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CONHECENDO O CONSUMIDOR: A INTERRELAÇÃO IDENTITÁRIA ENTRE A 
PUBLICIDADE E HÁBITOS DE CONSUMO DA COMUNIDADE BALSENSE.  

 
1.       RESUMO 
A busca por fatores identitários que reforcem a relação de consumidores com as             
marcas e suas estratégias de persuasão, convencimento e engajamento tem sido a            
tônica de importantes pesquisas para o avanço da Publicidade. O presente projeto            
visa traçar um perfil necessário – e até então inédito – de comunidades de              
consumidores em Balsas (MA), a fim de aferir esses elementos identitários           
passíveis de serem utilizados e estimulados em processos comunicacionais         
trabalhados em diversas mídias, facilitando não só alcance e compreensão de           
informação publicitária persuasiva, como também engajamento e envolvimento.  
 
2. INTRODUÇÃO 
Variados estudos e correntes de Marketing (CANCLINI, 1995; GRANOVETTER, 
2004; SOLIS, 2010; WHITAKER, TERVEEN, HILL e CHERNY, 2008) definem que o 
conhecimento acerca de hábitos e preferências de comunidades de consumidores é 
fator preponderante para uma estratégica eficaz em toda e qualquer iniciativa 
publicitária persuasiva. 
 
Estabelecer elementos que construam, pontifiquem, estimulem ou definam a         
identidade de comunidades de consumo, em níveis locais, regionais ou setorizados           
é ferramenta de alta importância no campo do Marketing, especialmente em tempos            
de segmentação de mercado e Economia da Atenção. A perspectiva desse projeto é             
que tais perfis orientem, apontem e sugiram estratégias de comunicação que           
possam dialogar cada vez mais diretamente com o público consumidor regional. 
 
Para alcançar tais estratégias, o primeiro passo dessa pesquisa é a análise do             
contexto e cenário que as mídias de Balsas estão inseridas, entendo o perfil das              
mídias e do consumidor, para obter maior grau de confiabilidade, e maiores chances             
de se obter resultados. 
 
“Quando um planejamento estratégico contém uma boa análise de cenários, ganha           
credibilidade. O responsável consegue maior grau de confiabilidade de todos e,           
consequentemente, chance de aprovar mais rapidamente o seu planejamento”         
(SILVA, pag. 32, 2006) 
 
Entende-se portanto, a primordialidade em conhecer o perfil do consumidor de           
Balsas, estabelecendo um campo de identificação que possa auxiliar a elevar e            
ajustar processos comunicacionais e veiculação de informações capazes de reforçar          
esses vínculos de engajamento e envolvimento em níveis socioculturais, conceitos          
preponderantes na execução de campanhas publicitárias. 



 
3. OBJETIVOS 

● Identificar, estudar e traçar perfis funcionais, quantitativos e qualitativos de          
comunidades de consumidores em Balsas (MA) em mídias impressa,         
eletrônica e digital. 

 
● Aferir estímulo, construção, desenvolvimento, aplicação ou ausência de 

confluências identitárias entre produtos anunciados, estratégias persuasivas 
e identificação local/regional entre consumidores e marcas. 

 
4. METODOLOGIA  

A pesquisa engloba o levantamento e fichamento bibliográfico correlato ao tema, o            
estudo e análise das mídias impressa, eletrônica e online de Balsas (MA), com foco no               
cenário regional. A partir desse estudo, será elaborado o perfil das mídias através de              
entrevistas, aplicação de questionários e testes em grupos focais, com análise           
quantitativa e qualitativa. Será sistematizado os resultados e elaborado os perfis de            
comunidades de consumidores da região alvo da pesquisa. A elaboração e aplicação            
de procedimentos estratégicos de atuação comunicacional será o último passo antes           
da finalização do artigo científico.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 

No mês de agosto foi realizado a elaboração detalhada das atividades, prazos e             
refinamento de processos metodológicos, além do levantamento bibliográfico, de         
leitura e fichamento. Realizou-se também o estudo das mídias regionais e através de             
entrevistas, a elaboração de perfis para identificação e mapeamento, tendo em vista            
que era necessário conhecer toda a mídia local para se realizar a pesquisa.  
 
Em setembro, o estudo concentra-se nos consumidores locais, e na elaboração de            
perfil de comunidades de consumidores, para que em outubro questionários e           
entrevistas sejam aplicados ao objeto de pesquisa, no presente caso, os           
consumidores. Em novembro, esses questionários qualitativos e quantitativos serão         
analisados e descrito na finalização do artigo, que será apresentado no IX ENAPIC,             
como conclusão do Projeto de Pesquisa. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A presente pesquisa em andamento já obteve como resultados, as análises           
bibliográficas nas áreas do marketing, da análise de cenários, dos ambientes político,            
econômico e social, e principalmente, estudos relacionados ao comportamento do          
consumidor, que é o foco deste trabalho. 
 



Foram realizadas reuniões semanais de trabalho com a equipe, objetivando          
proporcionar refinamento de processos metodológicos. Também houve levantamento        
bibliográfico que concerne ao tema e evolução da pesquisa, com a realização de             
leitura e fichamento, além de apontamentos presenciais sobre tópicos, conceitos e           
aplicação desse material. Dando sequência ao cronograma, a equipe realizará          
levantamento das principais mídias da cidade de Balsas –MA, abordando histórico,           
perfil editorial, programação acordada com realidade local/regional, público-alvo e         
formas de inserções publicitárias. Dessa forma, a pesquisa contará com subsídios para            
elaborar um perfil comum do campo midiático estudado. 
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