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ANDRADE, Diego Tito Morais de. Geração Z e indústria musical: um modelo para o 

processo de decisão do consumidor. 74 f. 2017. Monografia - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2017. 

 

RESUMO 

O presente estudo teve buscou discutir um modelo para a compreensão do 
comportamento do consumidor da Geração Z em relação aos produtos e serviços 
musicais. Para alcançar o objetivo proposto, foi feita uma triangulação de métodos 
qualitativos e quantitativos. Para tanto, realizou-se um levantamento teórico a respeito 
do comportamento do consumidor, Geração Z, indústria musical no Brasil e dos 
modelos de processo de decisão do consumidor, utilizando uma abordagem descritiva 
e interpretativa para análises multivariadas a partir de trabalhos acadêmicos 
difundidos em livros, monografias, artigos científicos nacionais e internacionais. Os 
resultados evidenciaram a influência das emoções e dos grupos de referência para o 
comportamento do consumidor da geração Z no mercado musical, além de 
demonstrar suas preferências de consumo, como tempo gasto ouvindo música e quais 
as plataformas mais utilizadas para comprar e consumir conteúdo musical. Conclui-se 
que o modelo de processo de decisão do consumidor apresentado permitiu identificar 
nesta geração uma forte influência dos grupos referência familiares para definir suas 
preferências em termos de estilos musicais, além da grande ligação emocional com 
as músicas que ouve, fazendo das emoções um gatilho para sentir vontade de ouvir 
música. Pode-se verificar também que a música faz parte da rotina dessa geração, 
sendo ouvida por seus integrantes em diversos momentos do cotidiano deles. 
 

Palavras-chave: mercado musical, jovem, geração Z, comportamento do consumidor, 
processo de decisão do consumidor, conteúdo musical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDRADE, Diego Tito Morais de. Generation Z and the music market: a model for the 

consumer decision-making process. 74 f. 2017. Monograph - Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Bahia, Salvador, 2017. 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to discuss a model for the understanding of consumer 
behavior of Generation Z in relation to musical products and services. The research 
used a triangulation of qualitative and quantitative method to achieve the proposed 
goal. For that, a theoretical survey carried out regarding consumer behavior, 
Generation Z, music industry in Brazil and consumer decision-making models, using a 
descriptive and interpretive approach for multivariate analyzes based on published 
academic papers in books, monographs, national and international scientific articles. 
The results evidenced the influence of the emotions and reference groups on 
consumer behavior of generation Z in the music market, as well as demonstrating their 
consumption preferences, such as time spent listening to music and which platforms 
they usually buy and consume musical content. The conclusion is that the model of the 
consumer's decision-making process allowed the identification of a strong influence of 
family reference groups in this generation to define their preferences in terms of 
musical styles, as well as the great emotional connection with the songs they listen, 
making the emotions a trigger to feel like listening to music. One can also verify that 
music is part of the routine of this generation, and the members usually hear it in 
various moments of their daily lives. 
 
Keywords: musical market, young, generation Z, consumer behavior, consumer 
decision-making, industry, musical content. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo, cada vez mais globalizado, tem vivenciado modificações constantes 

na forma como países, empresas e seres humanos se relacionam. O forte avanço 

tecnológico, representado por uma série de inovações – como o advento e a 

popularização da internet –, impactou drasticamente nas relações humanas e 

comerciais, criando novas áreas de atuação e de mercado. As necessidades de 

inovação e até de reinvenção do mercado para se adaptar a este meio influenciou no 

nascimento de uma série de estudos sobre como aumentar a competitividade, 

melhorar a gestão, aproveitar recursos e captar cliente. 

Na busca por encontrar e melhor atender às necessidades dos seus clientes, 

as empresas trabalham em um sentido de estratificação do mercado. Para tanto, 

foram criados processos de classificação dos clientes, dividindo-os conforme suas 

idades, gêneros, classes sociais, regiões geográficas, religiões e mais uma série de 

fatores que possam ser usados para diferenciá-los. Seguindo esta linha de 

estratificação, surgiram os estudos que classificaram as populações em gerações, 

separando-as de acordo com seu período de nascimento. Assim, desenvolveram-se 

pesquisas sobre estas gerações. Uma das gerações mais atuais com estudos 

publicados é a chamada Geração Z. A forma dos indivíduos integrantes dessa 

geração de se relacionar com o trabalho, amigos, lazer e o mercado é, em muitos 

aspectos diferente das demais gerações. Esses indivíduos, também conhecidos como 

Geração Zapping1, estão moldando um novo perfil de consumidor e emitindo novas 

demandas do mercado. 

No meio dessas constantes mudanças e surgimento de novos perfis de 

consumidor encontra-se o mercado musical. O fenômeno da digitalização e 

compartilhamento de conteúdo musical pela internet provocou o declínio da antiga 

cadeia de produção fonográfica (BANDEIRA, 2005). Impactada por esse processo de 

crescimento das mídias digitais e declínio das vendas nas mídias físicas, a indústria 

_____________ 

1 Sobre a Geração Zapping ver GARBIN (2003 apud SOUZA, S., 2011). Em relação ao termo e sua 
utilização, Sérgio Souza (2011, p. 68) diz: “O termo zapear é um neologismo oriundo do verbo inglês 
to zap que pode assumir, de acordo com Michaelis (2009b), entre outros significados, o de mover com 
rapidez ou fazer rapidamente”. 
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fonográfica2 deparou-se com a necessidade de adaptação aos novos moldes de 

produção e de distribuição de conteúdo musical. As digitalizações das músicas nas 

novas mídias digitais, assim como o crescimento da produção independente, foram 

fatores de influência para o surgimento de novas cadeias produtivas (DE MARCHI, 

2005; DE MARCHI, 2011). Neste cenário em que o mercado musical se encontra, se 

faz necessário o aprofundamento no conhecimento do público-alvo, entendendo 

questões como: suas necessidades e desejos; como se comportam em diferentes 

situações e; quais seus hábitos de consumo. Tais questionamentos, vistos sob a 

esfera do mercado musical, servirão de base para o estabelecimento de estratégias 

voltadas a ofertar ao público-alvo o conteúdo fonográfico que o mesmo deseja, 

atendendo à demanda atual ou gerando espaço para a criação de novas demandas. 

É nesta interseção entre as necessidades de adaptação do mercado e os 

anseios dos clientes que se encontra o cerne desta pesquisa. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os dados do último recenseamento geral da população, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicaram que a faixa etária dos jovens 

abrangia 40,2% da população brasileira em 2009. Este público, consumista e 

diversificado, possui renda própria de 30 bilhões de reais por ano e possuem influência 

no poder de compra dos pais estimada em 94 bilhões de reais (CERETTA E 

FROEMMING, 2011). 

Apesar do elevado poder de compra do jovem da Geração Z, “são poucos os 

estudos acadêmicos que têm investigado a maneira como a população jovem se 

comporta enquanto consumidores” (SOUZA, S., 2011, p. 26). Tal escassez de 

informações dificulta a aplicação de uma efetiva estratégia de marketing para o jovem 

da Geração Z. Isso, pois, como analisa Pinheiro et al (2006), a compreensão sobre os 

fatores que influenciam a motivação do indivíduo, permite ao gestor identificar como 

se dá o processo de decisão de compra por parte do consumidor, diferenciando 

_____________ 

2 O termo “indústria fonográfica” é corriqueiramente usado na literatura para referir-se às gravadoras. 
No entanto, “o mercado fonográfico se desenvolve em [...] uma cadeia produtiva que envolve diversas 
indústrias, tais como as de equipamentos eletrônicos, telecomunicações, [...] as próprias gravadoras, 
os artistas e [...] direitos de propriedade intelectual sujeitos à regulamentação legal” (FERREIRA, 2013, 
p. 18). 
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elementos motivadores racionais e emocionais. A premissa citada pelo autor remete 

ao conceito de “miopia de marketing”. A “miopia de marketing” é, segundo Levitt 

(1960), o erro advindo de uma análise equivocada do mercado, quando se utiliza 

apenas uma perspectiva (a perspectiva da empresa) para o planejamento das ações 

de marketing, ignorando aspectos comportamentais, psicológicos, sociais e culturais 

dos consumidores aos quais o produto está sendo ofertado. 

Para Solomon (2011, p. 35), “entender o comportamento do consumidor é um 

bom negócio”, pois: 

 

Um conceito básico de marketing sustenta que as empresas existem 
para satisfazer as necessidades dos consumidores. Tais 
necessidades só podem ser satisfeitas na medida em que os 
profissionais de marketing conseguem compreender as pessoas ou 
organizações que usarão os produtos e serviços que eles estão 
tentando vender. (SOLOMON, 2011, p. 35) 

 

Com a apreensão das informações relevantes ao entendimento do 

comportamento consumidor da população pertencente à Geração Z em relação aos 

produtos e serviços musicais disponíveis no mercado, torna-se possível planejar e 

implementar ações que fomentem o crescimento da indústria fonográfica e de todos 

os agentes ligados a essa indústria, além de encontrar meios mais efetivos de atender 

às demandas do consumidor. 

Por tudo o que foi explicitado anteriormente, o projeto visa elucidar questões 

ainda não levantadas ou esclarecidas sobre os aspectos que caracterizam os jovens 

da Geração Z no processo de consumo de conteúdo musical.  A pesquisa e o 

entendimento a respeito destes aspectos são relevantes para os profissionais de 

marketing no desenvolvimento e aplicação de estratégias voltadas a esse público-

alvo, favorecendo a expansão e diversificação deste mercado. Em tempo, vale 

salientar que este trabalho pretende servir como base para orientar pesquisas futuras 

sobre o tema em outras localidades e com outras populações. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa foi desenvolvida a seguinte questão 

norteadora: como se dá o processo de decisão do consumidor da Geração Z do 
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Curso de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia, campus Salvador, para a compra de conteúdos musicais (produtos e 

serviços)? 

Como objetivo geral, a pesquisa se propôs a observar o comportamento da 

Geração Z, identificando os fatores que influenciam os alunos do ensino superior do 

curso de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), campus Salvador, no processo de decisão de compra de conteúdos 

musicais (produtos e serviços). 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Compreender o comportamento do consumidor e suas implicações para 

os profissionais de marketing; 

 Identificar fatores que caracterizam e influenciam o comportamento do 

consumidor da Geração Z do curso de Graduação em Administração do 

IFBA; 

 Entender o processo formação da indústria fonográfica no Brasil e das 

transformações ocorridas no século XXI; 

 Entender como se dá o processo de decisão do consumidor da Geração 

Z no mercado da música; 

 

Escopo: 

Esta pesquisa foi aplicada aos alunos do ensino superior do curso de 

Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

campus Salvador, em função de limitações de tempo e facilidade de acesso ao público 

desta pesquisa. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O desenvolvimento dos estudos no campo do comportamento dos indivíduos, 

tendo em vista compreender o desenvolvimento do processo que engloba a decisão 

de consumo, é de vital importância para as organizações (SOUZA, S., 2011, p. 38). 

Tais pesquisas tendem a capacitar e aprimorar o entendimento a respeito do perfil dos 

indivíduos enquanto consumidores, possibilitando assim, melhor direcionamento dos 

esforços em marketing3. Para Mowen e Minor (2003), a compreensão do 

comportamento dos consumidores gera benefícios aos profissionais de diversas 

formas, como: no auxílio à tomada de decisão; base de conhecimento sobre os 

consumidores para posterior análise dos profissionais de marketing; no apoio aos 

processos legislativos e de controle para a criação de novas leis e regulamentações 

referentes à aquisição e à venda de produtos e serviços; e, no auxílio ao próprio 

consumidor para que este consiga tomar melhores decisões de compra. Mas, como 

definir e o que abrange o estudo do comportamento do consumidor? 

Solomon (2011) define o campo do comportamento do consumidor como sendo 

a área de “estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos” (SOLOMON, 2011, p. 33). Schiffman e Kanuk 

(2015) apresentam uma definição semelhante. Para os autores, o comportamento do 

consumidor é uma expressão definida como “o comportamento que os consumidores 

apresentam na procura, na compra, na utilização, na avaliação e na destinação dos 

produtos e serviços que eles esperam que atendam às suas necessidades” 

(SCIFFMAN e KANUK, 2015, p. 1). O comportamento do consumidor também pode 

ser entendido como a conduta de compra dos consumidores finais, ou seja, dos 

“indivíduos e famílias que compram bens e serviços para consumo pessoal” (KOTLER 

e ARMSTRONG, 2003, p. 118). 

As definições da literatura destacam o fato de que o comportamento 

consumidor é um processo, não se restringindo ao momento da troca4. O processo 

_____________ 

3 SOUZA, S., ibd. 
4 Entende-se por troca “como o momento em que empresas ou pessoas dão e recebem algo de valor 
em troca de satisfação das suas necessidades” (SOUZA, S., 2011, p. 39). 
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passa por momentos anteriores à compra, como a procura, e segue até momentos 

posteriores à compra, como o descarte (KOTLER e ARMSTRONG, 2003; SCIFFMAN 

e KANUK, 2015; SOLOMON, 2011). Segundo Solomon (2011), a visão do processo 

de consumo abrange questões que influenciam o consumidor em diferentes estágios. 

A Figura 1 apresenta, segundo o autor, os questionamentos a serem abordados 

durante os diferentes estágios do processo de consumo. 

 

Figura 1: Questões associadas aos estágios do processo de consumo 

 

Fonte: Solomon, 2011, p. 34. 

 

Na definição observada em Kotler e Armstrong (2012), o comportamento do 

consumidor restringe-se à conduta de compra do consumidor final, no entanto, 

Schiffman e Kanuk (2015) propõem para a existência de dois tipos de entidades de 

consumo diferentes: o consumidor final e o consumidor organizacional. 

 

O consumidor final compra bens e serviços para seu próprio uso, ou 
como presente para um amigo. Em todos esses contextos, os produtos 
são adquiridos para uso final por indivíduos, denominados usuários 
finais ou consumidores definitivos. A segunda categoria de 
consumidor – o comprador organizacional – inclui empresas com fins 

Perspectiva do consumidor 

Como um consumidor constata 
que precisa de um produto? 
Quais são as melhores fontes de 
informação para saber mais 
sobre escolhas alternativas? 

Perspectiva dos profissionais 

de marketing 

Como as atitudes do consumidor 
são formadas e/ou modificadas? 
Que pistas os consumidores 
utilizam para inferir que produtos 
são superiores aos outros? 

A aquisição de um produto é 
uma experiência estressante ou 
agradável? O que a compra diz 
sobre o consumidor? 

De que forma os fatores 
situacionais, como a falta de 
tempo ou os expositores das lojas, 
afetam a decisão de compra do 
consumidor? 

O produto traz satisfação ou 
desempenha a função 
pretendida? Como o produto é 
descartado, com o tempo, e 
quais as consequências 
ambientais desse ato? 

O que determina que um 
consumidor fique satisfeito com 
um produto e se voltará a comprá-
lo? Essa pessoa fala aos outros 
sobre suas experiências com o 
produto e influencia suas decisões 
de compra? 

Questões 

Pré-compra 

Questões 

de compra 

Questões 

pós-compra 
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lucrativos e sem fins lucrativos, órgãos governamentais (locais, 
estaduais e nacionais) e instituições (p. ex.: escolas, hospitais e 
presídios). (SCHIFFMAN e KANUK, 2015, p. 2) 
 

Além das definições citadas anteriormente, existem outros conceitos 

elaborados por outros autores sobre o comportamento do consumidor. O Quadro 1 

abaixo apresenta algumas das principais definições encontradas sobre o tema: 

 

Quadro 1: Definições sobre o comportamento do consumidor 

AUTORES FOCO DO ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Limeira
Respostas dadas a determinados estímulos definidos por fatores pessoais, 

ambientais, fatores situacionais e estímulos de marketing

Howard e Sheth
Os elementos relacionados à decisão de consumo - escolha de marcas - 

correspondem aos motivos, marcas alternativas e os critérios de escolha

Gade
Os produtos produzidos pela indústria e pela agricultura e distribuídos através 

do comércio têm o consumidor como destinatário

Robertson, Zielinski e Ward Quais razões levam o consumidor a se comportar da maneira como se comporta

Howard Quais razões levam o consumidor a comprar e a consumir

Sheth, Mittal e Newman
As decisões e ações são decorrentes das atividades físicas e mentais realizadas 

pelo consumidor

Shiffman e Kanuk
Relação com o comportamento adotado pelo consumidor ao pesquisar, comprar, 

usar, avaliar e se desfazer de produtos e serviços

Hawkins, Best e Coney
O consumidor absorve e processa informações e age no sentido de alcançar sua 

satisfação e engrandecer seu estilo de vida

Solomon
Relação com os processos envolvidos na seleção, compra, uso e disposição de 

produtos e/ou serviços, ideias e/ou experiências

Slater

O consumo é uma atividade inerente à população, em função de que é através 

desses bens que tanto a vida cotidiana quanto as identidades e as relações 

sociais são sustentadas e reproduzidas

Mowen e Minor

Estudo das unidades compradoras e avaliação dos processos de troca presentes 

na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias e/ou serviços e 

experiências e/ou ideias

Honorato

Estudo dos pensamentos, dos sentimentos e das ações dos consumidores e as 

consequências das influências interpessoais, intrapessoais ou psicológicas, 

situacionais e de marketing

McCracken
Os bens de consumo são importantes na formulação e na expressão de 

identidades sociais

Kotler e Armstrong

Estudo de como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, fazem 

uso e descartam produtos, serviços, ideias experiências na busca da satisfação 

de suas necessidades e desejos

Douglas e Isherwood
Compreensão do que é levado em conta no momento da escolha e entendimento 

do consumo como um elemento mediador entre as relações e as práticas sociais
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Malhotra et al
Motivos básicos, percepções, atitudes, hábitos de compra e perfis demográficos 

e psicográficos dos atuais e potenciais consumidores

Rapaille
O consumo é influenciado pelas emoções e pelos significados dados pelos 

indivíduos ao processo de consumo

Campbell A identidade dos indivíduos está na sua relação com os produtos adquiridos

Migueles

Os indivíduos, dotados de consciência e razão, tomam suas decisões buscando 

estabelecer relações entre o simbolismo dos bens adquiridos e a sua situação 

social

Kerin et al
Ações realizadas na compra e durante a util ização de produtos e serviços, 

envolvendo processos mentais e sociais ocorridos antes e após essas ações

Blackwell, Miniard e Engel
Relação com as atividades desenvolvidas pelo consumidor quando obtêm, 

consome e dispõe de produtos e serviços   

Fonte: Souza, S., 2011, p. 49. 

 

Para tratar de aspectos relativos ao comportamento consumidor, se faz 

necessária a definição de outro termo: comprador. O termo comprador refere-se a 

“aquele que compra algo e se compromete a pagar certo preço”5, podendo esta 

compra ser para consumo próprio ou de terceiros (p. ex.: uma compra realizada para 

presentear alguém). Souza (2011) chama a atenção de que a definição dos termos 

comprador, compra, consumidor e consumo levam ao entendimento de que: 

 

[...] não necessariamente os indivíduos consumidores dos produtos ou 
serviços são aqueles que realizam a compra, a decidem ou mesmo 
pagam por ela, ou seja, as seguintes situações podem ocorrer: (1) o 
comprador pode ou não vir a ser o consumidor do produto adquirido; 
assim, ele pode comprar o produto para uso próprio ou de outrem e 
(2) o consumidor pode ou não ter sido o comprador do produto; assim, 
ele pode utilizar um produto comprado por si mesmo ou por outrem 
(SOUZA, S., 2011, p. 30). 
 

Souza (2011) evidenciou – como visto na citação acima – que os termos 

comprador, compra, consumidor e consumo podem levar a diferentes 

entendimentos. No entanto, para este trabalho, estes termos serão utilizados para 

referir-se àquele que compra algo para consumo próprio e/ou para consumo 

doméstico, sem a intenção de revenda após a efetivação da compra. 

Segundo Kotler e Armstrong (2012), o conhecimento do cliente exige um 

esforço dos profissionais de marketing no sentido de buscar as informações corretas 

para cada momento. Os mesmos autores ressaltam a importância de se obter as 

melhores informações sobre os clientes, ao invés de mais informações sobre os 

mesmos. Para eles, o ponto de início na busca por melhores informações sobre como 

_____________ 

5 Significado extraído do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.  
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=comprador> Acesso em: 18 mar. 2017. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=comprador
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os consumidores respondem às campanhas de marketing é o “modelo de estímulo e 

resposta do comportamento do comprador” (KOTLER e ARMSTRONG, 2003, p. 119), 

apresentado na Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Modelo de comportamento do comprador 

 

Fonte: Kotler e Armstrong, 2003, p. 119. 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2003), os estímulos de marketing – produto, 

preço, praça e promoção – e outros estímulos – forças e eventos importantes nos 

entornos econômicos, tecnológicos, políticos e culturais – entram na chamada “caixa 

preta” do consumidor, onde são convertidas em um conjunto de respostas. Esse 

conjunto contém, segundo os autores, a relação do comprador com a marca e as 

empresas, o que, como, quando, onde e com que frequência comprar. 

Para Kotler (2006), o comportamento do consumidor é influenciado por quatro 

fatores: culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  

A cultura – vista como o mais importante dos fatores – está relacionada aos 

valores, percepções, preferências e comportamentos dos indivíduos. Dentro de uma 

cultura existem as subculturas. Estas estratificam os indivíduos conforme suas 

nacionalidades, religiões, grupos étnicos e regiões geográficas. Tais estratificações 

acabam por assumir a forma de classes sociais, ou seja, “divisões relativamente 

homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são hierarquicamente ordenadas 

e cujos integrantes possuem valores, interesses e comportamentos similares”. 

(KOTLER, 2006, p. 176) 

O comportamento do consumidor também é afetado pelo fator social, que 

engloba os grupos de referência: família, papel social e status. Segundo Kotler (2006), 

os grupos de referência podem ser divididos entre afetam direta ou indiretamente o 

comportamento de um indivíduo. São eles: os de influência direta – ou grupos de 

afinidade – e os grupos de influência indireta – grupos de aspiração ou de dissociação. 

Marketing e outros estímulos 

Marketing 

Produto 
Preço 
Praça 
Promoção 

Outros 

Econômico 
Tecnológico 
Político 
Cultural 

‘Caixa preta’ do comprador 

 

 
Características 
do comprador 
 

Respostas do comprador 

Escolha do produto 
Escolha da marca 
Escolha do revendedor 
Frequência de compra 
Volume da compra 

 

Processo de 
decisão do 
comprador 
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Os considerados grupos de afinidade primários são representados, pela família, 

amigos, colegas de trabalho e todos que têm uma interação direta, constante e 

informal com a pessoa. Os grupos de afinidade secundária são aqueles com quem a 

pessoa tem, geralmente, um contato mais formal e com menor interação e/ou 

continuidade, sendo aqui representados os grupos religiosos e profissionais ou 

associações de classe. Estes grupos influenciam os indivíduos por meio da exposição 

de comportamentos e estilos de vida – sejam eles novos ou a reafirmação de antigos 

comportamentos e estilos de vida. As pressões destes grupos afetam a atitude e 

autoimagem, influenciando, consequentemente, a escolha de compra do indivíduo 

(KOTLER, 2006). 

Os grupos de aspiração correspondem aos grupos que a pessoa espera 

pertencer um dia. Por outro lado, os grupos de dissociação são aqueles cujos valores 

ou comportamentos são rejeitados, e que, por isso, o indivíduo não quer fazer parte. 

 As pessoas, em geral, participam de diversos grupos e, em cada um deles, 

possui determinados papéis e status. Os papéis são as atividades esperadas dentro 

de um grupo social. O status é representado de acordo com o papel do indivíduo em 

determinado grupo. O papel social e o status de uma pessoa influenciam no 

comportamento dela mesma e daqueles que a cercam em seus grupos sociais 

(KOTLER, 2006; SCHIFFMAN e KANUK, 2015). 

Kotler (2006) destaca que, as transições ocorridas na vida de uma pessoa, 

também devem ser levadas em consideração pelos profissionais de marketing. Essas 

transições podem ser representadas por uma série de fatores como casamento, 

nascimento de filhos, doença, divórcio e mudança na carreira. A questão econômica 

exerce grande influência no comportamento do consumidor. Assim, a renda 

disponível, economias e bens, débitos, capacidade de endividamento e atitude em 

relação a gastar e economizar devem ser consideradas na análise do comportamento 

do consumidor. 

Outra questão que influencia a pessoa, não apenas como consumidora, mas 

em todos os papeis que exerce nos grupos sociais e seu status é a personalidade. A 

personalidade descreve-se em características como autoconfiança, domínio, 

autonomia, submissão e sociabilidade. Assim como os consumidores, Kotler (2006, p. 

181) afirma que as empresas também possuem determinadas personalidades, 

também chamadas de “personalidade de marca”. Dessa maneira, o consumidor tende 
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a consumir produtos e serviços que tenham uma “personalidade de marca” 

relacionada à própria personalidade (KOTLER, 2006; SOLOMON, 2011). 

Kotler (2006) aponta que os principais fatores psicológicos que influenciam no 

comportamento do consumidor são: motivação, percepção, aprendizagem e memória. 

Para o autor, a necessidade que se torna suficientemente importante para levar 

uma pessoa a agir, é considerada um motivo. Em seus estudos, Freud (1900 apud 

KOTLER, 2006, p. 183) concluiu que o comportamento dos indivíduos é formado 

basicamente por forças psicológicas inconscientes, e os indivíduos não tem a 

totalidade do entendimento sobre estas forças. Assim, cabe ao profissional de 

marketing, utilizar de ferramentas, testes, pesquisas e entrevistas que levem ao 

conhecimento destes fatores internos - e desconhecidos do próprio consumidor - que 

influenciam no processo de compra. Seguindo a Pirâmide de Maslow (1970 apud 

KOTLER, 2006, p. 184), também é possível identificar como os indivíduos podem ser 

influenciados de acordo com suas necessidades. 

Para Blakwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011, p. 40), os estudos 

sobre o comportamento do consumidor são importantes também para entender os 

problemas relacionados ao consumo excessivo (ou subconsumo) e encontrar formas 

de evitar ou minimizar tais comportamentos. Os mesmos autores observam que estes 

comportamentos podem comprometer rendas familiares, pois podem estar ligados a 

vícios em jogos, drogas ou distúrbios alimentares. No entanto, para os autores, as 

práticas saudáveis, que prezem pela qualidade de vida, devem ser incentivadas. 

A má decisão de um comprador pode ter sérios impactos na vida do próprio 

consumidor. Keeney (2008) identificou que 55% de todas as mortes prematuras – de 

pessoas com idade entre 15 e 64 anos – ocorridas nos Estados Unidos da América 

entre 2000 a 2014, foram causadas por decisões pessoais ruins, como o tabagismo, 

o consumo excessivo de álcool e a ausência de atividades físicas. Os estudos de 

Kotler e Armstrong (2003) apontam que as decisões ruins podem ser o resultado de 

práticas de marketing desonestas, como a da venda sob pressão – um discurso 

persuasivo e previamente preparado para induzir à compra. Este tipo de prática, 

apesar de ser lucrativa para muitas empresas, pode iniciar ou reforçar um problema 

no comprador, como o vício em consumo – “dependência fisiológica ou psicológica de 

produtos ou serviços”. (SOLOMON, 2011, p. 60)  

 

2.1.1 O comportamento do consumidor e a sua interdisciplinaridade 
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À medida que a compreensão da complexidade do tema comportamento do 

consumidor foi crescendo, se fez necessária a utilização de conceitos e teorias de 

“outras áreas do conhecimento como, por exemplo, da Economia, da Psicologia, da 

Sociologia e da Antropologia, [...] no sentido de buscar uma melhor compreensão de 

como se dá o comportamento humano em suas relações de consumo”. (SOUZA, S., 

2011, p. 41). O crescimento da diversidade de interesses das pessoas que fazem 

pesquisa com o comprador impulsionou, segundo Solomon (2011), uma série de 

associações profissionais6 a patrocinar o principal periódico sobre o comportamento 

e mercado consumidor: o Journal of consumer Research. Para este mesmo autor, as 

diversas disciplinas – que estudam ou auxiliam estudos a respeito do comportamento 

do comprador sob as mais variadas perspectivas – podem ser caracterizadas por “seu 

foco em micro ou macro tópicos do comportamento do consumidor.” (SOLOMON, 

2011, p. 66) 

De acordo com Holbrook (1987 apud SOUZA, S., 2011), a macroeconomia, a 

microeconomia e a psicologia são áreas do estudo que trouxeram diferentes 

perspectivas para a compreensão do processo de consumo. Com base em seus 

estudos, Souza (2011) evidenciou as contribuições de cada uma dessas áreas para o 

tema comportamento do consumidor: 

 Da macroeconomia surgiu o conceito de consumo global, entendido 

como sendo um indicador de práticas de consumo que leva em 

consideração os gastos totais por país. Este conceito prioriza a fase de 

aquisição, não considerando as fases de uso e destinação e sem 

analisar os comportamentos individuais, não abrangendo aspectos 

qualitativos, psicológicos, sociais e culturais ligados ao processo. 

 A perspectiva da microeconomia tem como o foco as práticas individuais 

e observa o consumidor como indivíduo que tenta racionalizar suas 

_____________ 

6 As associações que patrocinam o Journal of Consumer Research são, segundo Solomon 

(2011 p. 66): American Association of Family and Consumer Sciences, American Statistical Association, 

Association for Consumer Research, Society for Consumer Psychology, International Communication 

Association, American Sociological Association, Institute of Management Sciences, American 

Anthropological Association, American Marketing Association, Society for Personality and Social 

Psychology, American Association for Public Opinion Research e American Economic Association. 
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ações para aumentar a eficiência de suas compras e a sua sensação de 

prazer ou alívio das suas dores. Mesmo que observando o consumo sob 

a ótica do indivíduo, a microeconomia tem as suas conclusões voltadas 

para a fase de aquisição de bens e serviços, desconsiderando outras 

fases do processo de consumo. 

 Da Psicologia, foram incorporadas ao estudo do comportamento do 

consumidor as teorias que se referem aos processos de aprendizagem, 

à influência das motivações, percepções e emoções nas decisões do 

indivíduo e, aos estudos da personalidade e de como se formam crenças 

e atitudes. 

Para Solomon (2011), existe uma série de questões de pesquisa interdisciplinar 

no que tange ao comportamento do consumidor. Essas questões evidenciam o papel 

do produto para o consumidor e para o processo de consumo. Segundo o autor, os 

questionamentos da microeconomia dizem respeito ao papel do produto na 

distribuição dos recursos individuais ou familiares. Já a macroeconomia foca no “papel 

do produto nas relações do consumidor com o mercado” (SOLOMON, 2011, p. 67). 

As contribuições da Psicologia, por sua vez, são importantes para questões que 

envolvem o papel do produto: para os processos de percepção, aprendizagem e 

memória; na adequação psicológica a determinados estereótipos; e no 

comportamento das pessoas em seus grupos sociais (ibid, loc. cit.). 

Segundo Bitelo et al (2010), o estudo das emoções é um viés da Psicologia que 

tem maior relevância para o entendimento do comportamento consumidor no mercado 

musical, pois a emoção é considerada um fator de grande influência para o processo 

de consumo. Para os mesmos autores o contexto musical é “particularmente 

interessante para o estudo das emoções” (BITELO et al, 2010, p. 528), por conta da 

capacidade que a música tem de gerar emoções nos ouvintes. Além disso, a 

experiência musical, pode ser entendida como uma experiência de consumo e os 

fatores que podem influenciar uma experiência de consumo são, entre outros, 

psicológicos e pessoais, como as emoções (BITELO et al, 2010; KOTLER, 2006). 

Wazlawick (2006) propõe que a Psicologia Sócio-Histórica compreende a 

criação da música a partir da utilização pessoal e cultural dos sons, agindo sobre a 

cultura na qual ela se originou. Para esta autora, a experiência musical se estende a 

“uma rede de significados construídos no mundo social, seja nos contextos coletivos 
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mais amplos, seja nos contextos singulares, enfim, junto dos contextos sócio-

históricos de sujeitos” (WAZLAWICK, 2006, p. 3). 

Para Zanella (1999 apud WAZLAWICK, 2006, p. 3), as manifestações culturais 

– nas quais a música está inserida – interagem e contribuem para a formação do 

indivíduo. Por esses aspectos, Wazlawick (2006) propõe uma “dinâmica entre sujeito, 

sociedade, cultura, linguagem, pensamento, atividade, consciência, emoções e 

dimensão artístico-criadora” (ibid, p. 4). Esta dinâmica citada pela autora reforça o 

papel de importância das emoções para o processo de consumo no contexto musical. 

Por isso, como afirma a autora, o sentimento passa a ser entendido como informação, 

pois tem a capacidade de demonstrar “a relação do Eu com o objeto” (ibid, loc. cit.). A 

natureza específica deste sentimento permite informar “o que é importante e de que 

ponto-de-vista é importante para o sujeito” (ibid, loc. cit.). 

Uma das áreas de estudo responsáveis por trazer novos conhecimentos para 

o campo do comportamento do consumidor é a Sociologia do Consumo. Para Cruz 

(2009), o ato de consumo pressupõe, por um lado, a sua concepção enquanto prática 

relacional, ou seja, do sujeito em relação: aos espaços e contextos sociais; aos outros 

sujeitos; à sua própria trajetória; aos objetos de consumo e aos seus significados 

simbólicos. Por outro lado, segundo o autor, o ato de consumo pode ser visto como 

uma prática que se situa no tempo e no espaço. O autor salienta que estes dois 

pressupostos do ato de consumo demonstram a complexidade de se estudar o 

ator/sujeito, pois este “vive numa pluralidade de espaços e contextos sociais que 

influencia e pelos quais é influenciado” (CRUZ, 2009, p. 17). 

Segundo a Sociologia do Consumo exposta em Cruz (2009), ao consumirmos, 

procuramos dar sentido a isto, fazendo com que o nosso ato de consumo seja também 

uma afirmação de identidade, de pertencimento social. Ao passo que o ator dá sentido 

ao seu consumo, ele comunica aos outros quais os seus ideais, construindo e 

reforçando uma identidade pessoal perante a sociedade (CRUZ, 2009). Os papéis que 

estes indivíduos assumem na sociedade permite a distinção e a classificação deles, 

concordando com a ideia de Fisher (2006 apud SOUZA, S., 2011) de que a Sociologia 

funcionou na medida em que dividiu os indivíduos por meio do consumo. 

A Antropologia, ou mais especificamente, o subcampo da Antropologia do 

Consumo, é uma das áreas da ciência que foi ganhando espaço como disciplina 

complementar para a compreensão do comportamento do consumidor, por seu foco 

no entendimento das dimensões culturais e simbólicas que envolvem o comprador e 
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o processo de consumo (JUNIOR, 2001; OLIVEIRA, 2010; SOUZA, S., 2011). Os 

departamentos de marketing das organizações e os órgãos de pesquisa de mercado 

têm utilizado cada vez mais o aporte antropológico para analisar os fenômenos 

socioculturais e entender suas influências para o processo de consumo (JUNIOR, 

2001). 

A Antropologia foi construída “historicamente, como o estudo do outro, 

entendido como outra sociedade, outra cultura, outro grupo social” (JUNIOR, 2001, p. 

69). Oliveira (2010) enfatiza que a antropologia do consumo busca entender o espaço 

de significação em que os bens são utilizados como forma de compreensão das 

relações sociais de consumo. Os bens de consumo, segundo o autor, são artefatos 

culturais que os indivíduos criam com o fim de expressar suas particularidades 

coletivas ou individuais, assim como suas questões sociais. A análise do processo 

criativo exibido em Oliveira (2010), concorda com a perspectiva da Psicologia Sócio-

Histórica vista em Wazlawick (2006) na medida que a construção musical é resultado 

da utilização de significações culturais, históricas e sociais da época. Nesse sentido, 

o produto se torna determinante para a compreensão das “crenças e práticas de uma 

sociedade” (SOLOMON, 2011, p. 67). 

 

2.2 MODELO DE PROCESSO DE DECISÃO DO CONSUMIDOR 

 

Assim como no comportamento do consumidor, a literatura apresenta vários 

modelos para compreensão do processo de decisão de compra. Schiffman e Kanuk 

(2015) propõem um modelo de processo de decisão do consumidor (PDC) envolvendo 

cinco estágios: o reconhecimento da necessidade; a busca pré-compra; a avaliação 

das alternativas; a compra; e a pós-compra. De acordo com Kotler e Armstrong (2003), 

os estágios do MPDC são: reconhecimento da necessidade; busca por informações; 

avaliação das alternativas; decisão de compra; e comportamento pós-compra. 

Solomon (2011), por sua vez, utiliza um modelo de PDC com as seguintes fases: 

reconhecimento do problema; busca de informações; avaliação de alternativas; 

escolha do produto; e resultados. 

Os modelos propostos para compreensão do processo de decisão do 

consumidor apresentam semelhanças nos primeiros cinco estágios. No entanto, 

Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011) propõem um modelo de PDC 

dividido em sete estágios: reconhecimento da necessidade; busca de informações; 
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avaliação de alternativas pré-compra; compra; consumo; avaliação pós-consumo; e 

descarte. Este modelo de PDC deu maior relevância para o consumo e descarte do 

que os outros autores. Mesmo não tendo criado estágios para o consumo e o descarte 

em seus modelos de PDC, Kotler e Armstrong (2003), Schiffman e Kanuk (2015) e 

Solomon (2011) indicam textualmente que essas ações de consumo e descarte fazem 

parte do MPDC (SOUZA, S., 2011). 

O modelo de PDC proposto por Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, 

S., 2011) é o utilizado como base para esta pesquisa. A opção pela utilização deste 

modelo tem relação com a sua abrangência em relação aos outros modelos, pois o 

mesmo apresenta mais etapas, abordando desde o reconhecimento da necessidade 

pelo comprador até o momento do eventual descarte do produto. Em se tratando de 

comportamento do consumidor no mercado musical, o modelo PDC de Blackwell, 

Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011) passa a ser ainda mais recomendável, 

por permitir entender não apenas como o indivíduo realiza a compra, mas também 

como o mesmo consome o produto – que no caso desta pesquisa é a música. 

Solomon (2011) alerta que, apesar de o modelo apresentado para a 

compreensão do processo de decisão do consumidor ser bem abrangente, ele não 

representará a realidade de todas as decisões de compra do consumidor. Segundo o 

autor, se os consumidores passassem por toda essa sequência de etapas do PDC 

toda vez que fizessem uma compra eles sequer teriam tempo para usufruir de suas 

compras. Por isso que, para o autor, existe uma série de compras que são feitas de 

modo irracional. 

Os diferentes estágios dos modelos propostos, segundo seus autores, podem 

sofrer influências de caráter: psicológico – processamento de informação, memória e 

aprendizagem; ambiental – família, cultura e condições socioeconômicas; e individual 

– motivação, valores e aspectos demográficos. 

O detalhamento do modelo PDC será descrito a seguir, apresentando cada um 

dos seus estágios. Como os modelos propostos pelos autores aqui citados tem 

semelhanças de nomenclaturas e/ou conceitos, as contribuições deles também serão 

consideradas para cada estágio em que houver tais semelhanças. 

 

2.2.1 Reconhecimento da necessidade 
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O reconhecimento da necessidade, segundo Solomon (2011) e Schiffman e 

Kanuk (2015), ocorre quando o comprador se vê diante de um “problema”. Para os 

autores, podem existir dois tipos diferentes de reconhecimento de uma necessidade 

ou de um problema. O primeiro se dá quando o comprador identifica um defeito 

fazendo com que o produto não funcione adequadamente – como uma geladeira que 

não resfria. Este problema impulsionam uma ação de consumo que Schiffman e 

Kanuk (2015) chamam de consumo de estado real. Por outro lado, existe o 

consumidor do tipo estado desejado, que possui um produto que funciona 

adequadamente, mas que ainda procura por uma coisa nova – como um celular mais 

moderno. 

Mowen e Minor (2003 apud SOUZA, S., 2011) explicam que esta necessidade 

é impulsionada pela percepção do afastamento entre uma condição real e uma 

situação desejada. Quando isso acontece, o indivíduo procura diminuir esta diferença, 

que pode ser provocada por estímulos internos ou externos. De acordo com Solomon 

(2011), a possibilidade de um aumento do estado ideal, quando o estado real não foi 

alterado, representa o reconhecimento de uma oportunidade. Por outro lado, quando 

o estado ideal permanece inalterado, mas o real diminui, há o reconhecimento da 

necessidade. Caso os estados real e ideal permaneçam semelhantes, segundo o 

autor, não há problema. 

Este estágio do processo de consumo indica um problema que, no 

entendimento de Solomon (2011), pode ser de solução simples ou complexa. Os 

problemas mais simples, para o autor, relacionam-se com atividades de rotina, como 

comprar pão. Já os complexos consistem em necessidades que foram se 

desenvolvendo ao longo de um intervalo de tempo, demandando mais tempo para 

buscar uma solução, como comprar uma casa na nova. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011), o estágio de 

reconhecimento da necessidade pode corresponder ao resultado da antecipação de 

uma necessidade, como os planos de aposentadoria. Segundo os autores, um 

consumidor compra um produto ou serviço a partir do momento em que acredita na 

capacidade desses produtos de solucionar os seus problemas, trazendo um valor 

agregado maior do que o custo da compra. 

 

2.2.2 Busca de informações 
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O estágio da busca de informações diz respeito ao momento em que o 

consumidor, percebendo a possibilidade de atender a uma necessidade por meio da 

compra e/ou consumo de determinado produto, analisa o ambiente com o intuito de 

encontrar informações que o auxiliem na tomada de decisão. Segundo Kotler e 

Armstrong (2003), se o comprador tiver condições financeiras de adquirir o produto e 

estiver com o mesmo ao seu alcance, ele pode pular do estágio de reconhecimento 

da necessidade para a efetivação da compra, não realizando a pesquisa que ocorre 

na etapa da busca de informações. Para Schiffman e Kanuk (2015), assim como para 

Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011), as informações que o 

consumidor usa para fazer a escolha de compra podem ser buscadas internamente – 

nas próprias memórias que o indivíduo tem de experiências passadas com o produto 

– ou de forma externa – quando o indivíduo não possui experiência nem conhecimento 

prévio do produto. As informações externas podem ser buscadas em diversos meios, 

como nos grupos de referência, sites especializados ou em campanhas de marketing 

(KOTLER, 2006; SCHIFFMAN e KANUK, 2015). Das influências externas, a 

comunicação “boca a boca” é considerada como fundamental para o consumidor 

(KOTLER e ARMSTRONG, 2003). 

A quantidade de fontes internas – informações passadas que são armazenadas 

na memória do sujeito – e externas – informações de marketing e não comerciais – 

que uma pessoa tem pode influenciar esse estágio do processo de decisão. Segundo 

Schiffman e Kanuk (2015), existem três tipos de fatores que podem influenciar esse 

estágio do processo de consumo, fazendo com o que o tempo de busca pré-compra 

aumente: fatores do produto; fatores situacionais e fatores do consumidor. 

Para os autores, os fatores do produto que podem fazer o tempo da etapa de 

busca de informações ser maior podem estar relacionados ao preço elevado do 

produto, ao grande número de marcas alternativas envolvidas ou às compras em 

grande quantidade. Os fatores situacionais podem ser relativos à experiência – como 

a falta de experiência ou uma experiência anterior ruim com o produto; aceitabilidade 

social – como em compras para presente ou para possuir um produto socialmente 

bem visto; ou a considerações sobre o valor – produtos desejáveis, mas que dividem 

as opiniões de grupos de referência ou que trazem consequências indesejáveis. Já os 

fatores do consumidor que influenciam na busca de informações podem ser de caráter 

demográfico – como renda, educação e idade; ou de traços de personalidade – como 

o alto prazer pela compra ou busca do produto. 
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A pesquisa que os consumidores fazem, segundo Solomon (2011), pode ser 

contínua e de pré-compra. A pesquisa contínua ocorre quando os compradores 

buscam informações por entretenimento ou para se manterem atualizados sobre 

determinados produtos, mesmo que não haja interesse imediato de compra. Já a 

pesquisa pré-compra é a que ocorre após o indivíduo identificar um problema e iniciar 

uma pesquisa em busca de informações específicas sobre produtos ou serviços que 

venham a atender às suas necessidades. Para o autor, a pesquisa contínua 

demonstra um envolvimento com o produto, enquanto que a pesquisa pré-compra 

indica um envolvimento no ato da compra. O motivo da pesquisa pré-compra é a 

melhoria da decisão de compra, enquanto que o da pesquisa contínua é a diversão, o 

prazer, ou a construção de banco de dados para o futuro. 

Schiffman e Kanuk (2015) classificam os esforços do comprador na busca de 

informações em três níveis: resolução extensiva do problema, resolução limitada do 

problema e comportamento de resposta rotineira. A resolução extensiva do problema 

ocorre quando o consumidor não tem um critério estabelecido para avaliar uma 

categoria de produtos ou as opções de marcas dessa categoria, não conseguindo 

reduzir suas opções a um subconjunto pequeno e controlável. Nesse nível é preciso 

que o consumidor faça uma longa pesquisa para encontrar critérios que permitam 

avaliar melhor as categorias e marcas de cada categoria de produto. A resolução 

limitada do problema é quando o consumidor já fez uma pesquisa e possui critérios 

para avaliar seu grupo de categorias e marcas selecionadas, precisando apenas de 

pequenas informações adicionais que o auxiliem na escolha entre uma marca ou 

outra. No comportamento de resposta rotineira os consumidores já possuem uma boa 

experiência sobre a categoria de produtos e um grupo de critérios bem estabelecidos 

para avaliar as marcas em consideração. Em alguns casos, eles podem utilizar poucas 

informações adicionais; em outros, apenas analisam o que já conhecem. 

 

2.2.3 Avaliação de alternativas pré-compra 

 

Após realizar a pesquisa na fase de busca das informações, o consumidor 

começa a comparar todas as alternativas que ele selecionou, buscando diminuir as 

opções para facilitar a decisão de compra (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2008 

apud SOUZA, S., 2011). As alternativas selecionadas pelo consumidor, de acordo 

com Schiffman e Kanuk (2015), são analisadas com base em dois grupos: um grupo 
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contendo todas as marcas que o consumidor reuniu para a sua seleção; e o outro 

grupo contendo os critérios que ele vai usar para avaliar cada marca. As marcas que 

comprador leva em consideração ao realizar uma compra dentro de uma categoria de 

produtos compõem, segundo os autores, o conjunto evocado. Para os autores, 

existem ainda outros dois conjuntos: o conjunto inepto e o conjunto inerte. O conjunto 

inepto é composto pelas marcas que o comprador descarta das categorias de produto 

por considera-las inaceitáveis ou incompatíveis com seus desejos. O conjunto inerte, 

por sua vez, contém as marcas sobre as quais o comprador é indiferente, por não 

trazerem vantagens especiais ou por conta de comprador não conhecê-las. 

Um produto precisa estar no conjunto evocado do consumidor para ao menos 

ser levado em consideração no estágio de avaliação das alternativas. Para fazer parte 

do conjunto evocado do consumidor, os produtos precisam ter alguma relação com os 

valores, cultura, preferências e/ou crenças deste consumidor (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2008 apud SOUZA, S., 2011; KOTLER e ARMSTRONG, 2003; 

SCHIFFMAN e KANUK, 2015; SOLOMON, 2011). 

Para Solomon (2011), a avaliação das alternativas depende do processo de 

tomada de decisão utilizado. Um consumidor que esteja envolvido na solução 

ampliada de um problema tende a avaliar com mais cautela as marcas, enquanto que 

em uma decisão habitual pode acontecer de nenhuma marca ser considerada a não 

ser a que o consumidor sempre escolhe. O processo, segundo o autor, costuma ser 

mais longo quando a decisão de compra envolve riscos mais altos e as emoções 

negativas evidenciam os conflitos entre as alternativas. É o caso, por exemplo, de uma 

cirurgia, que pode trazer melhoria na qualidade de vida, mas que também pode 

resultar na morte do paciente. 

Outro fator de influência para a avaliação das alternativas é o envolvimento do 

comprador. Para Kotler (2006) e Solomon (2011), quanto maior for o grau de 

envolvimento com uma marca, mais tempo o consumidor dedicará a pesquisar sobre 

esta marca e se empenhará mais para entender sobre as campanhas de marketing 

da marca e sobre os produtos ofertados por esta marca. Quando o envolvimento é 

com alto com o ato da compra, existe, segundo os autores, uma preocupação do 

consumidor com a experiência da compra. Esta experiência envolve o clima da loja, 

atendimento, ofertas especiais e diferenciais de serviço. No entanto, quando o 

consumidor tem baixo envolvimento com a marca e/ou com a compra, ele realiza uma 

avaliação menos elaborada – ou não faz avaliação alguma – antes de decidir por uma 
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das alternativas disponíveis. O sal é um exemplo de produto que provoca baixo 

envolvimento, por ser barato e não possuir especificidades capazes de gerar 

diferenças consideráveis entre duas marcas deste produto (KOTLER, 2006). 

Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011) indicam que a 

avaliação de alternativas pré-compra ultrapassa a busca por saber qual é a decisão 

de compra, abrangendo também questões sobre quais opções serão consideradas – 

conjunto evocado – e como avaliar estas opções – solução ampliada ou decisão 

casual. Para os autores, esta etapa do PDC é influenciada por fatores individuais do 

indivíduo, assim como por diferenças ambientais. Dessa maneira, personalidade, 

valores e estilos de vida são considerados nessa etapa pelos consumidores. 

Schiffman e Kanuk (2015) indicam que, na avaliação das alternativas pré-

compra, uma pessoa utiliza uma regra de decisão para selecionar o que comprar. A 

decisão de compra desta pessoa pode ser feita com base em regras compensatórias 

ou regras não compensatórias. 

As regras de decisão compensatórias, conforme Schiffman e Kanuk (2015), são 

aquelas usadas pelo comprador para evidenciar e comparar as qualidades e 

diferenciais positivos dos produtos. Na compra de um celular, por exemplo, a regra 

compensatória levaria o consumidor a elencar as qualidades de desempenho, 

estéticas e os valores atrelados às diferentes marcas. Os autores pressupõem que 

todos os atributos positivos de cada marca são somados mentalmente pelo comprador 

e a marca com a melhor avaliação – ou com a maior soma de atributos positivos – é 

a escolhida para a compra. As regras de decisão compensatórias servem ainda para 

utilizar um atributo positivo de um produto para equilibrar um atributo negativo, ou seja, 

uma alta velocidade de processamento de dados de um celular pode contrabalancear 

uma avaliação inaceitável sobre a baixa independência de energia do aparelho. 

Já as regras de decisão não compensatórias não permitem equilibrar atributos 

positivos e negativos de um produto, pois estas regras excluem o produto do conjunto 

evocado do consumidor, caso o mesmo possua atributos avaliados como inaceitáveis 

pelo consumidor (SCHIFFMAN e KANUK, 2011). Os autores apontam a existência de 

três regras básicas não compensatórias: as regras de decisão conjuntiva; as regras 

de decisão disjuntiva; e as regras de decisão lexográfica. 

 Na regra de decisão conjuntiva o indivíduo estabelece um critério 

contendo o mínimo que uma marca precisa ter para ser aceitável. As 
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marcas abaixo do mínimo são descartadas do conjunto evocado do 

consumidor; 

 A regra de decisão disjuntiva, segundo os autores, é aquela que o 

comprador utiliza para refinar a seleção feita na regra conjuntiva. Para 

isso, o comprador estabelece novas regras, com um ponto de corte – 

nível mínimo – maior que o da regra conjuntiva; 

 A regra de decisão lexográfica, para os autores, é a mais elaborada. 

Nesta regra, a pessoa classifica os atributos da categoria de produto 

desejado em ordem de importância para ela. Em seguida, ela compara 

os produtos com base no atributo mais importante da classificação. Se, 

após esta comparação, ainda existir mais do que uma marca dentre as 

opções disponíveis, a pessoa escolhe o segundo atributo de maior 

relevância para ela e compara as marcas que “empataram” no atributo 

anterior. Este processo é realizado até que reste apenas a marca 

escolhida pelo consumidor. 

Para os autores, existem outras regras de decisão do consumidor e uma delas 

é a regra de decisão de referência por predileção, que ocorre quando o indivíduo já 

possui uma classificação geral das diferentes marcas e apenas escolhe a marca com 

a melhor classificação geral percebida. 

 

2.2.4 Compra 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud SOUZA, S., 2011), esta etapa do 

PDC representa o momento em que o consumidor decide se efetiva ou não uma 

compra, além de definir – caso escolha por realizar a compra – qual será a categoria 

de produto, a marca, o período em que vai fazer a compra, o valor a ser gasto no 

processo e a forma de pagamento. Segundo os autores, a compra pode ser totalmente 

planejada, parcialmente planejada e não planejada. A compra totalmente planejada é 

feita quando a categoria de produto e a marca são definidos de forma antecipada.  Na 

parcialmente planejada, a pessoa tem a intenção de comprar um produto, mas 

escolhe a marca apenas no momento da compra. A compra não planejada ocorre 

quando o cliente escolhe o produto no ponto de venda – como pequenos doces e 

balas que ficam disponíveis para a compra no balcão do caixa. 
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Para Solomon (2011), fazer uma compra envolve uma série de questões e 

estados antecedentes até o ambiente da compra. A compra é afetada por fatores 

pessoais, “como o humor, a pressão de tempo para realizar a compra e a situação ou 

contexto específico para o qual o qual a pessoa precisa do produto (SOLOMON, 2011, 

p. 372). Além dos fatores pessoais, segundo o autor, o ambiente da compra tem papel 

relevante na escolha do consumidor. Para o cliente, não é só o produto que importa, 

mas a experiência de compra, o relacionamento com o vendedor, a possibilidade de 

pagamento de diversas formas, o layout, o conforto e a localização do ponto de venda 

(KOTLER, 2006; SCHIFFMAN e KANUK, 2015; SOLOMMON 2011). 

No estágio de compra, conforme Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud 

SOUZA, S., 2008), as influências ambientas – cultura, classe social, família, etc. – e 

as diferenças individuais – recursos do consumidor, motivação, envolvimento, valores 

e estilo de vida – se somam a avaliação das alternativas pré-compra para a escolha 

da compra. No entanto, segundo os autores, mesmo após a escolha, a pessoa ainda 

pode mudar e fazer uma nova escolha, por influência do vendedor, de uma nova opção 

que ela não tinha visto antes ou de qualquer um dos outros fatores que influenciam a 

experiência de compra do consumidor. 

De acordo com Solomon (2011), os ambientes sociais e físicos também 

influenciam no momento da compra. Segundo o autor, os ambientes físicos 

correspondem ao espaço, decoração, temperatura e aroma do ponto de venda, 

enquanto que o ambiente social consiste na quantidade e no tipo de outros 

consumidores que utilizam determinada loja. Para o autor, quando os ambientes físico 

e social agradam ao consumidor, a sua experiência de compra se torna mais 

prazerosa e ele tende a utilizar mais vezes aquele espaço para realizar outras 

compras. O estágio da compra ainda pode ser influenciado por outros fatores como o 

tempo e o humor. No primeiro caso, a ausência de tempo pode indicar uma compra 

não planejada, como compras de natal feitas em cima da hora, enquanto que uma 

pessoa com bastante tempo pode planejar sua compra com antecedência. O humor 

pode gerar compras impulsivas, assim como impedir o consumidor de realizar uma 

compra em determinados momentos. 

Schiffman e Kanuk (2015) propõem a existência de três tipos de compra: as 

compras experimentais; as compras repetidas; e as compras de comprometimento de 

longo prazo. As compra experimentais correspondem àquelas feitas geralmente em 

pequenas quantidades e com o intuito de conhecer uma nova marca ou um novo 
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produto. Esse tipo de compra envolve menos tempo em pesquisa e dinheiro gasto. As 

compras repetidas consistem nas compras feitas de forma rotineira, utilizando as 

mesmas marcas e produtos - como uma pessoa que compra pão diariamente na 

mesma padaria. Algumas compras, no entanto, exigem um comprometimento de 

longo prazo do consumidor, por conta de seu alto custo e durabilidade – como carros 

e refrigeradores. 

 

2.2.5 Consumo 

 

A etapa do consumo pode vir imediatamente após a compra do produto – como 

uma refeição comprada para comer na hora em um restaurante – ou em um período 

posterior – como os alimentos congelados. Para Blackwell, Miniard e Engel (2008 

apud SOUZA, S., 2011), quando o produto não é imediatamente consumido, o 

comprador precisa pensar na durabilidade e cuidados para manter os atributos do 

produto que garantirão a satisfação do indivíduo no momento do consumo. 

Para os autores, o consumo do produto pode ser feito rotineiramente, como no 

caso de um aparelho celular, ou em períodos específicos, a depender da categoria do 

produto e do envolvimento e das necessidades do consumidor. A forma como uma 

pessoa consome um produto adquirido indicam a relação do consumidor com o 

produto, sendo possível identificar o quanto se consome, em que período e até em 

quais situações físicas, psicológicas e pessoais ele consome determinado produto 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2008 apud SOUZA, S., 2011; SOLOMON, 2011; 

WAZLAWICK, 2006). 

Uma observação a ser feita é que “a experiência de utilização de produtos e 

serviços, bem como a sensação de prazer derivada de possuir, colecionar e consumir 

‘coisas’ e ‘experiências’ [...] contribui para a satisfação do consumidor” (SCHIFFMAN 

e KANUK, 2015, p. 396). Os autores ainda propõem a existência de um processo de 

consumo, que se inicia no momento da escolha de compra – entrada –, passando pela 

fase de processo até a saída. Na entrada, se encontra um conjunto de consumo – 

representado por um grupo de produtos e os seus atributos – e um estilo de consumo 

– regras usadas pelo comprador para definir a compra. Durante o processo, pode 

haver a situação de posse, utilização, coleção e disposição dos produtos comprados. 

Na saída estão resultados como a satisfação do consumidor, mudanças de estilo, 

humor e de qualidade de vida. 
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Para Solomon (2011), é por meio do consumo do produto que o comprador 

consegue avaliar se o produto está atendendo ao padrão de qualidade e trazendo o 

valor esperado para o cliente. Com base nessa experiência de consumo, o comprador 

realiza a sua avaliação pós-consumo. 

 

2.2.6 Avaliação pós-consumo 

 

Para Kotler e Armstrong (2003), assim como para Shiffman e Kanuk (2015) e 

Solomon (2011), os consumidores avaliam as suas experiências de consumo com 

base nas suas expectativas em relação ao desempenho percebido do produto. 

De acordo com Shiffman e Kanuk (2015), existem três tipos de resultado 

possíveis em uma avaliação pós-compra: o primeiro ocorre quando o desempenho 

percebido de um produto atende às expectativas, levando o consumidor a um 

sentimento neutro; o segundo resultado é quando o desempenho percebido supera 

as expectativas do comprador, gerando satisfação; e o outro resultado é a 

insatisfação, quando o desempenho de um produto frustra as expectativas do 

consumidor. 

Já para Kotler e Armstrong (2003) e Solomon (2011), os sentimentos do 

consumidor em relação aos produtos consumidor não são neutros, mas de satisfação, 

insatisfação e euforia – ou encantamento. A satisfação é quando o desempenho do 

produto atende às expectativas, enquanto que a euforia é quando este desempenho 

é acima das expectativas e a insatisfação quando o desempenho do produto é abaixo 

das expectativas. 

O nível de análise e preocupação do consumidor na avaliação pós-consumo, 

de acordo com Schiffman e Kanuk (2015), depende do nível de envolvimento com a 

compra, o preço do produto e o grau de comprometimento que esta aquisição gera no 

comprador. Segundo Solomon (2011), as compras de preço alto – e, 

consequentemente, de alto envolvimento com o comprador – impactam na 

dissonância cognitiva do consumidor. 

A dissonância cognitiva é um desconforto – ou dúvida – causado por conflitos 

pós-compra. Esses conflitos ocorrem com mais frequência nas compras grandes, nas 

quais o consumidor pensa nas vantagens das marcas de produtos não escolhidas e 

nas desvantagens do produto escolhido. Blackwell, Miniard e Engel (2008 apud 

SOUZA, S., 2011) comparam a dissonância cognitiva a um arrependimento pós-
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compra, que aumenta à medida que aumentam os valores e risco envolvidos no 

processo de decisão de compra. Este arrependimento ocorre mesmo quando o 

produto funciona bem e atende às expectativas do consumidor, pois o próprio 

comprador tende a questionar-se sobre a assertividade da sua escolha. 

Para diminuir a dissonância cognitiva, o consumidor tenta encontrar meios de 

justificar sua escolha de compra, procurando por: anúncios publicitários que reforcem 

as qualidades do produto escolhido; outras pessoas que fizeram a mesma aquisição 

e que estão satisfeitas com o consumo do produto; maneiras de convencer as pessoas 

dos seus grupos de referência a realizar a mesma compra. Nesse processo, o 

comprador busca evitar as informações que reforcem as qualidades das marcas não 

escolhidas, assim como evitam as informações que possam evidenciar os atributos 

negativos do produto por ele escolhido (KOTLER e ARMSTRONG, 2003; 

SCHIFFMAN e KANUK, 2015). 

Visando a sobrevivência e o desenvolvimento no mercado, as empresas 

precisam entregar produtos que forneçam aos seus clientes uma experiência de 

consumo, no mínimo, satisfatória. Isso se faz necessário, pois, um cliente insatisfeito 

espalha informações sobre a sua experiência de consumo insatisfatória a um número 

muito maior de pessoas do que um cliente satisfeito faz com sua experiência 

satisfatória (KOTLER e ARMSTRONG, 2003). 

Apesar de uma avalição pós-consumo negativa ter fortes impactos negativos 

para a marca e/ou para o ponto de venda onde a compra foi realizada, uma avaliação 

positiva não tem um impacto tão positivo para a marca e/ou ponto de venda. Uma 

avaliação pós-consumo positiva, por exemplo, não tem relação direta com fidelização 

do cliente, pois o mesmo pode não comprar mais aquele produto da mesma marca. 

Por outro lado, experiências de consumo avaliadas positivamente podem servir para 

reforçar uma imagem que o cliente tem da marca e fazer com que o mesmo compre 

e consuma mais produtos desta marca. Esse aspecto do consumo evidencia que o 

consumidor tende a ser mais fiel a uma marca e aos valores que ela representa do 

que a um produto em si (SCHIFFMAN e KANUK, 2015). 

 

2.2.7 Descarte 

 

O estágio do descarte pode consistir no descarte completo ou em um 

reaproveitamento por meio de reciclagem ou revenda. O descarte nem sempre é do 
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produto como um todo, podendo ser de apenas parte dele, como o descarte de uma 

embalagem (SOUZA, S., 2011). 

O descarte de um produto pode ser uma etapa dolorosa ou que gere certo alívio 

para o consumidor. Este processo pode ser doloroso quando o consumidor possui um 

forte vínculo emocional com o produto, mas precisa se desfazer dele porque o produto 

já desempenhou suas funções ou porque não se enquadra mais na visão que o 

consumidor tem de si. No entanto, quando a experiência de consumo de um produto 

é avaliada como insatisfatória pelo consumidor, o mesmo pode considerar um bom 

negócio o descarte do produto por meio da revenda. Este tipo de descarte acontece, 

por exemplo, em compras de comprometimento de longo prazo que são insatisfatórias 

no momento do consumo, como carros que não agradam ao consumidor e são 

revendidos (SOLOMON, 2011). 

Uma questão de grande relevância no estágio de descarte é o impacto 

ambiental que essa etapa pode proporcionar. Encontrar opções para o descarte, 

conforme Kotler e Armstrong (2003) é uma tarefa de preservação da qualidade do 

meio ambiente e, consequentemente, uma melhoria da qualidade de vida. Blackwell, 

Miniard e Engell (2008 apud SOUZA, S., 2011) indicam que a educação ambiental e 

a preocupação com o meio ambiente são propulsoras de atitudes mais responsáveis 

dos consumidores no momento do descarte. Solomon (2011) observa a reciclagem 

lateral – troca de produtos usados entre os consumidores – como uma alternativa para 

que o descarte não impacte o meio ambiente. Segundo o autor, é preciso ter como 

meta a reutilização e redução do desperdício para proteger o meio ambiente como 

parte um processo que tem como objetivo maior garantir a sustentação da vida e 

condições saudáveis para as próximas gerações. 

 

2.3 O JOVEM E A GERAÇÃO Z 

 

Os estudos e análises a respeito do sujeito da pesquisa – os jovens 

pertencentes à geração Z – são considerados básicos para a identificação dos 

elementos socioculturais do sujeito. De acordo com Schiffman e Kanuk (2015), o foco 

no consumidor é uma prioridade para a realização de uma pesquisa orientada pelo 

conceito de marketing. Assim, se faz necessário a busca por meios de classificar os 

consumidores para melhor estudá-los. 
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Uma das ferramentas usada pelos profissionais de marketing para 

compreender o consumidor é a classificação em gerações. Esta classificação leva em 

consideração os estudos demográficos – idade, sexo, etnia, ocupação, entre outros 

dados estatísticos – para mapear os consumidores e analisar eventuais mudanças – 

como o crescimento de populações ou de renda – que possam impactar no mercado 

consumidor, criando novas oportunidades ou encerrando antigas (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2003). 

Ao analisar pessoas que viveram em épocas diferentes e compará-las, pode-

se notar que seus comportamentos são divergentes, mesmo que comparando 

pessoas em um mesmo estágio da vida – como em uma comparação entre 

adolescentes do início e do fim do século XX. O início da classificação em gerações – 

atividade comum no marketing – serviu para diferenciar as pessoas que viveram em 

épocas distintas, melhorando o processo de aquisição de conhecimento sobre elas. 

Cada geração tem suas particularidades que as define e por isso precisa ser analisada 

separadamente. As gerações modernas – nascidas a partir de meados do século XX 

– são convencionalmente chamadas de Geração X, Geração Y, Geração Z e Geração 

Alpha (SERRANO, 2010 apud SOUZA, P., 2011; SOUZA, S., 2011). 

Para Solomon (2011), uma geração compreende um grupo de pessoas 

nascidas em determinado período e que compartilham de experiências parecidas, por 

terem vivido na mesma época e vivenciado os mesmos eventos históricos 

importantes. Os profissionais de marketing podem se aproveitar dessas semelhanças 

existentes entre as pessoas de determinada geração, criando campanhas de 

marketing nas quais o sentimento nostálgico pode ser utilizado como forma de atrair 

a atenção dos consumidores desta geração. 

Com base nos estudos de Manheim (1928; 1952), Lombardia et al (2008) e 

Sirinelli (1996), Silva (2014) explica que a constituição de uma geração é feita a partir 

de um acontecimento fundador marcante – como a Segunda Guerra Mundial. A 

geração é caracterizada por um “conjunto de vivências, comuns, valores, visão de 

vida, cenário sociopolítico e a aproximação de idades” (SILVA, 2014, p. 16). Apesar 

de partirem de um legado cultural comum, as gerações, se diferenciam por suas 

condições regionais e socioculturais, pois a idade dos grupos de indivíduos de cada 

geração “coloca-os de forma clara perante o mesmo tempo histórico e cultural” (ibid, 

loc. cit.). Os membros de uma mesma geração, no entanto, podem ter condições de 
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vida distintas, por fatores como a classe socioeconômica, nível de educação e cultura 

local. 

A literatura e a academia não estabelecem um consenso sobre a faixa etária 

que abarca o indivíduo considerado jovem. Segundo Valenzuela (1998 apud SOUZA, 

S., 2011), “o conceito de juventude faz parte das características fundamentais da 

classe social na qual está inserida”. Com base nos estudos Valenzuela (1998), Souza 

(2011) afirma que o conceito de juventude se modifica constantemente, sendo então 

compreendido como resultado da relação dos processos históricos e culturais nos 

quais se está inserido. 

Apesar de não haver consenso sobre a faixa etária na qual se insere o indivíduo 

considerado jovem, diferentes autores identificam características similares entre os 

jovens de um modo geral, independentemente de qual geração o jovem seja 

(MCCRINGLE e WOLFINGER, 2009 apud SOUZA, S., 2011). Segundo Solomon 

(2011), existem quatro conflitos básicos que costumam afetar os jovens, mesmo que 

em gerações diferentes: autonomia versus associação; rebeldia versus conformismo; 

idealismo versus pragmatismo; e narcisismo versus intimidade. Para o autor, esses 

conflitos são – muitas vezes – responsáveis por influenciar os jovens na prática e 

difusão das suas normas e valores de consumo. Como consequência disso, muitos 

jovens podem internalizar estereótipos de consumo que foram impostos pelos seus 

colegas. 

Para compreender o jovem, vale citar o que foi exposto por Berkowitz et al 

(2003) ao falar sobre a existência do adolescente global. Para estes autores existe no 

cidadão moderno em geral algumas características em comum que os assemelham, 

tornando-os cidadãos globais. Isto pode ser explicado pela globalização e fortificação 

das mídias de massa, responsável por influenciar os jovens e adolescentes a 

apresentarem os mesmos valores (HAWKINS et al, 2007, p. 46). Como consequência 

dessa influência, tem-se a presença de cada vez mais jovens vestindo as mesmas 

roupas, compartilhando dos mesmos gostos musicais, expressando características 

semelhantes, mesmo sendo de regiões distintas e com culturas diferentes, 

internacionalizando culturas nacionais (CERETTA e FROEMMIN, 2011, p. 17). 

Outro assunto sobre o qual não há consenso é o das faixas etárias as quais 

pertencem cada geração. Para Ceretta e Froemming (2011) as gerações começam a 

ser contadas a partir dos “Silver Streakers” – nascidos antes de 1946 – e vai até a 
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geração Z – compreendida pelas pessoas nascidas entre 1989 e 2010 –, como mostra 

a Tabela 1 abaixo:  

 

Tabela 1: Grupo das gerações por faixa etária 

 

Fonte: Ceretta e Froemming, 2011, p. 18. 

 

O grupo de gerações apresentado por Cereta e Froemming (2011) se encerra 

em 2010, não considerando a geração nascida depois deste período. A geração que 

surgiu após a geração Z é conhecida como sendo a Geração Alpha (SOUZA, P., 

2011). 

Já para Solomon (2011, p. 540), as Gerações são: Geração Entre Guerras – 

pessoas nascidas no início do século XX; Geração Silenciosa – pessoas nascidas 

entre as duas Guerras Mundiais; Geração Filhos da Guerra – pessoas nascidas 

durante a Segunda Guerra Mundial; Geração Baby Boom – pessoas nascidas entre 

1946 e 1964; Geração X – pessoas nascidas entre 1965 e 1985; Geração Y – pessoas 

nascidas entre 1986 e 2002; e Geração Z – pessoas nascidas a partir de 2003. 

Por conta das grandes diferenças encontradas a respeito das nomenclaturas e 

faixas etárias encontradas na literatura para se referir às gerações, Souza (2011) 

elaborou um quadro contendo estas nomenclaturas e faixas etárias na visão de vários 

autores. O Quadro 2 abaixo apresenta esta reunião de nomenclaturas e faixas etárias 

utilizadas pelos diferentes autores: 
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Quadro 2: Nome e faixa etária das gerações por diversos autores 

 

Fonte: Souza, S., 2011, p. 72. 

 

A literatura apresentada por Souza (2011) no Quadro 2 permite estabelecer 

critérios para definir a quais faixas etárias pertencem cada geração. O Quadro 2 

demonstra uma unanimidade com relação a faixa etária que compreende a geração 

dos Baby Boomers: 1946-1964. Por conta do limite do ano de nascimento dos 

integrantes da geração dos Baby Boomers ser 1964, utilizar-se-á o ano seguinte – 

1965 – como marco inicial para a Geração X. A duração desta geração não é 

consenso, portanto adotar-se-á o período de 1965 a 1976, por serem os anos de início 

e fim da Geração X mais utilizados pelos autores citados no quadro apresentado em 

Souza (2011). Seguindo a mesma lógica utilizada para definir o período inicial da 
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Geração X, pode-se dizer que o ano de 1977 representa o período inicial da faixa 

etária que compõe as pessoas da Geração Y. Dos cinco trabalhos citados por Souza 

(2011) sobre a Geração Y, quatro apontam que os integrantes mais jovens dessa 

geração nasceram em 1994. Por isso, a Geração Y pode ser entendida como a que 

compreende os indivíduos nascidos entre 1977 e 1994. Os mesmos critérios permitem 

colocar a Geração Z na faixa etária de 1995-2009 e a Geração Alpha abarcando as 

pessoas nascidas a partir de 2010. 

Para compreender a Geração Z – seu comportamento, valores e personalidade 

– e o que a diferencia das outras gerações, é preciso observar antes os fatores que 

definem e identificam as outras gerações. Assim, se faz necessário não apenas 

identificar o período que compreende cada geração, mas as características gerais dos 

seus integrantes, aspectos do comportamento de consumo e suas implicações para 

os profissionais de marketing (SOUZA, S., 2011). 

A Geração dos Baby Boomers engloba os nascidos entre 1946 e 1964. O 

termo Baby Boomer, segundo Solomon (2011), surgiu por conta do “boom” – ou 

“explosão” – populacional que houve no período. O autor atribui este crescimento ao 

sentimento de estabilidade e segurança que o fim da II Guerra Mundial gerou nas 

pessoas, fazendo com que elas se sentissem em melhores condições para ter filhos. 

Os integrantes dessa geração são considerados grandes compradores, sendo 

“os primeiros a ter contato efetivo com as tecnologias de informação, tendo participado 

ativamente da sua criação” (SILVA, 2014, p. 20). As suas escolhas voltadas para 

valores e causas. Por ser uma geração nascida após a II Guerra Mundial, os Baby 

Boomers foram influenciados por um período de grandes movimentos socioculturais 

como o movimento Hippie, o nascimento do Rock & Roll, a crescente das 

contestações políticas e sociais e as manifestações pela paz. Estes movimentos 

influenciaram o caráter hedônico – de busca pelo prazer – dos integrantes desta 

geração (KOTLER, 2006; SILVA, 2014). 

Os Baby Boomers, pelo fato de já possuírem uma idade avançada – um Baby 

Boomer mais jovem nasceu há, pelo menos, meio século –, tendem a se interessar 

mais por experiências de consumo prazerosas, tornando-se um público a ser 

considerado pelas empresas de viagens, alimentação e bens e serviços supérfluos. 

Outra implicação do estágio de vida pelo qual passa essa geração, é o aumento da 

demanda sobre o mercado de saúde (SCHIFFMAN e KANUK). 
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A Geração X compreende as pessoas que nasceram entre 1965 e 1976 e é 

considerada como a geração perdida, pelo fato de terem nascido em um período 

socioeconômico diferente da geração anterior. Seus integrantes cresceram em maior 

contato com a televisão, pois começa a se tornar mais comum, a partir dessa geração, 

famílias em que os pais trabalham e os filhos ficam em casa sozinhos ou com babás 

(SILVA, 2014). 

Seus integrantes também são conhecidos como Baby Busters, por conta de 

uma “suposta alienação e preguiça” (SOLOMON, 2011, p. 549). Para Silva (2014), a 

popularização da televisão, o aumento do envolvimento da mulher com o mercado e 

o controle da natalidade – por meio das pílulas anticoncepcionais (usadas inicialmente 

pelos Baby Boomers) – são algumas das expressivas mudanças na sociedade em 

que nasceu a Geração X. 

Seus estilos de vida, de acordo com Cara (2008 apud SILVA, 2014), foram 

influenciados pela música, reproduzindo as roupas, cortes de cabelo ou ideias dos 

seus ídolos. As influências musicais foram do Rock’n’Roll a diversos outros estilos, 

“como o Rap, Hip Hop, Hard Core, New Wave, Pop, Acid House, Techno, entre outros” 

(SILVA, 2014, p. 21). 

A Geração Y é representada pelos indivíduos nascidos entre 1977 e 1994 e 

seus componentes nasceram em uma época de maior popularização do uso de 

recursos tecnológicos. Os mais novos desta geração já cresceram acostumados com 

o uso de computadores – lançados em 1982 –, internet e consoles de jogos – o Game 

Boy da Nintendo foi lançado em 1989. Além do avanço tecnológico, a Geração Y – 

também conhecida como Net Generation – viveu em um período de crescimento 

econômico (SILVA, 2014; SOLOMON 2011). 

Esta geração é melhor informada e possui nível educacional melhor que as 

anteriores. Além disso, a Net Generation mais conectada à internet, tem maior 

receptividade às mudanças e às diferenças, assim como demonstram maior 

preocupação com as questões sociais e os direitos do indivíduo. Como utilizam muito 

a internet, estão acostumados a uma velocidade de comunicação maior e por isso são 

mais impacientes, ansiosos e imediatistas (KOTLER, 2006; SILVA, 2014). 

A comunicação da Net Generation é feita, muitas vezes, por meio das 

mensagens de texto em celulares ou em fóruns e comunidades virtuais. A 

comunicação em fóruns e comunidades virtuais se tornou uma ferramenta da geração 

Y para – entre outros fins – ampliar o poder do consumidor sobre o mercado de 
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produtos e serviços. Por isso, seus consumidores são mais exigentes que os da 

geração anterior. 

A Geração Z é formada pelas pessoas nascidas entre 1995 e 2009. Essa 

geração pode ser vista como a geração do zapping, da intensa conectividade, do uso 

excessivo de dispositivos digitais e tecnológicos, como tablets e smartphones, do 

acesso constante à internet e do alto uso de redes sociais. A forte relação das pessoas 

dessa geração com os dispositivos tecnológicos e as mídias é resultado do período 

em que nasceram – época de ascensão da internet e do surgimento de uma série de 

aparelhos tecnológicos que mudaram as relações sociais e de consumo que existiam 

em gerações anteriores (CASTELLS, 1999; DE MARCHI, 2011; SILVA, 2014). 

Cross-Bystrom (2010 apud SILVA, 2014) explica que este universo da 

tecnologia e da conectividade cresceu junto com os jovens desta geração, por isso a 

relação dos indivíduos da Geração Z com os recursos tecnológicos atuais é 

naturalmente mais intensiva. Silva (2014) observa que, por conta dessa interação, os 

indivíduos da Geração Z são também chamados de nativos digitais, tendo a internet 

e os pais como as maiores referências. Nesse sentido, Aguiar (2016) explica que os 

youtubers7 se tornam referências da internet com capacidade de formar opinião e 

influenciar o público jovem. Segundo o autor, isso acontece, porque o jovem vê o 

youtuber como um amigo que compartilha com o jovem – seu público – uma série de 

experiências. Por conquistar esse status de amigo do seu público, o youtuber passa 

a ser o indivíduo responsável por entreter e aconselhar o jovem sobre como lidar com 

os seus problemas (AGUIAR, 2016). Este aspecto das referências que o jovem da 

Geração Z tem é mais um fator que o diferencia de outras gerações, pois demonstra 

uma forma de relacionamento diferente das vistas nas gerações anteriores (SILVA, 

2014; SOUZA, S., 2011). 

Para Silva (2014), a Geração Z é mais preocupada com as questões 

ambientais, valores sociais e também mais atenta aos problemas financeiros, pois 

possuem o entendimento de que esses problemas impactam na vida dos seus 

familiares. A alta interatividade dessas pessoas, segundo o autor, faz com que elas 

se sintam parte de um todo, de um problema, levando à concepção de que, por fazer 

parte do problema, faz parte também da solução. Essa concepção impulsiona o jovem 

_____________ 

7 Os youtubers são criadores de conteúdo, ou seja, “pessoas que se dedicam continuamente em trazer 
conteúdos novos para a rede” (AGUIAR, 2016, p. 13). A “rede” dos youtubers é o site 
http://www.youtube.com 
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da Geração Z a agir de forma mais participativa no auxílio a solução de problemas em 

rede, transformando-o cada vez mais em um produtor de conteúdo na rede e não 

apenas um receptor (CASTELLS, 1999; BERLAND, 2010 apud SILVA, 2014). 

Os jovens da Geração Z apresentam ainda características hedonistas8 e 

autodeterministas9, por isso não respondem a estímulos padrões de marketing 

(SOUZA, S., 2011). O alcance a este público deve ser atingido por meio da conquista, 

com novidades e opções de escolhas. Táticas que envolvam restrição e imposição 

não agradam a estes consumidores. Tais consumidores muitas vezes não foram 

atingidos pela indústria fonográfica por conta de ações equivocadas baseadas em 

uma visão míope de marketing (SOUZA, P., 2011). Para Souza (2011), isso 

aconteceu, pois, a indústria fonográfica tentou investir num modelo de negócio 

baseado na venda de discos ao invés de focar na venda de música. Ainda segundo o 

autor, foi este erro que permitiu o avanço da pirataria e a diminuição de consumidores 

pagantes por conteúdo musical. Por isso, segundo o autor, é preciso estar atento a 

uma série de fatores para não se ter essa visão míope, ou seja, o foco precisa ser no 

consumidor e nas suas demandas para o mercado. 

As pessoas das Gerações X, Y, Z e Baby Boomers diferenciam-se por uma 

série de fatores. Dentre eles, estão a forma de comunicação preferida, as formas de 

enxergar o trabalho, motivação, ética e de lidar com a tecnologia. A Tabela 2 abaixo 

apresenta algumas destas diferenças: 

 
Quadro 3: Gerações nas organizações 

 Boomers Geração X Geração Y Geração Z 

Ética no trabalho Workaholics; 
Céticos, objetivos, 
autoconfiantes, 
organizados; 

Empreendedores, 
tenazes, à vontade 
com a multitarefa, 
sempre 
atualizados quanto 
às novas 
tendências; 

Networking; 

O trabalho é... 
Aquilo que os 
define; 

Um desafio e um 
compromisso; 

Um meio para 
atingi um fim; 

Uma forma de 
viver o 
humanismo; 

_____________ 

8 O Hedonismo é um tipo motivacional caracterizado por querer aproveitar a vida, sentir prazer nas 
coisas que faz (Schwartz, 2005, citado por Souza, S., 2011). 
9 O tipo motivacional autodeterminação é caracterizado pela independência do pensamento, ação ou 
opção (Schwartz, 2005, citado por Souza, S., 2011). 
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Estilo de liderança 
Consensual, 
colegial; 

Igualdade de 
oportunidades, 
interrogativa, 
desafiante; 

Dinâmica, 
informal; 

Dinâmica, 
informal; 

Comunicação 
De preferência 
cara-a-cara; 

Direta, imediata; Digital; Digital; 

Reconhecimento e 
recompensa 

Dinheiro, 
diplomas, louvores 
e distinções; 

Necessitam 
feedback e 
liberdade; 

Reverem-se 
emocionalmente 
no trabalho que 
fazem; 

Reverem-se 
emocionalmente 
no trabalho que 
fazem, e sentirem 
que a 
sociedade evolui 
com o seu 
contributo; 

Motivação 
Sentirem-se 
necessários e 
reconhecidos; 

Liberdade e 
ausência de regras 
desnecessárias; 

Trabalhar com 
pessoas 
interessantes; 

Valores sociais; 

Equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal 

Impossível, porque 
vivem para 
trabalhar; 

Tem de haver 
equilíbrio; 

É um imperativo; É um imperativo; 

Tecnologia 
Algo habitual, após 
terem-se 
adaptado; 

Usada 
intensivamente; 

São nativos da era 
digital. 

São nativos da era 
digital. 

Fonte: Silva, 2014, p. 25. 

 

2.4 INDÚSTRIA MUSICAL 

 

Antes de analisar o cenário atual da indústria musical na realidade brasileira, 

faz-se mister expor quais os entendimentos para as terminologias aqui utilizadas e 

apresentar ao leitor um sucinto esboço do desenvolvimento da indústria fonográfica 

no Brasil a partir do início do século XX. 

 

2.4.1 Alguns conceitos utilizados 

 

Existe uma série de terminologias utilizadas no ramo da indústria da música 

que sofreram diversas modificações ao longo do tempo e de acordo com as 

características de mercado. Algumas das terminologias mais utilizadas e que 

merecem destaque são: indústria fonográfica; indústria musical; produção fonográfica; 

fonografia; indústria cultural; e cadeia de produção musical (PAIXÃO, 2013). 

Observando a abrangência das áreas, pode-se dizer que a indústria fonográfica 

faz parte da indústria da música, que por sua vez está contida em uma máquina maior: 
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a indústria cultural. A indústria fonográfica deve ser considerada como parte da 

indústria da música, pois abrange apenas a 

 

[...] produção musical dirigida para a produção de fonografia – a 
música gravada – que é o principal produto do mercado de música que 
é vendido na forma de algum suporte específico de áudio – e 
eventualmente vídeo – ou será vendido de forma incorporada noutros 
produtos da indústria do cinema e publicidade (PAIXÃO, 2013, p. 38). 

 

A indústria da música – ou indústria musical –, por sua vez, corresponde a 

fatores externos à indústria fonográfica, como os “espetáculos musicais, shows de 

música, concertos massificados [...] e a difusão por rádio, televisão e internet” 

(PAIXÃO, 2013, p. 38). A indústria fonográfica, para o autor, possui relações com a 

indústria cinematográfica e a publicidade – ambas realizam encomendas solicitando 

da indústria trabalhos específicos como trilhas sonoras de filmes e campanhas de 

marketing. A indústria fonográfica também é conhecida como “indústria dos selos” e 

“indústria discográfica”, nomenclaturas que podem estar ligadas ao interesse da 

indústria na produção da prensagem de discos. 

A gravadora refere-se ao grupo das companhias de gravação – estúdios que 

registram o som – mas é usado também incluindo as empresas de assessoria jurídica, 

produção artística publicidade, prensagem de discos, distribuição para o mercado 

varejista e marketing. O termo “selo” surgiu para significar o rótulo do disco, mas foi 

se tornando uma marca que representa as produtoras e distribuidoras de discos. Por 

vezes os termos “selo” e “gravadora” foram utilizados para representar o mesmo grupo 

de empresas envolvidas “em diversas etapas do processo industrial de produção 

fonográfica” (PAIXÃO, 2013, p. 41). 

Os conceitos de “selo” e “gravadora” utilizados em Paixão (2013) se 

assemelham ao de “mercado fonográfico” visto em De Marchi (2011), pois, para o 

autor, o mercado fonográfico é composto pelas empresas que fazem parte de todo o 

processo da cadeia produtiva de um fonograma até a entrega para o uso dos 

consumidores em seus fonogramas – aparelhos toca-discos. 

 

2.4.2 Um breve histórico da indústria musical no Brasil 

 

De Marchi (2014) e Paixão (2013) consideram a instalação em 1900, no Rio de 

Janeiro, da Casa Edison – loja que importava e vendia artefatos tecnológicos, 
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incluindo as máquinas falantes e seus discos – como o início do mercado fonográfico 

no Brasil10. Inaugurada pelo vendedor de fonógrafos Frederico Figner (1866-1946), a 

loja, após dois anos de existência, passou a abrigar um estúdio de gravação e a 

vender seus próprios fonogramas. 

O sucesso de Figner deu prosseguimento à expansão dos negócios e, ao 

associar-se a um grupo sueco, construiu, em 1913, a primeira fábrica de discos da 

América Latina, a Odeon. A partir da instalação da tecnologia elétrica de gravação 

sonora no país, em 1927, outras empresas estrangeiras em associação com 

empresários locais passaram a atuar na produção e gravação de discos no mercado 

brasileiro, consolidando o ramo fonográfico (DE MARCHI e VICENTE, 2014). 

Um segundo marco para este mercado foi a chegada do rádio, altamente 

incentivado pelo governo varguista como um elemento unificador da nação brasileira. 

O universo da música gozava de um espaço privilegiado na programação das 

emissoras de rádio, impulsionando e cada vez mais expandindo a produção de 

música. 

Mas, como bem destaca De Marchi e Vicente (2014), até este período, por volta 

da primeira metade do século XX, o centro cultural, e logo, o musical, girava em torno 

do eixo Rio - São Paulo, e é a partir da segunda metade deste mesmo século que 

outras regiões passam a obter destaquem, ainda que, inicialmente, fosse na 

“exportação” de músicos para estes dois centros culturais. 

Empresas estrangeiras passam a se instalar de forma independente (sem 

associações), e concomitantemente, as já existentes emissoras de televisão também 

começam a investir na indústria fonográfica. A atuação das empresas televisivas teve 

um importante destaque no mercado musical, já que elas copiaram os modelos dos 

programas antes pertencentes às rádios e os aperfeiçoaram, impactando mais 

incisivamente o público consumidor de música (PAIXÃO, 2013). 

Outro fator que contribuiu para o aumento do sucesso do produto musical foi a 

atuação de associações que buscavam monitorar e regularizar diferentes elementos 

derivados da música, como por exemplo, a Associação Brasileira dos Produtores de 

Discos (ABPD). Criada em 1958, a ABPD foi responsável pelo “aumento do nível de 

_____________ 

10 Não se pretende aqui negar a existência de um mercado musical anterior a este período, 

mas entender como iniciou o ramo fonográfico no país. Para eventuais dúvidas a respeito dos termos 

mercado musical e mercado fonográfico, retomar o subtópico 2.4.1. 
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organização e influência política do setor fonográfico” (DE MARCHI; VICENTE, 2014, 

p. 19). 

No período compreendido entre 1966 e 1973, houve a criação do Conselho 

Federal de Cultura (CFC), o Departamento de Assuntos Culturais (DAC), o Conselho 

Nacional do Direito Autoral (CNDA) e o Escritório Central de Arrecadação de Direitos 

(ECAD), sendo estes responsáveis por regular, prestar consultoria normativa e 

assessorar o desenvolvimento dos processos relativos à cultura no Brasil (FERREIRA, 

2011). 

O mercado musical, no entanto, vai atravessar um período de recessão na 

década de 1980, acompanhando o fluxo de crise que atingiu a todos, ou quase todos, 

os setores na época. Tal crise atingiu, principalmente, as empresas de pequeno porte 

e o inexpressivo movimento musical independente, levando as gravadoras a “apostar 

em nichos de mercado pouco explorados até então” (DE MARCHI; VICENTE, 2014, 

p. 22). Vemos o resplandecer, portanto, de ritmos como o sertanejo, a black music, o 

axé, o brega e o pagode. A emergência desses ritmos veio acompanhada do uso de 

um novo dispositivo de armazenamento de músicas, o Compact Disc, conhecido como 

CD. 

A produção de CD’s favoreceu – no final da década de oitenta e nos anos 90 – 

o mercado musical de diversas formas, pois reduziu os custos da gravação de discos 

“uma vez que o equipamento para produção e reprodução de discos se padroniza por 

completo” (DE MARCHI; VICENTE, 2014, p. 25), otimizando o tempo das gravadoras 

com a divulgação do produto e dos artistas. O barateamento da gravação de CD’s, 

assim como dos equipamentos digitais possibilitou a expansão das gravadoras 

independentes em diversas partes do país, estimulando a produção musical local e 

reaquecendo a indústria da música (DE MARCHI; VICENTE, 2014; PAIXÃO, 2013). 

 

2.4.3 Crise e reestruturação da indústria da música no Brasil no século 

XXI 

 

O negócio da música passou por um processo de transformação e 

remodelamento na virada do século XX para o século XXI. O antigo modelo baseado 

na comercialização de mídias físicas, como o CD e o vinil, perdeu espaço para as 

mídias digitais. Essa modificação se deu, principalmente, devido ao avanço 

tecnológico ocorrido ao longo das últimas décadas. Esse avanço possibilitou, 
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inicialmente, que a produção e reprodução de discos fosse feita em ambiente 

doméstico. Tal possibilidade contribuiu para o fenômeno da pirataria. Antes dos 

avanços das mídias digitais, a pirataria se restringia à venda de mídias físicas. Com a 

evolução da tecnologia e o acesso à internet, essas mídias passaram a ser 

compartilhadas em arquivos eletrônicos, o que, segundo a Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos (ABPD), contribuiu para o declínio da venda de mídias físicas 

pelos agentes da indústria fonográfica (DE MARCHI, 2011; FERREIRA, 2011, p. 13). 

De Marchi (2011), no entanto, contesta esta afirmativa da ABPD. Com base 

nos estudos de Huygen et al (2009) e Lawrence Lessig (2005), o autor questiona a 

retórica da indústria fonográfica – comparação entre a cadeia produtiva da pirataria 

de mídias físicas e do compartilhamento de arquivos digitais –, evidenciando que 

ambas as cadeias produtivas são distintas. Além disso, os usuários que compartilham 

arquivos online e/ou compram mídias físicas piratas gastam o mesmo em compras de 

mídias originais que os usuários que não baixam e/ou compram produtos pirateados. 

Os usuários que compartilham arquivos digitais ainda gastam mais em eventos 

musicais, shows e mershandising. 

Ferreira (2011) expõe que, no modelo de negócios do mercado fonográfico 

brasileiro antes da revolução digital, havia um distanciamento entre a produção 

musical e os processos pelos quais a música passava para chegar ao público 

consumidor como um bem cultural. Ainda segundo o autor: 

 

Essa distância pode ser entendida como a separação vigente entre a 
cultura e a produção material, por exemplo, a diferença entre os 
estúdios e a fábrica de uma gravadora. De fato, é nos estúdios que se 
faz a gravação propriamente dita, é lá que atuam músicos, intérpretes, 
produtores e técnicos de som, e é do processo de trabalho 
desenvolvido lá que resulta a chamada fita “master” – que contém em 
si tudo de musical que será posteriormente contido no disco 
(FERREIRA, 2011, p. 28). 
 

Enquanto que nos estúdios acontecia o processo de gravação do fonograma, 

com a participação dos músicos, intérpretes e etc., na fábrica desenvolviam-se os 

trabalhos sobre os objetos que iriam conter as músicas – os discos –, por meio de, 

entre outros processos, a prensagem. A distância é tamanha que o técnico de corte é 

o único profissional dentro da fábrica que trabalha na manipulação dos sons 

(FERREIRA, 2011). 
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Os veículos de cultura passaram por um processo de avanço que modificou a 

forma como as pessoas se ligam no espaço e no tempo. Houve uma ampliação da 

interatividade, associada aos avanços nos meios de comunicação. Isso impactou a 

sociedade, “sincronizando-a” e dando mais liberdade na comunicação. Os usuários 

dos meios de comunicação tornaram-se produtores de conteúdo, dividindo-se em 

nichos conforme suas especificidades. Os nichos possibilitam uma redução nos 

custos de ligação entre oferta e demanda, mudando-se então a natureza do mercado. 

Essa mudança se deu de forma quantitativa e qualitativa, pois os valores foram 

modificados, visto que investimentos e retornos são focalizados, e a demanda está 

mais presente no processo de melhoria através de um feedback constante 

(ANDERSON, 2006 apud FERREIRA, 2011, p. 30; DE MARCHI; VICENTE, 2014). 

A acessibilidade que os meios de comunicação passaram a apresentar 

possibilitou a inserção não apenas de gravadores independentes e artistas autônomos 

no mercado fonográfico, como também, de empresas especializadas em distribuir 

dados em multimídia, mais conhecido como streaming 11. O serviço de streaming 

 

é baseado em numa experiência de consumo de conteúdos digitais que 
substitui a lógica da compra de um disco pelo acesso a fonogramas 
hospedados nas redes digitais, permitindo que seu desfrute possa ser 
realizado sem que se precise baixar, arquivar e organizar esse conteúdo 
em dispositivos individuais. (DE MARCHI; KISCHINEVISKY; VICENTE, 
2015, p. 2) 

 

Além disso, a possibilidade de acessar uma grande quantidade de artistas, de 

várias partes do globo, com suas várias discografias e músicas organizadas a critério 

do usuário, através de dispositivos móveis, atrai a atenção até daqueles que 

consomem pouca música, pois os streamings possibilitam o fácil acesso aos cantores 

antigos ou àqueles fora do grande circuito musical (De Marchi, Kischinhevsky e 

Vicente, 2015). O lucro desse tipo de negócio pode ocorrer de duas formas, através 

de publicidade ou subscrições: 

 Publicidade: quando o acesso ao conteúdo é gratuito para os 
usuários, o programa contabiliza uma quantia de dinheiro que é 
retirada da verba paga pelo mercado publicitário. 

_____________ 

11 Esse serviço é conhecido como streaming e tem sido exponencialmente utilizado várias 
partes do mundo. Tomando emprestado o conceito de De Marchi, Kischinhevsky e Vicente (2015, p. 
303), o serviço de streaming “Trata-se de uma forma de distribuição de dados, geralmente multimídia, 
em uma rede através de pacotes. Em streaming, as informações não são armazenadas no disco rígido, 
mas abrigadas nas redes sociais e transmitidas remotamente para diferentes dispositivos”. 
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 Subscrições: pagando mensalidades que custam, em média, 
entre US$5 e US$10, o usuário pode ter acesso ao catálogo da 
empresa sem interrupções comerciais, além de desfrutar de 
outras comodidades. (DE MARCHI; KISCHINEVISKY; 
VICENTE, 2015, p. 10) 

 
A partir do número de acessos previamente estipulado ou, simplesmente pelo 

acesso às músicas de determinado artista, os royalties são repassados a ele de forma 

direta ou indireta (ou seja, através do intermédio das gravadoras, de sociedade 

arrecadadora ou agregadores de conteúdo). De acordo com uma dessas empresas, 

o repasse chega até 70% da receita De Marchi, Kischinhevsky e Vicente (2015). 

 

Essas estratégias de monetização e pagamento já apresentam 
reflexos na economia da indústria fonográfica. De forma geral, 
as receitas provenientes de negócios digitais (downloads pagos, 
telefonia móvel, streaming, rádios web, entre outros) 
corresponderam a 39% da arrecadação da indústria fonográfica 
internacional em 2013 [...]. (DE MARCHI; KISCHINEVISKY; 
VICENTE, 2015, p. 10) 
 

 Esta lógica de mercado, no entanto, não é benquista pelos donos de 

gravadoras e também por alguns artistas, fato que, na análise de De Marchi, 

Kischinhevsky e Vicente (2015), pode comprometer o modelo em que essas empresas 

oferecem seu serviço de streaming, o que pode vir a acarretar na diminuição do 

público consumidor. O receio é de que a maior parte do lucro com a venda das 

músicas seja retido pelas empresas que oferecem o streaming e, para impedir que 

esse prognóstico se concretize, as gravadoras exercem forte pressão para que o 

acesso a todos os conteúdos seja submetido a cobrança. Não obstante, De Marchi, 

Kischinhevsky e Vicente (2015) nos mostram que de acordo com pesquisas realizadas 

 

a chamada disposição para pagar por conteúdos digitais via 
subscrições ainda não pode ser considerada como uma 
tendência no mercado. Pelo contrário, a maior parte dos 
entrevistados preferia ou acessar os fonogramas gratuitamente 
(via alguma plataforma P2P12) ou gastar dinheiro comprando 
fonogramas físicos ou digitais. (DE MARCHI; KISCHINEVISKY; 
VICENTE, 2015, p. 13) 

 

_____________ 

12 A sigla refere-se à Peer to peer, compartilhamento de arquivos em pares 
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Apesar disso, de acordo com a IFPI13, em 2016 a arrecadação das mídias digitais foi 

responsável por 50% das receitas da indústria fonográfica no mundo. O mercado de 

mídias digitais já atingiu a marca de 100 milhões de usuários pagos. O streaming 

cresceu 60% e os downloads caíram 20%. Estes números indicam que consumo pago 

de mídias digitais tem aumentado, o que, consequentemente, aumenta aquela 

pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

13 A sigla corresponde à International Federation of the Phonographic Industry, a voz das 

indústrias de gravação do mundo. A IFPI representa mais de 1.300 companhias de gravação pelo 

planeta. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, realizou-se uma 

triangulação de métodos qualitativos e quantitativos em duas etapas: na primeira, foi 

feita uma pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico; utilizou-se, na 

segunda etapa, o método dedutivo sob uma abordagem descritiva e interpretativa, 

para realizar uma pesquisa de campo. O referencial teórico foi levantado com base 

em trabalhos acadêmicos anteriores difundidos em livros, monografias, dissertações, 

teses, artigos científicos nacionais e internacionais e publicações disponíveis ao 

público sobre a temática da pesquisa. Trata-se, portanto, de um ensaio teórico a 

respeito do Comportamento do Consumidor da Geração Z e a Indústria Musical. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Buscando obter uma compreensão sobre o comportamento do consumidor da 

Geração Z no mercado musical, a população da presente pesquisa, finita, foi 

composta pelos estudantes do IFBA, dentre os quais utilizou-se uma amostra 

constituída por 250 alunos matriculados no Curso de Bacharelado em Administração 

do Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Salvador, no segundo semestre de 

2016. Dos 250 estudantes, 124 responderam ao questionário, representando 

aproximadamente 50% da população investigada, sendo a amostra formada por 

conveniência, visto que o autor da pesquisa é estudante do referido curso do IFBA.. 

Para esta análise, admitiu-se um nível de confiança de 90%, com um erro amostral de 

10%. 

Da totalidade de expostas obtidas, verificou-se que, mesmo tendo 124 alunos 

preenchido os questionários aplicados, 122 responderam de forma positiva ao “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE), conforme o Apêndice A deste estudo, 

aceitando participar da presente pesquisa. Além disso, foram utilizados dois critérios 

para definir a amostra: o respondente precisava ter até 22 anos (idade máxima de 

quem pertencia a Geração Z durante a pesquisa) e ser ouvinte música. Uma pessoa 

respondeu que não escuta música , sendo excluída da amostra– critério para inclusão 

no referido estudo. Filtrando a resposta por idade para ter apenas os respondentes 
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que façam parte da Geração Z, pessoas com até 22 anos, esse número de 

respondentes reduz para 34, o que representa 14% da população total. Por isso, o 

total dos dados apresentados neste trabalho abrange apenas as 34 respostas dos 

alunos que aceitaram o TCLE, que acenaram positivamente para o consumo de 

conteúdo musical e que compõem a Geração Z, o que representa aproximadamente 

14% da totalidade de estudantes de administração do curso, sendo essa a amostra 

final considerada. 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Para atingir o primeiro objetivo específico, “escrever o comportamento do 

consumidor e suas implicações”, foi realizada coleta e leitura de trabalhos acadêmicos 

a respeito do tema, sintetizando as abordagens semelhantes sobre os conceitos de 

comportamento do consumidor, sua importância para o mercado e fatores que o 

influenciam; e confrontando as abordagens divergentes sobre o tema. 

Para alcançar o segundo objetivo, “identificar fatores que caracterizam e 

influenciam o consumidor da Geração Z”, foi feito um relacionamento de dados entre 

a Geração Z e as gerações anteriores, de modo a evidenciar as características que a 

difere das outras gerações. 

Com o intuito de atingir o terceiro objetivo, “entender o processo formação da 

indústria fonográfica no Brasil e das transformações ocorridas no século XXI”, foi 

realizado um breve apanhado histórico, explicando como se deu a origem da indústria 

fonográfica no Brasil, passando pelos períodos de crise e ascensão ocorridos ao longo 

do século XX, até as modificações pelas quais a indústria passou no século XXI, com 

o crescimento das mídias digitais e do streaming. 

Para alcançar o quarto objetivo, “entender como se dá o processo de decisão 

do consumidor da Geração Z no mercado da música”, foi elaborado um questionário 

com base em uma adaptação do modelo PDC de Blackwell, Miniard e Engel (2008 

apud SOUZA, S., 2011), e aplicado aos estudantes do curso de Bacharelado em 

Administração do IFBA, questionando-os sobre cada etapa do processo de consumo 

como forma de descobrir suas motivações e preferências no mercado da música. 

 

3.4 ETAPAS E PROCEDIMENTOS 
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A primeira etapa desta pesquisa se deu por meio da pesquisa exploratória, o 

que possibilitou maior aproximação e domínio do problema e ampliação do tema, 

buscando conhece-lo e explorar as variadas formas de investigar o tema com o 

levantamento bibliográfico e documental. 

A pesquisa bibliográfica implica na leitura algumas obras e, a partir disso, 

realizar uma síntese do pensamento dos autores consultados. Por meio do uso 

exclusivo da coleta de dados, informações e conceitos em livros, monografias, 

dissertações, teses, artigos científicos – nacionais e internacionais –, entre outros 

documentos, é que se realiza a pesquisa bibliográfica. As informações coletadas são 

usadas a produção de um ensaio teórico (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O tema da pesquisa e a definição do problema, assim como das variáveis foram 

definidos na segunda etapa da pesquisa. Em seguida, foram traçados os objetivos e 

estratégias – levando em consideração as limitações de tempo – para desenvolver o 

trabalho e atingir os objetivos estabelecidos. 

Com os objetivos estabelecidos iniciou-se – sob uma perspectiva descritiva e 

crítica – o processo de identificação do comportamento consumidor, considerando os 

diferentes conceitos sobre o tema, os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor, a interdisciplinaridade do tema e as implicações do comportamento do 

consumidor para os profissionais de marketing. A etapa seguinte teve o foco nas 

outras variáveis – o processo de decisão do consumidor, a Geração Z e a indústria 

fonográfica. 

Após a pesquisa bibliográfica desenvolveu-se – como instrumento de pesquisa 

– um questionário com questões mistas e aplicado aos estudantes de bacharelado em 

Administração do IFBA. Em seguida, foram tabulados os dados e realizada a análise 

dos resultados e a conclusão do trabalho. 

 

 

3.5 MODELO DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

O modelo de análise da pesquisa foi orientado pelo modelo do Processo de 

Decisão do Consumidor (PDC) desenvolvido por Blackwell, Miniard e Engel (2008 

apud SOUZA, S., 2011). Os indicadores aqui trabalhados nesta investigação foram as 

seis primeiras etapas do processo de decisão dos autores – reconhecimento da 
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necessidade, busca de informações, análise das alternativas pré-compra, compra, 

consumo e avaliação pós-consumo). 

Os objetivos foram: observar quais os motivos que levam os consumidores da 

Geração Z do curso de graduação em Administração do IFBA a sentir vontade de ouvir 

música; como que estes consumidores pesquisam sobre o mercado da música para 

encontrar produtos ou serviços musicais de seu interesse e quais critérios eles utilizam 

para avaliar as alternativas de compra; quais fatores eles consideram determinantes 

para definir o que comprar; quais são os estilos e as plataformas de venda e 

transmissão de produtos musicais que estes consumidores preferem, assim como o 

tempo que dedicam ao consumo da música; e quais critérios consideram mais 

relevantes para avaliar uma experiência de consumo de música. 
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4 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE ACORDO COM O 

MODELO PDC 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Tendo como base as respostas válidas em relação aos questionamentos 

aplicados, obteve-se uma amostra composta por 34 alunos, representando 14% da 

totalidade de estudantes do curso de Bacharelado em Administração do IFBA, 

Campus de Salvador, no segundo semestre de 2016. 

Com relação às características específicas da amostra, aproximadamente 

26%, ou 9 pessoas, são do sexo masculino e aproximadamente 74%, ou 25 pessoas, 

são do sexo feminino. 

Quanto à idade, pode-se verificar que as idades dos alunos variaram entre 18 

e 22 anos, conforme demonstrado a seguir: 

 

Gráfico 1: Idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Grande parte dos alunos pesquisados (68%) apresenta alguma ocupação 

profissional, seja ela um trabalho formal ou estágio. Os maiores grupos são os de 

estagiários (47%) e de estudantes (26%), seguidos por trabalhadores formais (18%), 

desempregados (6%) e aprendiz (3%). 
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Gráfico 2: Ocupação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto ao nível de renda dos alunos analisados, a maioria (85%) possui 

recursos monetários de até dois salários mínimos, tendo a maior parte deste gráfico 

sido montada por discentes que recebem até um salário mínimo (53%), seguido por 

alunos que recebem entre um e dois salários mínimos (32%). 

 

4.2 RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE COMPRA 

 

Conforme destacado no referencial teórico, o reconhecimento de uma 

necessidade de compra/consumo pode se dar de diversas formas. Esta necessidade 

pode surgir de um problema individual ou mesmo necessidade de motivação para a 

realização de alguma tarefa. 

Dos discentes entrevistados, 23 consideraram os momentos das atividades 

domésticas como principais momentos em que sentem vontade de ouvir música. 

Outros momentos muito lembrados foram: no transporte, por ônibus, carro ou metrô 

(19); durante uma atividade física (18) e; em eventos festas e celebrações (17).  
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Gráfico 3: Quando o consumidor sente vontade de ouvir música 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estas respostas concordam com Souza (2011) no sentido de que os 

consumidores da Geração Z possuem motivações de consumo hedônicas. Isso se 

comprova, pois, como se observa no caso da música ouvida durante uma atividade 

física ou até durante os afazeres domésticos, a música pode servir como meio de 

motivar o consumidor a realizar tais atividades. O sentido hedônico pode estar 

relacionado a uma busca de prazer ou relaxamento para os momentos em que o 

indivíduo estiver no transporte, seja ele público ou privado, e quando estiver em uma 

festa ou celebração. 

Outro fator que pode levar uma pessoa a ouvir determinada é música é a 

emoção que ela está sentindo. Os alunos responderam sobre quais os sentimentos 

mais importantes para que eles sentissem vontade de ouvir música. A alegria foi 

indicada por aproximadamente 94% dos respondentes, ou 32 pessoas. Outros 

sentimentos lembrados foram saudade (68%) e tristeza e amor (65% cada). 
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Gráfico 4: Emoções que levam o consumidor a querer ouvir música 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A grande quantidade de pessoas que votou no sentimento alegria como fator 

influenciador para sentir vontade de ouvir música, reforça a ideia de hedonismo 

proposta na análise do Gráfico 3, visto que muitos responderam querer ouvir música 

em festas e celebrações. 

 

4.3 BUSCA DE INFORMAÇÕES 

  

Nesta parte da pesquisa, buscou-se compreender a relevância dos meios de 

mídia para os discentes e se estes meios os ajudam na obtenção de informações 

sobre produtos e serviços musicais do interesse deles. A Tabela 3 abaixo apresenta 

a importância dos meios de mídia para os estudantes na busca de informações sobre 

conteúdos músicais: 

 

 
Tabela 2: Importância das mídias para busca de informações sobre fonografia 

 

Muito 
importante Importante 

Pouco 
importante 

Sem 
importância 

Prefiro não 
opinar 

Mídial digital 59% 32% 3% 6% 0% 

Mídia impressa 12% 24% 26% 38% 0% 

Outdoors 12% 21% 38% 29% 0% 
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Televisão 26% 26% 41% 6% 0% 

Rádio 38% 35% 21% 6% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os discentes demonstraram dar maior atenção às mídias digitais (blogs, redes 

sociais, jornais e revistas onlines, podcasts), com 91% dos respondentes 

considerando essas mídias como, no mínimo, importantes na busca de informações 

sobre produtos e serviços musicais, e 59% considerando as mídias digitais como 

muito importantes neste processo. Além das mídias digitas, os respondentes 

indicaram a rádio, com 73% – sendo 35% referente à opção “importante” e 38% 

referente à “muito importante” – como um meio de mídia ao menos importante para a 

busca de informações sobre produtos e serviços musicais. A mídia impressa (64%) e 

os outdoors (67%) foram as mídias consideradas de menor ou nenhuma relevância 

para o estágio da busca de informações sobre conteúdos musicais. 

A forte influência das mídias digitais para o estágio de busca das informações, 

conforme observado na Tabela 3, representa bem a ideia de conectividade da 

Geração Z que foi discutida no referencial teórico, demonstrando os impactos desta 

conectividade para o comportamento de consumo da geração zapping. A televisão 

não possui tanta influência para os respondentes nesta etapa, mas a rádio continua 

sendo um meio de mídia considerado importante para eles na busca de informações. 

Os consumidores podem ainda ser influenciados pelos seus grupos de 

referência (familiares, amigos, artistas), sendo levados por estes grupos a conhecer 

novos produtos e serviços musicais. Os alunos respondentes deste questionário se 

dividiram sobre ter influência dos grupos de referência para a formação das suas 

preferências, assim como para conhecer novos conteúdos fonográficos. Sobre isso, a 

afirmativa da Tabela 4 abaixo “A indicação de personalidades que sigo (youtubers, 

artistas, jornalistas) costuma me fazer ouvir músicas que são novas para mim” teve 

62% de concordância (38% concordou parcialmente e 24% totalmente) dos discentes, 

convergindo com a proposição de Aguiar (2016) a respeito da influência dos youtubers 

para a formação de opinião e preferências de consumo dos jovens. 
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Tabela 3: Influência dos grupos de referência para busca de informações 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Nem discordo 
nem 

concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Meus pais tiveram/tem 
grande influência nas 
minhas preferências 
musicais 

32%  15%  9%  35%  9%  

Meus amigos 
tiveram/tem grande 
influência nas minhas 
preferências musicais 

18%  12%  6%  53%  12%  

Eu ouvia/ouço 
determinadas músicas 
para me enturmar com 
as pessoas que 
gostavam/gostam 
dessas mesmas 
canções 

50%  18%  12%  15%  6%  

Eu fui/vou a 
determinados eventos 
musicais para me 
enturmar com as 
pessoas que também 
foram/vão aos mesmos 
eventos 

 38% 21%  9%  26%  6%  

A indicação de amigos 
costuma me fazer ouvir 
músicas que são novas 
para mim 

32%  26%  9%  26%  6%  

A indicação de 
familiares costuma me 
fazer ouvir músicas que 
são novas para mim 

15%  12%  9%  26%  38%  

A indicação de 
personalidades que 
sigo (youtubers, 
artistas, jornalistas) 
costuma me fazer ouvir 
músicas que são novas 
para mim 

26%  3%  9%  38%  24%  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os alunos concordaram ainda que costumam seguir as indicações dos 

familiares sobre novas músicas (64% de concordância, sendo 26% de concordância 

parcial e 38% de concordância total) e que os amigos tiveram/tem grande influência 

nas preferências musicais deles. Por outro lado, os alunos discordaram da afirmativa 
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de que ouvem/ouviam música e de que foram/vão a eventos musicais para se 

enturmar com os grupos de aspiração vistos em Kotler (2006). 

 

4.4 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS PRÉ-COMPRA 

  

Na avaliação das alternativas pré-compra procurou-se entender a relevância 

dos critérios de avaliação possíveis de serem utilizados pelos consumidores para 

definir a compra. 

Os alunos respondentes consideraram praticamente todos os critérios 

apresentados para a análise das alternativas pré-compra e decisão de compra como 

importantes, com exceção do critério utilizado para a definição de compra “status que 

a posse (ou o consumo) do produto pode proporcionar”, que foi considerado 

importante apenas por 18% dos discentes. 

A grande relevância que estes consumidores deram a praticamente todos os 

critérios de avaliação demonstram uma grande preocupação deste público com a 

pesquisa e análise detalhada antes de realizar uma decisão de compra. As respostas 

dos alunos nesta etapa da pesquisa indicam a preocupação com a experiência de 

compra, descrita em Solomon (2011), ou seja, a qualidade de atendimento ao cliente, 

a facilidade para acessar a loja (seja ela virtual ou física), os preços praticados, a 

comodidade de poder imprimir ingressos online, no caso dos ingressos para shows 

comprados em lorjas virtuais, e a possibilidade de variadas formas de pagamento. 

As tabelas abaixo apresentam todas as respostas dos consumidores referentes 

aos estágios de avaliação das alternativas pré-compra e decisão de compra. 

 

 
Tabela 4: Critérios para comprar ingressos e mídias físicas em lojas virtuais 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Os prazos e logística de 
entrega 

21%  3%  6%  59%  12%  

A possibilidade de 
impressão online de 
ingressos 

15% 6% 9% 53% 18% 

Os preços praticados 12% 3% 3% 32% 50% 

As formas de pagamento 12% 12% 0% 35% 41% 
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A facilidade de acesso e 
navegação na loja 

15% 3% 3% 47% 32% 

A disponibilidade do 
produto em estoque 

12% 3% 6% 44% 35% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Tabela 5: Critérios para compra de mídias digitais em lojas virtuais 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Os preços praticados 9% 3% 12% 38% 38% 

As formas de pagamento 9% 6% 6% 53% 26% 

A facilidade de acesso e 
navegação na loja 

15% 3% 9% 47% 26% 

A variedade e 
atualização de conteúdo 

9% 0% 6% 47% 38% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Tabela 6: Critérios para comprar ingressos e mídias físicas em lojas físicas 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Localização da loja, 
facilidade de acesso e 
saída 

9% 9% 6% 41% 35% 

Os preços praticados 9% 0% 3% 41% 47% 

As formas de 
pagamento 

15% 0% 3% 44% 38% 

A organização e 
diversidade dos 
produtos na loja 

9% 9% 6% 56% 21% 

Qualidade do 
atendimento ao cliente 

9% 3% 3% 35% 50% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Tabela 7: Critérios para definir a compra de um produto musical 

 

Sem 
importância 

Pouco 
importante 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

A qualidade do produto 9% 0% 0% 50% 41% 
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O preço do produto 3% 3% 0% 38% 56% 

O status que a posse (ou o 
consumo) do produto pode 
proporcionar 

32% 15% 35% 6% 12% 

A capacidade do 
produto de satisfazer 
às minhas vontades 

6% 3% 12% 32% 47% 

A forma de pagamento 9% 6% 6% 41% 38% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.5 CONSUMO 

 

No estágio do consumo buscou-se compreender como se dá o processo de 

consumo, mapeando algumas práticas do consumidor no mercado musical como: 

plataformas online mais acessadas, dispositivos mais utilizados, tempo gasto ouvindo 

música e estilos musicais prediletos. 

Dos 34 respondentes, 33 afirmaram utilizar as mídias digitais para ouvir música. 

Esse é um resultado expressivo da amplitude que as novas plataformas de música 

têm atingiu na Geração Z. Por outro lado, as mídias físicas não fazem parte da rotina 

de consumo de muitos dos alunos, tendo apenas 7 discentes que ainda utilizam as 

mídias físicas como principais meios para ouvir música.  

 

Gráfico 5: Meios mais utilizados para consumir conteúdo fonográfico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Estes dados municiam os argumentos de De Marchi (2011) e Ferreira (2013) 

sobre as mudanças estruturais da indústria da música ocorridas neste século XXI por 

conta da ascensão das receitas com mídias digitais, declínio das receitas com mídias 

físicas e as novas demandas do consumidor de música. 

O dispositivo mais utilizado pelos alunos para acessar e consumir conteúdo 

musical é o smartphone, estando topo do Gráfico 5 com 31 usuários, demonstrando o 

papel importante destes dispositivos para o consumo de música. Em segundo lugar 

estão os computadores com 22 usuários. Os outros dispositivos, como tablets e smart 

TV’s foram menos lembrados pelos discentes. 

 

Gráfico 6: Dispositivos utilizados para consumo de conteúdo fonográfico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro fator do estágio de consumo analisado é o tempo dedicado ao consumo 

de música. Segundo as respostas coletadas: cerca de 18% dos discentes ouvem 

menos de uma hora de música por semana; 38% ouve de duas a 4 horas por semana; 

32% ouve de 5 a 8 horas por semana e; 12% ouve mais de 9 horas por semana. 
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Gráfico 7: Tempo gasto por semana ouvindo música 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação aos estilos musicais que os alunos da Geração Z do curso de 

Bacharelado em Administração mais ouvem, notou-se a escolha por “sertanejo” (16 

ouvintes), “pop” (14 ouvintes) e “samba/ pagode/ bossa nova” (11 ouvintes). 

 

Gráfico 8: Estilos musicais preferidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

18%

38%

32%

12%

Até 1 hora por
semana

Entre 2 e 4 horas
por semana

Entre 5 e 8 horas
por semana

Acima de 9 horas
por semana

3

3

4

4

4

5

6

7

8

9

11

14

16

OUTROS

FORRÓ

ELETRÔNICA

FUNK

MPB

AXÉ

REGGAE

RAP/ HIP HOP

ROCK

GOSPEL

SAMBA/ PAGODE/ BOSSA NOVA

POP

SERTANEJO



59 

 

4.6 AVALIAÇÃO PÓS-CONSUMO 

 

Na avaliação pós-consumo os alunos tiveram a possibilidade de expor sua 

opinião em uma questão aberta, elencando os critérios que consideram importantes 

para avaliação de uma experiência qualquer de consumo musical. 

Após a coleta das respostas, percebeu-se que que 23 dos 34 respondentes se 

importavam com a qualidade percebida do produto/serviço após o consumo e 

colocando este como um dos fatores para a avaliação pós-consumo. Outro fator, 

dessa vez lembrado por 16 discentes, foi o preço. Para estas pessoas, o preço do 

produto é um balizador para avaliar a experiência de consumo. Houveram ainda 7 

respondentes que revelaram pensar na durabilidade do produto, no caso as mídias 

físicas, para avaliar o consumo. Outras partes das respostas diziam respeito à 

satisfação pessoal com a experiência e ao status que o consumo ou a compra de 

determinado produto pode trazer. 
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5 CONCLUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve o objetivo de investigar como se dá o processo de 

decisão de consumo dos alunos da Geração Z do Curso de Bacharelado em 

Administração do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus de Salvador. 

Para tanto, foi utilizada uma triangulação de métodos qualitativos e 

quantitativos. Dessa maneira, realizou-se uma pesquisa descritiva, de natureza 

bibliográfica, e coletando dados primários com a utilização de um questionário como 

instrumento de pesquisa. Este questionário foi aplicado por conveniência aos 

estudantes do Curso de Administração do IFBA. Os alunos escolhidos foram os da 

Geração Z, que compreende as pessoas nascidas entre 1995 e 2009. 

Com relação à descrição do comportamento do consumidor e suas implicações, 

pode-se observar que o comportamento do consumidor é um campo amplo, de 

abordagem interdisciplinar. A formação do comportamento de um consumidor é 

influenciada por uma série de fatores, dos quais priorizou-se o entendimento dos 

fatores do ambiente e pessoais, evidenciando ainda as perspectivas da antropologia, 

sociologia, psicologia e economia sobre o comportamento de consumo. 

Com base nos estudos a respeito do comportamento do consumidor, sobre as 

gerações e com o auxílio do questionário aplicado, foi possível identificar alguns 

fatores que caracterizam e influenciam o consumidor da Geração Z do curso de 

bacharelado em Administração do IFBA. As maiores diferenças dos integrantes da 

Geração Z14 em relação aos das gerações anteriores dizem respeito à sua alta 

conectividade nas mídias digitais, assim como a rápida adaptação às inovações 

tecnológicas. A forma de comunicação desta geração muitas vezes acontece por 

intermédio de computadores e smartphones. Seus componentes são mais ansiosos 

que as gerações anteriores e mais exigentes também – muito disso por conta da 

comunicação em rede que fortaleceu esse público consumidor. As campanhas de 

marketing que mais interessam a estes consumidores são as encontradas nas mídias 

digitais, pois utilizam mais estas mídias no seu cotidiano do que jornais e revistas 

impressas e tv. 

_____________ 

14 Referência aos alunos da Geração Z do curso de graduação em Administração do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
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A análise dos dados coletados por meio do questionário elaborado para a 

presente pesquisa demonstrou uma aceitação quase que absoluta dos respondentes 

aos smartphones como ferramenta para o consumo de música, algo que, como foi 

visto em De Marchi (2011), era impossível de se pensar na virada do século XX para 

o século XXI. Esta escolha dos consumidores entrevistados são reflexo de um 

mercado consumidor que demanda menos mídia física da indústria fonográfica. Por 

isso, entender o processo formação da indústria fonográfica no Brasil e das 

transformações ocorridas no século XXI foi fundamental para o desenvolvimento desta 

pesquisa. A digitalização da música impactou drasticamente o mercado fonográfico, 

ao ponto de a última publicação da IFPI indicar que metade das receitas da indústria 

fonográfica ser fruto do consumo pago e publicidade nas mídias digitais 

 A queda da participação das mídias físicas na receita global da indústria 

fonográfica não significa necessariamente uma crise da indústria – até porque a 

arrecadação total da indústria, conforme a última publicação da IFPI, vem aumentando 

–, mas sim uma mudança de paradigmas. Os smartphones, com suas praticidades de 

deslocamento de uso, começam a se mostrar uma opção mais interessante ao 

consumidor do que um toca-discos, para o consumo de música. E é justamente isso 

que os respondentes da pesquisa demonstraram ao escolher o smartphone como 

principal dispositivo para o consumo de fonografia. 

O modelo de questionário criado para compreender como se dá o processo de 

decisão do consumidor da Geração Z no mercado da música se mostrou eficiente para 

as questões envolvidas nas diferentes etapas do processo. 

No estágio de reconhecimento da necessidade percebeu-se a influência das 

atividades de rotina e das emoções para que o aluno do Curso de Bacharel em 

Administração do IFBA sentisse vontade de ouvir música. A busca por prazer se 

mostrou um fator preponderante, visto que a maioria dos respondentes disseram ouvir 

música em festas, celebrações e quando estão alegres. Eles também utilizam a 

música como forma de se motivar para realizar alguma tarefa, como fazer atividades 

físicas e/ou domésticas. 

No estágio da busca de informações as rádios e as mídias digitais surgiram 

como meios de mídia mais importantes para divulgação de fonogramas e eventos 

musicais ao consumidor da Geração Z respondente da pesquisa. Além dos meios de 

mídia, a indicação de amigos e personalidades que o discente segue são outras 

formas consideradas para tomar conhecimento de fonogramas e eventos musicais. 
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Os consumidores da Geração Z entrevistados nesta pesquisa revelaram 

grande preocupação com a utilização de praticamente todos os critérios de avaliação 

de alternativas pré-compra e decisão de compra. Por causa de tanta preocupação 

com os critérios, pode-se dizer que estes consumidores são mais exigentes que os 

das gerações anteriores. 

As mídias digitais são usadas por 33 dos 34 respondentes para consumo de 

conteúdo fonográfico. Dentre todas as formas possíveis, esta é a mais utilizada pelos 

alunos. Para acesso a essas mídias, o smartphone é o aparelho preferido destes 

consumidores e eles costumam passar entre 2 e 8 horas por semana ouvindo música. 

Os estilos musicais preferidos são: sertanejo, pop e samba. 

Desta forma, pode-se concluir que o processo de decisão do consumidor da 

Geração Z do Curso de Graduação em Administração do IFBA, campus Salvador, 

para a compra de conteúdo musical, se dá por meio de seis etapas: reconhecimento 

da necessidade; busca de informações; avaliação de alternativas pré-compra; decisão 

de compra; consumo e; avaliação pós-consumo; e é influenciado por fatores que 

atuam de forma diferente ao longo de cada etapa deste processo. 

 Como proposta para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da amostra 

da pesquisa visando melhorar a representatividade dos resultados e inferências 

realizadas, bem como, adaptar e aplicar a pesquisa em estudantes de outras 

instituições de ensino. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

O aceite deste termo é obrigatório conforme Resolução CONEP 466/12 e 510/2016, 

como também para a sua segurança no que tange aos aspectos éticos da pesquisa. A 

presente pesquisa está enquadrada no Art. 1º, Parágrafo único, incisos I e VII da Resolução 

510/2016. 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar voluntariamente da pesquisa intitulada: 

GERAÇÃO Z E O INDÚSTRIA MUSICAL: UM MODELO PARA O PROCESSO DE DECISÃO 

DO CONSUMIDOR, sob a responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Érica Ferreira 

Marques, com a participação do aluno do Curso de Bacharelado em Administração, assistente 

de pesquisa, Diego Tito Morais de Andrade, o qual pretende investigar o comportamento dos 

alunos do curso superior de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Salvador, pertencentes à Geração Z, identificando os 

fatores que os influenciam no processo de decisão de compra e consumo de produtos e 

serviços musicais. Para tal objetivo, será feita uma pesquisa de opinião pública de caráter 

quantitativa com o instrumento de coleta de dados no formato de um questionário. 

Caso aceite participar, o (a) Sr (a) preencherá um questionário com questões fechadas 

em escala. As informações colhidas auxiliarão na obtenção de maior conhecimento a respeito 

dos hábitos de compra e consumo de conteúdos musicais dos discentes do IFBA pertencentes 

à Geração Z, permitindo novas pesquisas sobre esta geração e a criação de melhores 

estratégias para atender às necessidades dela. Em todo o decorrer da pesquisa serão 

respeitados seus valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos, bem como seus hábitos 

e costumes. Asseguramos que seu anonimato será garantido e sua imagem pessoal 

preservada. No caso da referida pesquisa os procedimentos envolvidos no estudo não 

oferecem nenhum risco físico às participantes. Os possíveis riscos do estudo podem estar 
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relacionados com o constrangimento ou desconfiança. Em caso dessa ocorrência, o 

pesquisador não irá aplicar o questionário ao entrevistado, assegurando o seu direito de não 

participar. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Os dados serão armazenados pelo 

pesquisador no período de 05 anos, e após isso os dados serão destruídos.  

No caso de necessidade de maiores esclarecimentos ou dúvidas poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, localizada na Rua Emídio Santos, s/n, Barbalho, 

Pavilhão P, Sala P-106, Salvador - BA - CEP: 40301-015, número de telefone (71) 2102-9499 

ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo 

Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-150, telefone (71)3221-0332. Os resultados 

desta pesquisa poderão ser divulgados em eventos científicos como seminários, simpósios, 

congressos e trabalhos científicos (artigos). Se for da sua vontade participar desta pesquisa, 

pedimos que assine este documento com seu nome completo no campo abaixo. 

 

Consentimento Pós–Informação  

Eu, ___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 

ganhar nada e que posso sair quando quiser.  

 

______________________      Data: ___/ ____/ _____ 

Assinatura do participante  

 

 

 

 

Impressão do dedo polegar 
Caso não saiba assinar 

 

 ________________________________  

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 



69 

 

APÊNDICE B – Roteiro de Pesquisa 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1.1. IDADE: 
 

1.2. SEXO: 

(  ) Masculino  (  ) Feminino 
 

1.3. QUAL É O MAIOR NÍVEL EDUCACIONAL DA SUA MÃE? 

(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio 
(  ) Ensino Técnico 
(  ) Ensino Superior 
(  ) Pós Graduação 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
Outro: ________________ 

 
1.4. QUAL É O MAIOR NÍVEL EDUCACIONAL DO SEU PAI? 

(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio 
(  ) Ensino Técnico 
(  ) Ensino Superior 
(  ) Pós Graduação 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
Outro: ________________ 

 
1.5. OCUPAÇÃO: 

(  ) Trabalho Formal 
(  ) Trabalho Informal 
(  ) Estudante 
(  ) Estagiário 
(  ) Desempregado 
Outro: ________________ 

 
1.6. INDIQUE A SUA RENDA MENSAL: 

(  ) Até 937,00 reais 
(  ) De 937,01 a 1.874,00 reais 
(  ) De 1.874,01 a 2.811,00 reais 
(  ) De 2.811,01 a 3.748,00 reais 
(  ) De 3.748,01 a 4.685,00 reais 
(  ) De 4.685,01 a 5.622,00 reais 
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(  ) De 5.622,01 a 6.559,00 reais 
(  ) Mais de 6.559,01 reais 

 

2. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE 

 

2.1. EM QUAIS MOMENTOS DO SEU DIA VOCÊ SENTE VONTADE DE OUVIR 
MÚSICA: 

(Escolha até três campos) 

(  ) Durante uma atividade física 
(  ) No carro, ônibus, metrô, etc. 
(  ) No trabalho 
(  ) Na escola/faculdade 
(  ) Quando faço atividades domésticas 
(  ) Antes de dormir 
(  ) Durante uma viagem 
(  ) Em eventos, festas e celebrações 
Outro: ________________ 

 
2.2. QUAIS SENTIMENTOS FAZEM VOCÊ SENTIR VONTADE DE OUVIR 

MÚSICA: 

(  ) Alegria 
(  ) Tristeza 
(  ) Raiva 
(  ) Amor 
(  ) Paixão 
(  ) Saudade 
(  ) Ansiedade 
(  ) Confiança 
(  ) Medo 
Outro: ________________ 

 

3. BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

3.1. QUAL A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS DE MÍDIA ABAIXO PARA QUE VOCÊ 
RECEBA INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO MUSICAL DO SEU 
INTERESSE? 

 

Sem 
importância 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 
Prefiro não 

opinar 

Mídia impressa (jornais, 
revistas) 

          

Mídia digital (blogs, redes 
sociais, jornais e revistas 
online, podcasts) 
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Outdoor           

Televisão           

Rádio           

 
3.2. INDIQUE SE VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DAS FRASES ABAIXO: 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Meus pais tiveram/tem grande 
influência nas minhas 
preferências musicais 

          

Meus amigos tiveram/tem 
grande influência nas minhas 
preferências musicais 

          

Eu ouvia/ouço determinadas 
músicas para me enturmar 
com as pessoas que 
gostavam/gostam dessas 
mesmas canções 

          

Eu fui/vou a determinados 
eventos musicais para me 
enturmar com as pessoas que 
também foram/vão aos 
mesmos eventos 

          

A indicação de familiares 
costuma me fazer ouvir 
músicas que são novas para 
mim 

          

A indicação de amigos 
costuma me fazer ouvir 
músicas que são novas para 
mim 

          

A indicação de personalidades 
que sigo (youtubers, artistas, 
jornalistas) costuma me fazer 
ouvir músicas que são novas 
para mim 

          

 
 

4. Avaliação de alternativas pré-compra e decisão de compra 
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4.1. NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DOS FATORES ABAIXO PARA 
A COMPRA DE INGRESSOS PARA SHOWS OU DE MÍDIAS FÍSICAS (CD, 
DVD, BLU-RAY, VINIL)? 

(Considere apenas compras em lojas virtuais, como sites e aplicativos de celular) 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Os prazos e logística de 
entrega 

          

A possibilidade de 
impressão online de 
ingressos 

          

Os preços praticados           

As formas de pagamento           

A facilidade de acesso e 
navegação na loja 

          

A disponibilidade do 
produto em estoque 

          

 
4.2. NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DOS FATORES ABAIXO PARA 

A COMPRA DE MÍDIAS DIGITAIS (SINGLES, ÁLBUNS, VÍDEOS, ETC.)? 
(Considere apenas as compras em lojas virtuais, como sites e aplicativos de celular) 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Os preços praticados           

As formas de pagamento           

A facilidade de acesso e 
navegação na loja 

          

A variedade e atualização 
de conteúdo 

          

 
 

4.3. NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DOS FATORES ABAIXO PARA 
A COMPRA DE INGRESSOS PARA SHOWS OU DE MÍDIAS FÍSICAS (CD, 
DVD, BLU-RAY, VINIL)? 

(Considere agora apenas as compras em lojas físicas) 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

Localização da loja, 
facilidade de acesso e saída 

          

Os preços praticados           

As formas de pagamento           
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A organização e diversidade 
dos produtos na loja 

          

Qualidade do atendimento 
ao cliente 

          

 
 

4.4. QUAL O GRAU DE IMPORTÂNCIA VOCÊ CONSIDERARIA EM RELAÇÃO 
AOS CRITÉRIOS DETERMINANTES NO MOMENTO DE DEFINIR A 
COMPRA DE UM PRODUTO MUSICAL QUE TIVESSE ESCOLHIDO? 

 

Sem 
importância 

Pouca 
importância 

Indiferente 
Muita 

importância 
Total 

Importância 

A qualidade do produto           

O preço do produto           

O status que a posse (ou o 
consumo) do produto pode 
proporcionar 

          

A capacidade do 
produto de satisfazer 
às minhas vontades 

          

A forma de pagamento           

 
 

5. CONSUMO 
 

5.1. ONDE OU EM QUAL(IS) PLATAFORMA(S) VOCÊ MAIS OUVE MÚSICA? 
(Selecione até três campos diferentes) 

(  ) Rádio 
(  ) TV (Programas e canais de música) 
(  ) Mídias digitais (Youtube, Spotify, ITunes, Deezer, Palco MP3, etc) 
(  ) Mídias físicas (CD, DVD, BluRay, Vinil, etc) 
(  ) Em eventos musicais, shows 
Outro: ________________ 

 
 

5.2. QUAL(IS) O(S) DISPOSITIVO(S) VOCÊ MAIS UTILIZA PARA OUVIR 
MÚSICA NAS MÍDIAS DIGITAIS? 

(Apenas para quem selecionou “Mídias digitais” na pergunta anterior) 

(  ) Smartphone 
(  ) Computador 
(  ) Smart TV 
(  ) Tablet 
Outro: ________________ 

 
5.3. QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ PASSA OUVINDO MÚSICA? 
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(  ) Até 1 hora por semana 
(  ) Entre 2 e 4 horas por semana 
(  ) Entre 5 e 8 horas por semana 
(  ) Acima de 9 horas por semana 
 

5.4. QUAL(IS) GÊNERO(S) MUSICAL(IS) VOCÊ MAIS OUVE? 
(Escolha até três gêneros musicais) 

(  ) Forró 
(  ) Samba/ Pagode/ Bossa Nova 
(  ) Sertanejo 
(  ) Tecnobrega 
(  ) Reggae 
(  ) Axé 
(  ) Blues 
(  ) Rap/ Hip Hop 
(  ) Rock 
(  ) Pop 
(  ) Gospel 
(  ) Eletrônica 
(  ) Folk 
(  ) Arrocha 
(  ) Jazz 
(  ) Funk 
Outro: ________________ 
 

6. AVALIAÇÃO PÓS-CONSUMO 
 

6.1. QUAL(IS) FATOR(ES) VOCÊ CONSIDERARIA COMO IMPORTANTE(S) 
PARA A AVALIAÇÃO DA SUA EXPERIÊNCIA DE CONSUMO EM RELAÇÃO 
A UM PRODUTO MUSICAL QUE TIVESSE COMPRADO? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


