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RESUMO 

 

Com o crescimento do e-commerce, as vitrines, antes físicas, agora estão espalhadas pela 

internet nas publicidades que estão praticamente em todos os sites e aplicativos. Desta forma, 

o presente trabalho busca compreender como os consumidores estão reagindo a estratégia do 

marketing digital de gatilhos mentais e se eles são capazes de ser fatores para decisão de 

compra. Para isto foi realizado uma pesquisa on-line que continha 15 perguntas e não se limitou 

a um público específico, coletando 451 respostas válidas. Para uma melhor compreensão e 

análise do impacto dos gatilhos mentais, o estudo foi dividido em dois segmentos, por gênero 

e faixa etária. Com os resultados, verificou-se que não há uma diferença significativa na 

influência de compra com as segmentações. De forma geral, os gatilhos da aprovação social e 

reciprocidade foram os que mais influenciaram os participantes da pesquisa. Em contrapartida, 

os gatilhos da afinidade e da escassez foram os que menos influenciaram. Como conclusão, 

verificou-se que os gatilhos mentais, em maiores e menores proporções, foram capazes de 

exercer uma influência e ser um fator decisivo de compra para os consumidores. 

Palavras-chave: marketing digital, comportamento do consumidor, comércio eletrônico, 

gatilhos mentais. 

  



ABSTRACT 

With the growth of e-commerce, shop windows, which used to be physical, are now spreading 

across the internet in advertisements that are practically on all websites and app’s. Accordingly, 

this work seeks to understand how consumers are reacting to the digital marketing strategy of 

mental triggers and if they are capable of being factors in the purchase decision. Therefore, an 

online opinion poll was conducted that contained 15 questions and it was not limited to a 

specific audience, collecting 451 valid responses. For a better understanding and analysis of the 

impact of mental triggers, the study was divided into two segments, by gender and age group. 

The results reveal there is no significant difference in the influence of purchase with the 

segmentations. Generally speaking, the trigger of social approval and reciprocity are the ones 

that most influence the poll participants. However, setting in opposition, the triggers of affinity 

and scarcity are the ones that have the least influence. To that end, it can be concluded that 

mental triggers are capable of exerting an influence and being a decisive purchase factor for 

consumers. 

Keywords: digital marketing, consumer behavior, e-commerce, psychological triggers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com um pouco mais de meio século desde sua criação, a internet foi um dos aspectos 

responsáveis por uma mudança de vida e comportamento em toda sociedade. “Podemos, então, 

pensar que existe a possibilidade da humanidade estar diante de um novo processo 

antropológico, ou, no mínimo, em frente a uma encruzilhada onde, entre tantas trilhas a seguir, 

se pode ver que ‘um outro mundo é possível’” (ABREU, 2009, p. 3) 

Entramos na era da informação e esta nova realidade que faz parte da vida de qualquer 

ser humano, é um fenômeno mundial com uma agilidade nas mudanças. Na pesquisa do We 

Are Social & Hoosuite de 2018 divulgada pelo estudo comércio conectado da Nielsen (2018), 

4 bilhões de pessoas (53% da população global) estão conectadas à internet. Segundo a 

pesquisa, 85% dos usuários passam, em média, seis horas e meia on-line. No Brasil, apesar da 

desigualdade citada por Corrêa (2013) ser considerada um obstáculo para o crescimento da 

internet no país, segundo dados do relatório de 2019 da TIC Domicílio, 50,7 milhões de 

domicílios brasileiros possuem acesso a esta tecnologia.   

Em 1969, quando os militares do exército norte americano pesquisavam e testavam a 

criação de um sistema de informação e comunicação em rede que fosse capaz de sobreviver a 

um ataque nuclear e facilitar a troca de informações entre os centros científicos, eles não 

poderiam imaginar a revolução que traria em toda sociedade (Corrêa, 2013). Com a busca 

incessante em aprimorar as novas tecnologias e oferecer para elas novas perspectivas e alcances, 

a internet em poucos anos desde sua criação foi capaz de aproximar as pessoas e até alterar a 

percepção do tempo. 

Segundo o estudo, “é inquestionável que a acessibilidade à internet, a tecnologia móvel 

e as inovações digitais estão redefinindo todas as interações dos consumidores e, por muito 

tempo, continuarão a interferir em muitos aspectos de seus estilos de vida.” (NIELSEN, 2018, 

p. 2). Atualmente, vivenciamos este novo estilo de vida conectado que, apesar de ter acontecido 

em poucas décadas, não iniciou com estes níveis de expansão. Foi no meio da década de 1990 

que surgiram os primeiros e-commerces, como a Amazon, que abriram os caminhos para este 

setor empresarial que está em ascensão.  

No Brasil, uma das lojas pioneiras a utilizar a internet com fins lucrativos, inaugurando 

uma das primeiras lojas virtuais, foi a Magazine Luiza. Segundo estudo da 42ª edição do 

Relatório WebShoppers realizado pela e-Bit, no primeiro semestre de 2001 o setor faturava em 
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torno de R$ 0,2 bilhão. No entanto, novidades demoram a se consolidar no mercado e apesar 

do mundo on-line já fazer parte da nossa vida como afirma Bauman (2014) em universos 

diversos e paralelos com o off-line, foi no ano de 2020 com a pandemia do COVID 19 e as 

impossibilidades de abertura do comércio físico que muitos empreendedores entraram de vez 

no meio digital. A receita gerada pelas vendas no e-commerce em 2020 totalizou 38,8 bilhões, 

sendo um crescimento de 47% se comparado com o mesmo semestre de 2019.  

Todo esse crescimento foi possível devido a mudança de vida e hábitos do consumidor 

desde a revolução industrial. Segundo Colombo (2008), não é possível falar em evolução do 

consumo sem ressaltar as mudanças significativas que o final do século XIX e século XX 

representaram na sociedade. Foi com a era industrial e os modelos de organização industrial em 

massa que a distribuição de bens ou serviços não essenciais se potencializaram e avançaram na 

sociedade como um todo. Atualmente passamos pela Quarta Revolução Industrial, que através 

da mudança em automação e troca de dados, tem impactado a produtividade.  

Também chamada por Indústria 4.0, a consequência está em uma transformação da 

forma de ver o mundo, consumir produtos, serviços e informações e nos relacionamos, tanto 

com outras pessoas quanto com as marcas e os prestadores de serviços. Através do estudo Estilo 

de Vida 2019 da Nielsen, foi identificado que o brasileiro está mais atento as causas sustentáveis 

e éticas. Segundo Divino (2020), as empresas tem buscado cada vez mais se aproximar e atribuir 

características humanas para permitir uma interação, troca e conectividade com o consumidor, 

inclusive no que diz respeito a posicionamentos em questões sociais. 

Este consumidor que apresenta mudanças em seu comportamento e em relações com o 

mundo, agora encontra-se no meio digital. Na 42ª edição do Relatório WebShoppers, o primeiro 

semestre de 2020, se comparado ao primeiro semestre de 2019, teve um acréscimo de 7,3 

milhões de novos consumidores. Na 43ª edição do mesmo relatório, apenas no ano de 2020, 13 

milhões de pessoas que nunca haviam comprado on-line, realizaram sua primeira compra. 

Pelo Código de Defesa do Consumidor e as garantias a entrega e devolução de produtos, 

o consumidor se sente mais à vontade em aproveitar as facilidades que o comércio digital os 

apresenta. Segundo a pesquisa anual sobre Consumo On-line conduzida em 2019 pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), os custo benefício percebidos ao comprar on-line é para 49,6% dos preços mais 

baixos. Outros fatores abordados foram a comodidade de comprar sem sair de casa, a 

flexibilidade de horário para fazer as compras, a economia de tempo e a variedade de produtos. 
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O ambiente virtual não se resume a compras, mas seus locais propícios ao marketing 

são vastos, cada site e rede social é uma oportunidade de propaganda e influências diretas ou 

indiretas. De acordo com Kotler e Armstrong (2015), tendo o poder de compra, os desejos se 

tornam demanda de produtos com benefícios que oferecem e proporcionam o melhor conjunto 

de valor e satisfação. O intuito é através da publicidade gerar um valor que seja capaz de atrair 

este novo perfil de consumidor, adotando adaptações das estratégias a este novo ambiente e a 

criação de novos métodos que causem um impacto e seja relevante.  

Melhorar uma estratégia depende, no entanto, de um profundo conhecimento do 

consumidor, para entender o que ele espera e o que pode ser oferecido além disso que contribui 

para a geração de valor do produto ou serviço. Para esta compreensão, possuímos o 

neuromarketing, que de acordo com Orso e Santos (2010) traz inovações ao estudar a 

neurociência e aliá-la ao estudo publicitário, ou seja, ele lê o subconsciente humano através de 

aparelhos usados pela neurociência. Segundo Ferreira (2018), o neuromarketing se propõe a 

estudar a atividade cerebral quando exposta a um estímulo de marketing e aplicar os que 

possuem resultados mais convenientes para a mente do consumidor.  

O marketing digital ao explorar os resultados obtidos pelas pesquisas do neuromarketing 

e se aproveitando desta recente realidade de vida virtual da sociedade, consegue obter uma boa 

repercussão nas suas estratégias. É a partir da junção destes dois segmentos do marketing que 

se instaura os gatilhos mentais, que se bem utilizados, conseguem despertar o desejo de compra 

de um produto ou serviço. Também conhecidos como gatilhos psicológicos, são eventos ou 

circunstâncias externas que podem produzir sintomas emocionais favoráveis ou desfavoráveis 

e pode ser ativado através dos cinco sentidos.  

Esses gatilhos são persuasivos porque, de acordo com Divino (2020), trabalham na sua 

forma de apresentação a aplicação de estratégias de captação da atenção e aspectos retóricos, a 

fim de que o haja um aumento do seu potencial persuasivo. Existem vários modos de ativá-los, 

contudo, Cialdini (2009) explica que a maioria delas se enquadra em seis categorias básicas, 

sendo governada por um dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta 

humana. São esses seis princípios, que serão abordados neste trabalho: reciprocidade, 

coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e escassez. 

A criação da internet deu a oportunidade para o surgimento do e-commerce e a inserção 

da vida tecnológica alterou fatores sociais, dentre eles comportamento do consumidor. Neste 

contexto, pode-se identificar a necessidade do estudo de estratégias de marketing digital para 
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atrair a atenção de um internauta em um local que ele menos espera e impulsionar a necessidade 

e o desejo daquele produto, em um ambiente de consumo que até 20 anos atrás era pouco 

utilizado. Neste sentido, o problema deste trabalho consiste em responder a seguinte questão: 

pela perspectiva do consumidor, de que forma os gatilhos mentais no e-commerce 

impactam a decisão de compra on-line? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar como os consumidores reagem a 

estratégia dos gatilhos mentais no marketing digital. E tem como objetivos específicos:  

• Estudar o comportamento do consumidor atual e virtual; 

• Compreender a conexão entre o marketing digital e o neuromarketing para o 

funcionamento dos gatilhos mentais; 

• Analisar a reação dos consumidores aos gatilhos mentais utilizados no meio 

digital. 

Considera-se muito oportuna a realização deste trabalho visto o crescimento e as 

oportunidades de expansão das lojas virtuais, principalmente no Brasil. A alteração do 

comportamento do consumidor no último século, levou as empresas a se adequarem as 

ferramentas atuais e as estratégias de marketing que conversem com esta recente forma de 

consumo em ascensão. Sendo assim, este trabalho poderá ser utilizado como uma ferramenta 

de análise e estudo nas organizações que desejam entender o alcance destas estratégias frente 

aos consumidores e seu reflexo no consumo dos e-commerce. 
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2. E-COMMERCE 

2.1 Um panorama da evolução da internet 

Nascendo no período da Guerra Fria, na década de 1960, como um projeto de pesquisa 

militar, os desenvolvedores deste projeto que buscava conectar os mais importantes centros 

universitários de pesquisa americanos com o Pentágono não poderiam imaginar que a internet 

cresceria tanto quanto hoje, principalmente pela dificuldade da linguagem utilizada nesta rede.  

Os primórdios da Internet remetem à reação do governo norte-americano ao Projeto 

Sputnik da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), capitaniadas 

pela Rússia, durante a guerra fria, em 1957. O nascimento da Internet está diretamente 

relacionado ao trabalho de peritos militares norte-americanos que desenvolveram a 

ARPANET, rede da Agência de Investigação de Projetos Avançados dos Estados 

Unidos, durante a disputa do poder mundial com a URSS. (ABREU, 2019, p. 2) 

Foi na década de 1990, a partir da criação do navegador World Wide Web (www) e do 

HTTPS que garantia o envio de dados criptografados, que a internet começou a expandir. Tim 

Berners-Lee, físico inglês, criador da World Wide Web afirma que “A Web é mais uma criação 

social do que técnica. Eu não a projetei como um brinquedinho. Precisamos ter certeza que a 

sociedade que construímos na rede é aquela que almejamos.” (apud VIEIRA, 2003, p. 2). 

A partir da percepção ampliada do espaço virtual, que passou a ser visto como uma 

oportunidade de negócio e não só como um espaço acadêmico ou militar, que a internet avançou 

ainda mais. Segundo Vieira (2003), 1995 pode ser considerado o ano do marco zero da internet 

no Brasil e no mundo, pois foi quando em níveis mundiais surgiram sites como o Yahoo e a 

Amazon e no Brasil ela deixou de ser somente acadêmica tendo os primeiros protagonistas da 

Web brasileira. E nos anos 2000 para frente, a evolução foi tão rápida que segundo Bauman 

(2014) podemos afirmar que vivemos em dois mundos diversos e paralelos, o virtual (on-line) 

e o real (off-line).   

Com a facilidade da aquisição de computadores e com a propagação da internet para o 

público em geral, os avanços significativos da tecnologia, os desenvolvimentos das redes 

sociais de comunicação e interação como o Orkut, MySpace e SKYPE, entre outras plataformas 

e surgimento dos celulares que permitem que esteja tudo na palma de nossa mão, o viver off-

line praticamente não existe. De acordo com Corrêa (2013) embora tenhamos em nosso país 

uma péssima distribuição de renda que impeça um crescimento de acessos ao mundo virtual, 

informações divulgadas pela pesquisa TIC Domicílios 2019 mostram que chegamos a um 

marco de 74% da população brasileira com acesso à internet, totalizando 134 milhões de 

usuários (ver Gráfico 1). 



15 

 

 

Gráfico 1 - Usuários de Internet, por área (2008 - 2019)  

Fonte: Adaptado da pesquisa TIC Domicílios 2019 

“Hoje vivemos em um mundo totalmente novo. A estrutura de poder está passando por 

mudanças drásticas. A internet, que trouxe conectividade e transparência às nossas vidas, tem 

sido em grande parte responsável por essas transformações.” (KOTLER et al., 2017, p. 136). A 

internet viabilizou inúmeras oportunidades, facilitando e diversificando atividades comuns 

como a compra e a venda. “Ao longo da história, o comércio, uma das atividades econômicas 

mais tradicionais empreendidas pelo homem, foi submetido de maneira gradual a inúmeras 

transformações.” (GALINARI et al., 2015, p. 136) 

2.2 O crescimento do e-commerce no mundo 

A internet criou uma nova possibilidade de comercialização: a venda on-line através da 

loja virtual (Torres, 2009). Com a grande capacidade do ser humano de se adaptar e enxergar 

nas inovações uma oportunidade, foi por meio desta evolução que em 1970, antes mesmo da 

criação da WWW, aconteceram as primeiras transações eletrônicas. Utilizadas pelo setor 

bancário, foram realizadas EDI (Eletronic Data Interchange) que consiste em transferências 

eletrônicas de documentos e EFT (Eletronic Funds Transfer) que é a transferência eletrônica de 

fundos (Mendonça, 2016). 

O e-commerce ou comércio eletrônico é definido como uma transação de “venda ou 

compra de bens ou serviços, conduzida por meio de redes de computadores e métodos 
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especificamente concebidos para a recepção ou efetuação de pedidos”1 (OECD, 2011, p. 72). 

Esta modalidade de comércio possibilita que negócios e transações financeiras sejam realizadas 

por dispositivos e plataformas eletrônicas. 

Com a popularização da internet, foi na década de 1990 que iniciou o e-commerce 

(electronic commerce) nos Estados Unidos da forma que conhecemos atualmente e rapidamente 

se espalhou para a Europa e todo mundo. Facilitando o processo de compra e venda, logo no 

começo eram comercializados produtos como cd’s, dvd’s e livros, atualmente o e-commerce 

abrange uma gama de diferentes tipos de negócios, dos simples aos mais luxuosos.  

O e-commerce faz com que os consumidores façam transações eletronicamente a 

qualquer momento independente do dia, horário e lugar. [...] O incrível desse formato 

de negócio é que ele permite que pequenos comerciantes atendam a uma quantidade 

grande de consumidores perto ou longe de sua localidade. Uma loja física não 

conseguiria abranger tantos consumidores se não houvesse o meio eletrônico de 

comércio. (MENDONÇA, 2016, p. 241). 

De acordo com Coelho (2013) o e-commerce é hoje uma ferramenta chave para as 

empresas, e além de tudo torna-se um novo canal de comercialização, transformando o 

internauta em um consumidor. Com todos os avanços do início do comércio eletrônico até hoje, 

temos uma ferramenta que é mais do que uma simples transação eletrônica de bens e serviços, 

inclui todos os tipos de esforços de pré-venda e pós-venda, assim como conjunto de atividades 

auxiliares, como novo enfoque para pesquisa de mercado, geração de conduções qualificadas 

de vendas, anúncios, suporte a cliente e distribuição de conhecimento. 

No entanto, cada tipo de relação comercial demanda um esforço de venda diferente. 

Segundo Mendonça (2016), o comércio eletrônico se subdivide em sete tipos, sendo eles: 

• Business to Business (B2B) – É o comércio realizado entre as duas empresas. A 

Amazon Business, operação de marketplace B2B da Amazon, cresceu 60% em 

2019, movimentando US$ 16 bilhões  

• Business to Consumer (B2C) - É a venda direta entre fabricantes e/ou 

distribuidores ao consumidor final. Como exemplo tem a Magazine Luiza. 

• Business to Employee (B2E) - É quando empresas criam plataformas como a 

intranet para oferecer produtos aos seus funcionários com preços menores.  

• Business to Government (B2G) - É quando uma empresa vende para o Governo. 

 
1 No original: “[…] the sale or purchase of goods or services, conducted over computer networks by methods 

specifically designed for purpose of receiving or placing of orders.” 
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• Consumer to Business (C2B) - O consumidor é que oferta seus produtos para as 

empresas. Como exemplo tem os sites de oferta de serviços freelancer como o 

Freela e o We do Logos. 

• Consumer to Consumer (C2C) - A relação é de consumidor para consumidor, feito 

através de uma plataforma que promove a intermediação da operação. Como 

exemplo o Mercado Livre e o OLX. 

Na década de 1970, o e-commerce restringia-se a operações B2B entre grandes 

corporações. Apenas a partir da década de 1990, que o comércio eletrônico B2C cresceu. De 

acordo com Mendes (2013) as transações B2C tem apresentado taxas de crescimento 

significativas a medida em que houve acréscimos do número de usuários na internet. De acordo 

com o gráfico de receitas por anos no B2C no e-commerce, vemos um crescimento significativo 

e uma projeção ainda maior para os próximos anos (ver Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - O crescimento do B2C no e-commerce  

Fonte: eMarketer (2013) 

De acordo com a lista divulgada pela Revista Forbes (2018), entre os 10 países com 

maiores receitas por usuários em 2018, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com uma 

receita de US$1.952 por usuário. No entanto, o maior mercado para o comércio eletrônico é a 

China, com cerca de 1 bilhão de compradores digitais. O Brasil é nono colocado com um total 

de 119 milhões de usuários e uma receita por usuário US$123. 
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2.3 Comércio eletrônico no Brasil  

A loja virtual mais conhecida como “Magalu” teve um dos primeiros formatos de venda 

eletrônica. A experiência pioneira da Magazine Luiza foi em terminais eletrônicos e não 

possuíam conexão com a internet. Mesmo sem um registro oficial, também é considerada uma 

empresa pioneira a Booknet, uma livraria virtual inaugurada no final de 1995 pelo escritor e 

economista Jack London. E embora esteja presente a pouco mais de 20 anos no nosso país, 

intensificada à medida que a tecnologia avançava, pode-se afirmar conforme Teixeira (2015) 

que esta forma de comercialização representa o presente e o futuro do comércio.  

Até 2001 não se tinha noção de números estatísticos sobre o comércio eletrônico no 

Brasil, até que a e-Bit começou a contabilizar o faturamento do e-commerce brasileiro. Segundo 

estudo da 42ª edição do Relatório WebShoppers realizado pela e-Bit, observando os anos 

iniciais do comércio eletrônico no Brasil, no primeiro semestre de 2001 o setor faturava em 

torno de R$ 0,2 bilhão, já 10 anos depois, no primeiro semestre de 2010 o faturamento foi de 

R$ 6,7 bilhões. Analisando este período de 2001-2010, o crescimento total foi de mais de 

3.000% (ver Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Faturamento em 20 anos de e-commerce  

Fonte: Adaptado do Relatório Webshoppers 42ª edição 

Segundo estudo realizado pela NZN Intelligence em 2019, 74% dos consumidores 

brasileiros tem preferência para compra on-line. Dentre os 26% que afirmaram preferência pela 
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cartão e dados pessoais (40%), o medo de não receber o item adquirido (25%), a possível 

enganação em relação ao pagamento (10%) e, por fim, o fato de nunca ter encontrado preços 

bons de verdade (7,5%).  

Por isso, além do avanço da internet que propiciou o comércio eletrônico, outro fator 

extremamente importante foi o avanço na legislação que é composta pelo Código de Defesa do 

Consumidor e do Decreto nº 7.962/2013. Segundo Silva (2020) o surgimento do consumidor 

virtual impõe proteção também, pois é tão vulnerável tal como o consumidor tradicional. 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 

dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos: 

I - informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor; II - atendimento 

facilitado ao consumidor; e III - respeito ao direito de arrependimento. (BRASIL, 

2013) 

As expectativas de crescimento são positivas, pois o consumidor brasileiro está mais 

confiante para compra on-line. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm), a perspectiva é para um crescimento nos próximos anos e um aumento na 

participação em relação ao varejo tradicional, principalmente no consumo de bens digitais. Na 

42ª edição do Relatório WebShoppers realizada pelo e-Bit, no primeiro semestre de 2020, se 

comparado ao primeiro semestre de 2019 teve um acréscimo de 7,3 milhões de novos 

consumidores, isto tudo demonstra como este setor está em um alto nível de ascensão (ver 

Gráfico 4).  

 
Gráfico 4 - Evolução da quantidade de consumidores do e-commerce  

Fonte: Adaptado do Relatório Webshoppers 43ª edição 
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E as expectativas sobre o comércio eletrônico no Brasil continuam em alta. De acordo 

com as análises da E-bit, as vendas em 2021 devem crescer 26%, atingindo um faturamento de 

R$ 110 bilhões, mantendo a força do setor e indicando uma consolidação das lojas e dos 

marketplaces (grandes lojas virtuais se tornam vitrines para que possa oferecer os produtos). 

Segundo Julia Ávila, líder do E-bit|Nielsen, este ano é de incertezas que impõe limites a toda 

economia, porém o e-commerce segue em níveis fortes por ser a opção mais viável e confortável 

para esse ambiente instável e volátil. 

2.4 Impactos nacionais no comércio eletrônico durante a pandemia  

Desde o início do segundo trimestre de 2020 o Brasil está em constantes medidas 

governamentais para o controle da pandemia do COVID-19. Dentre esses controles, teve 

inicialmente a diminuição de públicos em bares e restaurantes, proibição para funcionar locais 

fechados como os cinemas e a partir de maio, no Estado do Rio de Janeiro o lockdown com 

medidas ainda mais rígidas de circulação e a autorização de funcionamento de serviços 

essenciais, como farmácias, supermercados e hospitais.  

Por sua vez, o isolamento social e restrições de abertura do comércio impulsionaram o 

crescimento do e-commerce no Brasil. Os comerciantes que não tinham seu comércio eletrônico 

tiveram que se adaptar à nova realidade para conseguir sobreviver a esta nova realidade imposta 

(ver Gráfico 5).  

O COVID - 19 nos trouxe muitos desafios. Todos são afetados pela pandemia, mas 

sabemos que muitas pequenas empresas estão se sentindo particularmente vulneráveis 

no momento. Diante da realidade de uma quarentena, as vendas on-line tornaram-se 

uma necessidade, bem como os serviços de delivery. Em um contexto no qual nos foi 

vedado o contato físico, as redes sociais passaram a ser uma maneira primordial de 

comunicação das empresas com seus stakeholders. A internet se torna refúgio nas 

incertezas da COVID - 19. (STANGHERLIN, 2020, p. 2) 

 

Gráfico 5 - Crescimento do e-commerce durante a pandemia  

Fonte: Ebit | Webshoppers 42ª edição 
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Segundo Stangherlin (2020) a previsão de crescimento para o e-commerce era duplicar 

de tamanho em 5 anos. Com a quarentena, o prazo diminuiu para 12 meses, e está ficando cada 

vez menor. De acordo com o Relatório Webshoppers 43ª edição, 13 milhões de pessoas que 

nunca haviam comprado on-line, fizeram sua primeira compra neste período. Toda essa 

reorganização social e comercial resultou em um aumento de 17,9 milhões de consumidores e 

a marca histórica de mais de R$ 87 bilhões em vendas em 2020.  
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3. ANÁLISE DO CONSUMIDOR  

3.1 O consumidor brasileiro 

De acordo com Sacomano (2018), estamos vivenciando a Indústria 4.0, que é 

considerada a Quarta Revolução Industrial ou o Quarto Paradigma de Produção Industrial. Ela 

tem está mudando, em grande escala, a automação e troca de dados, bem como as etapas de 

produção e os modelos de negócios, tendo um impacto significativo na produtividade. Essa 

Indústria 4.0 está transformando a forma com que encaramos o mundo, consumimos bens e 

informações e nos relacionamos, tanto com outras pessoas quanto com as marcas e os 

prestadores de serviços. “A Indústria 4.0 deverá alterar modelos de negócios, relações de 

emprego e trazer uma série de mudanças para a sociedade” (SACOMANO et al., 2018, p. 32). 

Mesmo com o conhecimento dos fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor, faz-se importante estudar e fazer uma análise dos indivíduos para compreender 

como é o processo de escolha, engajamento e preferência neste caso dos brasileiros. Por isso, 

para compreender o consumidor, a Nielsen no estudo Estilo de Vida 2019 ouviu mais de 21 mil 

brasileiros para entender seu tempo livre e hobbies; atitude, valores e metas; meios de 

comunicação; hábitos de compras (antes, durante e após), e preocupações com saudabilidade. 

A conscientização alterou o consumo nacional, detalhes que antes não eram levados em 

consideração, agora são considerados questões importantes para definir uma compra ou não. 

Consumo consciente, o estilo de vida minimalista são pautas recentes, mas por serem tratadas 

de forma recorrente em programas de televisão, jornais, revistas e até mesmo em perfis de redes 

sociais, já refletem uma mudança de hábito nos consumidores, 42% relatam que estão mudando 

seus hábitos de consumo para reduzir seu impacto no meio ambiente (Estilo de Vida, 2019). 

Outro dado interessante é que 58% dos consumidores entrevistados não compram produtos de 

empresas que realizam testes em animais e 65% não compram de empresas associadas ao 

trabalho escravo (Estilo de Vida, 2019).  

Ainda sobre a pesquisa da Nielsen, um cartaz grande, com letras vermelhas escrito 

liquidação, uma peça com etiqueta remarcada, sites de cupom de desconto e a negociação de 

valores agora faz parte, chama e atrai a atenção dos consumidores. 64% afirmam que escolhem 

suas marcas de acordo com as ofertas de baixo preço e 73% buscam primeiro pelas promoções 

quando entram nas lojas. 57% sempre mudam de loja por conta das promoções oferecidas e 

48% pesquisam promoções antes de ir às compras. 
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A vida cada vez mais corrida, 24 horas está passando rápido e a falta de tempo é 

questionamento de muitos. Por isso a praticidade virou um ponto muito importante para os 

consumidores. 55% dos entrevistados vai direto no local da loja para efetuar a compra e 48% 

levam listas com todos os itens que irão comprar. 21% preferem ir a lojas próximas de casa ou 

do trabalho, e 12% citam a rapidez na compra, a organização da local e o tamanho da fila como 

fatores predominantes. Ao escolher uma marca, 30% optam pelas conhecidas, 18% pela 

disponibilidade e 12% pela variedade de tamanho e versões de embalagens (Estilo de Vida, 

2019). 

E com toda mudança nos hábitos de consumo nacionais, para bem entendê-la a Nielsen 

(Estilo de Vida, 2019) identificou cinco novos perfis de hábitos de consumo, sendo eles o 

consciente pragmático, o equilibrista, o consciente sonhador, o conectado e o aspiracional. Cada 

consumidor possui uma combinação desses perfis, embora um deles sempre predomine. 

O consciente pragmático ou “sabe tudo” segue fielmente seus hábitos e preferências, 

compra sempre os mesmos produtos, independentes de estarem em promoção e não acredita 

em propagandas. O equilibrista ou o “negociante” busca fazer escolhas inteligentes para 

conseguir consumir tudo que quer, gosta de novidades, folhetos de produtos, novidades e seus 

acompanhantes influenciam na hora da compra. O aspiracional ou o “pra frentex” alia o bem-

estar próprio ao consciente coletivo. Antes de comprar, gosta de olhar as promoções no 

aplicativo e de andar pela loja. Geralmente, compra mais que o previsto e busca mais por 

alimentos orgânicos e produtos sustentáveis. 

O consciente sonhador ou o “tranquilão”, quer levar uma vida sossegada na qual possa 

cuidar de si e dos outros, olha folhetos e procura promoções, mas gasta mais com produtos que 

melhorem a saúde. O conectado ou o “always on” é aquele que vive no mundo on-line, tanto 

para se diverte, comunicar, passar seu tempo livre ou comprar. Ele vai direto comprar o que 

precisa, mas muda de loja se encontrar uma promoção mais atraente, é impulsionado por 

ofertas, mas prefere comprar sempre os mesmos produtos (ver Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Novos perfis de hábitos de consumo do brasileiro 

Fonte: Adaptado do estudo Estilo de Vida 2019 - Nielsen 

O estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) também identificou uma 

mudança no hábito de consumo do brasileiro. Verificaram uma cautela antes de gastar e um 

apreço por promoções e negociação. 71% dos entrevistados relataram que esperam promoções 

para comprar bens de valor maior e em cada 10 brasileiros, 8 pedem desconto, pechincham. Na 

hora de comprar, os fatores que mais influenciam são o preço, a qualidade e a marca, e o que 

menos influencia é se o produto é novidade e o seu design.  

3.2 Estatísticas do consumidor virtual 

Imerso nas plataformas on-line e com uma rotina cada vez mais dinâmica, o consumidor 

virtual é mais exigente e mais desafiador para as empresas. Segundo Macedo et al. (2010), em 

um mercado de competição acelerada e de consumidores cada vez mais exigentes, traçar o perfil 

desse consumidor aumenta a satisfação do cliente ao proporcionar melhores estratégias de 

negociação. Além de captar a atenção do consumidor digital em meio à uma grande 

concorrência, é necessário oferecer para este cliente uma boa assistência principalmente de pós 

venda.  

Pela legislação, no Código de Direito do Consumidor, o cliente tem 7 dias para devolver 

o produto comprado na internet sem motivação, com reembolso garantido e frete custeado pela 

empresa. Além disso, com o avanço da internet e da informação, expor um mau atendimento 

ou produto ficou mais fácil e difundida, podendo arruinar uma loja ou marca.  

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação 

de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio.  
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Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste 

artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, 

serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. (BRASIL, 1990) 

O aumento da segurança nas transações e nos meios de pagamento, praticidade e 

comodidade em todas as etapas do processo de compra, diversidade para escolher e opiniões 

reais de consumidores são alguns dos motivos que incentivam esse crescimento de consumidor 

virtual. Segundo a pesquisa anual sobre Consumo On-line conduzida em 2019 pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito Brasil (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

86% dos internautas realizaram compras pela internet nos últimos 12 meses, e dentre eles oito 

em cada dez entrevistados ficaram satisfeitos com a última aquisição. 

Há um custo benefício ao comprar on-line. As vantagens de comprar pela internet são 

o preço mais baixo (49,6%), a comodidade de comprar sem sair de casa (41%), a flexibilidade 

de horário para fazer as compras (30,9%), a economia de tempo (25,8%) e a variedade de 

produtos (25,4%). Porém, as desvantagens mais citadas correlacionam a não poder ver, 

experimentar, tocar e/ou cheirar o produto (53,6%), ao pagamento do frete (51%,), a não poder 

levar o produto na hora da compra (44,3%) e à falta de segurança para possível clonagem de 

dados bancários ou cartão de crédito (32,9%). 

Os fatores considerados mais importantes para a escolha de uma loja on-line são o frete 

grátis (48%), o preço baixo (47,4%), as promoções (41,5%), a segurança no sigilo das 

informações passadas para o pagamento (37%) e a facilidade na forma de pagamento (33,9%). 

Ao apresentar uma boa experiência de compra, 91,6% já compraram mais de uma vez em um 

mesmo site. Sobre o perfil do consumidor brasileiro de negociação, 89,4% dos entrevistados da 

pesquisa revelam que costumam comprar com desconto pela internet por cupons de ofertas e 

descontos.  

 

Gráfico 7 - Quais são as promoções que prefere?  
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Fonte: Adaptado da 42ª edição do Relatório Webshopper 

Segundo a pesquisa de Comportamento do Consumidor On-line feita pela Shopper Story 

Brasil 2020, 3 em cada 4 entrevistados confirmaram clicar em anúncios enquanto navegam na 

internet e 9 em cada 10 disseram gostar deles, pois ajudam a descobrir novas marcas e produtos. 

82% dos entrevistados das gerações Generation Z (nascidos entre 1997-2012) e Millenials 

(nascidos entre 1981-1996) são os mais propensos a clicar nas ofertas via anúncios on-line e 

78% a comprar através de clique em anúncios. 

 

 

Gráfico 8 - Principais segmentos de loja  

Fonte: Adaptado da 43ª edição do Relatório Webshopper 

Refletindo o comportamento dos consumidores no comércio eletrônico no ano de 2020, 
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departamento sendo 84,3%. Com um aumento de 29% de consumidores se comparado ao ano 

anterior, em 2020 são identificados 79,7 milhões de web consumidores.  

O brasileiro é conhecido como receptor, alegre, um povo que gosta de festejar e dar 

presente também, isso tudo reflete no consumo principalmente no virtual no ano de 2020 devido 

ao isolamento e as restrições das lojas físicas. O Relatório Webshopper mostrou que datas 

sazonais como dia do consumidor, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das 

crianças, Black Friday, natal, dentre outras, impulsionam o consumo on-line na pandemia e 
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representam R$30.1 bilhões (34%) da receita total do e-commerce no ano. De todas as datas, o 

Dia dos Namorados apresentou o maior crescimento com 91% de crescimento em faturamento 

e em seguida o Dia das Mães se destaca com crescimento de 64% em pedidos, sendo uma das 

datas com a maior entrada de novos consumidores (Relatório Webshoppers, 2020). 

A pandemia mudou vários hábitos não só no Brasil como mundiais. Com as medidas 

restritivas tomadas para combate do avanço da doença, o meio digital foi uma solução tanto 

para os comerciantes quanto para os consumidores. Um dos grandes crescimentos no ano de 

2020 foram dos aplicativos de delivery, de acordo com a 42ª edição do relatório Webshopper 

72% dos consumidores começaram a usar ou estão usando mais, sendo como principal motivo 

não precisar sair de casa.   
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4. O MARKETING 

4.1 O marketing digital 

Mudando os hábitos de compra dos consumidores através da revolução proporcionada 

pela internet na forma de pesquisar, selecionar, comparar e comprar seus produtos e serviços, 

o meio virtual passou a demandar uma atenção do marketing que readaptou suas estratégias 

para este ambiente que se tornou importante até mesmo para empreendimentos físicos.  

Segundo Torres (2009) o marketing digital é a utilização efetiva das ferramentas 

disponíveis na internet envolvendo comunicação, publicidade, propaganda e todo o arsenal de 

estratégias e conceitos já conhecidos nas teorias. Com mais de 74% da população brasileira 

com acesso à internet, as diversas formas de chamar atenção de um web consumidor se tornou 

imprescindível para os negócios.  

O marketing possui fases e no momento nos encontramos de acordo com Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017) no Marketing 4.0, o digital. Nesta nova fase, a conectividade 

alterou o modo como vivemos, e consequentemente a forma de entender os caminhos do 

consumidor na era digital. Para atrair um internauta em um ambiente tão mutável, complexo e 

competitivo, o marketing deve guia-lo em uma jornada que começa na apresentação e 

assimilação da marca e termina na fidelização total. 

Percebe-se neste novo período um aprofundamento da relação marca e cliente que vai 

além de uma identificação, existem conversas e amizade. Nessa fase do marketing, os 

consumidores devem ser considerados como iguais, amigos da marca, afirmam Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017).  A experiência com as empresas, o relacionamento e a troca entre 

eles estende-se ao mundo real. 

A fase mais atual, na qual o marketing orienta-se para acompanhar a natureza mutável 

dos consumidores, guiando-os pela sua jornada desde a tomada de conhecimento de 

algum produto e/ou serviço até a sua recomendação. Assim, o foco neste momento 

está centrado no ser humano e visa associar às marcas atributos humanos que tenham 

características que permitam uma interação com os consumidores, como se fossem 

amigos, que promovam justiça social (empoderamento feminino, comércio justo, 

diversidade de empregados), que trabalhem por um mundo mais preservado 

ecologicamente (plantem árvores, promovam uso de energia renovável, não façam 

testes em animais), que tenham como missão grandes ações para a solução das 

questões que afligem a sociedade, entre outros. (DIVINO, 2020, p.37) 
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Figura 1 - Twitter da loja Magazine Luiza  

Disponível em: https://twitter.com/magazineluiza acesso em 18 de abril de 2021 

 As grandes marcas entraram completamente no mundo virtual e possuem perfis em 

todas as redes sociais e inúmeros seguidores. Na Magazine Luiza, vê-se claramente esse 

processo de humanização da marca. Houve a criação da Lu, que através de computação gráfica 

possui traços de uma mulher e esboça reações com gifs, vídeos e até aparece em propagandas 

da loja. Com mais de 1 milhão de seguidores no twitter oficial, entre conversas e perguntas do 

dia a dia, há divulgações de produtos, cupons de desconto e discussões sobre pautas importantes 

como assédio.  

Segundo pesquisa da consultoria APP Annie, o Brasil é o 3º país em que pessoas passam 

mais tempo em aplicativos, sendo em média 3 horas e 40 minutos e também está em 3º lugar 

no ranking de tempo gasto em apps de compras. A internet é um meio propício para um 

marketing 24 horas, eles estão nos jogos, sites de pesquisa, em aplicativos, sites de vídeos, 

dentre outros.  O estudo Estilo de Vida (2019) da Nielsen divulgou que 51% dos entrevistados 

acham que as propagandas on-line chamam atenção.  
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Contudo, conforme for o setor, a influência do marketing digital pode variar e de acordo 

com Torres (2012), entender a influência da internet e das mídias sociais no setor ao qual a 

empresa pertence é fundamental para que se possa definir a estrutura necessária e o volume de 

investimentos destinados ao marketing digital do empreendimento. Cada área de atuação deve 

procurar entender a influência e o processo de compra dos consumidores no universo on-line, 

se ignorado pode comprometer a empresa e se superestimado pode levar a custos desnecessários 

e ineficaz. 

Além disso, o meio virtual possui uma constante troca de experiências e mesmo uma 

marca que não invista no digital já tem neste meio uma reputação estabelecida. Essa reputação 

não é uma simples opinião pessoal, mas envolve impressões sobre a sua posição com o meio 

ambiente, sustentabilidade, acessibilidade, responsabilidade, atenção ao cliente, qualidade de 

produtos e serviços, comprometimento e outras características que influenciam a forma como 

o cliente enxerga a empresa, afirma Torres (2012). 

Como importância do processo de marketing é conhecer o comportamento do 

consumidor, no âmbito digital precisa aprofundar o conhecimento nas características da 

plataforma utilizada, como por exemplo o funcionamento das métricas, tráfego do site, as taxas 

de conversão. As mídias sociais estão em constante mudança e que influenciam o seu público-

alvo de forma permanente. A presença de uma marca na internet é importante, mas só isso não 

caracteriza um sucesso no meio virtual.  

4.2 O neuromarketing  

Frequentemente, gestores, administradores e pesquisadores estão buscando aperfeiçoar 

as estratégias de marketing para aumentar seu alcance e sua eficácia. A melhoria de uma 

estratégia está vinculada ao conhecimento do consumidor, porém este fator fica complexo 

quando o inconsciente, através de pensamentos e emoções levam uma pessoa a escolher um 

produto. Desta forma, inicia-se o estudo da neurociência aliada ao estudo publicitário, através 

da leitura do subconsciente humano por aparelhos neurocientíficos, temos com a junção dos 

profissionais de marketing e os neurologistas, o neuromarketing. 

“O neuromarketing rege-se pelo uso de equipamentos produzidos pela neurociência, 

para estudar a atividade do cérebro quando exposto a um estímulo de marketing, e aplicar os 

resultados provenientes desses equipamentos em estratégias mais convenientes para a mente do 

consumidor” (FERREIRA, 2018, p. 5). O professor Gerald Zaltman criou o Zaltman Metaphor 
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Elicitation Technique (ZMET), seu próprio método de pesquisa em marketing com técnica 

focada nas metáforas e nas formas não-verbais de comunicação. No Brasil, a Forebrain foi a 

empresa pioneira em neuromarketing.  

Segundo Ferreira (2018), alguns métodos utilizados são o eye-tracking que através de 

uma tecnologia de rastreamento dos movimentos dos olhos analisa o percurso da exploração 

visual com a apresentação de estímulo. O eletroencefalografia (EEG) que através de eletrodos 

capta a atividade elétrica cortical e realiza mapeamentos, avaliação da evolução temporal da 

atividade cortical, dentre outros. A ressonância magnética (fMRI) que mede a quantidade de 

sangue oxigenado em determinadas áreas subcordicais do cérebro, revelando atividades 

cerebrais por região do cérebro. A resposta galvânica da pele (GSR) que indica o nível de 

excitação fisiológica do indivíduo diante de estímulos medindo a condutividade elétrica da pele. 

E o eletromiograma (EMG) que através de sensores na pele e nos músculos faciais medem as 

respostas faciais associadas a emoções inconscientes diante de estímulos de comunicação. 

De acordo com Andreasi (2012), foi por meio dos resultados das pesquisas que as 

empresas começaram a experimentar novas estratégias utilizando-se de estímulos 

imperceptíveis ao consciente humano. Os estímulos que não são facilmente percebidos ou 

identificados provocam os sentidos humanos para fomentar não só o consumo, como também 

a identificação e correlação de sons, cores, texturas, cheiros e até mesmo momentos com 

marcas. O consumidor percebe um aumento de valor a uma determinada marca e deseja 

consumi-la mais. Como é o caso da Coca-Cola que tem seu produto vinculado a momentos 

feliz, divertidos, de união e confraternização entre amigos ou familiares.  

 

Figura 2 - Propaganda da Coca Cola  

Disponível em: www.cocacolabrasil.com.br/sobre-a-coca-cola-brasil/a-historia-da-coca-cola-brasil Acesso em 

23/04/2021 
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O neuromarketing não atua sozinho, assim como em toda vertente do marketing é 

essencial e decisivo envolver e criar uma conexão, que neste caso é emocional, das marcas com 

seus consumidores. As mensagens subliminares são capazes de nos influenciar e causar um 

aumento no consumo de determinada categoria de produtos, contudo segundo Guéguen (2010) 

elas não são capazes de criar em nós uma necessidade que não possuímos, somente de ativar os 

já existentes.  

Os estímulos sensoriais devem ser considerados apenas como uma parte da estratégia 

de marketing da empresa, estes, como as pesquisas estão demonstrando, podem servir 

como uma poderosa ferramenta para motivar diretamente os clientes, porém, 

sozinhos, eles não possuem o poder suficiente para alavancar a imagem da empresa 

como um todo. (ANDREASI, 2012, p. 18) 

Aplicando o conhecimento adquirido dos estudos e pesquisas do neuromarketing ao 

marketing digital, pode gerar um ganho de vendas.  Pela hiper estimulação das telas, rapidez e 

praticidade que o mundo virtual proporciona, as chances de uma compra ser feita por impulso 

aumentam.  Visto que o comportamento de compra pode ser motivado por fatores subliminares, 

utilizar principalmente o sentido visual e auditivo auxilia a construção de uma estratégia digital 

que se propõe a despertar sensações. 

“O neuromarketing vai captar como as pessoas reagem perante um estímulo, estudando 

os seus comportamentos individuais ou coletivos” (FERREIRA, 2018, p. 37). A autora também 

identifica a técnica de Eye-Tracking, a observação e o registro dos movimentos oculares e suas 

fixações, a neurociência que resultará mais resultado quando aplicada ao marketing digital. Nos 

sites existem pontos mortos e estratégicos e analisar esses fatores, os designers e as cores, a 

posição do carrinho de compras, os conteúdos, viabilizam um melhor resultado e 

desenvolvimento na hora de captar o consumidor.  

O marketing digital deve utilizar este campo de pesquisa do neuromarketing e explorar 

o comportamento do consumidor digital e as eficácias da comunicação, já que é um meio com 

tanta publicidade, afirma Ferreira (2018). Estar em contato constante com propagandas digitais 

cansam o internauta, podendo causar estresse e irritabilidade. Porém, se realizado de forma sutil 

ou nos momentos e lugares corretos, pode-se tornar uma contribuição para a realização ou 

efetivação das vendas.   

4.3 Os gatilhos mentais 

Para Torres (2009), é importante lembrar que em toda e qualquer campanha de 

marketing, lidamos com pessoas, suas histórias e seus desejos e precisamos criar um 
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relacionamento e atender as necessidades. Os gatilhos mentais são eventos ou circunstâncias 

externas que podem produzir sintomas emocionais favoráveis como alegria ou desfavoráveis 

como desânimo e pode ser ativado através dos cinco sentidos. Também chamados de gatilhos 

psicológicos, eles são persuasivos porque “trabalham a forma de apresentação dos enunciados, 

aplicando a eles estratégias de captação da atenção e aspectos retóricos variados, para que o 

texto aumente o seu potencial persuasivo” (DIVINO, 2020, p. 100).  

Conforme dito por Divino (2020), a ideia de gatilho parte do mundo animal, onde o 

estímulo é o gatilho para uma sequência de comportamentos. Sua boa utilização em uma 

estratégia de marketing digital de uma loja on-line pode despertar o desejo de compra imediato 

de um produto ou serviço. Existem vários modos de ativar esses gatilhos: pela escassez, 

urgência, novidade, prova social, autoridade, reciprocidade, antecipação, afeição, compromisso 

e consistência, dentre outros.  

De acordo com Cialdini (2009), embora existam incontáveis técnicas de persuasão, a 

maioria delas se enquadra em seis categorias básicas, sendo cada uma delas governada por um 

dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta humana. Os seis princípios, 

que serão abordados neste trabalho, são o da reciprocidade, coerência, aprovação social, 

afinidade, autoridade e escassez.  

Cada princípio pode ser discutido segundo sua função na sociedade e mobilização de 

poder de compra, além de ser capaz de produzir nas pessoas um consentimento automático e 

impensado em dizer “sim” sem pensar. O autor apresenta indícios que “o ritmo acelerado e o 

bombardeio de informações da vida moderna tornarão essa forma específica de persuasão cada 

vez mais predominante.” (CIALDINI, 2009, p. 11). Por isso é importante entender como e por 

que a influência ocorre. 

Divino (2020) faz um destaque importante quanto a tendência da visão behaviorista 

apresentada por Cialdini. Embora haja uma influência e um impulso maior de compra quando 

nos deparamos com um gatilho psicológico, não respondemos de forma impensada a um 

sistema automático de estímulo-resposta como nos folclores, se fossemos pescadores 

(consumidores) e estivéssemos enfeitiçados pelo canto da sereia (os gatilhos mentais).  

Não somos robôs sem consciência para agirmos desta ou daquela forma após uma 

ideia ser evocada em nossa mente. Não basta escutar ou ver a mensagem compre, 

clique aqui, passe-me a senha de seu cartão de crédito, por exemplo, para que façamos 

o que nos é solicitado. Somos totalmente responsáveis por nossas próprias ações e 

valores que sustentamos. Claro, há a influência da cultura nessa valoração, mas somos 

nós que articulamos esses conceitos, com nossas limitações para compreender o que 
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está posto, e nós que agimos a partir disso, estejamos conscientes desse fato ou não. 

(DIVINO, 2020, p. 101) 

Outro destaque importante antes de abordar separadamente cada gatilho mental é saber 

que na maioria das vezes uma estratégia poderá utilizar mais de um gatilho. A separação a 

seguir se dá para compreender de forma mais detalhada a sua atuação e o que ele se propõe a 

fazer para captação de clientes nas estratégias de marketing.  

4.3.1 Reciprocidade 

Troca mútua de direitos ou privilégios, esta é a definição de reciprocidade no dicionário 

Michaelis. Então, o gatilho da reciprocidade é se sentir na obrigação de retribuir o que outra 

pessoa nos concedeu.  Cialdini (2009) apresenta que a sensação de obrigação está penetrada na 

cultura humana, ou seja, é um fator antropológico, todas as sociedades seguem essa regra. 

Como exemplo, Cialdini (2009) conta a história de uma reciprocidade que perdurou 

gerações. Em 1985, quando a Etiópia era o país com mais sofrimento e privação, como fome e 

guerra civil, funcionários nativos da Cruz Vermelha etíope tinham decidido enviar dinheiro 

para ajudar a vítimas dos terremotos na Cidade do México. Quando questionados pelo que 

estavam fazendo aquele gesto visto a situação de seu país, foi esclarecido que em 1935, o 

México havia mandado ajuda à Etiópia quando esta foi invadida pela Itália. 

Uma forma de exercer este princípio encontra-se principalmente nas estratégias de 

comércios de cosméticos, a amostra grátis. Ao fornecer um pouco do produto o consumidor 

testa e pode vir a se interessar. Com uma vendedora simpática, cordial e com um sorriso no 

rosto, se já existia algum questionamento quanto a compra, fica mais complicado resistir a esse 

fator da gratidão, o querer retribuir a gentileza. No meio digital, a amostra grátis, bônus ou o 

brinde está na utilização de programas que têm a versão free com menos recursos e utilidades 

e a premium, uma versão completa e paga. 

Os materiais gratuitos além de contribuir como forma de divulgação e conhecimento do 

trabalho, servem como forma de captação de dados, em geral e-mail, para futura divulgação de 

cursos e materiais pagos. Essa entrega gratuita de um material ou de uma troca de conhecimento 

através de uma live no instagram ou no youtube, faz com que a pessoa conheça o material, se 

interesse e se sinta agradecida por receber tanto e não pagar nada. Quando estiver tendo uma 

promoção ou um lançamento, recebe vários e-mails de divulgação e a propensão a adquirir 

aquele material é impulsionado.  
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Nas redes sociais, perfis de empreendedores digitais estão em crescimento, como é o 

caso do Ícaro de Carvalho, Thiago Nigro, Lara Nesteruk, Carol Canteli, dentre outros. Inseridos 

em suas áreas profissionais, diariamente são abertas caixinhas de perguntas pela plataforma do 

instagram para responder qualquer questionamento que façam. Essa entrega diária impulsiona 

um lançamento, visto que as pessoas diariamente se sentem presenteadas e se sentem mais 

próximas daquelas pessoas.   

 

Figura 3 - Gatilho da Reciprocidade: Experimente 30 dias grátis  

Fonte: Página de vendas da NETFLIX  

Este gatilho gera nas pessoas uma vontade de compra as vezes antes de ser oferecido 

um produto ou serviço. Contudo, não é uma função automática, recebi uma amostra e tenho que 

retribuir comprando. Para funcionar e melhorar os resultados, tem que entregar algo de valor, 

aumentar o valor recebido em relação a expectativa e oferecer algo personalizado ou pensado 

para aquela pessoa.  

Entregar o que já se espera, não gera um valor, tem que oferecer além do que o 

consumidor aguarda. Só existe a geração de valor se a entrega não for percebida como uma 

simples obrigação. A reciprocidade não é tão racional, mas é genuína. Não se realiza de forma 

forçada, mas pela naturalidade de querer retribuir algo que recebeu e não esperava.  
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4.3.2 Compromisso e coerência 

Segundo Cialdini (2009), temos o desejo de ser e parecer coerentes com o que fizemos 

ou nos propomos a fazer diante de outros. E após a decisão tomada, surgem as pressões que 

exigem um comportamento, e as pessoas reagem de maneira justificar suas decisões anteriores 

e se convencer de que fizeram a escolha correta e está melhor com aquela decisão. Para ilustrar, 

o autor mostra que após as pessoas fazerem apostas, elas estão muito mais confiantes nas 

chances de vitória do que antes. Mesmo que nada altere na realidade, na cabeça dos apostadores 

as perspectivas melhoram depois de terem adquirido o bilhete. 

Essa necessidade de se manter coerente e fiel ao compromisso estabelecido se dá pela 

visão cultural. “A incoerência é comumente vista como um traço de personalidade indesejado” 

(ALLGEIER, BYRNE, BROOKS E REVNES, 1979; ASCH, 1946 apud CIALDINI, 2009, p. 

54). A pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, mentirosa, 

hipócrita. Por sua vez a coerência está associada a força pessoal e intelectual, além de ser a base 

da lógica, da racionalidade, da estabilidade e da honestidade. 

Essa propensão pela coerência é alimentada por três fontes. Primeira, uma grande 

coerência pessoal é altamente valorizada pela sociedade. Segunda, além do seu efeito 

sobre a imagem pública, a conduta coerente proporciona uma abordagem benéfica à 

vida cotidiana. Terceira, uma orientação coerente proporciona um atalho valioso em 

meio à complexidade da existência moderna. (CIALDINI, 2009, p. 93) 

A coerência geralmente age como uma proteção para não se desfazer de uma decisão já 

tomada. Quando analisadas e refletidas, algumas decisões tomadas podem contradizer um 

pensamento inicial. Porém, o cérebro prefere ignorar essas informações para não ter que voltar 

atrás e reavaliar a decisão tomada. Para Cialdini (2009), como está em nós a vontade de ser 

coerente, possuímos o hábito de sê-lo automaticamente, mesmo em situações em que este não 

é o caminho mais sensato.  

Quando a pessoa assume um compromisso, ela passa a criar motivos que sustentem sua 

decisão. Com isso, profissionais com intenções maldosas podem oferecer um estímulo para 

compra e após o consumidor ter decidido, retirar um estímulo inicial ou passar uma observação 

que deveria ter feito desde o começo. Assim fica mais difícil do cliente voltar atrás e desistir da 

compra, pois sua decisão já foi formada. Ao assumir um compromisso, por mais trivial que 

seja, isso causa uma mudança interior e existe uma grande possibilidade de influenciar a 

autoimagem de uma pessoa.   
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4.3.3 Aprovação social 

Como visto no início deste trabalho, a cultura é o fator que mais influência o 

comportamento do consumidor e é com os aspectos culturais que percebemos, sem necessidade 

de explicação, o que é bom e adequado é aceito pela maioria. Cialdini (2009) afirma que à 

medida que vemos um comportamento ser seguido pelos outros consideramos ele adequado e 

também temos menos chance de errar agindo de acordo com as evidências sociais.   

Quando nos deparamos com uma situação de insegurança ou incerteza, procuramos 

validações de outras pessoas para respaldar nossas escolhas. “Sem dúvida, quando as pessoas 

estão inseguras, tendem a se basear nas ações dos outros para decidir como elas próprias devem 

agir.” (CIALDINI, 2009, p. 108) Sendo assim, a opinião e experiência de terceiros influencia 

muito na hora de se decidir por uma compra, já que quanto maior o número de pessoas que 

acham um produto ou serviço bom, mais uma pessoa tende a considerá-lo assim.  

Segundo Cialdini (2009), além da insegurança, a semelhança é outra característica que 

deixa o gatilho da aprovação social ser ainda mais influente. Esse princípio tem mais força 

quando observamos pessoas que se assemelham conosco, estando mais inclinado a querer 

seguir aquele comportamento, visto que “é a conduta desses indivíduos que nos dá a melhor 

noção sobre o que constitui o comportamento correto para nós mesmos.” (CIALDINI, 2009, p. 

108) 

Com essa necessidade que os indivíduos tem de pertencer a um grupo, mostrar ao cliente 

que ele precisa de um produto ou serviço para fazer parte da comunidade é o que o gatilho da 

prova social pretende fazer.  Mostrar que a marca tem muitos alunos, que alcançaram resultados 

almejados ou inesperados, está em crescimento constante e é um destaque no meio, como este 

exemplo da comunidade O Novo Mercado que ensina o que é necessário para um crescimento 

no meio digital através do marketing.  
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Figura 4 - Gatilho da Aprovação Social: Avaliações positivas e relatos pessoais de crescimento 

Fonte: Página de assinatura do O Novo Mercado 

4.3.4 Afinidade 

Cada um tem dentro de si a tendência em dizer sim aos pedidos de quem conhece, gosta 

e se identifica. Quando existe um vínculo social com a pessoa que oferta um produto ou serviço, 

a força desse vínculo é duas vezes maior do que a própria preferência pelo produto em si 

(FRENZEN E DAVIS, 1990 apud CIALDINI, 2009). Isso acontece não só estando presente, 

vendedores pedem a seus clientes indicações de amigos que possam se interessar por alguma 

oferta e aborda essas pessoas mencionando o nome de quem fez a indicação. 

Cialdini (2009) coloca como exemplo o case da marca Tupperware. Uma pessoa marca 

uma reunião com amigas em sua casa com conversas, comidas, bebidas e vendas da Tupperware 

e fornece à anfitriã uma porcentagem da receita das vendas. As clientes que estão lá não 

compram de uma vendedora desconhecida, mas de uma amiga. Segundo pesquisadores, o laço 

social entre a anfitriã e as convidadas da reunião domiciliar confirmaram o poder da abordagem 

na decisão de compra do produto. As vendas da Tupperware chegaram a ultrapassar 2,5 milhões 

de dólares por dia. 

No Brasil existem inúmeras marcas que já aderiram a revenda, como a Avon, 

Rommanel, Boticário e a Natura. No meio digital, tivemos recentemente o destaque da Hotmart, 

que é uma empresa com presença mundial que promove empreendedorismo e educação a 

distância (EAD) por meio de uma plataforma. Mas a empresa vai além da relação produtor e 
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consumidor, existe também o afiliado, que é uma pessoa, de preferência com facilidade em 

fazer vendas, que se cadastram no site e divulgam os cursos, recebendo comissão por cada 

venda efetivada.  

Reconhecendo essa característica de preferir aceitar propostas de quem conhece ou 

goste, os profissionais costumam aumentar sua eficácia enfatizando diversos fatores que 

aumentam a sua atratividade e a sua aceitação. Uma maneira muito eficaz de exercer esses 

fatores e utilizar o princípio da afeição é conquistando a simpatia das pessoas, e os motivos 

citados por Cialdini pelos quais gostamos de alguém são a atratividade física, semelhança, 

elogios, familiaridade e associação.  

Na atratividade, uma pessoa com boa aparência possui uma vantagem nas interações 

sociais, pois atribui-se a ela características positivas como inteligência, gentileza e honestidade. 

Como o autor chega no seguinte resultado “pessoas atraentes são mais persuasivas tanto para 

conseguir o que pedem quanto para mudar as atitudes dos outros” (CIALDINI, 2009, p. 159). 

Mais uma vez a semelhança aparece como fator de influência, já que tendemos a gostar de 

pessoas semelhantes a nós e consequentemente, estar mais disposto a dizer sim.  

O elogio aumenta a afeição, pois inconscientemente assumimos que essa pessoa gosta 

de nós e essa informação é um estímulo para provocar uma reação retribuidora e consentir a um 

pedido de forma voluntária. O aumento da familiaridade se dá por meio do contato repetido 

com uma pessoa ou objeto. Tendemos a favorecer aquilo com que já tivemos contato e quanto 

maior o for, maior será a afeição. Por último, a associação a si ou aos bens com coisas positivas 

é outro fator que costuma promover a afeição. 

4.3.5 Autoridade 

Vivemos em uma estrutura social hierárquica e em um sistema de autoridade, fica claro 

quando analisamos esse critério sobre a ótica política, o Estado. Segundo Cialdini (2009), não 

é de hoje que acontece a submissão e sem esse sistema de autoridade não seria possível o 

desenvolvimento de estruturas sofisticadas para a produção de recursos, comércio, defesa, 

expansão e controle social. Reconhecemos que sem a vida social, cada um faria o que desejasse 

e viveríamos em um caos.  

Desta forma, desde pequenos somos educados a obedecer às autoridades, que na 

infância em geral são os pais e entender que a desobediência leva ao erro e prejudica quem o 

faz. Para as crianças a assimilação da autoridade não é um problema, visto que os pais são 
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intérpretes da realidade para seus filhos e são neles que as crianças buscam validações para suas 

ações. “Desde cedo, descobrimos que seguir os conselhos dessas pessoas (pais, professores) era 

benéfico – em parte por causa de sua sabedoria maior e em parte porque elas controlavam nossas 

recompensas e punições.” (CIALDINI, 2009, p. 166) 

À medida que o tempo passa, essa percepção continua mudando apenas os referenciais, 

as figuras de autoridade passam para líderes governamentais, diretor executivo (Chief 

Executive Officer - CEO), juízes, dentre outros. Crescemos, mas continuamos assumindo a 

premissa que obedecer a autoridade é recompensador, seguindo assim um padrão automático 

de obediência. Cialdini (2009) explica que como seus cargos necessitam de um maior acesso 

às informações e poder, faz sentido cumprir os desejos das autoridades constituídas.  

Com base nestas premissas que o gatilho da autoridade é constituído. É necessário 

apenas um símbolo correlacionado à autoridade para assumirmos a presença dela. Segundo 

Cialdini (2009), existem 3 símbolos mais imediatos de autoridade: títulos, trajes e paramentos. 

Para o autor, “os títulos são, ao mesmo tempo, os símbolos de autoridade mais difíceis e mais 

fáceis de adquirir.” (CIALDINI, 2009, p. 169) Essa ambiguidade é explicada porque embora 

custe muitos anos de trabalho e realizações para conquistar um título, dificilmente sua 

veracidade é checada.  

Os trajes, ou roupas são outro símbolo de representação de autoridade e a tendência de 

obedecermos a pessoas que usam trajes de autoridade é mais forte. Por estar ligado à uma 

questão de status social e sucesso financeiro, Cialdini (2009) também identificou nos carros um 

símbolo de autoridade. Percebe-se no mundo digital o peso da autoridade, principalmente dos 

títulos, na venda de serviços como os cursos on-line. Já os outros dois símbolos, voltados mais 

para uma imagem baseada em status, vemos nos influenciadores digitais que através de 

publicidade divulgam produtos das marcas.  

Ao associar sua marca com um especialista que é bem visto no mercado e entende do 

assunto, a probabilidade daquele bem ofertado ser impulsionado aumenta. Atualmente as 

marcas tem feito colaboração de criação com influenciadores e criadores de conteúdo. Eles 

possuem um destaque devido a experiência profissional e além de impulsionar a produto por 

ser reconhecido na internet e ter a opinião validada pela maioria de seus seguidores, essas 

profissionais tem a capacidade de despertar o interesse dos demais pelo que está sendo 

oferecido.   
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Figura 5 - Gatilho da Autoridade: Parceria de linha de maquiagem com uma influenciadora digital maquiadora  

Fonte: Site de vendas da Loja Océane 

4.3.6 Escassez 

Uma oportunidade quando indisponível fica mais atraente, por isso à medida que elas 

ficam escassas, há uma percepção de perda de liberdade que acaba agilizando o processo de 

compra. “As oportunidades parecem mais valiosas para nós quando estão menos disponíveis” 

(CIALDINI, 2009, p. 182), é nesta premissa que o princípio da escassez se apoia. O medo de 

perder motiva mais que a vontade de ganhar. Mesmo que o valor não altere, o que é mais difícil 

é considerado melhor que as coisas mais fáceis. Esse gatilho é capaz de aumentar a percepção 

de valor do que é vendido já que inconscientemente, as pessoas tendem a preferir o que é 

limitado. 

De acordo com Cialdini (2009), à medida que as oportunidades esgotam, perdemos 

liberdades, e é detestável perder a liberdade que já se possuiu. Ao ameaçar uma livre escolha, 

a necessidade de preservar a liberdade faz com que a vontade de adquirir aquele produto 

aumente. Quando a escassez limita o acesso a um bem, costumamos atribuir a ele qualidades 

positivas para justificar nosso desejo e a reação é ir contra as interferências buscando ainda 

mais aquele item. Esse fenômeno é identificado como Reatância Psicológica, a reação humana 

em relação à diminuição do controle pessoal. 

Determinar um limite de tempo para efetivar a compra na oportunidade que está sendo 

oferecida é uma das táticas de persuasão deste princípio. A censura também está dentro do 

princípio da escassez. Quando um material é proibido, a vontade de possuir ou entrar em contato 

com aquele conteúdo é maior. Mesmo que a pessoa não tenha um interesse direto no assunto, 

passamos a acreditar ainda mais em determinadas informações quando elas passam a ser 

censuradas. Cialdini (2009) afirma que uma informação parece mais atraente e desejada quando 

acreditamos que não conseguiríamos obtê-la em nenhum outro lugar. 
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O princípio da escassez, de acordo com Cialdini, é mais eficaz sob duas condições 

otimizadoras. Em um contexto repentino de abundância para escassez, o aumento de valor e 

desejo de obtenção do item encontra-se em urgência. A nova escassez produz um impacto tão 

forte que pode causar conflitos e violência. Outro fator de forte impacto é a competição por 

recursos escassos, isso é, a sensação de estar competindo por algo possui propriedades 

motivadoras poderosas. A Black Friday, grandes liquidações e leilões são exemplos de como 

“existe algo quase físico no desejo de possuir um item disputado” (CIALDINI, 2009, p. 198). 

É fácil se sentir devidamente alertado contra as pressões da escassez, mas é bem mais 

difícil reagir ao alerta. Parte do problema é que nossa reação típica à escassez bloqueia 

nossa capacidade de pensar. Quando vemos algo desejado se tornando menos 

disponível, uma agitação física nos domina. Em especial nos casos envolvendo a 

competição direta, o sangue sobe à cabeça, o foco se estreita e as emoções aumentam 

(Teuscher, 2005). À medida que essa corrente visceral avança, o lado cognitivo, 

racional, recua. (CIALDINI, 2009, p. 200) 

 

Figura 6 - Gatilho da Escassez: Apartamento com muita procura e poucas unidades disponíveis  

Fonte: Site do Booking.com 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de pesquisa 

Este trabalho é uma pesquisa descritiva que “têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). Desta forma, se faz possível investigar o impacto 

que a utilização de gatilhos mentais na estratégia de marketing digital causa no comportamento 

do consumidor para efetivação de uma compra no comércio eletrônico. 

Para iniciar o estudo com a compreensão dos conceitos bases, uma parte do trabalho 

utilizou procedimentos bibliográficos tais como livros, teses de mestrado e doutorado, revistas, 

jornais e artigos científicos. Segundo Creswell (2007), a revisão de literatura é importante pois 

proporciona uma estrutura para estabelecer a importância do estudo e uma referência para 

comparação dos resultados. Já uma outra parte utilizou informações quantificáveis de relatórios 

e pesquisas que mensuram e mostram índices de desenvolvimento e comportamento.  

Para identificar a relação entre os gatilhos mentais e as influências nas compras virtuais, 

foi feito uma pesquisa de levantamento que “caracteriza-se pela coleta de dados fornecidos 

pelas próprias pessoas” (BAPTISTA E CAMPOS, 2016, p. 106) por meio de um questionário 

on-line com 15 perguntas. Tais perguntas estão relacionadas ao estudo e divididas em duas 

partes, a primeira busca informações pessoais do respondente e a segunda utiliza a escala Likert 

de 5 pontos, através de afirmações que ajudam a informar o grau de concordância ou 

discordância entre o público e o objeto pesquisa.  

Desta forma, pelas análises das respostas em gráficos e tabelas, através da utilização de 

estatística descritiva simples, buscou-se mensurar de forma quantitativa como os entrevistados 

reagem aos gatilhos mentais, de acordo com suas próprias percepções. Também é de objetivo 

desta pesquisa realizar comparativos entre grupos para compreender se há uma alteração de 

comportamento entre segmentos e identificar uma possível correlação entre a utilização dessa 

estratégia e as vendas no comércio eletrônico. 

5.2 Coleta e análise dos dados 

Como o objetivo da pesquisa é entender uma estratégia de marketing no mercado digital 

e “tendo em vista que com a internet praticamente não há barreiras geográficas para os 

negócios; pelo menos quanto à divulgação dos bens” (TEIXEIRA, 2015, p. 27), a pesquisa não 

se limita a um público específico.  
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A realização da coleta de dados referentes a esta pesquisa é feita por meio de formulário 

on-line utilizando a ferramenta gratuita do Google (Formulário Google). O link do formulário 

foi enviado para pessoas residentes em diversos estados do Brasil, de diferentes níveis de 

escolaridade, estado civil e idade através de grupos e contatos no WhatsApp, Facebook e e-

mail. O questionário proposto está presente no anexo deste trabalho (ver anexo I). 

O questionário possui 15 perguntas e é dividido em duas seções. A seção 1, perfil dos 

respondentes, permite conhecer e definir o perfil de cada pessoa através do ano de nascimento, 

gênero, escolaridade, estado civil e estado residente. Através dessas perguntas também é 

possível realizar uma divisão em grupos para análise das variáveis. Nesta parte também é 

questionado a frequência de compra on-line feita. Se a resposta for nunca fiz compra on-line, 

ocorre o redirecionamento para o envio da pesquisa e não é permitido a resposta da seção 2.  

Na seção 2, sobre atitude de compra, por perguntas baseadas no objetivo central de cada 

gatilho mental, se busca compreender, através da concordância ou discordância da afirmação 

feita, qual o grau de percepção do respondente em relação aos gatilhos e suas influências. Desta 

forma, as perguntas da segunda parte possuíam opções de 1 a 5 onde 1 era discordo totalmente 

e 5 concordo totalmente, seguindo os modelos de resposta da escala Likert. 

A pesquisa obteve um total de 473 respostas e ficou disponível por um período de 9 dias, 

iniciando dia 16 e terminando dia 24 de agosto de 2021. Após a coleta dos dados, eles foram 

exportados para Microsoft Excel. No Excel foi realizado um tratamento dos dados recolhidos, 

eliminando 15 respostas duplicadas e 7 participações de quem nunca tinha comprado on-line. 

Como no formulário as perguntas constam como obrigatórias, não existiu nenhuma resposta em 

branco para ser eliminada. Depois do tratamento dos dados, foram computadas 451 respostas 

válidas que permitem a realização de uma análise precisa.  

5.3 Limitações do método 

Pela pesquisa não possuir um público específico e pela quantidade de dados coletados, 

os resultados obtidos não podem ser ampliados ou generalizados. As conclusões e análises são 

um indicativo parcial da realidade e não podem ser consideradas universais. Outro ponto 

importante de ser ressaltado é que a estatística descritiva simples utilizada no estudo não 

apresenta valores absolutos e análise de significância, sendo necessários cálculos de estatística 

avançada.   
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6. RESULTADO E ANÁLISE 

6.1 Perfil da amostra 

Analisando as 451 respostas qualificadas, os gráficos de 9 a 14 demonstram o perfil dos 

participantes. Na primeira seção, podemos identificar o perfil dos respondentes por variáveis 

como: gênero, faixa etária, estado residente, estado civil, escolaridade e frequência de compra 

on-line. Dentre os participantes, o maior público respondente foi feminino, contabilizando 271 

(60,1%) e 180 (39,9%) do gênero masculino (ver gráfico 9).  

 

Gráfico 9: Gênero dos participantes da pesquisa 

O gráfico 10 permite visualizar a faixa etária dos participantes. Com uma participação 

diversificada, foram obtidos dados de todas as faixas etárias indicadas, sendo em sua maioria 

os participantes de 18 a 24 anos (25,1%) e de 25 a 34 anos (26,2%).  

 

Gráfico  10: Faixa etária dos participantes da pesquisa 
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Foram mais de 15 estados participantes na pesquisa (ver gráfico 11). Contudo, o estado 

do Rio de Janeiro contabiliza 313 (69,4%) respostas do questionário. 

 

Gráfico 11: Estado residentes dos participantes da pesquisa 

O estado civil predominante dos participantes da pesquisa foi solteiro (57,4%) e em 

seguida casado (37,5%), sendo separado, divorciado e viúvo 5,1% da pesquisa (ver gráfico 12). 

Conforme o gráfico 13, em escolaridade (incompleto, cursando ou concluído) predomina o 

ensino médio (30,2%) e superior (44,6%). 
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Apesar de estar como opção no questionário, pós doutorado não é titulação, por isso as 

respostas recebidas estão computadas como outros. 

Gráfico 12: Estado civil dos participantes da pesquisa 

 

Gráfico 13: Escolaridade dos participantes da pesquisa 

Para finalizar a primeira seção que representou as perguntas de identificação e iniciar o 

estudo dos participantes sobre seu consumo on-line, foi questionado sobre a frequência de 

compra. Dentre o total dos respondentes os que possuem uma maior frequência de compra, os 

que compram semanalmente e mensalmente, totalizam 55,7% da pesquisa (ver gráfico 14). Isso 

está alinhado com o que foi identificado pela pesquisa Perfil do Consumidor consumo pela 

internet (2020) da CNI. No estudo foi identificado que entre os brasileiros que já fizeram 

compras pela internet alguma vez na vida, 20% afirmam que sempre fazem, outros 44% 

afirmam que o fazem às vezes, e 34% que as compras pela são realizadas raramente. 
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Gráfico 14: Frequência de compra on-line dos participantes da pesquisa 

 O estudo propõe analisar, sob a percepção dos consumidores virtuais, se a utilização de 

certos gatilhos mentais pode influenciar uma compra. Pesquisas como o Perfil do Consumidor 

– Consumo pela internet 2020 da CNI e o E-commerce Radar (2017), demonstram que o as 

faixas etárias mais jovens têm maior predominância nos hábitos de compras on-line. Além 

disso, a pesquisa E-commerce Radar (2017) também identifica diferente segmentos de compra 

entre os gêneros e na pesquisa Consumo On-line (2019) os homens possuem um maior gasto 

médio nas suas aquisições virtuais. Desta forma, a correlação do objetivo da pesquisa será feita 

entre gêneros e faixa etária, para buscar compreender se existe entre eles uma diferença nos 

impactos percebidos aos gatilhos mentais.  

6.2 Segmentação pelo gênero  

Das 60,1% respostas das participantes femininas, 71,6% afirmaram que fazem compras 

on-line pelo menos semestralmente, contra 28,5% de mulheres que afirmaram comprar 

raramente ou anualmente. Já o gênero masculino tem uma maior frequência. Dos 39,9% dos 

participantes, 78,9% fazem compra ao menos semestralmente e 21,1% raramente ou 

anualmente (ver gráfico 15).  
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Gráfico 15: Frequência de compra pelo gênero. 

Quando questionados quais segmentos mais consomem, o gênero feminino consome mais 

em vestuário e acessórios, livros e alimentação, sendo 62,8% das respostas e menos com 

petshop, entretenimento e cursos, sendo 5,9% das respostas. Já o perfil masculino consome 

mais eletrônicos, vestuário e acessórios e alimentação, sendo 70,6% das respostas e menos com 

petshop, cursos e beleza, perfumaria e saúde, sendo 6,1% do total de respostas. (ver gráfico 16).  

Na estudo E-commerce Radar (2017), por ter mais opções de categorias, foi apontado que 

o que as mulheres mais consomem são moda íntima (87%), materiais artísticos (86%) e beleza 

(82%). Porém, os itens identificados neste questionário também possuem uma alta taxa de 

compra, sendo moda e acessórios 66%, livros 65% e alimentação e bebidas 62.  

Neste mesmo estudo, as categorias que são mais consumidas são acessórios automotivos 

(77%), ferramentas (71%) e games (71%). Em contraste com o que foi identificado, fora 

eletroeletrônicos (58%) que possui uma alta participação, moda e acessórios (34%) e 

alimentação (38%) possuem uma baixa porcentagem de participação masculina no estudo E-

commerce Radar (2017).  
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Gráfico 16: Segmento de compra pelo gênero. 

A primeira afirmação da pesquisa tem relação ao gatilho da reciprocidade. Ambos os 

gêneros concordam ou concordam totalmente com a afirmação sobre aumentar o interesse pela 

marca e ficar mais propenso a compra quando se recebe materiais gratuitos ou cupons de 

desconto. Apesar de mais de 60% dos homens concordarem com a afirmação, eles foram o que 

mais discordaram e discordaram totalmente (17,2%) se comparado as mulheres que deram a 

mesma resposta. Elas relataram maior porcentagem de concordância com o gatilho da 

reciprocidade (70,1%). (Ver gráfico 17). O resultado encontrado corrobora com a pesquisa 

Consumo On-line (2019) do SPC e CNDL, que demostrou ser um dos fatores determinantes da 

escolha na loja on-line o frete grátis (48,0%) e as promoções (41,5%).  
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Gráfico 17: Afirmação da reciprocidade pelo gênero. 

Analisando as respostas da afirmação “Quando firmo um compromisso com outras 

pessoas (amigos, família...) antes de fazer a compra, não desisto facilmente mesmo que surja 

alguma dúvida sobre o produto”, que tem relação com o gatilho do compromisso e da coerência, 

mais da metade dos homens (55,6%) concordam ou concordam totalmente com ela. Apenas 

16,7% do gênero masculino discordam ou discordam totalmente. Já as mulheres, como 

podemos observar no gráfico 18, tiveram respostas equilibradas, 33,6% deram uma resposta 

negativa (discordo ou discordo totalmente), 32,1% uma resposta neutra (não concordo, nem 

discordo) e 34,3% uma resposta positiva (concordo ou concordo totalmente).  

 

Gráfico 18: Afirmação do compromisso e coerência pelo gênero. 
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O gatilho da aprovação social teve um alto grau de concordância em ambos os gêneros, 

como podemos ver no gráfico 19. Nessa pergunta, os respondentes deveriam indicar se 

concordam ou discordam da seguinte afirmação “Avaliações e depoimentos de experiências 

pessoais me influenciam na hora da comprar on-line.”. Embora mais presente nas mulheres com 

88,9% de respostas positivas, os homens também tiveram um alto grau de concordância (81,1%) 

com a afirmação sobre a influência das compras on-line por avaliações e depoimentos de 

experiências pessoais. A porcentagem de discordância e neutralidade foi maior no gênero 

masculino, tendo uma diferença de 7,8% do gênero feminino. Segundo pesquisa realizada e 

divulgada pelo site Reclame AQUI (2019), 85,2% disseram que avaliações on-line influenciam 

na compra, sendo que 62% deste total disseram que influenciam muito. 

 

Gráfico 19: Afirmação da aprovação social pelo gênero. 
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Gráfico 20: Afirmação da afinidade pelo gênero. 
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mulheres, mais propensos a cair neste gatilho. (Ver gráfico 21). 

 

Gráfico 21: Afirmação da escassez pelo gênero. 
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terceiro lugar amigos (20%). Já para o gênero feminino, as que mais influenciam na hora da 

compra são a família (32,5%), influenciadores digitais (22,1%) e em terceiro lugar amigos 

(21,8%).  (Ver gráfico 22). Isso está alinhado com a pesquisa Influenciadores Digitais realizada 

pelo Instituto QualiBest (2018), onde 56% relataram buscar como fonte de informação para a 

compra de um produto amigos e parentes. 

 

Gráfico 22: Gatilho da autoridade pelo gênero. 
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Gráfico 23: Afirmação do arrependimento de compra pelo gênero. 
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Gráfico 24: Frequência de compra pela faixa etária. 
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em entretenimento. (Ver gráfico 25). 

 

Gráfico 25: Segmento de compra pela faixa etária. 
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Como na segmentação pelo gênero já foi descrito o que cada gatilho afirmava na pesquisa, 

nesta segunda parte da segmentação, estará descrito diretamente as análises de resultados dos 

perfis por faixa etária. 

Para a maioria dos perfis de faixa etária foi dada uma resposta positiva a afirmação do 

gatilho da reciprocidade, exceto para o grupo de 65 anos ou mais. Com 85,7% das respostas 

negativas a afirmação (discordo ou discordo totalmente), pela percepção deste grupo, o gatilho 

da reciprocidade não influencia suas compras. Outro dado interessante são os grupos de 45 a 

54 anos e 55 a 64 anos, que conforme pode-se observar no gráfico 26, tem uma porcentagem 

significativa na resposta nem concordo, nem discordo. Contudo, ambos possuem, 

respectivamente, mais de 52,9% e 51,2% respostas positivas a este gatilho.  

 

Gráfico 26: Afirmação da reciprocidade pela faixa etária. 
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respostas. Os demais grupos tiveram uma distribuição, ficando principalmente com uma 

resposta neutra, como podemos visualizar no gráfico 27.  

 

Gráfico 27: Afirmação do compromisso e coerência pela faixa etária. 
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Gráfico 28: Afirmação da aprovação social pela faixa etária. 

Parecido com a aprovação social, o gatilho da afinidade também foi unânime, mas ao 

contrário dela, não para respostas positivas, mas negativas. Todas as faixas de idade discordam 

ou discordam totalmente deste gatilho, tendo mais de 50% das respostas nessas duas opções, 

sendo no grupo de 65 anos ou mais 100%. Os participantes de 25 a 34 anos foram os que mais 

concordaram ou concordaram totalmente com a afirmação, totalizando 19,3% e também foi o 

segundo maior grupo com resposta neutra. (Ver gráfico 29). 

 

Gráfico 29: Afirmação da afinidade pela faixa etária. 
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Na afirmação do gatilho da escassez, as respostas foram bem distribuídas. O grupo que 

mais discordou foi dos 35 a 44 anos com 56,5% de respostas negativas. O grupo de 55 a 64 

anos teve a mesma porcentagem de respostas negativas e positivas, 43,9%. Os demais, apesar 

das respostas estarem em maior porcentagem para a discordância da afirmação, o nível de 

concordância foi maior que 25%, como observado no gráfico 30.  

 

Gráfico 30: Afirmação da afinidade pela faixa etária. 
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Gráfico 31: Gatilho da autoridade pela faixa etária. 
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totalmente da firmação, contra 40% que concordam ou concordam totalmente. Desta forma, 

eles foram o grupo que menos se arrependeram. (Ver gráfico 32). 
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Gráfico 32: Afirmação do arrependimento de compra pela faixa etária. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o trabalho apresentado, foi possível compreender a potência do comércio virtual e a 

necessidade de adaptação do marketing para captar este público que possui comportamentos 

característicos já citados anteriormente. Desenvolvendo então uma pesquisa com análise 

estatística simples, nos resultados apresentados no capítulo anterior, percebe-se que os gatilhos 

mentais são capazes de exercer uma influência de compra nos consumidores.  

Estudando os segmentos, nota-se que alguns gatilhos tem, pela percepção dos 

participantes, um grande impacto na decisão de compra. Para o gênero feminino, o gatilho que 

mais influencia é o da aprovação social e o que faz menos diferença é o da afinidade. Para o 

gênero masculino, os resultados encontrados foram os mesmos, conforme podemos ver no 

gráfico 19 e 20.  

Examinando a faixa etária, para os menores de 18 anos os gatilhos da reciprocidade e 

aprovação social apresentam a mesma porcentagem de influência, sendo seu alto concordância 

como podemos ver no gráfico 26 e 28. Já o gatilho da afinidade com um alto grau de 

discordância, é o que menos impacta suas decisões (ver gráfico 29). Para os demais 6 grupos 

de idade que iniciam dos 18 aos 24 anos e terminam dos 65 anos ou mais, todos tiveram como 

o gatilho que mais influencia o da aprovação social e o que menos influencia o da afinidade. 

Como o gatilho da autoridade não seguiu a escala likert, mas opções de resposta diversas, 

cabe uma observação separada. Para os respondentes da pesquisa, em todos os segmentos a 

influência de compra on-line por familiares e amigos teve uma porcentagem alta de reposta, 

levando a percepção que pessoas próximas e conhecidas são grandes símbolos de autoridade. 

Contudo, uma sensação de proximidade e conhecimento também nos é dado pela rede social, 

onde podemos ter essa percepção sem nunca ter conhecido pessoalmente o indivíduo. Desta 

forma, a influência exercida por terceiros, influenciadores digitais e profissionais da área 

também possuiu, dependendo do grupo em análise, um grande destaque.  

Observando as respostas alcançadas com a análise de cada grupo, compreende-se com 

essa pesquisa que não tem uma diferença significativa na influência de compra com as 

segmentações, seja ela por gênero ou por faixa etária. Então, analisando de forma geral, o 

gatilho da aprovação social e reciprocidade são os que mais influenciam os participantes da 

pesquisa. Em contrapartida, os gatilhos da afinidade e escassez são os que menos influenciam. 

Lembrando que estes resultados foram encontrados a partir de uma estatística descritiva 
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simples. Para avaliar se existe uma grande diferença na segmentação por grupos, se faz 

necessário a utilização de técnica mais avançada.  

É de suma importância reforçar que este trabalho não tem como objetivo invalidar a 

eficácia de um gatilho mental e colocar outro como a solução de todos as estratégias das 

publicidades do e-commerce. Conforme já foi explicado nos capítulos iniciais, o marketing tem 

que ser pessoal e atrativo para o público alvo correspondente. Outro fator para ser levado em 

conta, é que estratégias que provém do neuromarketing, tem sua medição em aparelhos e 

métodos neurocientíficos, o que não foi possível com a realização dessa pesquisa. 

Entretanto, com as diversas propagandas que vemos diariamente, já compreendemos 

algumas estratégias e conforme dito por Divino (2020), não somos irracionais e compramos o 

que não desejamos somente porque ali há uma mensagem chamativa a compra. A própria 

pessoa toma a decisão final, tendo ali uma influência por um gatilho ou não, há uma articulação 

do proposto as limitações pessoais. É neste ponto que está o intuito do trabalho. Perceber como 

os consumidores estão reagindo as estratégias dos gatilhos que se encontram na internet e quais 

deles são considerados um fator decisivo para sua compra.   

Como limitação, a pesquisa não tinha um público alvo respondente. Porém, pelos dados 

e pela concentração das respostas no estado do Rio de Janeiro, sugere-se que pesquisas futuras 

busquem identificar esses gatilhos em consumidores de outros estados e até mesmo fazer uma 

análise comparativa para analisar possíveis contrastes regionais.   

Em pesquisas futuras, pode-se realizar um trabalho com técnicas avançadas para 

compreender se os gatilhos que tiveram baixa ou média percepção de influência dos 

consumidores realmente não tem tanto impacto ou não são tão perceptíveis. Cabe também 

analisar se o efeito da decisão de compra do gatilho altera de acordo com o produto ou serviço 

que está sendo oferecido.  
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ANEXO I 

Questionários da pesquisa  

Seção 1 – Perfil do Respondente 

Pergunta 1 Nome: 

Justificativa É importante para a identificação dos participantes.  

Opções Texto de resposta curta. 

 

Pergunta 2 Ano de nascimento: 

Justificativa É importante para compreender e segmentar o público participante. De acordo 

com o estudo E-commerce Radar (2017) os três maiores perfis de compradores 

do comércio eletrônico são os adultos de 25 a 34 anos (38%), de 35 a 44 anos 

(23%) e os jovens de 18 a 24 anos (18%).  

Opções Texto de resposta curta. 

 

Pergunta 3 Mora em qual estado?  

Justificativa É importante para compreender e segmentar o público participante. 

Opções (  ) AC (  ) AL (  ) AP (  ) AM (  ) BA (  ) CE (  ) DF (  ) ES (  ) GO (  ) MA     

(  ) MT (  ) MS (  ) MG (  ) PA (  ) PB (  ) PR (  ) PE (  ) PI (  ) RJ (  ) RN            

(  ) RS (  ) RO (  ) RR (  ) SC (  ) SP (  ) SE (  ) TO 

 

Pergunta 4 Gênero: 

Justificativa É importante para compreender e segmentar o público participante. Em 

algumas pesquisas como E-commerce Radar (2017), homens e mulheres 

possuem diferentes hábitos de compra, principalmente relacionado ao 

segmento. 

Opções (     ) Feminino (     ) Masculino (__) Outros 

 

Pergunta 5 Estado Civil: 

Justificativa É importante para compreender e segmentar o público participante. 

Opções (     ) Solteiro (     ) Casado (     ) Divorciado (     ) Viúvo (__) Outros 

 

Pergunta 6 Escolaridade: 

Justificativa É importante para compreender e segmentar o público participante. 

Opções ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( ) Pós Graduação   

( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós Doutorado (_) Outros 

 

Pergunta 7 Você costuma fazer compra on-line com que frequência? 

Justificativa É importante para compreender os hábitos de compra e segmentar o público 

participante. Pela pesquisa Perfil do Consumidor consumo pela internet (2020) 

da CNI, 74% dos participantes afirmam que fazem compra pela internet pelo 

menos às vezes. Quem respondeu que nunca comprou on-line foi retirado dos 

dados válidos da pesquisa. 

Opções (   ) Semanalmente (   ) Mensalmente (   ) Semestralmente (   ) Anualmente       

(    ) Raramente (    ) Nunca comprei on-line 
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Seção 2 – Atitude de compra 

Pergunta 8 Que tipos de produtos você costuma comprar com mais frequência? 

Justificativa Inúmeros estudos como o Relatório Webshopper, identificam segmentos com 

crescimentos mais expressivos on-line. 

Opções (    ) Eletrônicos (    ) Cursos (    ) Livros (    ) Alimentação (    ) Beleza, 

perfumaria e saúde (     ) Petshop   (     ) Entretenimento (___) Outros 

 

Pergunta 9 Quando tenho acesso a materiais gratuitos ou cupom de desconto, fico atento 

aos produtos da marca que me interessam e mais propenso a efetuar uma 

compra on-line. 

Justificativa Segundo Cialdini (2009), uma tática da persuasão é dar algo antes de pedir, 

oferecer ou solicitar uma retribuição. 

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 

 

Pergunta 10 Quando firmo um compromisso com outras pessoas (amigos, família...) antes 

de fazer a compra, não desisto facilmente mesmo que surja alguma dúvida 

sobre o produto. 

Justificativa De acordo com Cialdini (2009), temos o desejo de ser e parecer coerentes com 

o que fizemos ou nos propomos a fazer diante de outros.  

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 

 

Pergunta 11 Avaliações e depoimentos de experiências pessoais me influenciam na hora da 

comprar on-line. 

Justificativa Cialdini (2009) afirma que à medida que vemos um comportamento ser 

seguido pelos outros consideramos ele adequado e também temos menos 

chance de errar agindo de acordo com as evidências sociais.   

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 

 

Pergunta 12 Quando um amigo ou colega está vendendo on-line, compro mesmo que não 

seja do meu interesse. 

Justificativa Para Cialdini (2009), as pessoas preferem aceitar ofertas de indivíduos que 

conhecem, gostam e percebam uma identificação, estando mais dispostos a 

dizer “sim” aos seus pedidos, muitas vezes de forma impensada. 

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 

 

Pergunta 13 Se estou procurando um produto e aparece que ele está com poucas unidades 

disponíveis ou possui um tempo limite para a compra, não penso tanto antes 

de comprar. 

Justificativa Como afiam Cialdini (2009), as pessoas atribuem mais valor a oportunidades 

quando estão menos disponíveis. Ocorre uma sensação de perda de liberdade 

e a reação é buscar essa liberdade, juntamente com os bens e serviços 

associados. 

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 

 

Pergunta 14 Qual das pessoas descritas abaixo influencia mais o seu consumo on-line: 

Justificativa Na pesquisa Consumo On-line (2019), um dos motivos citados como fatores 

importantes para escolha de uma loja on-line estão a indicação de amigos, 

parentes e conhecidos e de blogueiros/influenciadores digitais nas redes sociais 
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Opções (    ) Família (    ) Amigos (    ) Influenciadores digitais (    ) Profissionais da 

área (_) Outros 

 

Pergunta 15 Já comprei um produto ou serviço on-line e depois percebi que não era tão 

necessário. 

Justificativa “O ritmo acelerado e o bombardeio de informações da vida moderna tornarão 

essa forma específica de persuasão cada vez mais predominante.” (CIALDINI, 

2009, p. 11). Pergunta importante para compreender se há uma porcentagem 

de compras por impulso pela internet. 

Opções Discordo totalmente     1     2     3     4     5     Concordo totalmente 
 


