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Resumo 

O presente artigo trata de um estudo que 
compreende a grande importância do 
gerenciamento de um produto a partir do seu 
ciclo vida, auxiliando áreas como a engenharia 
de produção e o marketing, na identificação de 
soluções que possam maximizar a vida do 
produto. Neste estudo de caso, o produto 
avaliado foi o sabão em pó e sua agradabilidade 
no período de dois anos. Como resultado, 
obteve-se um modelo matemático e gráfico que 
permite analisar a relação entre a 
agradabilidade e ciclo de vida, fenômeno de 
fundamental importância para gerenciamento 
do produto e norteamento de melhores 
resultados no desempenho comercial de um 
sabão em pó. 

 

1. Introdução 

O sabão em pó é um item indispensável nas 
residências e atualmente existem inúmeras 
escolhas para o consumidor. Entre os fatores 
que determinam a escolha e a compra, estão os 
atributos do produto e seus diferenciais 
competitivos. Os atributos do sabão em pó são: 
Poder de Limpeza, Preço, Fragrância e 
Rendimento. A Fragrância é o atributo com 
maior agregação de valor para o produto, 
tornando-se um diferencial frente à 
concorrência (FERRELL; HARTLINE, 2005). 
Sendo a Fragrância um atributo com tanta 
importância, se faz necessário um 
acompanhamento de gestão estratégica que 
possa maximizar os resultados da Fragrância 
em relação ao sabão em pó. Para este controle 
se faz necessário entender como se comporta a 
Fragrância em seu ciclo de vida (Introdução, 
Crescimento, Maturação e Declínio) e como o 
consumidor reage a este comportamento 
(KOTLER; KELLER, 2006). 

Aplicando-se pesquisas de marketing com mil 
donas de casa na Região Metropolitana do 
Recife durante um período de dois anos, 
registou-se a percepção dessas em relação às 
Fragrâncias de três sabões em pó e 
determinaram-se suas fases no ciclo de vida. 
Através do cruzamento destes resultados com 
ferramentas estratégicas de marketing, pode-se 
redesenhar um novo ciclo de vida, 
maximizando assim a vida útil do produto no 
mercado. 

Kotler e Armstrong (2007) defendem que o 
consumidor final é o motivo de todo sistema 
produtivo existir e, é a partir dele, que emanam 
as necessidades e as adaptações dos produtos. 
Perante este fato, o presente artigo discute a 
importância do entendimento da Fragrância 
como diferencial competitivo através da análise 
do seu ciclo de vida e das estratégias de 
marketing aplicadas em cada fase. 
2. Objetivo 

O objetivo desde artigo é discutir a importância 
do entendimento do ciclo de vida de um 
produto ou atributo de produto na determinação 
da estratégia de marketing, e como esta 
ferramenta pode maximizar os resultados do 
produto no mercado. Resultando em mais 
competitividade, agregação de valor e 
possibilidade de desenvolvimento do segundo 
ciclo de vida do produto. 
 

3. O sabão em pó e o ciclo de vida de um 
produto 

O sabão em pó é um produto criado desde 1964 
e que evoluí até os dias de hoje. Embora várias 
marcas já tenham lançado seus diferencias no 
mercado e vários fabricantes como a P&G e 
Unilever tenham buscado se diferenciar, o 
principio do sabão em pó continua muito 
semelhante. O que significa que seus atributos 
de avaliação de um bom produto continuam 



sendo os mesmos, na ordem de importância: 
Poder de Limpeza, Preço, Fragrância e 
Rendimento (EBAH, 2015). 
O poder de limpeza de um sabão em pó esta 
relacionado com o quanto ele limpa e tira 
manchas, sendo considerado o principal 
atributo do produto e o que mais influencia na 
fidelidade dos clientes. O rendimento é outro 
atributo ligado à construção do produto e seus 
componentes químicos, porém o rendimento 
esta relacionado a o quanto é utilizado para 
obter-se o resultado esperado de limpeza das 
roupas (EBAH, 2015). 
O Preço e a Fragrância são dois aspectos mais 
subjetivos e estão ligados a entrega de valor ao 
cliente. A fragrância pode remeter a varias 
situações e pode significar status para o cliente, 
sendo o preço fruto de quanto o cliente esta 
disposto a pagar para tê-la. O preço muitas 
vezes decorre da característica estratégica e 
competitiva do produto, no caso do sabão em 
pó, a fragrância (KOTLER; KELLER, 2006). 

Como a fragrância é fruto de uma subjetividade 
do cliente, ou seja, parte de gostos pessoais, 
faz-se necessário uma pesquisa de marketing 
sensitiva que permita avaliar quais fragrâncias 
são aprovadas por um senso comum e que 
possam aumentar as chances de sucesso de um 
produto (FARRIS; BENDLE; PFEIFER; 
REIBSTEIN, 2012). 

No caso de fenômenos como a fragrância de 
um produto, o modelo de pesquisa mais 
indicado é a utilização de uma escala 
qualitativa de sensações que possa ser 
convertida em notas numéricas. Estas notas 
numéricas podem ser manipuladas 
estatisticamente, gerando gráficos e equações 
comportamentais que auxiliaram no 
entendimento de como se comportam a variável 
de forma isolada ou de forma comparativa com 
outras variáveis (FIELD, 2009). 
Outra ferramenta de grande importância para 
observação do desempenho de um produto é a 
avaliação do ciclo de vida. Kotler e Keller 
(2006) defendem que o ciclo de vida de um 
produto é a aceitação de quatro verdades: os 
produtos tem vida limitada; as vendas têm 
estágios diferentes; os lucros são dependentes 
das fases do ciclo; e que as estratégias para o 
produto dependem exclusivamente das fases. 
Neste entendimento, subdividiu a curva normal 

da vida de um produto em quatro fases: 
Introdução, Crescimento, Maturidade e 
Declínio. 
A introdução de um produto se dá na fase que 
vai desde seu planejamento até seu lançamento 
no mercado. O crescimento é a fase onde o 
produto começa a ser disseminado no mercado 
e passa a ser consumido em massa. A terceira 
fase do ciclo corresponde à maturidade, fase 
onde o produto alcança seu maior volume de 
vendas. A última fase corresponde ao declínio 
do produto, neste momento, o produto não 
desperta mais o interesse dos consumidores, 
tendo-se dois caminhos a ser trilhados: ou 
modificar as características do produto a fim de 
proporcionar um novo ciclo de vida ou permitir 
a “morte” do produto (KOTLER; KELLER, 
2006). 

 

4. Metodologia 

O estudo foi realizado com donas de casa da 
Região Metropolitana do Recife utilizando a 
metodologia “pó e molho”, no período de dois 
anos de 2014 a 2016, divididas nas seguintes 
etapas: 

 
4.1. Determinação da amostragem e 

elementos teste 

Foi calculado para a população de donas de 
casa uma amostra de 180 entrevistadas para que 
o estudo pudesse ter uma confiabilidade de 
95% e um erro amostral de 5%, contudo, por 
questões de arredondamento, optou-se por 
realizar cada mensuração com 200 
entrevistadas. Foram realizadas cinco 
mensurações, com intervalos de seis meses 
cada uma, totalizando dois anos de pesquisa de 
campo. 

Em relação aos sabões em pó que seriam 
testados determinou-se três exemplos: o 
primeiro foi uma marca que já estava no 
mercado com a mesma fragrância a mais de 
cinco anos; o segundo tratava-se de um sabão 
que tinha mudado sua fragrância no período de 
seis meses; e o terceiro tratava-se de uma 
fragrância que ainda seria lançada no mercado. 

 



4.2. Elaboração de questionário e 

parâmetros metodológicos 

Determinado o número de elementos a serem 
avaliados, elaborou-se um questionário 
contendo quatro partes: Perfil da entrevistada; 
Avaliação na fase pó; Avaliação na fase molho 
e Análise sensorial. Optou-se por dois 
parâmetros de teste de fragrância: Pó e Molho. 
Na fase pó é apresentado à entrevistada o sabão 
em pó como encontrado na embalagem, ou 
seja, a fragrância é testada no estado “pó”, e a 
partir dai é respondido à devida parte do 
questionário. 

Na fase molho, a entrevistada é apresentada a 
um recipiente contendo tolhas de rosto brancas 
com o sabão em pó dissolvido conforme a 
especificação do fabricante. Após o teste 
olfativo, a parte cabível é respondida em 
seguida. E por fim, a entrevistada relata quais 
das três fragrâncias mais agradou e responde a 
última parte do questionário. 

 
4.3. Aplicação dos questionários 

Os questionários foram aplicados em um local 
adequado (central location), contendo estrutura 
para preparação das amostras a serem testadas, 
bem como, espaço para as entrevistadas 
poderem sentar e realizar os testes.  A aplicação 
se deu com a presença de pesquisadores 
treinados que durante todo o teste 
acompanharam o preenchimento do 
questionário e anotaram as percepções e 
opiniões das entrevistadas. Esta etapa ocorreu 
em cinco momentos como mostra o quadro 1. 

 

 

 

Quadro 1- Demonstrativo das etapas da pesquisa de 

campo 

Momento Descrição Sabão 1 Sabão 2 Sabão 3 
T0 Mensuração Inicial – 2014.1 Fragrância com 5 

anos de mercado 
Fragrância com 2 
anos de mercado 

Fragrância a ser 
lançada no mercado 

T1 Mensuração Comparativa 1 (6 
meses depois) - 2014.2 

Fragrância com 5,5 
anos  de mercado 

Fragrância com 2,5 
anos de mercado 

Fragrância com 0,5 
ano de mercado 

T2 Mensuração Comparativa 2 (12 
meses depois) - 2015.1 

Fragrância com 6 
anos de mercado 

Fragrância com 3 
anos de mercado 

Fragrância com 1 ano 
de mercado 

T3 Mensuração Comparativa 3 (18 
meses depois) - 2015.2 

Fragrância com 6,5 
anos de mercado 

Fragrância com 3,5 
anos de mercado 

Fragrância com 1,5 
ano de mercado 

T4 Mensuração Comparativa 4 (24 
meses depois). 2016.1 

Fragrância com 7 
anos de mercado 

Fragrância com 4 
anos de mercado 

Fragrância com 2 
anos de mercado 

Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 
4.4. Tratamento dos dados 

Após aplicação dos questionários, realizou-se a 
crítica para verificar a consistência das 
informações e depois foram digitalizados para 
geração de um banco de dados. De posse do 
banco de dados foi realizada a tabulação e 
geração de gráficos que compilaram os 
resultados obtidos. Utilizando-se os softwares 
SPSS - Statistical Package for the Social 
Sciences e o Excel. 

 
4.5. Análise dos dados 

A análise de dados consistiu na avaliação 
crítica e cruzamento de informações na busca 
de compreender como a fragrância de um sabão 
em pó se comporta ao longo do tempo a parti 
da percepção do consumidor. 

 
4.6. Elaboração de relatório final de 

pesquisa 

Após o entendimento do fenômeno, foi 
elaborado um relatório contendo todas as 
informações obtidas pela pesquisa, bem como 
todo o referencial teórico analisado. 
5. Resultados 

Os resultados da pesquisa foram agrupados 
respeitando a divisão do questionário aplicado, 
ou seja, dividido em quatro partes: 
Identificação das entrevistadas, Fase Pó, Fase 
Molho e Análise Comparativa. As fases da 
pesquisa são identificadas por T0 a T4, 
correspondendo aos cinco momentos da 
aplicação do questionário. Onde T0 foi a 
primeira medição e T4 a útima medição. 



5.1. Perfil das entrevistadas 

Todas as entrevistadas tinham como 
características necessárias para participar da 
pesquisa serem mães e responsáveis pela 
compra de sabão em pó para residência. Pois 
estas características compreendem o público 
alvo do produto. 
A idade média das entrevistadas foi de 33 anos, 
observando que 62% tinham até 35 anos de 
idade. O equilíbrio entre a faixa etária foi uma 

das preocupações do estudo, pois elas deveriam 
ser homogêneas entre as etapas de T0 a T 4 
(Quadro 2). 

 
 
 
 
 

Quadro 2 – Faixa etária das entrevistadas 
 

Idade T0 T1 T2 T3 T4 Média 
De 18 a 25 anos 27% 29% 27% 27% 28% 28% 
De 26 a 35 anos 32% 35% 33% 33% 35% 34% 
De 36 a 45 anos 28% 26% 27% 26% 27% 27% 
Acima de 45 anos 13% 10% 13% 14% 10% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 

A classe social das consumidoras dos sabões 
em pó testado é predominantemente C, dessa 
forma, buscou-se espelhar este requisito na 
hora de identificar as entrevistadas, obtendo-se 
como mostra o quadro 3, em média, que 73% 
do total das 1.000 entrevistadas foram da classe 
C. 

 

 
 

 
 

 
Quadro 3 – Classe social das entrevistadas 

 
Classe Social T0 T1 T2 T3 T4 Média 

A 1% 2% 1% 1% 1% 1% 
B 5% 5% 4% 4% 4% 4% 
C1 35% 36% 35% 34% 35% 35% 
C2 37% 38% 38% 39% 37% 38% 
DE 22% 19% 22% 22% 23% 22% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 
 

A frequência com que as entrevistadas 

compram sabão em pó é predominantemente 

quinzenal (46% das respostas), seguida das 

compras mensais e semanais (Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Frequência de compra de sabão em pó pelas 

entrevistadas 
 

Frequência de compras T0 T1 T2 T3 T4 Média 
Semanal 17% 13% 14% 15% 16% 15% 
Quinzenal 45% 48% 46% 45% 45% 46% 
Mensal 38% 39% 40% 40% 39% 39% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 

 

 



5.2. Fase pó e fase molho 

Nesta etapa foram testadas olfativamente as 
fragrâncias do sabão em pó, obedecendo às 
etapas do produto no estado Pó e no estado 
Molho. Os resultados foram compilados 
utilizando uma escala de agradabilidade, onde 
os conceitos são transformados em notas que 
variam de 0 a 10 (ver quadro 5). A nota é 
referente à sensação do quanto agradável é a 
fragrância na opinião da entrevistada. 

Quadro 5 – Escala de agradabilidade 
 

Gostou Muitíssimo 10 
Gostou Muito 9 
Gostou 8 
Gostou Pouco 7 
Gostou Pouquíssimo 6 
Nem Gostou Nem Desgostou 5 
Desgostou Pouquíssimo 4 
Desgostou Pouco 3 
Desgostou 2 
Desgostou Muito 1 
Desgostou Muitíssimo 0 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 
De posse das notas individuais por sabão e por 
fase, pode-se elaborar os três gráficos da 
agradabilidade da fragrância de um sabão em 
pó: agradabilidade no estado pó, no estado 
molho e geral, segue assim as figuras de 1 a 3. 

Na figura 1 pode-se perceber que as fragrâncias 
mais recentes são as melhores avaliadas e em 
nenhuma nota média foi abaixo de 5, ou seja, 
em nenhum momento as fragrâncias foram 
tidas como desagradáveis.  
Na figura 2 referente a agradabilidade da 
fragrância no estado molho, pode-se observar 
que as notas médias são ligeiramente mais 
altas, um dos motivos é que a fragrância no 
molho torna-se menos intensa, e assim mais 
agradável ao olfato. Porém, os sabões de forma 
geral se comportaram da mesma forma, 
estatisticamente. 
Na figura 3 tem-se a condensação de todas as 
notas juntas, avaliando de forma geral a 
fragrância. Onde se observou o comportamento 
idêntico às demais figuras 1 e 2. A fragrância a 
com mais tempo de mercado obteve menores 

notas e as mais novas, obtiveram notas 
superiores. 

 
Figura 1 – Notas das fragrâncias no estado pó 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 

Figura 2 – Notas das fragrâncias no estado molho 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
 

Figura 3 – Notas gerais das fragrâncias 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

5.3. Análise Comparativa 
 
A análise comparativa envolveu a quarta e 
última parte do questionário, onde pode-se 
cruzar os resultados com os ciclos de vida dos 
produtos, compara-los e propor um modelo de 
comportamento da fragrância para sabão em 
pó. 
Em primeiro lugar identificou-se as fases dos 
produtos para cada sabão, sendo: sabão A na 



fase de Maturação e Declínio; sabão B na fase 
de Crescimento e Maturação; e o sabão C na 
face de Introdução e Crescimento. Em seguida 
plotou-se os resultados de agradabilidade aos 
gráficos de ciclo de vida e obteve-se os 
resultados das figuras 4 a 6. 

 
Figura 4 – Ciclo de vida x desempenho da agradabilidade 

da fragrância do sabão a 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
Figura 5 – Ciclo de vida x desempenho da agradabilidade 

da fragrância do sabão b 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
Figura 6 – Ciclo de vida x desempenho da agradabilidade 

da fragrância do sabão c 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 

 
Os gráficos revelam que a agradabilidade do 
produto é decrescente e acompanha a queda do 
desempenho do produto até a fase do Declínio. 

Com base nestas informações pode-se 
estatisticamente compilar os dados e desenhar 
um modelo propondo o comportamento geral 
de uma fragrância de sabão em pó relacionada 
com o ciclo de vida do produto, como é 
apresentado na figura 7. 

Avalia-se através do modelo proposto que a 
fragrância recebe as notas mais altas no período 
de Introdução, entre 10 e 9 (Gostou Muitíssimo 
a Gostou Muito). Na fase de Crescimento há 
uma pequena redução da nota de 9,5 a 8,5 
(Gostou Muito a Gostou). A terceira fase, a da 
Maturação, ocorre à queda significativa da nota 
para 8,5 a 6 (Gostou a Gostou Pouquíssimo). A 
última fase, o declínio do produto, a nota atinge 
sua pontuação mais baixa, de 6,5 a 5 (Gostou 
Pouco a Nem Gostou nem Desgostou). 
 

Figura 7 – Modelo do ciclo de vida x desempenho da 
agradabilidade da fragrância do sabão 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo, (2015) 
 

6. Conclusões 

Os resultados da pesquisa revelam uma relação 
direta entre a aprovação da agradabilidade da 
fragrância versus o ciclo de vida do produto. 
Ficando evidente o quanto o atributo fragrância 
esta relacionada à agregação de valor do 
produto, seu desempenho de venda e apelo de 
compra frente ao consumidor. 
Observou-se também que a fragrância é melhor 
avaliada na fase molho, decorrente da 
harmonização, “abertura da fragrância”, ou seja 
a intensidade da fragrância diminui e permite 
ao olfato uma melhor análise da fragrância. 
Porém, não foram observadas alterações nos 
resultados gerais independente da fase, as 



fragrâncias de forma relativa, tiveram a mesma 
classificação na fase pó e na fase molho. 

O modelo proposto que relaciona a fragrância 
com o ciclo de vida do produto evidencia que a 
aprovação da fragrância retrai conforme o 
produto evolui em seu ciclo de vida. Ou seja, o 
declínio de um sabão em pó é diretamente 
relacionado com a desaprovação da sua 
fragrância. Considerando que os produtos 
estudados tinham vidas de mercado de sete 
anos a dois anos e meio. 
Esta constatação permite a ação preventiva e 
norteia o momento ideal para a mudança da 
fragrância de um sabão em pó, que é a partir de 
uma avaliação com notas 6 (Gostou Pouco). A 
troca por uma fragrância mais atual e mais 
agradável ao gosto do público irá permitir um 
novo ciclo de vida no produto sem necessidade 
de alteração dos outros atributos: Poder de 
Limpeza, Preço e Rendimento.  

Dessa forma, o modelo descoberto pelo estudo, 
torna-se uma ferramenta gerencial importante 
para o departamento de engenharia da 
produção, marketing e vendas das indústrias de 

sabão em pó, na busca do gerenciamento do 
ciclo de vida dos seus produtos. 
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