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1. ESCOLHA DO SETOR  

Conhecida como uma forma de registrar a pele, seja para eternizar um 

momento marcante, realizar uma homenagem ou apenas para embelezamento do 

corpo, a tatuagem surgiu por volta do século XVIII no Taiti. Segundo Soares (2011) a 

tatuagem é um procedimento no qual um pigmento, normalmente tinta, é 

permanentemente colocado a pele. A origem do termo popularmente conhecido como 

tattoo também se originou no Taiti, essa expressão segundo dicionário de língua 

inglesa, quer dizer “fazer uma marca ou desenho”.  

 No Brasil a chegada da tatuagem com utilização de máquina elétrica foi apenas 

em 1959, com a vinda de um dinamarquês, Knud Harald Lucky Gegersen, conhecido 

como Lucky ou Mr. Tattoo (GALEGA, 2010). Ele iniciou suas atividades no mesmo 

ano de sua chegada e, ficou conhecido pelo seu trabalho e pela técnica que utilizava. 

O tamanho do mercado brasileiro de tatuagem é de 160 milhões de reais ao ano 

(SEBRAE, 2014), e estima-se que no Brasil possua em torno de 800.000 tatuadores 

(COSTA, 2014). 

Segundo um estudo realizado pelo SEBRAE, o setor de tatuagem teve um 

crescimento nos números de estúdios regularizados de 24,1%, passando de 9.151 

para 11.380 negócios de tattoo e body piercing, sendo esse número apurado em entre 

janeiro de 2016 e de 2017. Com relação ao número de pessoas que possuem 

tatuagens e piercing ainda não existe um censo brasileiro que aponta o perfil do 

consumidor desse segmento no país, mas segundo uma pesquisa realizada pelo 

instituto alemão Dalia o Brasil ocupa a nona posição no ranking das nações em que 

as pessoas mais se tatuam, chegando a 37%, quase a média mundial.  

 Em Curitiba, de acordo o ECONODATA existe 205 empresas registradas com 

o código que classifica esse setor, pressuposto isso, buscou se compreender melhor 

o perfil do consumidor de tatuagens e compreender o seu consumo na cidade de 

Curitiba e região metropolitana. Para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão 

de curso - TCC, foi selecionado para realizar o estudo, onze (11) studios de tatuagem 

com uma definição de área geográfica de studios situados na regional matriz de 

Curitiba, conforme apresentado abaixo. 

 



15 
 

 

Quadro 01 - Lista dos studios selecionados para o estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 
Conforme o quadro 01 mostra, os onze (11) studios escolhidos para a 

elaboração da análise foi realizada após uma pesquisa na rede de pesquisa da 

plataforma Google utilizando o termo “studio tatuagem curitiba” na sequência foi 

acessado a plataforma do Google Maps onde foi exibido uma lista com a melhor 

colocação dos studios de busca orgânica, conforme (GABRIEL, 2010) na presença 

digital a busca orgânica representa os ativos digitais com a marca da empresa gerados 

e ganhos de forma orgânica na internet, ou seja, são os resultados concebidos de 

maneira gratuita. Deste modo, foi delimitado a área geográfica conforme esses 

resultados e selecionado a regional matriz de Curitiba que é onde concentra-se os 

studios. 

 

Figura 01: studios com a melhor colocação de busca orgânica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos resultados do Google Maps (2020). 
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Figura 02: resultado da busca Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos resultados do Google Maps (2020). 

As figuras 01 e 02 mostram dezoito (18) studios, resultados obtidos após a 

realização da pesquisa, em seguida foi averiguado todos esses studios e eliminados 

os que não estão localizados nos bairros que pertencem a regional matriz, restando 

assim doze (12) studios. Na sequência, foi consultado a rede social, Instagram, de 

cada studio para verificar se já tinham retornado com os atendimentos, devido a 

pandemia decorrente do vírus covid-19, e foi constatado que apenas um (01) studio 

continha em sua rede social o aviso que os atendimentos estavam suspensos sem 

previsão de retorno.  

Figura 03: Perfil do Instagram do Studio 
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Fonte: Autora, 2020 

O perfil do studio descrito na figura 03 possui também em sua rede social 

apenas três (03) publicações no feed, que é um comunicado relatando sobre a 

suspensão do atendimento. Dessa forma, o número de studios escolhidos para 

elaboração deste estudo ficou em onze (11). 

 

Figura 04: Mapa das Regionais de Curitiba 

 

Fonte: IPPUC, 2020 

 
Figura 05: Bairros de Abrangência da Regional Matriz 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Curitiba 

A cidade de Curitiba possui 75 bairros, que são divididos oficialmente em dez 

regionais, conforme apresentado nas figuras 04 e 05, e em conformidade com o site 

da prefeitura da cidade¹. A regional matriz possui dezoito bairros, e os bairros onde 

estão situados os studios escolhidos segundo a busca são: Bigorrilho, Centro, São 
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Francisco e Juvevê. A escolha dessa regional foi por abranger o bairro centro, 

considerando a atratividade do bairro por seu comércio, sendo um dos pontos mais 

procurados em datas festivas, e a acessibilidade da região que por meio de utilização 

de transporte público consegue beneficiar várias regiões metropolitanas, segundo a 

COMEC responsável pelo transporte dessas regiões.  
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2. RESUMO EXECUTIVO 

 

A tatuagem tem ganhado espaço nas últimas décadas, mas antes era atrelada 

a criminosos, marginais e gangues. Contudo, esse aspecto mudou e hoje a tatuagem 

é vista com outros olhares, é vista como arte, e representa uma forma de expressar 

um lado ousado e adornar o corpo. Pressuposto isso, nesse projeto buscou se 

compreender os fatores influenciadores no processo de decisão de compra de 

tatuagem na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

Para atingir os objetivos foi realizada uma pesquisa quantitativa descritivas 

conclusiva, e os métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica, levantamento de 

dados, cliente oculto, questionários online, e observação das redes sociais dos 

studios, com a finalidade de obtenção de dados significativos para realizar a análise 

do setor e compreender o comportamento do consumidor, suas motivações e 

entender o processo de compra. 

 A análise do perfil do consumidor foi realizada com base nas respostas dos 

consumidores da pesquisa quantitativa que foi elaborada, onde foi possível perceber 

que o público feminino possui mais tatuagem que o masculino, e a motivação para o 

seu consumo se dá principalmente pelo significado pessoal que representada. A 

observação sobre as redes sociais dos studios foi com base no composto 

mercadológico, 4P’s, e tendo como referência os resultados obtidos do cliente oculto 

e realizando o cruzamento com as informações da pesquisa. 

 

 

Palavras-chaves: tatuagem, pesquisa, perfil do consumidor,  
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3. BASE TEÓRICA 

 

O comportamento de compra engloba um conjunto de ações que antecedem e 

acompanham as decisões de compra das pessoas. De acordo com (SOLOMON 2016, 

p.06) o comportamento do consumidor é “[...] o estudo dos processos envolvidos 

quando indivíduos ou grupo selecionam, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades ou desejos”. Ou seja, 

toda compra de determinado produto ou serviço é motivada com a finalidade de suprir 

uma necessidade ou desejo do indivíduo. Lima et al. (2019) relata que inicialmente o 

consumo é praticado com base nesses três conceitos; necessidades, desejo e 

demanda, mas que o ponto de partida para entender as razões de consumir está em 

compreender a motivação e estímulos.  

A multiplicidade sobre o tema motivação rendeu a criação de várias teorias, 

uma delas é conhecida como Hierarquia das Necessidades, que foi adaptada por 

profissionais de marketing para captar as motivações de consumo e entender esse 

fenômeno, já que inicialmente essa teoria foi criada para compreensão do crescimento 

profissional pelo psicólogo Abraham Maslow. Essa teoria propõe que a satisfação do 

ser humano é dividida em cinco níveis, que é disposta em um formato de pirâmide, 

SOLOMON (2016). 

 

Figura 06: Pirâmide de Maslow.  
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Fonte: Comportamento do Consumidor, Solomon (2016, p.22) 

 

Essas necessidades que são exemplificadas através da pirâmide de Maslow, é 

uma forma de perceber de que maneira é realizada e classificar o consumo de acordo 

com cada necessidade. Para Lovelock (2006) os clientes compram bens e serviços 

para necessidades específicas, onde muito das vezes essas necessidades estão 

enraizadas no inconsciente das pessoas e podem se referir a questões existenciais 

e de identidade. Quando sentem uma necessidade, as pessoas ficam motivadas a 

agir de modo a satisfazê-la, de acordo com (LIMA et al., 2019 p.16) “a motivação é a 

força que impulsiona e influencia a decisão de compra do consumidor”.  

As motivações podem ser utilitárias ou hedônicas, no âmbito da tatuagem a 

motivação é vista como uma necessidade hedônica, isto é, uma necessidade de 

experiência que envolve satisfazer necessidades de entusiasmo, autoconfiança ou 

fantasia.  As tatuagens têm uma longa história de associação com pessoas que são 

desajustadas socialmente, onde era relacionada com criminosos, marginais e grupos 

de gangues, mas isso mudou e hoje a tatuagem é vista como uma maneira de 

expressar um lado ousado do eu, e uma forma de adornar o corpo, SOLOMON (2016). 

O consumo da tatuagem associa cultura e identidade, representando mais que a 

aquisição de produto em si, está relacionado também ao exercício do controle 

individual sobre o corpo ou para identidade de um subgrupo, OLIVEIRA et al. (2012) 
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Dentro do processo de compra, que consiste em: (1) reconhecimento do 

problema, (2) busca de informação, (3) avaliação de alternativas, (4) decisão de 

compra e (5) comportamento pós compra, na etapa (02) dois o consumidor 

interessado tende a buscar mais informações dependendo do tipo compra, e com o 

surgimento da internet em meados 1960 e mais tarde com aplicações de marketing 

digital na internet essa busca por informações tem se intensificado, pois os 

consumidores conseguem pesquisar por determinado produtos, serviços até mesmo 

diretamente por marcas.(SOLOMON, 2011; RÉVILLION et al. 2019). 

 Nas últimas décadas a tatuagem vem perdendo esse caráter de aspecto 

marginal e obtendo um olhar de arte, ganhando espaço e se popularizado, uma prova 

disso é o aumento de buscas pelo termo “tatuagem” que tem se obtido nos últimos 10 

anos, conforme a ferramenta do Google Trends mostra. MACEDO et al. (2016).  Após 

a criação do WWW, popularmente conhecido como internet, trouxe ao mundo dos 

negócios uma grande novidade, a possibilidade de acessar instantaneamente 

informações sobre produtos e serviços, com muita facilidade e agilidade. 

 

Figura 07: Evolução termo de busca tatuagem 2010-2020 

 

Fonte: Google Trends, elaborado pela autora. 2020. 
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A tatuagem é vista como um estilo de vida, e manifesta a personalidade do 

indivíduo, e para o desenvolvimento desse projeto foi aplicado alguns métodos e 

técnicas de pesquisas, levantamentos de dados, com a finalidade de se conseguir 

informações contundentes para análise do perfil do consumidor de tatuagem. O 

método é determinado, conforme Matias (2016), como processos, regras e técnicas a 

serem utilizadas na realização de uma pesquisa. A definição do método está 

associada ao tipo de pesquisa que será desenvolvido, já a metodologia é o conjunto 

de maneiras, técnicas e procedimentos para alcançar o objetivo.  

Após definido os métodos que seriam utilizados, buscou se as metodologias 

para iniciar o estudo, seguindo então para elaboração e aplicação da pesquisa de 

marketing, a pesquisa de marketing faz parte de um processo de coleta de dados e 

informações, composta por várias etapas para tornar relevante o processo de decisão 

gerencial, Malhotra (2019 p.5) define pesquisa de marketing como “...A identificação, 

coleta, análise, disseminação e uso de informações de forma sistemática e objetiva”, 

uma pesquisa de marketing pode ser utilizada para uma pesquisa de mercado, para 

o lançamento de novo produto ou linha de produto, e serve até para entender um 

determinado comportamento ou medir o grau de satisfação dos consumidores. O tipo 

de pesquisa que foi aplicado, foi a quantitativa conclusiva descritiva transversal única, 

com a distribuição realizada pelas redes sociais da autora. Esse modelo de pesquisa 

busca gerar uma amostra grande e representativa de respondentes para fornecer 

fatos e estimativas, a fim de resumir atitudes e comportamentos. HAIR et al. (2014) 
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4. ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

Segundo Churchill e Peter (2012, p.21) “composto de marketing é uma 

combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e 

alcançar os objetivos da organização”. Para Kotler e Amstrong (2007, p.42) “o mix de 

marketing é o conjunto de ferramentas de marketing táticas e controláveis que a 

empresa combina para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”. Esse 

composto é agrupado em quatros grupos, conhecidos como os 4P’s: produto, preço, 

praça e promoção.  

Em seguida, nos tópicos serão retratadas as análises realizadas a partir do 

estudo feito no composto de marketing dos studios de tatuagem e body piercing 

escolhidos para esse estudo. 

 

4.1 ANÁLISE DO COMPOSTO MERCADOLÓGICO 

 

 Os dados secundários são dados considerados de fácil acesso, rápida 

obtenção e de custos considerados baixos. Esses dados são coletados para identificar 

um problema e ajudar a definir uma abordagem ao problema (MALHOTRA, 2012). 

Deste modo, a análise do composto mercadológico foi realizada após o levantamento 

de dados secundários e aplicação da técnica de cliente oculto, Hair et al. (2014) relata 

que esse tipo de levantamento é importante pois serve para saber mais sobre os 

consumidores, consumo e cultura. 

 Foi definido dentro de cada grupo do composto mercadológico os itens a serem 

analisados, com a finalidade de efetuar uma comparação entre os studios.  

 

Quadro 02: critérios de análise dentro do mix de marketing 
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Fonte: Autora, 2020 

 

Após realizado essa definição, foi elaborado o questionário para aplicação do 

cliente oculto com os studios. Segundo Cristovam (2012) o cliente oculto ou cliente 

misterioso, é uma técnica utilizada para medir a qualidade do atendimento ou para 

levantar informações específicas sobre determinados produtos e serviços de 

empresas. As informações são registradas através da realização de visitas e 

observações em determinado ambiente. Para Malhotra (2012) o método de 

observação é uma forma de registrar diferentes itens a fim de se obter dados sobre o 

fenômeno de interesse. Ele relata também que o observador apenas examina sem 

nenhum tipo de interação, ou seja, não interroga nem se comunica com as pessoas.  

 Para Mattar (2007) o cliente oculto também conhecido por pesquisa de 

observação é utilizada para pesquisas conclusivas descritivas ou causais e também 

para pesquisas exploratórias, pois permite a especificação e a análise minuciosa da 

situação e da categorização para registrar o observado. Podem ser observação 

estruturada ou não estruturada, disfarçada ou não disfarçada, natural ou em 

laboratório, direta ou indireta, participativa ou não participativa.  

 Com a finalidade de atingir o objetivo da pesquisa e identificar possíveis falhas 

ou oportunidades para os studios de tatuagem e, consequentemente, formular ações 

para suprir tais necessidades, foi aplicada essa técnica com os onze (11) studios 

selecionados para esse estudo, também com o intuito de realizar uma comparação 

entre eles dentro do composto de marketing.  

Para a pesquisa foi utilizado o método de observação estruturada, pois os 

objetivos e itens a ser colhidos na observação foram definidos, o que facilita no 

levantamento dos dados, através de um roteiro semiestruturado, que dispôs de um 

desenho e local pré-definidos pela autora para a simulação de tatuagem, o observador 

analisou os seguintes itens: preço, forma de pagamento, localização da empresa, 

existência de estacionamento próprio ou conveniado e programa de fidelidade ou de 

indicação.  

  A observação aconteceu de forma natural e disfarçada, isto é, o observador 

estava se passando por cliente (MALHOTRA, 2012). O contato foi realizado, por meio 

das ferramentas de comunicação WhatsApp e e-mail, e ocorreu durante os meses de 

setembro e outubro de 2020.  
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4.1.1 PRODUTO 

 

O primeiro p do composto de marketing é para (LAS CASAS 2009, p.186) “o 

objeto principal das relações de trocas que podem ser oferecidos num mercado para 

pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem adquire ou 

consome”. E é definido por (URDAN; URDAN 2013, p.52) como “algo que satisfaz 

necessidade(s) e desejo(s) do cliente”. Entretanto, o produto também pode ser algo 

tangível ou intangível. No caso de produtos intangíveis é realizada a prestação de um 

serviço e, essa prestação é identificada como marketing de serviços, (LOVELOCK 

2011, p. 22) relata que o marketing de serviços é distinguido “quando um serviço é o 

produto principal”.  

Para realização deste estudo foram mapeados onze (11) studios de tatuagem 

e body piercing na regional matriz de Curitiba, o studio de tatuagem é reconhecido 

como uma prestação de serviço que se relaciona com a área da saúde, ou seja, essa 

atividade deve respeitar as regulamentações dos órgãos competentes a saúde. Desse 

modo, a análise do produto foi realizada considerando as informações definidas dentro 

do composto, conforme apresentado no quadro 02, dos dados obtidos através da 

aplicação da técnica de cliente oculto e pôr fim a análise da própria autora ao examinar 

as redes sociais, em especial o Instagram, sites e demais informações disponíveis de 

cada um.  

Os critérios dos produtos observado foram: 

1. Quantos profissionais o studio possui? 

2. Possui divulgação dos trabalhos de cada profissional? 

3. Trabalham com algum tipo específico de tatuagem? 

 

 As redes sociais são definidas por (ROCHA e TREVISAN 2020 p.48) como 

“estruturas sociais compostas por pessoas ou organizações, ligadas por relações 

sociais, mediadas ou não por computador, que se unem por afinidade ou identidade e 

compartilham valores e objetivos”. Assim dizendo as redes são formadas por 

indivíduos que estão conectados com os amigos, familiares e colegas de trabalhos, 

por exemplo, elas possibilitam compartilhar fotos, vídeos, localização, mensagens e 

permite também a interação com outros membros. Eles informam ainda que o 
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Instagram é a rede social preferida dos brasileiros, deixando o Facebook em segundo 

lugar (ROCHA E TREVISAN, 2020).  

Para uma marca estar presente nas redes sociais atualmente é uma forma de 

ficar visível para os consumidores, tornando a comunicação com eles dialética e 

flexível, ajudando a criar um maior envolvimento dos consumidores com a marca 

(RODRIGUES, 2012). Conforme uma pesquisa realizada pelo Social Media Trends 

2018 o número de empresas presentes nas redes sociais é 94,4% cujos principais 

motivos de estar presente são pela visibilidade online e interação com público.  Os 

recursos existentes dentro da plataforma Instagram para realizar publicações são: 

feed, story, destaques, reels e igtv, cada funcionalidade contempla o propósito de 

enriquecer a experiência do usuário e também das empresas.  

Pressuposto isso, a análise dos critérios um (01) e dois (02) foi efetuada 

observando a página oficial do Instagram dos studios selecionados, onde buscou-se 

dentro do perfil as informações e examinado se elas estavam à disposição de forma 

evidente. 

 

Quadro 03: Critérios de análise 1 e 2 do composto de produto 

 
Fonte: Autora, 2020 

 

O quadro 03 mostra um quadro comparativo entre os studios com os critérios 

observados 01 e 02, é possível verificar que a maioria dos studios dispõe em seu perfil 

seja na biografia ou nos destaques informações sobre os tatuadores que trabalham 

no studio. Apenas o studio 9 não deixa em evidência quais profissionais trabalham no 
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studio. A falta dessa informação pode acabar influenciando o consumidor no estágio 

de busca de informação dentro do processo de decisão de compra, considerando que 

as pessoas passaram a utilizar as redes para relacionamento on-line, se comunicar e 

buscar informações (LIMA, 2020). 

 Com relação ao critério 02 todos os studios realizam a divulgação dos trabalhos 

que é realizado, alguns studios possui um feed bem mais organizado onde os 

trabalhos de cada profissional ficam nos destaques do Instagram, e leva o nome do 

profissional, como é o caso do studio 07, figura 06, já outros studios realizam a 

divulgação apenas no feed e marcam na legenda o profissional responsável, por 

exemplo studio 01, figura 07. O Story é uma função do Instagram que permite o 

usuário postar fotos e vídeos que ficam durante 24 horas no perfil, já os destaques no 

Instagram foi implantando em 2019 e é um recurso que permite que o usuário fixe os 

story publicados no perfil, representando uma forma de aumentar a duração e o 

engajamento desses conteúdos. (Mlabs, 2019) 

 

Figura 08: Exemplo de divulgação dos tatuadores, destaques. 

 
Fonte: Página do Instagram do Estúdio Muninn 

 
 

Figura 09: Exemplo de divulgação dos tatuadores, feed. 
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Fonte: Página Instagram do Estúdio 3T Ateliê Tattoo 

 
 

O critério 03 foi analisado com base no retorno da aplicação da técnica cliente 

oculto ou cliente misterioso, segundo Cristovam (2012). Essa análise foi um pouco 

mais complicada, pois ao perguntar para os studios poucos informaram com clareza 

qual o tipo específico que trabalham, apenas 18% dos studios esclareceram que cada 

profissional possuía um estilo, e fizeram a indicação de um tatuador, levando em 

consideração o exemplo de tatuagem utilizado de maneira ilustrativa para a simulação 

da solicitação do orçamento, que será detalhado a seguir na análise do composto de 

marketing preço.  

 

4.1.2 PREÇO 

 

 Segundo o Churchill e Peter (2013), preço é a expansão do valor de troca, 

melhor dizendo, é a quantia de dinheiro que deve ser dada em troca para se adquirir 

a propriedade ou o direito de consumo, à utilização de um produto ou serviço. E o 

preço segundo (URDAN; URDAN 2006 p.184) “é tudo que o consumidor percebe ter 

dado ou sacrificado para obter o produto”. No âmbito de marketing de serviços a 

contextualização de preço é definido por (LOVELOCK 2011, p.31) “preço é o 

mecanismo financeiro pelo qual a receita é gerada para compensar os custos de 
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prestar o serviço e obter uma margem de lucro”. E esse composto é altamente 

dinâmico, ou seja, existe alguns fatores que acabam afetando a percepção de valor 

de um serviço.  

 Com a aplicação da técnica de cliente oculto, (APÊNDICE A) foi possível estar 

observando alguns critérios para comparação entre os studios. O observador se 

passou por cliente, e ao entrar em contato informou que gostaria de um orçamento 

para a realização de uma tatuagem de girassol, o local sendo no braço esquerdo 

acima do cotovelo.  

 

Figura 10: Desenho e local tatuagem utilizado no cliente oculto  

 

Fonte: Autora, 2020 

 

A figura 10 mostra o exemplo de tatuagem e local, que foi pré-definido pela 

autora, para ser usado na solicitação de orçamento. O contato foi realizado de acordo 

com as instruções que continham em cada perfil dos studios, ou seja, em alguns 

especificava que a solicitação de orçamentos deveria ser realizada via WhatsApp do 

studio, e-mail ou diretamente com cada profissional. Deste modo, foi considerado os 

seguintes itens para realização da análise e consequentemente a comparação:  

Os critérios do preço observado foram: 

1. O preço é por sessão ou precificado de acordo com a tatuagem que o cliente 

deseja? 

2. Como é a forma de pagamento?  
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3. Possui algum programa de fidelidade ou desconto por indicação? 

 

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas e realização de 

chamadas de voz para smartphones grátis por meio de conexão com a internet. Ele 

permite a troca de mensagens de texto, imagens, vídeos, e documentos em PDF. 

(RÉVILLION et al. 2019). Possui também recursos como figurinhas, figurinhas 

animadas, gifs e permite ao usuário compartilhar contatos e localização (WABetaInfo, 

2020). De acordo com Rocha e Trevisan (2020) o WhatsApp é a segunda mídia de 

relacionamentos pessoais mais acessada no Brasil, perdendo apenas para o 

Facebook, atingindo a marca de 200 milhões de usuários no Brasil em 2019. Já o e-

mail, (abreviação de electronic mail, ou correio eletrônico) é uma forma de 

comunicação comercial, mas também utilizada por muitas pessoas para uso pessoal 

ou trabalho. (LAMBERT, 2012). 

 

Quadro 04: Forma de contato para orçamento 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

Foi entrado em contato com os studios seguindo as opções descritas na 

biografia do perfil do Instagram, o quadro 04 mostra a forma de contato que a autora 

apurou após verificado cada perfil. Alguns studios deixam as informações sobre a 

solicitação de orçamentos mais evidente, como é o caso do studio 10, que relata na 

biografia que os orçamentos são feitos apenas pelo WhatsApp, em contrapartida o 

studio 08 dispõe em sua biografia apenas um número de contato, sem informar com 
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clareza se o contato pode ser realizado via direct do Instagram, WhatsApp ou se pode 

ser das duas formas. 

 

     Figura 11: exemplo de perfil com informação de orçamento 

 

Fonte: Página Instagram do Color Up Tattoo 

 

 Em seguida, com todos os dados do cliente oculto coletados, foi possível fazer 

uma tabela para comparação do preço e analisar os critérios definidos para esse 

composto. Apenas 02 studios informaram o valor que ficaria para fazer a tatuagem 

com precisão, os demais studios passaram uma estimativa de valor que ficaria 

aproximadamente. Teve dois casos onde um studio não respondeu a solicitação de 

orçamento, foi enviado via e-mail, na época de contato no perfil não havia número de 

contato para orçamento via WhatsApp e um studio não passou nenhum valor, relatou 

que somente indo até o studio ele poderia estar passando um orçamento. E quando 

perguntado sobre a forma de pagamento somente 04 studios relataram junto com a 

informação de aceitar cartão de crédito o parcelamento disponível.  

 

Quadro 05: Comparativo de valores e forma de pagamento 
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Fonte: Autora, 2020 

 

O critério 03 foi analisado com base no retorno da aplicação da técnica cliente 

oculto, Mattar (2007). Dos studios que responderam, 64% informaram ceder desconto 

para a realização da tatuagem, mas somente se fosse efetuada no mesmo dia. Essa 

prática é uma forma de conseguir reter o cliente, pois o que está sendo concedido é 

constituído como incentivo monetários, conforme relata (LIMA, 2020 p.169) “o tipo de 

recompensa oferecida aos clientes pode ser constituído de incentivos monetários ou 

não monetários, como descontos, prêmio ou serviços”.  

 Com o propósito de interpretar melhor o posicionamento dessas marcas no 

âmbito de preço, foi desenvolvido um mapa perceptual para uma visão e análise mais 

prudente. Usada como técnica de pesquisa de marketing para compreensão do 

comportamento do mercado consumidor, o mapa perceptual contribui para construção 

de proposta de valor diferenciada, onde é realizado um analise com as demais marcas 

com o mercado. Bortoli e Birck (2017). Para Lovelock (2011) esses mapas são 

excelentes para visualizar o posicionamento competitivo e desenvolver cenários de 

respostas da concorrência.  

 

Figura 12: Mapeamento Perceptual 
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Fonte: Autora, 2020 

 

 As duas variáveis utilizadas para construção do mapa perceptual foi o valor 

para realização da tatuagem e a obtenção de desconto em caso de indicação, houve 

pouca discrepância no quesito de valores, ou seja, as empresas estão bem 

posicionadas no mercado perante os seus concorrentes. De acordo com DUMASZAK 

et al. (2018), a estratégia de precificação de um serviço é com base em três práticas, 

(i) percepção dos preços praticados pela concorrência (ii) de valor para o cliente e (iii) 

dos custos incorridos. Analisando a precificação tendo como base a prática de 

percepção dos preços perante a concorrência, é de extrema importância estar em 

alerta com as ações tomadas por eles, pois isso pode determinar os preços a serem 

praticados, e pode representar uma estratégia de posicionamento. No aspecto de 

valor para o cliente, é utilizada a assimilação que o consumidor obtém do 

produto/serviço se tornando o ponto de partida com base nas necessidade e desejos 

deles. 

 

4.1.3 PRAÇA 

 

 Para (LOVELOCK, 2011 p.30) a praça ou lugar de um serviço “pode envolver 

canais físicos ou eletrônicos”, é a maneira como o cliente chega ao produto, 

considerando estabelecimentos físicos, (ponto de vendas), virtuais e online (e-

commerces, sites e redes sociais) e engloba estratégias de qual o canal é mais 
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assertivo para atingir o público-alvo. A prestação de serviços pode ser atribuída das 

seguintes formas: ida do cliente ao local da prestação de serviço, que é o caso do 

serviço de tatuagem, a ida do prestador de serviços até o local do cliente e a prestação 

de serviço sem contato entre o prestador e cliente, por meios de comunicação. 

(SIQUEIRA e CRISTIANO, 2017).  

Como o principal fator da seleção dos studios presentes neste estudo foi 

considerando a sua localização, onde todos são em bairros situados dentro da 

regional matriz, a análise desse composto foi realizada utilizando o Google Maps, e a 

ferramenta de street view, onde foi possível analisar os itens definidos dentro desse 

composto. 

Os critérios de praça observado foram: 

1. Localização do studio 

2. Tem estacionamento próprio ou conveniado? 

3. É bem sinalizado para encontrar? 

4. Possui fachada ou placa indicando o local? 

 

 O Street view é uma funcionalidade do Google maps, que é uma representação 

virtual do ambiente, composta por imagens panorâmicas, e essas imagens são feitas 

pelo próprio google ou fornecida por colaboradores, possibilitando assim explorar 

virtualmente qualquer local. (GOOGLE, 2020). 

 
Quadro 06: localização dos studios 

 
Fonte: Autora, 2020 
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 A análise dos critérios 01 e 02 foram feitos através do retorno do cliente oculto, 

onde os endereços foram solicitados e perguntado sobre a existência de 

estacionamento próprio ou conveniado, a resposta de todos os studios foi de não 

possuir estacionamento próprio e nem convênio, mas relataram que havia 

possibilidade de estacionar na rua próxima ao studio. Após realizado esse 

levantamento sobre o endereço de cada um, e com o auxílio do Google maps, street 

view foi possível verificar o critério 04, onde obteve-se os seguintes resultados.  

  
 

Gráfico 01: Informações fachadas dos studios 

 
Fonte: Autora, 2020 

 

 
Foi averiguado que 55%, (APÊNDICE B), dos studios possuem identificação 

no local, como é o caso do Estúdio Galeria Teix, o que acaba facilitando o cliente a 

achar o local, e os outros 45%, (APÊNDICE C), além de não possuir fachada de 

identificação estão situados dentro de galeria ou prédios comerciais, informação essa 

que não foi passada no cliente oculto, quando perguntado o endereço.  

 
Figura 13: Exemplo de studio com fachada 
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Fonte: Google Maps, street view, 2020 

 
Figura 14: Exemplo de studio sem fachada 

 
Fonte: Google Maps, street view, 2020 

 
 

De acordo com a revista pequenas empresas grandes negócios (2013) existe 

duas categorias de concorrência, intitulados como concorrente direto e concorrente 

indireto. A concorrência direta ocorre quando existe a venda do mesmo 

produto/serviço para um mesmo público alvo, a concorrência indireta é quando existe 

a venda de produtos/serviços diferentes, atingindo o mesmo público-alvo, sendo 

considerado produtos/serviços substitutos. No caso dos studios de tatuagem eles são 

concorrentes diretos entre si, pois oferecem o mesmo serviço e estão situados dentro 

da mesma regional, onde a proximidade entre um studio e outro chega a ser 800 

metros, (APÊNDICE D), Google Maps, (2020) 
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 Na pesquisa realizada para compreensão do perfil do consumidor de tatuagem, 

dispôs-se uma questão para avaliação de alternativas, onde o respondente 

classificava com nota de 0 a 10 a relevância para considerar o local onde efetuou sua 

tatuagem, dentre as opções dessa questão o endereço do studio/tatuador, essa 

alternativa obteve a menor média, representando 6,62, a dispor na tabela 02. 

Pressuposto isso, podemos dizer que para a escolha do tatuador/studio existem 

outros quesitos mais relevantes a serem consideradas antes de se importarem com o 

local.  

  

 

4.1.4 PROMOÇÃO 

 

A promoção para (Las Casas, 2011 p.284) “é a combinação e relação dos tipos 

de promoção que a firma faz para determinado período de tempo”. A comunicação 

pode ocorrer por diversos propósitos, e se feita de forma eficiente pode conquistar e 

estabelecer uma relação duradoura com o consumidor. Para que exista uma 

comunicação é necessário um comunicador, uma mensagem, e um receptor. Urdan, 

Urdan (2006). 

A comunicação mercadológica é um método de administrar o fluxo de 

informações com os públicos-alvo que constituem o mercado da empresa e usufrui de 

estratégias de marketing para despertar o interesse do consumidor, através de: 

propaganda – por meio de canais como a tv, rádio, jornais, revistas, outdoor, internet, 

entre outros; a promoção de vendas – via canais de venda; o merchandising – táticas 

usadas no ponto de venda, televisão, cinema, etc para exposição; e comunicação 

digital – para websites, redes sociais e blog. (YANAZE; MARKUS, 2016; COBRA, 

2017). 

Para a análise deste composto será avaliado os canais de comunicação que 

os studios estão presentes, de que maneira é realizada a divulgação e se nas redes 

sociais tem as informações suficientes, como endereço, horário de atendimento, forma 

de contato, conforme descrito abaixo. 

Os critérios de promoção observado foram: 

1. Quais são os canais de comunicação que o studio está presente? 
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2. Como é realizada a divulgação? 

3. Nas redes sociais dispõe-se de informações suficiente? Como: endereço, 

horário de atendimento e formas de contato  

 

Para os Las Casas (2011) a mídia é o veículo que será transmitido a 

mensagem, elas englobam o conjunto de diversos meios de comunicação cujo o 

intuito é de transmitir informações.  

 
Quadro 06: meios de comunicação studios 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
 
 
A análise do critério 01, foi levantado pela autora, conforme apresentado no 

quadro 06, e através de uma observação nas plataformas Facebook e Instagram foi 

verificado também se os studios possuem site e/ou WhatsApp, com base nas 

informações que estavam disponíveis nas páginas. É possível observar que 100% dos 

studios dispõe de uma página nas redes sociais Facebook e Instagram. As redes 

sociais são formadas por indivíduos que estão conectados com amigos e familiares, 

e seu funcionamento é de forma online. (TELLES, 2010).  

Na sequência nos próximos tópicos serão apresentados e analisados o 

composto promocional dos studios, com base nos critérios 02 e 03 cuja a finalidade é 

compreender de que maneira é efetuada a comunicação com seus consumidores. 
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4.1.4.1 Redes Sociais 

 

O Facebook foi criado em 2004 por Mark Zuckeberg, para relacionamentos 

interpessoais, possibilitando se conectar com outras pessoas e compartilhar dados 

pessoais, fotos, vídeos, atividades, pensamentos, entre outros. Além de permitir que 

o usuário siga fanpages, de notícias, canais de conteúdos, celebridades, empresas 

conforme o interesse do utilizador. O Facebook é uma das maiores plataformas do 

mundo, e no brasil ela possui 130 milhões de usuários. Rocha e Trevisan (2020). 

Através do Facebook é possível que marcas criem páginas, e por meio dela as 

pessoas irão tomar conhecimento da presença online da marca.  

O Instagram foi criado em 2010 por engenheiros de programação, cuja a 

proposta inicial foi de compartilhamentos apenas de imagens. Piza, 2012. Desde sua 

criação o Instagram vem se reinventando e em 2016 criou a funcionalidade de stories, 

vídeos, imagens, destaques, que permanecem por tempo ilimitado, a opção de 

transmissões ao vivo, e conta também com as funções reels e igtv. No Brasil essa 

plataforma possui 69 milhões de usuários. Rocha e Trevisan (2020). 

O critério 02 foi analisado, após averiguado as redes sociais de cada studio, e 

foi possível apurar que apenas 01 studio tem como estratégia realizar publicações em 

seu feed posts de conteúdos, (APÊNDICE E) isto é, produzir conteúdo sobre o 

seguimento de tatuagens a fim de informar seus seguidores, mesclando essas 

publicações com os posts de trabalhos realizados. Os demais studios realizam em seu 

feed apenas publicações referentes os trabalhos dos tatuadores do studio.  

Estar presente nas redes sociais é essencial nesse mundo tecnológico, elas 

são ferramentas muito importantes para comunicação, pois, de acordo com Recuero 

(2009), geram novas formas de conexões. E para Barefoot e Szabo (2010) as redes 

possibilitam a convergência de conteúdos, que pode ser distribuído pelas pessoas ou 

compartilhados, isto é, fotos, vídeos, textos, eventos e etc. 

Por fim, o aplicativo de mensagens, conhecido por WhatsApp, foi criada em 

2009 por Brian Action e Jan Koum, ele permite a troca de mensagens, vídeos, 

imagens, local, contatos e áudio, por dispositivo móvel ou computador, e não possui 

custo para esses envios. Reis (2013). Foi vasculhado nas redes sociais de cada 

studio, a fim de apurar se a informação de telefone para contato estava disponível de 

forma evidente, apenas 02 studios, (APÊNDICE F), não tem isso relatado em suas 
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redes sociais, deixando que a forma de contato do consumidor seja realizada via direct 

do Instagram ou Messenger do Facebook, um ponto que pode ser considerado 

negativo para esses studios, tendo em conta que o WhatsApp é a segunda mídia mais 

acessada pelos brasileiros, possuindo 120 milhões de usuários. Rocha e Trevisan 

(2020) 

O último critério de promoção analisado, foi verificar se na rede social, em 

especial Instagram, na biografia ou destaques havia as seguintes informações:  

a. Endereço 

b. Horário de atendimento 

c. Forma de contato 

 
Quadro 08: apuração das informações Instagram dos studios 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
 No quadro 08 pode se perceber que nenhum dos studios coloca o seu endereço 

completo, e somente 02 studios dispõe a informação do horário de atendimento. 

Essas informações não expostas afeta o estágio de busca de informações, pois as 

pessoas passaram a utilizar as redes para se comunicar e buscar informações (LIMA 

et al., 2020). Na forma de contatos todos fornecem as instruções de como deve ser 

realizado o contato para agendamento e/ou orçamentos. 
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4.1.4.1 Site  

 

 Os sites são denominados como páginas digitais, e tem como principal 

característica para as organizações a facilidade de serem encontrados, costumam ter 

interfaces e layouts diferentes onde detalham produtos, serviços, endereço, entre 

outras informações pertinentes que a empresa deseja compartilhar. Para um site ter 

relevância e ser acessado é necessário apresentar um conteúdo atualizado e 

elementos para facilitar a navegabilidade e deve se pensar também no usuário móvel, 

com layout atualizado para acesso por meio de celular, onde por muitas vezes os 

usuários desses dispositivos realizam pesquisas em busca de informações como 

localização e contato (PINHO, 2003) 

 

 Figura 15: Site do Studio Magraw 

 

Fonte: Autora, 2020  

 

 Dos studios analisados, apenas 45% possui um site, conforme apresentado no 

quadro 06, e a figura 17 mostra um exemplo. Possuir um site pode ser uma vantagem 

para atingir usuários do topo do funil, dentro da técnica de funil de vendas, onde são 

os usuários que buscam por termos não tão específicos, representando assim uma 

chance de se converter esse usuário para um futuro cliente. Quando as pessoas estão 

procurando por algo, elas têm o hábito de primeiramente pesquisar no Google, e 
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possuir um site nesse momento contribui para a visibilidade da marca. (GUNELIUS, 

2012) 

4.2 PERFIL DO CONSUMIDOR 

 

Através da realização de uma pesquisa quantitativa conclusiva descritiva 

transversal única, em modo de questionário, este que, foi elaborado com o intuito 

de compreender a motivação e perfil do consumidor desse segmento. O foco da 

pesquisa quantitativa, segundo Malhotra (2012), é de conseguir um grande número 

de respostas para analisar o comportamento da amostra. A distribuição ocorreu via 

plataformas Facebook e Instagram, e ao todo foram coletadas 263 respostas, sendo 

validadas apenas 136. Foram eliminados casos que não passaram pelo filtro, no qual 

os respondentes alegaram não possuir tatuagem; além disso foi desconsiderada para 

a análise os respondentes que o ano da realização da última tatuagem foi inferior a 

2010 e respondentes de outros estados, SP, DF, e CE foram excluídos da amostra.  

 Essa parte da pesquisa refere-se a atribuir significado às respostas e interpretá-

las a fim de entender o comportamento da amostra. A partir da análise dos dados 

notou-se que o número de participantes do sexo feminino possuir tatuagem foi 

superior ao do sexo masculino, representando 68% o público feminino e 29,4% o 

público masculino outros 7% prefeririam não responder.  

 

Gráfico 02: Identidade de gênero 

 
Fonte: Autora, 2020 
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A média de idade dos respondentes ficou em 28 anos, sendo a maioria solteiros 

representando 58% e casados 31,6%.  Metade da amostra informou residir na cidade 

de Curitiba, 55,1% e o restante dos respondentes em outra cidade, 42,6% a frequência 

que as cidades da região metropolitana de Curitiba foi citada foi de 58 e as principais 

mencionadas foram: São José dos Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré, 

Araucária e Pinhais.  

 
Gráfico 03: Estado Civil 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
 A quantidade de tatuagens que os respondentes possuem, ficou com uma 

média de 6, e a idade que foi efetuada a primeira ficou na média de 22 anos e a última 

tatuagem realizada entre 2010 - 2020.  Após a coleta dessas respostas sobre as 

informações em geral, as perguntas começaram a ter um foco voltado para a 

motivação, busca de informações e avaliação da última experiência com tatuagem, e 

pode se observar que a principal motivação para fazer a tatuagem foi o significado 

pessoal, que representou 69,9%, seguido por estética com 31,6% e em terceiro 

homenagem com 22,8%, a motivação por moda, rebeldia, ou influência de 

amigos/familiares/artistas não chegaram a representar 10%.  

 
Gráfico 04: O que motivou a realizar a tatuagem  
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Fonte: Autora, 2020 

 
Com relação a forma de busca de informação sobre determinado artista ou 

studio, os respondentes classificaram a importância dos canais de comunicação, 

considerando 0 como nada importante e 10 para muito importante, foi possível obter 

as seguintes média: 

 
Tabela 01: média importância canais existentes. 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
 Dentre as opções listadas, as que obtiveram maior média de grau de 

importância na hora da busca de informações foram, Instagram que atingiu uma média 

de 9,32, perfil do tatuador com média de 9,11 e indicação de amigos 9,10. Já as redes 
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sociais twitter e tumblr não chegaram a atingir um média de importância 4, na 

sequência livros e artigos teve um média de importância baixa também. Seguindo para 

a avaliação de alternativas, na classificação de considerar o grau de importância para 

a escolha do local, o traço do tatuador e trabalhos já realizados obtiveram uma média 

de acima de 9.  

 
Tabela 02: Consideração do local  

 
Fonte: Autora, 2020 

 
Conforme a tabela 02 demonstra, de acordo com as alternativas avaliadas para 

consideração do local para efetuação da tatuagem, os trabalhos já realizados pelo 

tatuador atingiu média 9,43, sendo muito importante também o traço do tatuador que 

obteve a segunda maior média 9,21. Os respondentes demonstraram que além do 

tatuador se preocupar com a regulamentação do local, no qual o tatuador/studio deve 

estar devidamente credenciado perante os órgãos que fiscalizam o setor, atingindo 

média 8,15, e se atentam também para a utilização do material, que deve ser 

autorizado pela ANVISA, obtendo a terceira maior média, 9,03. Dentre as alternativas 

a que alcançou a média mais baixa foi a questão da localização do studio/tatuador, 

ficando com 6,62, com isso, quando o tatuador é do agrado eles vão até o local para 

atendimento.   

Diante desse processo de decisão e consideração da escolha do studio, muitos 

já conheciam o studio/tatuador 41,2% relataram isso, e indicação do studio/tatuador 

representou 36%, dado esse que foi considerado bem importante na questão dos 

canais de comunicação, onde indicação de amigos teve uma média 9,10. E os 

consumidores que chegaram até o profissional/studio por ter realizado a pesquisa 

sobre o studio representaram 10% e do tatuador 13%.  
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A respeito da experiência do consumidor com a última prestação de serviço 

desfrutada, todas as alternativas dispuseram de médias superior a 4, conforme tabela 

abaixo: 

 

Tabela 03: avaliação da última experiência 

 
Fonte: A autora, 2020 

 
 Através da escala de likert, os respondentes puderam classificar de acordo com 

o seu grau de concordância as afirmações apresentadas acima na tabela 03, atingindo 

média 4,7 os respondentes relataram ter gostado do trabalho realizado e atendimento 

recebido. E que voltariam a realizar outra tatuagem alcançou média 4,46. E a última 

questão para finalizar essa avaliação da última experiência com a tatuagem, foi para 

averiguar o grau de indicação do estabelecimento, cujo os respondentes puderam 

classificar de 0 a 10 se indicaria o studio/tatuador a um amigo, com uma média bem 

alta o resultado obtido foi de 8,92.    

 A partir da análise dos resultados foi possível criar uma persona para esse perfil 

de consumidor, Révillion et al. (2019) explica que compreender os consumidores é 

uma forma de orientar as marcas em seu mercado de atuação, por meio da criação 

de uma buyer persona, ou apenas persona. O desenvolvimento de persona é 

importante pois segundo (RÉVILLION et al., 2019 p.50) “ao criar personagens fictícios, 

ou seja, personas, as empresas conseguem compreender em profundidade o perfil de 

um possível cliente ideal”. Com base nisso, foi criado a persona do consumidor de 

tatuagens.  

 
Figura 16: buyer persona 
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Fonte: Autora, 2020. 
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5. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Conforme visto neste presente estudo sobre o perfil do consumidor de 

tatuagem na cidade de Curitiba e região metropolitana, foi elaborado um levantamento 

dos principais pontos que podem ser melhorados nas empresas. O mundo evoluiu 

para a era digital e a internet transformou a forma como as pessoas vivem, o 

consumidor está online e conectado. Nessa nova fase as mudanças afetam até as 

empresas, pois alteram a forma de comunicação e relacionamento, afetando o modo 

de compra e atendimento de clientes. Essa revolução digital influencia bastante o 

comportamento do consumidor, (SOLOMON, 2016).  

 Essas recomendações são fundamentais para que as empresas consigam se 

destacar perante os concorrentes e melhorar sua visibilidade online. Nos tópicos a 

seguir serão descritas as ações que podem ser aplicadas no setor.  

 

5.1. MARKETING DIGITAL 

 

 O marketing digital de acordo com (RÉVILLION et al. 2019 p.26) é “a integração 

de plataformas e experiências dos clientes por meio de canais digitais de 

comunicação”. Dessa forma, as marcas que utilizam essas ferramentas conseguem 

ter a possibilidade de melhorar a relação e interações com seus clientes atuais e 

potenciais clientes. E a internet e as redes sociais são uma via de mão de dupla pois 

o usuário tornou-se participativo, o até então receptor, hoje desdenha o papel de 

produzir textos, fazer avaliações, publicações, sendo essencial para a reputação das 

marcas. (TERRA 2011) 

 Durante os levantamentos de dados para execução deste projeto foi 

averiguado que todos os studios possuem a presença nas redes sociais Facebook e 

Instagram, e pensando nessa expansão expressiva que o marketing digital tem 

conquistado cada vez mais, foi elaborada essas recomendações para suprir e 

melhorar a presença online dessas marcas no setor de atuação.  

 As estratégias foram desenvolvidas separando as melhorias que é possível 

estar implementando considerando a análise feita de acordo com cada composto 

mercadológico, onde serão retratadas abaixo.  
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5.1.1 Inbound Marketing  

 
Através da análise do composto de promoção, percebeu-se que poucos studios 

trabalham com publicações diferentes, sendo postado apenas os trabalhos realizados 

dos tatuadores. Dessa forma, uma das recomendações é o uso da implementação do 

Inbound Marketing. 

 

“Um exemplo é investir em inbound marketing, ou seja, criar e compartilhar conteúdo 

de qualidade e relevante para o público alvo é          cada vez mais importante como 

componente estratégico. O motivo é que essa ferramenta tende a atrair um público 

mais qualificado, aumentando as chances de negócios. ” (RÉVILLION et al. 2019 p.64)  

 

 A produção de conteúdo para as redes sociais é importante para conceber 

resultados, pois um material relevante gera envolvimento. E o Inbound é um método 

de atrair, encantar e envolver as pessoas, para sua aplicação envolve quatros etapas, 

atrair, converter, vender e fidelizar. E cada etapa contempla: 

a) atrair: tornar os estranhos em visitantes regulares, através de conteúdo 

relevante, como: engajamento nas mídias sociais 

b) converter: converter os visitantes em leads, aqueles que chegaram até a 

marca pelo conteúdo relevante. Como: apostando em chamadas de ação 

(CTA’s) nos conteúdos produzidos. 

c) vender: após nutrir o lead é preciso atrair para tornar se um cliente, nessa 

etapa se trabalha o email marketing, mas pode ser adaptada por mensagens 

no caso do studio 

d) fidelizar: construir um relacionamento sólido e encantar o cliente pela marca. 

 

O objetivo da estratégia de Inbound marketing é de atrair o público certo com 

ações alinhada ao comportamento do consumidor. 

 

Figura 17: Publicação de engajamento 
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Fonte: Perfil do Instagram Nenê Tatuador, 2020. 

 

Figura 18: Publicação de engajamento 2 

 

Fonte: Perfil do Instagram Nenê Tatuador, 2020. 
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 As figuras 18 e 19 são exemplo de conteúdo que geram engajamento com os 

seguidores, publicação como estás ajudam também a diversificar a page do 

profissional/studio, e pode mesclar post assim com os dos trabalhos. Os studios que 

trabalharem com o Inbound marketing estarão atraindo o público-alvo de forma 

espontânea, conforme o assunto de interesse do usuário das redes sociais, e 

representa um crescimento nas redes sem custos para a empresa. (RÉVILLION et al 

2019). E os resultados atingidos são distinguido como sendo: tráfego orgânico ou 

pago.   

 

 5.1.2 Mídia Paga  

 

 A mídia paga, ou também chamado de tráfego pago, consiste no investimento 

para anúncios dentro das plataformas Google e Facebook, que são denominados 

como Google Ads e Facebook Ads, as plataformas de publicidade. Dentro do Google 

Ads, segundo (RÉVILLION et al. 2019, p.65) o [...] “objetivo é possibilitar que o 

conteúdo pago fique bem posicionado na página inicial dos sites de busca”. 

Entretanto, para realizar anúncios dentro da plataforma do Google Ads é necessário 

a empresa possuir um site, onde foi verificado que dentre os studios apenas 45% 

dispõem-se de um, todavia a implementação dessa recomendação para os studios 

que não detêm de um site a primeira etapa seria a criação de um. Contudo, essa 

recomendação de mídia paga é voltada para as plataformas de rede social, Facebook 

e Instagram, visto que todos os studios possuem páginas nelas, e considerando que 

a pesquisa sobre o perfil do consumidor mostrou que as redes sociais são onde o 

público busca informação e acompanham os tatuadores/studio, vide tabela 01.  

 Os anúncios dentro da plataforma Facebook Ads, tem como vantagem a 

segmentação geográfica e demográfica do público-alvo. Dessa forma, a empresa tem 

total liberdade para escolher quais regiões, sexo e faixa etária deseja atingir com o 

anúncio. Outra vantagem dessa mídia, é que o investimento é menor em comparação 

aos meios de comunicação tradicionais, TV e rádio, e o anunciante tem total controle 

sobre os valores, podendo aumentar ou diminuir a qualquer instante. (RÉVILLION et 

al. 2019).  

 

Figura 19: Exemplo de story patrocinado 
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Fonte: Instagram, 2020 

 

 A figura 19 mostra um exemplo do formato de story patrocinado, esse anúncio 

apareceu para a autora desse projeto, que acessando a page do profissional verificou 

que ele é da região de Curitiba-PR, logo é um concorrente direto dos studios que 

foram citados nesse trabalho. Pressuposto isso, os studios que não praticam ainda a 

implementação dessa estratégia de mídia paga pode estar em desvantagem com 

relação aos seus concorrentes. Deste modo, foi pensando nessa recomendação que 

é a inserção de anúncios dentro das redes sociais. 

 Para criar anúncios dentro da plataforma do Facebook Ads é preciso 

primeiramente criar uma conta dentro do Gerenciador de Negócios, após isso, a 

empresa pode escolher o objetivo que deseja para elaboração da criação de 

campanha.  
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Figura 20: Objetivos de Campanha 

 

Fonte: Facebook Ads, 2020 

  

  

 A figura 20 mostra as possibilidades de criação de campanhas dentro da 

plataforma, e a mais adequada depende do objetivo que a empresa busca, se é por 

exemplo, reconhecimento de marca, para aumentar a visibilidade da marca ou 

conversões, para vendas efetivas. Mas inicialmente é preciso pensar e planejar a 

estratégia de marketing digital, onde é recomendado utilizar a metodologia dos 8P’s 

que seria; pesquisa; planejamento; produção; publicação; promoção; propagação; 

personalização e precisão. O uso dessa metodologia auxilia as empresas na coleta 

de dados e a planejar uma estratégia de divulgação na internet para tornar a marca 

relevante. (RÉVILLION et al. 2019). Profissionais especializados em marketing digital 

ou até mesmo Agências de publicidade e marketing, podem auxiliar nesse quesito 

caso a empresa optar. 

 

5.2 COMUNICAÇÃO VISUAL 

 
 De acordo com Oliveira e Braga (2013) pesquisas realizadas utilizando os cinco 

sentidos apontaram que o visual é o mais explorado, dessa forma é necessário estar 
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aplicando destes aspectos sensoriais na comunicação da marca, para não só envolver 

o consumidor, mas também atingir aqueles que não são alcançados. Neste contexto 

Marcos e Mola (2018) relatam que a fachada é um elemento importante na hora da 

criação e definição do layout da loja, pois“[...] uma fachada interessante convida o 

consumidor a entrar no espaço físico da loja”. (MARCOS e MOLA, 2018 p.78). 

Através da análise do composto mercadológica, praça, foi verificado que 45% 

dos studios não possui uma fachada, e verificou-se que alguns studios estão situados 

dentro de prédios comerciais, e conforme relatado na análise do composto praça, essa 

informação não foi passada no cliente oculto. Deste modo, foi pensando nessa 

recomendação.  

Figura 21 – Fachada interna prédio  

 

Fonte: Google Imagens, 2020 

 

Figura 22 – Fachada externa Prédio  

 

 

[ 
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Fonte: Google Imagens, 2020  

 As figuras 21 e 22 são exemplos de fachadas que pode ser adotada 

pelos studios que estão em prédios comerciais. A implantação de uma fachada será 

benéfica para os studios pois além de ajudar a identificar o local, ela tem a função de 

gerar um reconhecimento automático. Para os studios que já contém uma fachada, 

existem outras maneiras para aumentar a identificação do local, como instalação de 

bancos na calçada em frente à loja, pois os clientes podem estar passando e sentar 

para um descanso e dessa forma terão a visão da loja. (BORGES, 2001; LADEIRA e 

SANTINI, 2018). Caso o studio não consiga estar implementando uma fachada, outra 

recomendação seria detalhar em suas redes sociais na biografia todas as informações 

relevantes, como horário de atendimento e endereço completo para os consumidores 

que buscam por essa informação conseguir encontrar com facilidade.  
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6. SISTEMAS DE CONTROLE 

 

 Acompanhar e saber mensurar os resultados é uma parte importante para toda 

ação que uma empresa realiza, pois através dela é possível verificar se a estratégia 

adotada foi boa e deve continuar ou alterar os planos futuros, representando um ponto 

significativo na tomada de decisões. De acordo com (HAIR et al. 2014 p.164) “a 

mensuração é o processo de desenvolver métodos para caracterizar ou quantificar 

sistematicamente as informações sobre pessoas, eventos, ideias ou objetos 

interessantes”. 

 Para mensuração ações do Marketing Digital é necessário acompanhar as 

métricas, que as redes sociais fornecem. RÉVILLION et al (2019). As métricas 

importantes para se analisar dentro de Inbound marketing deve ser considerada cada 

etapa, dentre os quatro processos de aplicação para assim conseguir mensurar a taxa 

de retorno e de conversões. É possível na etapa de atrair, acompanhar o engajamento 

obtido nas publicações, analisando o número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos  que o post obteve. Na etapa de converter é possível verificar 

quantos leads foram alcançados analisando quantas visitar se obteve no perfil ou 

mensagens recebidas. Na etapa de vender, pode-se mensurar com base nos 

orçamentos que foi passado para pôr fim na última etapa estabelecer quantos clientes 

novos foi conquistado. Em mídia paga dentro de cada objetivo de campanha é 

possível estar acompanhando as métricas, por exemplo, reconhecimento de marca; é 

possível ver o número de alcance e impressões que a publicação alcançou. E as 

métricas variam de objetivo para objetivo. 

 Com relação a comunicação visual a mensuração pode ser realizada pela 

empresa, observando se os clientes conseguem achar o endereço com uma maior 

facilidade, e se a implantação da fachada contribui para a identificação do local. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho contou com diversas etapas para se atingir o objetivo, 

desde a obtenção do conhecimento do setor de tatuagem, elaboração de pesquisas, 

análises das redes sociais dos studios que foram selecionados e em geral o estudo 

bibliográfico. Estas pesquisas e análises foram de extrema relevância para que 

fossem identificadas as oportunidades e falhas para assim realizar as recomendações 

que serviram para aprimorar a comunicação nas redes sociais. 

Diante disso, o estudo teve como objetivo compreender o perfil do consumidor 

de tatuagem de Curitiba e região metropolitana, e suas motivações de consumo. 

Através da aplicação de uma pesquisa quantitativa foi possível compreender e criar 

uma buyer persona deste consumidor, onde foi identificado que a principal motivação 

para se tatuar se dá pelo significado pessoal, e os trabalhos já realizados pelo 

studio/tatuador representou o grande decisor na hora de escolha do 

studio/profissional.  

Conclui-se que os studios, possuem similaridade em sua composição do 

composto mercadológico, por essa razão foi recomendado estratégias com base 

teórico, com o objetivo de aumentar a visibilidade dessas marcas online, a fim de obter 

o crescimento de engajamento e seguidores nas page. Considerando o âmbito 

histórico que esse setor carrega, é essencial as empresas optem por inovações, a fim 

de conseguir se destacar diante os concorrentes e reforçar seu posicionamento e 

presença online da marca.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO CLIENTE OCULTO 

 

1.  Oi, tudo bem? Vocês poderiam me informar o valor que ficaria para tatuar um girassol? 

Seria essa a inspiração, local no braço acima do cotovelo. Tamanho 15cm mais ou menos. 

 

2. Vocês trabalham com algum estilo específico? Eu não conheço muito bem esse 
segmento, mas alguns amigos me explicaram que existe essa variação. E eu gosto 
de aquarela, ela ficaria bonita dessa forma ou vocês indicariam outro? 
3. E se por acaso, fosse mais 2 pessoas fazer a mesma tatuagem, tem algum 
desconto por indicação? 
4. E como é a forma de pagamento que vocês trabalham? 
5. Poderia me informar o endereço do estúdio? 
6. Vi que ficam no centro, vocês têm estacionamento próprio ou conveniado? 
7. Muito obrigada pelo retorno 
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APÊNDICE B – STUDIOS COM FACHADA 
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APÊNDICE C – STUDIOS SEM FACHADA 
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APÊNDICE D – DISTÂNCIA ENTRE OS STUDIOS 
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APÊNDICE E – FEED INSTAGRAM STUDIO GRI&LU 
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APÊNDICE F – STUDIOS SEM TELEFONE DE CONTATO 

 

 

 

 


