DE COMPRA 
 

 Mattar (2014) explica a importância da coleta de dados demográficos do 

público alvo, para fazer cruzamento de informações e a relação que grupos podem ter 

com o objetivo de pesquisa. Foi levantada as informações demográficas dos 

respondentes na pesquisa e, neste tópico, serão abordados as combinações para 

melhor compreensão. 

4.11.1 Diferença de gênero no construto de autenticidade de marca e de motivação 

de compra 

 Conforme visto no tópico 3.1.5, obteve-se uma grande quantidade de 

respondentes que se declaram mulheres cis (cis gênero é aquele que reivindica ter o 
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mesmo gênero na qual foi registrado) em relação a homens cis, mesmo com esse 

expressivo número de respondentes por gênero, foi aplicado o teste-t para avaliar se 

existe a diferença entre esses dois grupos (MATTAR, 2014). O teste também aplica 

automaticamente o teste de Levene que indica se as variâncias são homogêneas, 

como a Figura 134 mostra, foi encontrado P>0,05 indicando que as variâncias das 

quatro dimensões de autenticidade de marca em relação a gênero são homogêneas, 

neste caso admite-se a compreensão do resultado da primeira linha de igualdade de 

variâncias assumidas. E o teste-t independente mostrou que, em média, homens e 

mulheres cis não apresentam médias diferentes de autenticidade de marca, (t(953) = 

0,727; P>0,05). Essa baixa diferença pode ser observada na coluna Mean 

Difference29, que indica o valor total distante entre os grupos: 

 
29 Mean Diference: Diferença de média. 
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Figura 133— Teste-T e Teste de Leveane: diferença entre os gêneros

  

Figura 134— Teste-T e Teste de Leveane: diferença entre os grupos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O teste-t foi aplicado para a parte de motivação de compra e mostrou que, em 

média, homens e mulheres cis não apresentam médias diferentes de motivação de 

compra.para as variáveis “Eu compro itens dessa marca por impulso” (t(595) = -1,552; 

P>0,05), “Frequência de compra de cosméticos” (t(610) = -1,452; P>0,05), “Depois de 

comprar algum item dessa marca me arrependo” (t(607) = -0,715; P>0,05), “Qual a 

média de valor você gasta por mês em cosméticos?” (t(115) = 1,820; P>0,05), “Qual 

a média de produtos que você costuma a comprar por mês dessa marca? (t(184) = -

0,454; P>0,05)” e o teste de Levene mostrou P>0,05 indicando a homogeneidade da 
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amostra. Por fim, foi utilizado uma variável de pós-compra (depois de comprar algum 

item dessa marca me arrependo) com a intenção de perceber a diferença: 

Figura 135— Comparação por gênero cis

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Figura 136— Teste-T e Teste de Leveane: motivação de compra por gênero 

 

Fonte: Os autores (2020)  

4.11.2 Diferença de idade no construto de autenticidade de marca e de motivação de 

compra 

 Foram divididos em cinco faixas de idades, conforme a Figura 137, os 

respondentes do survey. Assim facilitará a visualização da análise, tendo em vista que 

a média de idade de todos os respondentes válidos é de 28 anos.  

Figura 137— Separação por idade 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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O teste de Levene explica que as variáveis são homogêneas (P>0,05) e o teste-

t independente mostrou que, em média, as faixas de idade não apresentam diferenças 

em relação às quatro dimensões de autenticidade de marca:  

Figura 138— Teste-T e Teste de Levene: autenticidade de marca em relação a idade 

 

Fonte: Os autores (2020)  

O teste-t independente mostrou que, em média, as faixas de idade não 

apresentam diferenças em relação à motivação de compra e a variável de pós compra 

e o teste de Levene explica que todas as amostras são homogêneas: 
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Figura 139— Faixa de idade até 35 anos 

 

Fonte: Os autores (2020)  

 

Figura 140— Teste-T e Teste de Levene: motivação de compra em faixas de idade 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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4.11.3 Diferença de renda mensal na autenticidade de marca e processo de compra 

As rendas mensais foram colocadas em teste para entender se existe uma 

diferença significativa entre grupos de renda familiar distintos. O teste foi aplicado em 

grupos da mesma categoria, porém com extremidades, com o intuito de perceber e 

informar a diferença entre eles. Para o primeiro momento foi utilizado as rendas de 

até 2 salários mínimos e de 10 a 20 salários mínimos. O teste de Levene indicou a 

existência de homogeneidade em todas as dimensões de autenticidade, e o teste-t 

independente mostrou que em média não existem diferenças de percepção de 

autenticidade nas dimensões de continuidade, originalidade e confiabilidade. Para a 

dimensão de naturalidade, o teste-t independente mostrou que, em média, os 

participantes que detém uma renda familiar maior, percebem de forma distinta essa 

dimensão (t(288) = 4,242; P<0,05) e na coluna de diferença de médias esse valor é 

evidenciado em 0,409: 

Figura 141— Teste-T e Teste Levene: autenticidade de marca nas rendas mensais 

 

Fonte: Os autores (2020)  

A segunda comparação feita foi com rendas de até 2 salários mínimos e 

respondentes que possuem mais de 20 salários mínimos, o teste-t independente 

mostrou que, em média, não existe diferenças entre as médias nas dimensões de 

autenticidade continuidade e confiabilidade, porém para a dimensão de originalidade 
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e naturalidade, o teste-t informou que existe uma diferença na média em relação a 

renda familiar t(206) = 2,665; P<0,05 e (t(206) = 2,548; P<0,05). Como visto no 

parágrafo anterior, onde a dimensão de naturalidade também se mostrou diferente, 

este estudo sugere que quanto maior a renda familiar do indivíduo, mais ele percebe 

a dimensão de naturalidade de marca: 

Figura 142— Teste-T e Teste Levene: autenticidade de marca nas rendas mensais 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Para o processo de compra foram utilizados os mesmos dois grupos de renda 

familiar, e o teste-t independente mostrou que, em média, não existe diferença 

significativa entre a renda familiar e o processo de compra de cosméticos, como 

mostram as figuras 143 e figura 144 abaixo:  
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Figura 143— Classe B x Classe E 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 144— Classe A x Classe E 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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Figura 145 — Teste-T e Teste de Leveane: renda mensal de até 20 salários 

 

Fonte: Os autores (2020)  

Figura 146 — Teste-T e Teste de Leveane: acima de vinte salários 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

 



152 

 

 

4.11.4  COMPARAÇÃO DAS MARCA EM RELAÇÃO A AUTENTICIDADE  

A Figura 147 mostra as quatro dimensões de autenticidade de marca de Bruhn 

et al. (2012) em relação às oito marcas estudadas neste trabalho. Os respondentes 

avaliaram as dimensões em uma escala de 1 a 5 (1 = discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente), ou seja, marcas que se aproximam de 5 apresentam alto grau de 

avaliação e marcas que se aproximam de 1 tem menor grau de avaliação dos 

respondentes.  

 Ao analisar os dados obtidos da marca O Boticário, nota-se um alto grau de 

continuidade em relação às outras dimensões e menor valor em originalidade, porém, 

sendo a marca que é mais percebida como original em relação às demais, com 

exceção da marca Natura. Os respondentes também avaliam a marca O Boticário com 

alto grau de confiabilidade e de naturalidade.  

 A marca Avon apresentou alto grau de continuidade, confiabilidade e 

naturalidade, ou seja, os respondentes avaliam como confiável e contínua, mas não 

percebem a originalidade da marca.  

 A marca Natura apresentou altos valores em relação às demais em todas as 

dimensões, isso sugere que, a marca pode ser considerada a mais autêntica deste 

estudo, a dimensão de continuidade foi avaliada com alto grau entre todas as marca 

e todas as dimensões, ou seja, os respondente percebem uma alta continuidade de 

marca.  

 A marca Mary Kay apresenta baixos valores em originalidade e alto grau 

percebido pelos respondentes na dimensão de continuidade.  

 A marca Jequiti apresentou baixos valores de originalidade e alto grau de 

continuidade.  

 A marca Hinode apresentou baixos índices em todas as dimensões em relação 

às demais marcas, ou seja, os respondentes não percebem autenticidade na marca.  

 A marca Quem Disse, Berenice? apresentou alto grau de autenticidade em 

todas as dimensões.  

 A marca Eudora apresentou valores altos nas dimensões de continuidade, 

confiabilidade e naturalidade. 
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Figura 147 — Autenticidade de marcas 

 

Fonte: Os autores (2020)  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para esta pesquisa foram encontradas algumas dificuldades, como a falta de 

material de origem brasileira e a falta de traduções para o português, já que a maior 

parte da literatura utilizada neste projeto está na língua inglesa. Os autores deste 

projeto acreditam que esta pesquisa possa ser usada como base para futuros estudos 

sobre autenticidade de marca de autoria brasileira, aumentando a produção e 

fortalecendo o assunto.  

Outra dificuldade encontrada foi o número suficiente de respostas por marca, 

como a escolha das marcas pesquisadas foi baseado em sua linha de produtos e em 

sua popularidade. A pesquisa trouxe a informação que o número de respondentes era 

divergente em marcas como Hinode e Eudora em relação ao Boticário, por exemplo. 

Dessa forma, se fez necessário a coleta de mais respostas para chegar a um número 

ideal de respondentes.  

Por fim, espera-se que este estudo venha a corroborar com o progresso 

científico mercadológico e que possa incentivar a produção de artigos acadêmicos no 

segmento de autenticidade ou que contribua para profissionais de Marketing em meios 

gerenciais.  
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6. CONCLUSÃO 

O estudo tinha como proposta quatro objetivos específicos e um objetivo geral 

que guiaram toda a construção deste trabalho, podendo ser revisados de acordo com 

a necessidade e as possíveis interpretações.  

O primeiro objetivo específico foi entender como funciona o processo de 

decisão de compra dos consumidores de marcas de cosméticos. Com base na 

literatura foi possível fazer a construção do questionário para levantar os principais 

dados que ajudaram a entender todos os objetivos. A partir das respostas, foi possível 

identificar que há a preferência de compra offline (lojas físicas e revendedoras), 

porém, o teste sugeriu que a busca por informações dos produtos é feita de forma 

online (sites de busca, site da empresa, redes sociais etc.). A partir disso foram 

realizados testes de relação e teste-t para saber se há diferenças demográficas no 

processo de decisão de compra. Analisando as informações, conclui-se que não 

existem diferenças entre grupos demográficos.  

O segundo objetivo deste estudo foi compreender como as dimensões de 

autenticidade de marca são percebidas pela população brasileira em relação aos 

cosméticos. Para este cenário, foram realizados testes de relação entre todas as 

marcas pesquisadas e encontrou-se diferença de autenticidade entre eles. Marcas 

que pertencem ao mesmo grupo também foi percebido autenticidade diferente entre 

si. Como no caso do grupo Boticário e as marcas Quem Disse, Berenice? e Eudora 

que apesar de pertencerem ao mesmo grupo apresentaram resultados discrepantes, 

o mesmo acontece com o grupo Natura e a marca Avon.  

O terceiro objetivo foi entender a percepção de autenticidade de marcas de 

cosméticos de consumidores brasileiros, entretanto, diferente do segundo objetivo, 

desta vez, a partir da perspectiva de respondentes que compraram produtos de 

cosméticos das marcas pesquisadas, sendo elas: O Boticário, Mary Kay, Avon, Quem 

Disse, Berenice?, Hinode, Eudora, Jequiti e Natura . Através de testes de relação foi 

possível notar uma diferença significativa e mostrou que, em média, respondentes que 

não compram das marcas percebem um grau de autenticidade maior em relação às 

que compram cosméticos.  

O quarto e último objetivo tinha como propósito entender se a percepção de 

autenticidade da marca afetava o processo de decisão de compra. Através de testes 
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de correlação, de efeito e de diferenças não foram encontradas diferenças 

significativas nos grupos de variáveis da pesquisa quantitativa deste estudo. 

Por fim, o objetivo geral deste estudo propõe discorrer sobre a percepção dos 

consumidores em relação à autenticidade de marcas de cosméticos que atuam no 

Brasil e se ela afeta o seu processo de compra, após inferências de correlação 

realizadas os testes não foram satisfatórios, sugerindo que a percepção que os 

consumidores têm de autenticidade de marca não afeta o seu processo de compra de 

cosméticos 
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GLOSSÁRIO BILINGUE 

Alpha: alfa. 

Authenticus: autenticidade em latim. 

Brand equity: equidade de marca. 

Branding: estratégias utilizadas pela marca. 

E-commerces: lojas de compras pela Internet. 

Netizen: nome dado a geração de pessoas que utilizam a Internet. 

Pragmatic self-presentation: auto apresentação programática. 

Scree Plot: teste estatístico capaz de identificar diferenças entre correlações. 
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA:  

Q1: Esta pesquisa está sendo realizada por alunos do curso de Marketing do 

8° período da PUCPR para o Trabalho de Conclusão de Curso com o intuito de 

levantar informações de autenticidade de marcas de grandes marcas de cosméticos 

que atuam no Brasil. 

Ao final desta pesquisa, caso queira receber as informações obtidas, deixe seu 

e-mail no campo solicitado. A pesquisa não levará mais de 10 minutinhos do seu 

tempo e será de grande ajuda científica.  

Q2: Você conhece a marca Boticário?  

○ Sim 

○ Não 

Q3: Você já comprou produtos da marca Boticário?  

 

○ Sim 

○ Não 

Q4: A partir de agora todas as perguntas deverão ser respondidas de acordo 

com a marca que você afirmou já ter comprado!  

Q5: Com qual frequência você costuma comprar cosméticos da marca 

Boticário?  

○ Nunca 

○ Raramente 

○ Ocasionalmente 

○ Frequentemente 

○ Muito Frequentemente 

Q6: Por qual motivo você compra cosméticos desta marca? (Caso necessário, 

marque mais de uma opção.)  

■ Uso pessoal 

■ Presentes  

■ Status (compartilhar nas redes sociais, mostrar para amigos e familiares)  

■ Para revender  

■ Outros:________________________________________________ 
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Q7: Quais os produtos que você costuma comprar desta marca? (Caso 

necessário, marque mais de uma opção.) 

■ Maquiagem (batom, base de rosto, delineador, máscara de cílios, etc.)  

■ Skincare (protetor solar, cremes anti idade, esfoliante facial, etc.)  

■ Corpo e Banho (creme corporal, desodorante, óleo corporal, etc.)  

■ Perfume / Fragrância  

■ Produtos para Cabelo (shampoo, condicionador, cremes, gel de cabelo, 

etc.)  

■ Produtos para Unha (esmalte, base de unha, etc.)  

■ Cosméticos Masculinos (creme de barbear, óleo para barba, etc.  

■ Outros: ________________________________________________  

Q8: Assinale a afirmação que melhor te representa!  

Eu compro itens dessa marca por impulso. 

○ Nunca 

○ Raramente 

○ Ocasionalmente 

○ Frequentemente 

○ Muito Frequentemente 

Q9: Na tabela abaixo, marque a frequência que você costuma usar cosméticos 

desta marca. 

Quadro 4 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Muito 

Frequentemente 

Maquiagem (batom, 

base de rosto, 

delineador, máscara 

de cílios, etc) 

          

Skincare (protetor 

solar, creme anti 

idade, esfoliante 

facial, etc) 

          

Corpo e banho 

(creme corporal, óleo 

corporal, etc) 
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Perfume/fragrância           

Produtos para 

cabelo (shampoo, 

condicionador, gel 

de cabelo, etc) 

          

Produtos para unha 

(esmalte, base de 

unha, etc) 

          

Cosméticos 

masculinos (creme 

de barbear, óleo de 

barbear, etc) 

          

Fonte: Os autores (2020)  

Q10: Em quais ocasiões você costuma usar Maquiagem dessa marca?  

Quadro 5 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade 

/ escola  

          

Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  
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Q11: Em quais ocasiões você costuma usar produtos de Skincare dessa 

marca? (protetor solar, cremes anti idade, esfoliante facial, etc.)  

Quadro 6 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  

          

Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  

Q13: Em quais ocasiões você costuma usar produtos de Corpo e Banho dessa 

marca? (creme corporal, desodorante, óleo corporal, etc.)  

Quadro 7 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  

          

Para ir à uma festa           
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Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  

Q14: Em quais ocasiões você costuma usar Perfume / Fragrância dessa 

marca? 

 

Quadro 8 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  

          

Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  
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Fonte: Os autores (2020)  

 

Q15: Em quais ocasiões você costuma usar produtos para cabelo dessa 

marca? (shampoo, condicionador, cremes, gel de cabelo, etc.)  

Quadro 9 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  

          

Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  

Q16: Em quais ocasiões você costuma usar produtos para unha dessa marca? 

(esmalte, base de unha, etc.)  

Quadro 10 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  
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Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 

          

Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  

 

 

Q17: Em quais ocasiões você costuma usar cosméticos masculinos dessa 

marca? (creme de barbear, óleo para barba, etc.)  

Quadro 10 

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Para trabalhar           

Para ir à faculdade / 

escola  

          

Para ir à uma festa           

Para ir à eventos 

formais 

          

Para tirar fotos / 

gravar vídeos  

          

Para encontrar com 

amigos  

          

Para encontros 

românticos 
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Costumo usar, 

mesmo para ficar 

em casa  

          

Fonte: Os autores (2020)  

 

 

Q18: Qual a média de valor você gasta por mês em cosméticos com essa 

marca?  

○ Entre R$0 - R$100,00  

○ Entre R$101,00 - R$200,00  

○ Entre R$201,00 - R$300,00  

○ Acima de R$300,00  

Q19: Qual a média de produtos que você costuma a comprar por mês dessa 

marca? (Unidades)  

○ Entre 0 - 5 

○ Entre 6 - 10 

○ Entre 11 - 15  

 

○ Acima de 15 unidades 

Q20: Quais os canais que você costuma comprar? (Caso necessário, marque 

mais de uma opção.)  

■ Loja física 

■ Loja online (site da marca, Instagram, etc) 

■ Revendedora/consultora 

■ Outro: ________________________________________________  

Q21: Onde você costuma receber / buscar informações sobre os produtos da 

marca? (Caso necessário, marque mais de uma opção.)  

■ Sites de busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

■ Redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc.)  

■ Sites de reclamação  

■ Televisão  

■ Revistas de revendedoras  

■ Jornais e revistas  
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■ Blogs  

■ Influencers digitais  

■ Outros: ________________________________________________  

Q22: Assinale o nível de importância que você considera na hora de comprar 

cosméticos desta marca.  

Quadro 11 

  
Não é 

importante 

Pouco 

importante 
Moderado Importante 

Muito 

importante 

Preço           

Atendimento           

Marca           

Qualidade dos produtos           

Variedade de produtos           

Recomendação de amigos 

e familiares 

          

Recomendações de 

influencers digitais 

          

Fonte: Os autores (2020)  

Q23: Arraste os itens abaixo e coloque em ordem o que você considera mais 

importante na hora de comprar cosméticos desta marca.  

______ Preço  

______ Atendimento  

______ Marca  

______ Qualidade dos produtos  

______ Variedade dos produtos  

______ Recomendação de amigos e familiares  

______ Recomendação de influencers digitais  

 

Q24: Assinale a afirmação que melhor te representa!  

Depois de comprar algum item dessa marca me arrependo.  

○ Nunca 

○ Raramente 
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○ Ocasionalmente 

○ Frequentemente 

○ Muito frequentemente 

Q25: Quando acaba seu produto dessa marca, como você costuma descartar?  

○ Jogo fora  

○ Troco a embalagem na loja  

○ Guardo a embalagem e troco apenas o refil  

○ Reciclo a embalagem para usar para outra coisa  

○ Outros: ________________________________________________  

Q26: As afirmações a seguir são referentes a continuidade da marca Boticário, 

ou seja, quando a marca se mantém firme a proposta inicial. Por favor, selecione a 

opção de resposta na qual você mais acredita.  

Q27: Eu acho que a marca é consistente ao longo do tempo.  

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro  

○ Concordo  

○ Concordo Totalmente  

Q28: Eu acho que a marca permanece fiel a si mesma. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro  

○ Concordo  

○ Concordo Totalmente 

Q29: A marca oferece continuidade.  

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q30: A marca tem um conceito claro e consistente.  
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○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q31: A marca é diferente de todas as outras marcas.  

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q32: A marca se destaca de outras marcas. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q33: Eu acho que a marca é única. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q34: A distingue-se claramente de outras marcas. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 
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Q35: Minha experiência com a marca mostrou-me que ela cumpre as 

promessas com o consumidor. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q36: A marca cumpre o que promete. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q37: É possível acreditar nas promessas da marca. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q38: A marca faz promessas confiáveis. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q39: A marca não parece artificial. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  
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○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q40: A marca dá a impressão de ser verdadeira. 

 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q41: A marca dá a impressão de ser natural. 

○ Discordo Totalmente 

○ Discordo  

○ Neutro 

○ Concordo 

○ Concordo Totalmente 

Q42: Qual seu gênero?  

○ "Homem Cis" (Cis genêro é aquele que reivindica ter o mesmo gênero 

na qual foi registrado) 

○ "Mulher Cis" (Cis genêro é aquele que reivindica ter o mesmo gênero na 

qual foi registrado) 

○ "Homem Trans" (Trans é aquele que reivindica ter o gênero diferente na 

qual foi registrado) 

○ Mulher Trans" (Trans é aquele que reivindica ter o gênero diferente na 

qual foi registrado) 

○ Prefiro não declarar 

Q43: De acordo com o IBGE existem 5 raças no Brasil, com qual você se 

identifica?  

○ Preta 

○ Parda 

○ Branca  

○ Indígena 

○ Amarela 
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○ Não quero declarar 

Q44: Qual a sua Orientação Sexual?  

○ Bissexual 

○ Gay 

○ Lesbica 

○ Heterossexual 

○ Outros_______________________________________________ 

○ Não quero declarar  

Q45: Qual sua idade?  

 

Quadro 12 

▼ 16 ... 65+ 

Fonte: Os autores (2020)  

Q46: Qual estado você reside? 

 

Quadro 13 

▼ AC ... DF 

Fonte: Os autores (2020)  

 

Q47: Qual cidade você reside?  

_______________________________________________ 

Q48: Qual das situações descreve melhor o seu momento atual:  

● Solteiro(a) 

● Casado(a) 

● Divorciado(a) 

● Mora Junto 

● Viúvo(a) 

Q49: Qual seu grau de instrução?  

● Ensino Fundamental Incompleto 

● Ensino Fundamental Completo 
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● Ensino Médio Incompleto/Cursando 

● Ensino Médio Completo 

● Superior Incompleto/Cursando 

● Superior Completo 

● Pós - Graduação 

● Mestrado 

● Doutorado 

Q50: Qual das alternativas a seguir melhor descreve a sua renda familiar, 

considerando todas as pessoas que trabalham na sua família:  

● Até 2 salários mínimos 

● De 2 a 4 salários mínimos 

● De 4 a 10 salários mínimos 

● De 10 a 20 salários mínimos 

● De 20 salários mínimos acima 

Q51: Qual alternativa melhor descreve a sua situação de trabalho?  

● Não estou trabalhando  

● Trabalho eventualmente 

● Estágio remunerado 

● Emprego assalariado CLT 

● Funcionário público 

● Autônomo / profissional liberal 

● Empresário / empreendedor 

● Aposentado 

Q52: Agradecemos a sua participação, caso queira receber o resultado dessa 

pesquisa, nos informe seu e-mail e assim que obtivermos as conclusões 

encaminharemos pra você.  
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