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Resumo  

As constantes evoluções no mundo da moda oportunizam a ascensão de novos segmentos de 

mercados, que surgem com o propósito reduzir a carência na ofertar de produtos específicos 

para uma determinada demanda, como o segmento de produtos afro-brasileiros. Sendo assim, 

este artigo tem como objetivo analisar as ações de marketing utilizadas no segmento de 

mercado Afro-Brasileiro no setor de moda em Cuiabá. Á vista disso foram explorados temas 

como: Teoria da Cultura do Consumo (CCT), Segmentação de Mercado e Moda Afro-

Brasileira. Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida pelo método quantitativo atravése um 

questionário com questões fechadas destinado aos consumidores para investigar os interesses 

e comportamentos desse segmento. Em seguida, apresentou-se que a maior parte dos 

consumidores são afrodescendentes e os produtos mais consumidos são os brincos, batas e 

turbantes. Evidenciou-se também que os consumidores priorizam a qualidade, variedade e 

ligação dos produtos com a cultura afro-brasileira, contudo, constatou uma falha na 

comunicação com os consumidores por parte das empresas. Entretanto, observou-se também 

uma carência por parte das empresas em desenvolver mais os canais de comunicação.  

 

Palavras-chave: Teoria da Cultura do Consumo (CCT); Comportamento do Consumidor; 

Segmentação de Mercado; Moda Afro-Brasileira.  

 

Abstract: The constant evolutions in the fashion world provide opportunities for the rise of 

new market segments, which arise with the purpose of reducing the lack of offering specific 

products for a certain demand, such as the segment of Afro-Brazilian products. Therefore, this 

article aims to analyze the marketing actions used in the Afro-Brazilian market segment in the 

fashion sector in Cuiabá. In view of this, topics such as: Theory of Consumer Culture (CCT), 

Market Segmentation and Afro-Brazilian Fashion were explored. Thus, the research was 

developed by the quantitative method through a questionnaire with closed questions aimed at 

consumers to investigate the interests and behaviors of this segment. Then, it was shown that 

most consumers are Afro-descendants and the most consumed products are earrings, gowns 

and turbans. It was also evidenced that consumers prioritize the quality, variety and 

connection of products with the Afro-Brazilian culture, however, a failure in communication 

with consumers by companies was found. However, there was also a lack on the part of 

companies to further develop communication channels. 

Keywords: Theory of Consumer Culture (CCT); Market Segmentation; Afro-Brazilian 

Fashion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



A distribuição mercadológica no Brasil não buscava atender as necessidades da 

população afrodescendente, somente após a década de 1990 com a estruturação dos 

movimentos negros organizados. Como afirmam Oliveira, Silva e Tonon (2017), esses 

movimentos possibilitaram a inserção e divulgação dos produtos no mercado, além de 

políticas públicas que aumentou o poder de compra do consumidor afrodescendente.   

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2010) realizou 

uma pesquisa no qual apontou 54% da população brasileira é negra, sendo cerca de 

aproximadamente 104 milhões de negros no país, que movimentam R$ 800 bilhões por ano. 

No estado de Mato Grosso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010) 60% da população se autodeclaram pretos ou pardos, onde 351.328 mil pessoas 

são residentes do município de Cuiabá.  

O segmento da moda Afro-Brasileira está em constante expansão no mercado como 

afirmar Harger (2016). Um dos fatores desse crescimento é caracterizado na confecção dos 

produtos no qual há um regaste das raízes culturais e ancestrais, tanto da cultura brasileira 

quanto da cultura africana.  Ainda que, esse segmento enfrente inúmeros obstáculos, sendo 

eles o racismo e a discriminação.  

A diferenciação dos produtos Afro-Brasileiro desperta no consumidor a necessidade e o 

desejo, conforme explica SOLOMON (2010). Produtos estes, que encantam com as várias 

estampas e as cores vibrantes, além de carregar histórias tornando peças identitárias. Para 

Santos, Ladeira e Marques (2010), as especificidades desses produtos acabam refletindo 

comportamentos e tradições que move uma parte da economia.  

No que diz respeito à cultura, consumo e etnia, Oliveira (2011) discute a abordagem do 

consumo em foco no comportamento do consumidor negro, principalmente, as mulheres, pois 

esses consumidores desenvolvem um sentimento de resignificação. Já Rocha e Casotti (2017) 

realizaram uma reflexão crítica sobre o consumidor negro, por meio da lógica branca de 

mercado que caracteriza na quantidade limitada de produtos direcionados a essa população 

Diante do cenário exposto, este trabalho buscar levantar a seguinte questão de pesquisa: 

Como as empresas do setor de moda atendem o consumidor afro-brasileiro, considerando as 

especificidades da cultura e consumo desse segmento de mercado?  

Posto isso, este estudo tem como objetivo geral analisar as ações de marketing 

utilizadas no Segmento de Mercado Afro-Brasileiro no Setor de Moda em Cuiabá. E como 

objetivos específicos: Identificar as ações de marketing voltadas ao atendimento do mercado 

em estudo, tais como o desenvolvimento de produto, criação de valor dos produtos, 

comunicação de marketing e atendimento.  

Essa pesquisa é considerada relevante para os empreendedores que desejam atuar ou 

atuam no segmento de moda Afro-Brasileira. Ademais, esse estudo contribui cientificamente 

para o desenvolvimento de futuros estudos sobre o tema e essas as ações de marketing 

adaptadas para atender o consumidor Afro-Brasileiro no setor da moda.  

. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Administração de Marketing 

Segundo American Marketing Association (AMA, 2007, p.17) o marketing é “atividade 

(conjunto de instituições) e processos para criar, comunicar, distribuir e negociar ofertas que 

tenham valor para consumidores, clientes, parceiros, bem como para a sociedade como um 

todo”.  Dessa forma, o conceito de marketing evolui, partindo do pressuposto de criação de 



valor de um produto ou organização especifica para interação e criação de valor aos 

skateholders (ANDRADE, 2012).  

Para McCarthy (1978 apud Andrade 2012) o Composto de Marketing ou Mix de 

Marketing são atividades especificas do marketing que se dividem entre quatro variáveis, 

sendo elas os 4Ps: Produto, Preço, Praça e Promoção. Para Andrade (2012) o Produto é tudo 

aquilo que pode ser disponibilizado para atender os desejos e necessidades do mercado, 

caracterizando em bens tangíveis ou serviços intangíveis. Desse modo, o designer, rotulo, 

marca, qualidade, variedade, tamanho, garantia, devolução, serviços agregados e embalagens 

são levados em consideração na confecção do produto.  

O Preço é determinado pelo lucro, através de inúmeras dimensões para estabelecer a 

política de preço, são considerados: os custos de transporte, os descontos, as concessões, a 

flexibilidade e o nível de preço durante o ciclo de vida do produto. A Praça diz respeito à 

distribuição, onde são analisados: o nível das instalações para receber, produzir e armazenar 

os produtos, definição dos canais de distribuição e dos facilitadores no processo e no nível de 

exposição do produto (ANDRADE, 2012). 

O P de Promoção consiste na comunicação adequada para influenciar atitudes e 

comportamentos que serão disponibilizados no canal de distribuição, para isso McCarthy e 

Perrault Junior (1997 apud Andrade 2012) definiram três essenciais parâmetros que os 

produtos devem apresentar a praça correta, o preço correto e o produto correto.  

Contudo, devido há inúmeras mudanças do comportamento do consumidor mediante ao 

uso de tecnologia, surge o marketing digital, aquecendo o mercado e aumentando a 

competitividade das empresas. Para Júnior e Azevedo (2015), o marketing digital é a junção 

dos meios eletrônicos com o marketing tradicional, desse modo, através dos recursos digitais 

o marketing acaba incentivando uma maior interação na comunicação das empresas, dos 

clientes e dos fornecedores pelas mídias sociais. 

Com o surgimento do marketing digital, Kotler e Keller (2018) realiza uma atualização 

dos 4Ps que trata sobre: Pessoas, Performance, Programa e Processos. A parte das Pessoas 

está relacionada com a valorização tanto dos colaboradores quanto dos consumidores. A 

Performance busca explorar os indicadores de resultados, como os lucrativos, de 

responsabilidade social, ético, entre outros. Os Processos representam as dinamicidades do 

mercado que as organizações devem observar. Os Programas consistem em inúmeras 

atividades do marketing, dentre elas os 4Ps.  

De acordo com Kotler e Keller (2018) existem seis forças do macroambiente que as 

organizações necessitam observar, pois são ambientes de oportunidades ou ameaças. Sendo 

eles: demográfico, econômico, sociocultural, natural, político-legal e tecnológico. Ademais, o 

microambiente é composto pelas seguintes forças: empresa, fornecedores, concorrentes, 

clientes, intermediários de marketing e público.  

O quadro 2 abaixo mostra o macroambiente e suas forças especificando através dos seus 

principais enfoques, baseado no autor Kotler e Keller (2018).  

Quadro 02- Macroambiente e MicroAmbiente de Marketing 
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Fonte: Kotler e Keller (2018) 

O ambiente demográfico corresponde à população que é possível ser analisados: dados 

de faixa etária, posição étnica, grau de instrução e regiões. O ambiente econômico refere-se à 

renda, poupança, endividamento, disponibilidade de crédito e o poder de compra.  

Já o ambiente sociocultural trata das perspectivas que definem as relações como os 

valores culturais centrais e as subculturas. Mediante algumas instituições sociais e forças o 

indivíduo acaba recebendo influências e construindo seus valores tanto culturais quanto 

sociais (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

  O ambiente natural são as questões ambientais que influenciam no processo tal como 

as mudanças climáticas, escassez de matéria-prima, falta de água, entre outros. O ambiente 

político-legal caracteriza nas leis, nas relações das organizações com os órgãos 

governamentais e movimentos de interesse. O ambiente tecnológico precisa-se analisado nas 

variações de orçamento de pesquisa e desenvolvimento, observar as mudanças e 

oportunidades tecnológicas (KOTLER; KELLER, 2018). 

O microambiente tem como objetivo estimular o relacionamento com os skateholders da 

organização, por meio de encorajar projetos e ações dentro da empresa, interacionando os 

departamentos; examinar as disponibilidades dos fornecedores; selecionar os intermediários 

de marketing que são os revendedores dos produtos; compreender os tipos de mercado de 

cliente; atender as necessidades dos consumidores- alvo para se destacarem dos concorrentes; 

e relacionar com os públicos que se assemelham ao mercado de cliente (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007).  

Na criação de valor de um bem tangível, ou seja, um produto destaca-se alguns 

parâmetros principais, como: a qualidade, os recursos, o design e embalagem. Além disso, 

Kotler e Keller (2018) complementam que a organização pode optar por disponibilizar ou 

investir em entregas, leasing, manutenção e treinamento.  

No que tange às ações de marketing, Barreto (2007) por meio de uma revisão 

bibliográfica identificou as ações de marketing compostas no marketing de relacionamento, 

ou seja, na relação da empresa e o cliente final com objetivo de compreender as necessidades 

e fidelização dos clientes e os meios de lucratividade.  

2.2 Segmento de Mercado, Cultura e Consumo 

    A identificação do mercado-alvo é uma ação de marketing que advém após a divisão 

de mercado, em grupo de pessoas menores que partilham necessidades e desejos semelhantes, 

em outras palavras a segmentação de mercado.  Para Kotler e Keller (2018) os clientes se 

diferem por: localização, recursos, características, comportamentos, atitudes e práticas de 

compra, dessa forma, a divisão do mercado através dessas variáveis trona-se mais eficiente e 

efetiva compreender as necessidades especificadas dos clientes.  

A segmentação de mercado compõe cinco subdivisões de variáveis, segundo Kotler e 

Keller (2018):  



• Segmentação Geográfica representa as unidades geográficas, como: países, regiões, 

estados, cidades e bairros. Nessa divisão tem potencial de desenvolver o marketing regional 

ou local, dependendo da extensão do território, porém é necessário cuidado com as variações 

locais.  

• Segmentação Demográfica é a mais comum, pois relaciona com as necessidades e 

desejos, além de serem mais fáceis para mensurar.  Esse segmento é capaz de identificar: a 

idade, tamanho da família, renda, ciclo de vida, religião, raça, sexo, ocupação, grau de 

instrução, classe social e nacionalidade.  

Sobre Raça e Cultura, especialmente, o marketing multicultural renuncia a abordagem 

de massa com foco na diversidade de mercado. Esse segmento prioriza as necessidades e 

desejos dos segmentos étnicos e culturais, vale salientar, deve ser considerando as normas, os 

hábitos de compras, as nuances de linguagem e práticas de negócio. Sendo assim, o marketing 

multicultura é capaz de ser expressos para grupos minoritários pelas mídias, canais de 

comunicação ou mensagens de marketing.  Outrossim, pesquisas revelam um aumento em até 

três vezes mais no marketing multicultural referente ao mercado norte-americano, em 

destaque os segmentos: Hispânico, Africano e Asiático. Os Afro-Americanos são um 

segmento mais ligado a moda priorizando a qualidade e as opções, no mais esse segmento 

causa impacto social, econômico e cultural movimentando setores das artes, músicas, 

invenções, esportes e literatura (KOTLER e KELLER, 2018). 

• Segmentação Psicográfica é a divisão que corresponde a valores, estilo de vida e 

personalidade dos consumidores, em sua maioria, são consumidores do mesmo grupo 

demográfico com perfis psicográfico diferente.  

•Segmentação Comportamental envolve a ideia de necessidades e benefícios procurado; 

os papéis de decisão de compra, como iniciador, comprador, influenciador, usuário e decisor; 

e variáveis relativas do usuário e ao uso, analisando as ocasiões, status do usuário, índice de 

utilização, atitude, status de fidelidade e estágio de disposição.  

Posteriormente as segmentações de mercado são definidas inúmeros perfis de 

segmentação, em seguida esses perfis são avaliados e selecionados e assim de acordo com 

mais atrativo é determinado mercado-alvo. Vale ressaltar, existem dois essenciais fatores para 

conquistar os consumidores-alvo, o primeiro é a diferenciação da oferta para criar valor ao 

cliente e o segundo é referente ao posicionamento da empresa de modo que a oferta se 

destaque diante os concorrentes KOTLER E KELLER (2018). 

Dessa forma, os consumidores, de modo geral, acabam adotando o processo de compra 

como estilo de vida. De acordo com Kotler e Keller (2006), o nicho de mercado dessas 

empresas é definido como atraente, por atender há quatro caraterísticas. Sendo elas: a 

capacidade do nicho ora em crescimento, ora em definir estratégias para diminuir a 

concorrência; e a compreensão dos clientes diante a precificação, ainda que tenham 

necessidades distintas.  

O Quadro 03, de acordo com Kotler e Keller (2018) demostram as principais variáveis 

relativas da base de segmentação de mercado.  

Quadro 03: As variáveis relativas da segmentação de mercado.  

Bases da Segmentação Variáveis Relativas 

Demográficas Localização, porte da empresa e setores de pesquisa. 

Operacionais Tecnologia, recursos dos clientes, status de usuário ou não usuário. 

Abordagens de Compra Política, organização e critérios de compras; estrutura de poder e de 

relacionamentos. 

Fatores Situacionais Casos urgentes, aplicação específica e tamanho do pedido. 



Características Pessoais Fidelidade, prevenção contra riscos e similaridade com os 

stakeholders. 

Fonte: Kotler e Keller (2018) 

As variáveis básicas que formam os parâmetros na segmentação demográfica desse 

estudo são: a renda, a religião, ciclo de vida da família e, principalmente, a raça. Em busca de 

suprir as necessidades e desejos dessa determinada população que os empresários estabelecem 

seu mercado-alvo (KOTLER E KELLER, 2006).  

No que se refere significado cultural permeia por uma trajetória tradicional, que 

encaminha para um bem de consumo. Essa trajetória tradicional é capaz de ser transmitida 

através da publicidade, dos rituais de consumo e até mesmo o mundo da moda. Desse modo, 

McCracken (2007) analisa a cultura determinando dois fenômenos: a lente, sendo uma forma 

no qual o indivíduo enxerga o mundo. O segundo é a planta baixa que compreende nas ações 

sociais e produtivas geradas para compor esse mundo. Além dos fenômenos, a cultura é 

composta por categorias como uma forma se segmentação, onde pode ser mensurada por 

status, gênero, idade, ocupação e distinção de classes, com isso, os indivíduos aderem às 

culturas e definam uma própria visão, conforme o autor supracitado. 

Para Pinto e Lara (2011) toda significação cultural faz parte da construção da Teoria da 

Cultura do Consumo, as experiências e ações promovem valores, sentimentos e pensamentos 

que contribuem na construção da vida social. Consequentemente, a relação do consumidor, 

ora individual ora coletivo, a natureza e as constantes mudanças nas categorias sociológicas 

influenciam nesse meio. 

De acordo Silva, Neto, Grangeiro e Carneiro (2020), os autores Eric. J. Arnould e Craig 

J. Thompson realizaram uma pesquisa de CCT nos últimos 20 anos, discorrendo sobre 

experienciais de consumo, ideologias e símbolos. Nesse contexto, Arnould E. em 2005 

desenvolveu um estudo sobre a importância do CCT nos mercados varejistas, investigando as 

estratégias para empresas com recursos limitados. Em seguida, em 2013 Healy J. C. e 

McDonagh P. examinou o CCT voltado ao comportamento do consumidor e no ano de 2015 

Aarikka-Stenroos escreveu o artigo “Service Experience Co-creation: Conceptualization, 

Implications and Future Research Directions” no qual analisou cocriação de experiência com 

base no CCT. 

As experiências de consumo ocorrem devido a estímulos individuais desenvolvidos pela 

mente, pelos sentidos e pelos sentimentos. Em concordância com Schmitt (2000), Pine II e 

Gilmore (1998), os autores Pinto e Lara (2011) analisaram a relação da experiência de 

consumo em ambos os estudos, identificando que o processo da experiência é algo 

intencional, pois os produtos ou serviços despertam e induzem os consumidores a uma 

determinada ação memorável, ou seja, a experiência. 

Com isso, cada indivíduo acaba desenvolvendo uma experiência de consumo diferente, 

em razão da sua visão. Sendo assim, Carù e Cova (2003, apud Pinto e Lara, 2011) consideram 

a experiência como forma de socialização por proporcionar aos indivíduos inúmeros 

sentimentos, como: raiva, prazer, frustração, alegria, emoção, entre outros. 

2.3 Moda Afro-Brasileira  

A moda trata-se de fenômeno cultural no qual um grupo social se manifesta através de 

interesses, comportamentos e personalidades de um determinado ambiente cultural, esse 

processo viabiliza aos grupos meios de comunicação que formam identidades, necessidades e 

desejos. Dessa forma, esses grupos sociais apresentam diversas caraterísticas culturais, como: 

idiomas, vestimenta, costumes, crenças, alimentação, entre outros. À vista disso, a moda afro-

brasileira torna-se um pilar de auxílio para a cultura afro-brasileira em que os consumidores 

desenvolvem uma identidade e fortalecimento cultural (HARGER, 2016). 



Segundo Sansone (2000), o consumo foi um fator significativo para ascensão do negro 

ora para combater as opressões, ora para expor sua cidadania. Esse crescimento ocorreu em 

dois estados brasileiros, Bahia e Rio de Janeiro, principalmente por conta da globalização e 

mercantilização dos produtos e serviços. 

Nos anos 1920 aos 1960, o Rio de Janeiro era marcado pelo samba e carnaval que 

influenciou no processo de mercantilização, desse modo, desenvolveram os desfiles de 

carnavais que fomentava esse mercado. Ademais, geralmente nas regiões de classe mais baixa 

os negros cariocas praticavam o jongo, uma dança, e a umbanda uma religião (SANSONE, 

2000). 

Em contrapartida, as representações culturais da Bahia são menos sincretistas, 

priorizando as raízes tradicionais direcionadas a cultura religiosa. Nessa mesma época, a 

Bahia foi considerada como Roma Negra das Américas, por ser um berço de culto aos orixás. 

Além disso, houve algumas desconstruções de comportamentos que se tornaram status de 

típicos da Bahia, entre eles: As baianas que são vendedoras de doces e comidas típicas que 

antigamente eram consideradas como mulheres perigosas; o azeite de dendê, que era visto 

como sujo e apropriado somente para os negros; a capoeira que era conhecida como uma luta 

de rua e passou a ser uma arte marcial brasileira (SANSONE, 2000). 

Esse processo de mercantilização e comercialização, para Sansone (2000), 

proporcionaram a reafricanização e desestigmatização da cultura afro-brasileira, pois até os 

anos 1970 a cultura afro-brasileira era determinada como cultura de classe baixa. Contudo, a 

moda da cultura negra ganha visibilidade, por meio do visual afro com referências 

internacionais do James Brown e The Jackson Five que usavam robes e turbantes. Dessa 

forma, o autor conclui que o consumo foi primordial para conquistar direitos civis. 

A partir de 1990 o mercado de consumo passou por uma mudança cultural, momento ao 

qual o mercado necessitou interagir e assim se reposicionar para atender as especificidades de 

um certo grupo de consumidores, os afrodescendentes. Ainda que essa população 

correspondesse em quase metade da população brasileira não eram reconhecidos como 

consumidores. E devido aos inúmeros anos de subjugação e escravidão da população negra, 

até o presente a maioria encontra-se nos níveis mais baixos das classes sociais. Diante desse 

cenário, surgem os movimentos negros organizados buscando as chamadas ações afirmativas, 

que auxiliam no desenvolvimento de políticas específicas para minimizar os efeitos da 

desigualdade racial (OLIVEIRA, SILVA e TONON, 2017). 

Ainda segundo os autores supracitados, por meio dos movimentos negros organizados 

que o mercado conseguiu analisar as necessidades da população, onde eram identificados os 

hábitos e valores expressados pelos grupos. Basicamente eram ações simultâneas, ao mesmo 

momento em que os movimentos conquistavam as ações afirmativas, aumentava a demanda 

de serviços e produtos destinados a essa população. 

Dessa forma, a Moda Afro-Brasileira desempenha todo um contexto cultural, que estão 

introduzidos nos detalhes dos seus produtos. A construção da Moda afro-brasileira vive em 

constantes mudanças devido aos inúmeros valores culturais da ancestralidade que foram 

apagados ou não poderão ser cultuados (HARGER, 2016). 

No que se refere às marcas que atuam no segmento da moda afro-brasileira, de acordo 

com Harger (2016), se dividem em três estilos: o primeiro é o estilo contemporâneo que 

trabalha com peças estampas direcionado a afro-brasileira, no entanto com estética mais 

moderna; o segundo é o estilo religioso no qual as peças são voltadas a religião tanto para 

participantes quanto para não participantes, mas que se identificam, em sua maioria são peças 

artesanais que podem ser usadas no dia-a-dia ou em cultos religiosos; o terceiro é o estilo 

ancestral no qual as peças são mais coloridas e estampas em modelagens amplas ou 

amarrações ligadas a África.  



Para Porto e Francisco (2011) apud Harger 2016), as peças afro-brasileiras são em sua 

maioria com simbologia, cores fortes e vibrantes para transmitir alegria, pois 

os afrodescendentes têm o costume cultural de utilizar as cores nas peças para elevar o 

espírito e a alma. É habitual encontrar nas peças: uso de peles de animais, fibras, pedras, 

símbolos de religião de matriz africana, macramê, modulagem, máscaras, grafite, além disso, 

algumas estampas são em referências as pessoas de representatividade, como do hip hop, ou 

com frases e cabelos blacks. 

Lody (2001) apud Harger (2016) destaca alguns produtos que realizam uma releitura a 

moda afro-brasileira e seus países de procedência, conforme quadro 04. 

Quadro 04: A relação dos Produtos com seus países de procedência. 

Países de Procedência  Produtos 

Nigéria  Saias rodadas, panos vistosos, braceletes, argolões e xales da 

costa.  

Angola e Congo Rodilha, turbante, balangandãs e miçangas.   

Fonte: Lody (2001) apud Harger (2016) 

Nesse contexto, o público-alvo desse segmento é formado por pessoas que se 

identificam com o estilo afro, ou seja, ora por pessoas negras ora por pessoas brancas. Acerca 

de uma pesquisa realizada por Harger (2016) foi evidenciado três grupos consumidores: os 

turistas, os afrodescendentes que preservam suas raízes e os sensibilizantes 

não afrodescendentes.  

Na pesquisa realizada por Oliveira, Silva e Tonon (2017) analisou-se a percepção de 

consumo das consumidoras negras, em relação aos produtos de beleza, comprovando a 

influência dos movimentos negros nas decisões de consumo, além de identificar uma carência 

na gestão das organizações para diversidade cultural e étnica no mercado. Já Rocha 

e Casotti (2017) estudaram sobre as reflexões do consumidor negro no Brasil, constatando a 

invisibilidade do consumidor imposta pela lógica branca de mercado que limita essa 

população de consumir.  

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia aplicada nesse trabalho refere-se à pesquisa descritiva, no qual foram 

analisadas as ações de marketing adotadas para atender os consumidores afrodescendentes. 

Essa pesquisa propôs estudar a estrutura social com mais flexibilidade e especialização nas 

questões propostas sobre explicações e interpretações de um grupo. Com isso, o estudo trata-

se de um estudo quantitativo com o objetivo de retratar as características e as relações entre as 

variáveis de uma determinada população, utilizando técnicas de observação e entrevistas 

(GIL, 2002).  

No que diz respeito ao objeto de estudo abordado foram as empresas varejistas que têm 

como público-alvo os consumidores afro-brasileiros no município de Cuiabá. Com isso, os 

sujeitos da pesquisa foram a população que consome os produtos afro-brasileiros. Quanto à 

técnica de coleta de dados encaminhou-se para um questionário aberto, segundo Gil (2008) 

considera um conjunto de questões que transpõe os objetivos da pesquisa, investigando 

comportamento, valores, crenças, conhecimentos, sentimentos, interesses, entre outros. 

Sendo assim, a pesquisa com os consumidores compreende em um questionário fechado 

composto por três blocos: o primeiro perfil do consumidor com nove perguntas. O segundo 

bloco investiga sobre características culturais e de consumo dos consumidores afro-brasileiros 

no segmento da moda em Cuiabá, baseadas em Pinto e Lara (2011) a respeito das 

experiências de consumo e Harger (2016) acerca da segmentação da moda afro-brasileira, 

com nove questões sendo umas delas um quadro tratando sobre o grau de influência de alguns 



elementos na decisão de compra. O terceiro bloco trata sobre o relacionamento das empresas 

com os clientes, no que se refere o teor das perguntas, também foram elaboradas segundo 

Harger (2016) sobre a segmentação da moda afro-brasileira direcionada as formas de 

manifestação de um grupo social; além disso, Cobra (2015) contribuiu com as bases da 

segmentação e Kotler e Keller (2018) tratando em relação as necessidades e desejos dos 

consumidores.Com isso, a coleta de dados foi realizada por meio da plataforma do google 

forms no período de dia entre 18 de maio a 30 de maio de 2022. 

Após o recolhimento dos dados no questionário, quantificação por meio das medidas de 

tendência central, em que será calculada a média para determinar a medida central, mediana, 

em que mostrará o ponto médio de distribuição, moda corresponde ao mais típico e também o 

desvio padrão, que segundo Gil (2002), indica a variabilidade dos indivíduos em um grupo.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Descrição das Empresas  

Com o objetivo de avaliar o relacionamento dos consumidores com as organizações a 

pesquisa realizada foram analisados 34 questionários com os consumidores, ao qual, mais da 

metade dos respondentes, cerca de 67,8%, são do sexo feminino e 35,3% com idade entre 25 a 

35 anos. Ademais, por volta de 52,9% dos consumidores são solteiros.  Quanto à região e 

moradia, os consumidores são da região sul (35,3%), e a maioria residente com 2 ou 3 pessoas 

(61,8%). Em relação ao nível de escolaridade, aproximadamente 29,4% apresentam ensino 

superior incompleto. Dos 34 consumidores, 23,5% relataram ter renda bruta de 1.213 à 2.424 

e 20,6% de 3.636 à 4.848. 

 

3.1 Características Culturais e de Consumo dos Consumidores Afro-

Brasileiros no Segmento de Modas em Cuiabá  

Tabela 2- Características Culturais e de Consumo dos Consumidores Afro-

Brasileiros 

Características Culturais e de Consumo dos Consumidores Afro-Brasileiros 

1 Experiência de 

Compra 

Procurar por algo Sonho, imaginação ou 

desejo. 

Planejamento de uma 

comprar 

  11 8 15 

  32,4% 23,5% 44,1% 

2 Frequência de 

compra 

Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual 

  1 12 10 7 4 

  2,9% 35,3% 29,4% 20,6% 11,8% 

3 Produtos mais 

consumidos (três 

principais) 

Turbantes Lenços Brincos Argola Túnicas Kaftans Batas Outros 

  13 9 19 5 3 5 10 17 

  16,05% 11,11% 23,46% 6,17% 3,70% 6,17% 12,35% 20,99% 

4 Tipo de varejo Loja de rua 

(centro) 

Loja de rua 

(bairro) 

Loja de 

shopping 

Loja virtual Outros 

  25 2 3 3 1 

  73,6% 5,9% 8,8% 8,8% 2,9% 



5 Principal 

sentimento 

observado durante 

a compra 

Raiva Prazer Frustração Alegria Emoção Outros 

  0 14 1 11 7 1 

   41,20% 2,9% 32,4% 20,6% 2,9% 

6 Processo de 

compra 

Planejada Impulsiva Compulsiva 

  24 9 1 

  70,6% 26,5% 2,9% 

7 Características dos 

consumidores 

 

Turistas Afrodescendentes Sensibilizantes não 

afrodescendentes 

  5 28 4 

  5,9% 82,4% 11,8% 

8 Características 

afro-brasileiras 

mais frequentes 

(três principais) 

Samba Carnaval Jongo 

(dança) 

Umbanda 

(religião) 

Azeite de 

dendê 

Capoeira 

  32 15 4 13 11 6 

  39,51% 18,52% 4,94% 16,05% 13,58% 7,41% 

Fonte: Dados da pesquisa do autor (2022) 

 

Desse modo, a principal atividade de pré-consumo desenvolvida pelos consumidores é o 

planejamento de compra com 44,1 % e em seguida a procurar por algo com 32,4%, esse 

assunto é dissertado por McCracken (2007) na seção 2.2 referente a segmentação de mercado.  

Na questão 3, os respondentes selecionaram os três principais produtos mais 

consumidos, totalizando 81 respostas em que 23,46% são referentes aos brincos; em seguida 

os turbantes (16,05%); as batas (12,35%); lenços (11,11%); as argolas e kaftans (6,17%); 

túnicas (3,70%) e 20,99% afirmaram consumir outros produtos afro-brasileiros. 

Aproximadamente 35,3% dos consumidores estão habituados a comprarem os produtos 

mensalmente e somente 2,9% compram semanalmente. A maioria dos consumidores prefere 

as lojas de rua (centro) sendo 73,6%. Em segundo lugar se divide em loja de shopping e loja 

virtual com 8,8%.  

Durante o processo de compra são despertados inúmeros sentimentos, conforme tratado 

na 

seção 2.2 por Carù e Cova (2003, apud Pinto e Lara, 2011). Desse modo, os principais 

sentimentos observados pelos consumidores na compra desses produtos são prazer que 

corresponde a 41,2%, em seguida alegria com 32,4% e por fim emoção 20,6%.  

Outra característica analisada é como ocorre o processo de compra, com maior 

percentual os consumidores afirmarem ser planejada e logo depois a impulsiva. Os 

consumidores acabam se identificando mais com o grupo de afrodescendentes, sendo cerca 

82,4% e de sensibilizantes não afrodescendentes com 11,8%. Essa característica dos grupos 

de consumidores foi abordada por Harger (2016) na seção 2.3 acerca da moda afro-brasileira.  



Com isso, as três principais características que os consumidores afro-brasileiros 

desenvolvem com mais frequência no dia-a-dia são: o samba (39,51%), o carnaval (18,52%), 

Umbanda (16,05%) e o azeite de dendê (13,58%). Citadas na seção 2.3 por Sansone (2000) 

essas características influenciam no consumo.  

Dessa forma, outro ponto apontado pelo questionário diz respeito ao processo de 

compra dos consumidores, em concordância com kotler e 

Keller (2018); e Cobra (2015) a decisão de compra compreende diversas atitudes e 

comportamento dos consumidores. Com isso, alguns desses elementos encontram-se na tabela 

3 abaixo, de tal modo que são analisados pelo grau de influência na decisão de compra.  

Foram identificados as variáveis preços e qualidade do produto têm forte influência. Por 

outro lado, marca e grife e opinião dos amigos e familiares não têm nenhuma influência para 

52,94% e 44,12% dos consumidores, respectivamente.  

Como demostra Harger (2016) os grupos sociais apresentam diversas características 

culturais que se diferenciam dos demais, que acaba fortalecendo a identidade cultural. Através 

das ações desses grupos sociais, como relata Sansone (2000), foi possível a comercialização e 

mercantilização.  

Visto que, em relação ás experiências de compra anteriores, Pinto e Lara (2011) 

abordam sobre as experiências de consumo sendo um processo que desperta uma ação 

memorável. Ademais, Grangeiro e Carneiro (2020) sobre as estratégias que as empresas 

utilizam com recursos limitados.   

 

3.2 Relacionamento Empresas versus Clientes 

As ações de marketing segundo Barreto (2007) têm o propósito de atender as 

necessidades, compreender os meios de lucratividade e fidelizar os clientes. Logo, essas ações 

compõe o relacionamento das empresas com os clientes, que foi o objetivo de investigação da 

tabela 4.  

 

Tabela 4- A Relação das Empresas com os Clientes. 

Relação das empresas com os 

clientes 

1 2 3 4 5 Médi

a 

Media

na 

Desvi

o 

Padrã

o 

"No mercado de moda local, há um 

atendimento às necessidades e 

desejos do consumidor afro-

brasileiro." 

9 9 2 10 4 2,74 2 1,44 

26,47

% 

26,

47

% 

5,8

8% 
29,41

% 

11,7

6% 

As empresas consideram as normas 

e hábitos de consumo desse 

público. 

9 7 5 10 3 2,74 3 1,38 

26,47

% 

20,

59

% 

14,

71

% 

29,41

% 

8,82

% 

A comunicação das empresas com 

o cliente considera seus valores, 

hábitos e linguagens. 

 

9 6 3 9 7 2,97 3 1,55 

26,47

% 

17,

65

% 

8,8

2% 

26,47

% 

20,5

9% 

As linhas de produtos incluem 

aquelas direcionadas ao gosto do 

consumidor afro-brasileiro. 

 

5 6 7 8 8 3,24 3 1,39 

14,71

% 

17,

65

% 

20,

59

% 

23,53

% 

23,5

3% 



As empresas mantêm um canal de 

comunicação direto com o 

consumidor para enviar ofertas e 

novidades de produtos. 

10 4 7 9 4 2,79 3 1,43 

29,41

% 

11,

76

% 

20,

59

% 

26,47

% 

11,7

6% 

As empresas mantêm uma estrutura 

de pós-venda e fidelização dos 

clientes. 

5 7 6 12 4 3,09 3 1,29 

14,71

% 

20,

59

% 

17,

65

% 

35,29

% 

11,7

6% 

As empresas renovam os produtos 

com frequência. 

4 5 8 13 4 3,24 3,5 1,21 

11,76

% 

14,

71

% 

23,

53

% 

38,24

% 

11,7

6% 

As empresas buscam produtos 

diferenciados dos convencionais. 

 

4 3 6 13 8 3,53 4 1,28 

11,76

% 

8,8

2% 

17,

65

% 

38,24

% 

23,5

3% 

Os produtos atendem plenamente as 

necessidades e desejos. 

4 4 8 11 7 3,58 4 1,28 

11,76

% 

11,

76

% 

23,

53

% 

32,35

% 

20,5

9% 

Os produtos comercializados por 

essas empresas são importantes 

para identidade e fortalecimento 

cultural. 

3 4 1 8 18 4 5 1,37 

8,82

% 

11,

76

% 

2,9

4% 

23,53

% 

52,9

4% 

Fonte: Dados da pesquisa do autor (2022) 

 

Em concordância com a tabela 11, foi possível identificar que 23,53% dos 

consumidores concordam que os produtos são direcionados ao gosto do consumidor afro-

brasileiro com e 52,94% dos consumidores também concordam que esses produtos são 

importantes para identidade e fortalecimento cultural. No entanto, 29,41% afirmam que as 

empresas não desenvolvem um canal de comunicação para disponibilizar as ofertas e 

novidades; além disso, 26,47% relataram que a comunicação das empresas com o cliente 

acaba não considerando seus valores, hábitos e linguagens. 

Em relação às maiores médias, salienta-se que as variáveis dos produtos atendem 

plenamente as necessidades e desejos (3,58), as empresas buscam produtos diferenciados dos 

convencionais (3,53), as empresas renovam os produtos com frequência (3,24), as linhas de 

produtos incluem aquelas direcionadas ao gosto do consumidor afro brasileiro (3,24). 

Todavia, as variáveis com médias menores são: no mercado de moda local, há um 

atendimento às necessidades e desejos do consumidor afro-brasileiro (2,74); as empresas 

consideram as normas e hábitos de consumo desse público (2,74); e as empresas mantêm um 

canal de comunicação direto com o consumidor para enviar ofertas e novidades de produtos 

(2,79). 

O desvio padrão de menores valores demostram mais homogeneidade nas respostas, 

logo, os entrevistados destacam algumas ações, como: os produtos atendem plenamente as 

necessidades e desejos (1,28); as empresas buscam produtos diferenciados dos convencionais 

(1,28); e as empresas renovam os produtos com frequência (1,21). Desse modo, essas ações 

foram constatadas pelos autores Kotler e Keller (2018), Andrade (2012) e Pimentel (2021). 

Assim como demonstra Harger (2016), a respeito da construção Moda Afro-Brasileira que 



formam identidades, necessidades e desejos.  

Continuando a análise do desvio padrão, nota-se que dispersão nas respostas da 

variável: no mercado de moda local, há um atendimento às necessidades e desejos do 

consumidor afro-brasileiro, com desvio padrão alto (1,44) e a média baixa (2,74). Bem como 

na variável: as empresas mantêm um canal de comunicação direto com o consumidor para 

enviar ofertas e novidades de produtos; com desvio padrão alto (1,43) e a média baixa (2,79).  

No entanto, nas variáveis: os produtos atendem plenamente as necessidades e desejos; e 

as empresas buscam produtos diferenciados dos convencionais aponta que os consumidores 

concordam com essas variáveis na relação com as empresas, isso ocorre devido ao baixo valor 

do desvio padrão (1,28 e 1,28) e média alta (3,58 e 3,53), respectivamente.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o propósito de apresentar uma conclusão deste trabalho, foi fundamental estudar a 

importância e o processo de atendimento do consumidor afro-brasileiro e a relação que 

envolve a cultura e consumo referente a esse segmento de mercado.  

Diante disso, o objetivo geral do artigo foi analisar as ações de marketing utilizadas no 

segmento de mercado Afro-Brasileiro no setor de moda em Cuiabá, foi alcançado, por meio 

das entrevistas foi possível analisar e compreender detalhadamente essas ações do ponto de 

vista do colaborador. Logo, os objetivos específicos também foram deferidos, visto que, na 

entrevista semiestruturada conseguiu obter informações referentes às características culturais 

e de consumo do mercado afro-brasileiro; a comunicação de marketing e atendimento; o 

desenvolvimento e criação de valor dos produtos.  

Nota-se, em sua maioria que os consumidores optam por brincos, batas e turbantes; 

caracterizando principalmente por um público feminino cerca de 67,8%, são e com idade 

entre 25 a 35 anos. Outro ponto de destaque são as características desses consumidores, no 

qual mais da metade consideram afrodescendentes, 38,24% são umbandista e costumam 

frequentar samba e carnaval.  

Tendo em vista as preferências dos consumidores no processo de compra, são 

prioridades: o planejamento da compra, as formas de pagamento, ligação com a cultura afro-

brasileira, qualidade e variedade do produto. Já propaganda e promoção de vendas na mídia 

tradicional e o pós-venda e programas de fidelização são elementos considerados de pouca 

importância para os consumidores.  

 Tratando da relação das empresas com os clientes verifica-se que 52,94% dos 

consumidores consideram os produtos importantes para identidade e fortalecimento cultural, 

além admitirem os produtos atendem plenamente as suas necessidades e desejos. Porém, os 

consumidores também afirmaram que 29,41% das empresas sua maioria, não desenvolveram 

um canal de comunicação para fidelização dos clientes 

Entretanto, pode-se apontar como limitações no desenvolvimento do trabalho, escassez 

de pesquisa para base do referencial teórico destinado à cultura afro-brasileira.  Dessa forma, 

o estudo fica limitado a alguns autores, portanto, sugere-se novos estudos sobre o tema 

principalmente na região para buscar enriquecer e prevalecer a cultura afro-brasileira.  
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