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Resumo
Uma das estratégias utilizadas pelas empresas varejistas é o composto mercadológico varejista, uma
ferramenta que pode influenciar o comportamento de compra dos consumidores. As mudanças no
âmbito econômico e tecnológico, como é de conhecimento, estão provocando alterações no
comportamento dos consumidores. O objetivo geral deste estudo constitui em analisar o quão as
variáveis do composto mercadológico varejista, os 6 P’s (mix de produto, preço, promoção,
apresentação, pessoal e ponto) influenciam o comportamento de compra dos consumidores. A
pesquisa utilizou-se da metodologia quantitativa, por meio de aplicação de questionários on line.
Como resultado, conseguiu-se aprofundar melhor no conhecimento do seu público-alvo, que a
princípio, são de maioria do sexo feminino, com idade entre 22 e 30 anos, de renda familiar entre R$
880,00 a R$ 2.640,00, e comparar em dados tangíveis suas estratégias de mercado focadas nos 6 P´s
do varejo.
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Analysis of the Retail Market Composite in a Garment Store in the
city of Canápolis / MG
Abstract
One of the strategies used by retailers is the retail marketing mix, a tool that can influence the
purchasing behavior of consumers. Changes in economic and technological context, as is knowledge,
are causing changes in consumer behavior. The aim of this study is to analyze how the variables in the
retail marketing mix, 6 P's (product mix, price, promotion, presentation, and personal point) influence
the purchasing behavior of consumers. The research used a quantitative method through online
questionnaires. As a result, it managed to deepen better knowledge of your target audience, which at
first are mostly female, aged between 22 and 30 years, family income between R $ 880.00 to R $
2,640.00 and compare data on tangible their market strategies focused on retail 6 P's.
Keywords: Merchandising Mix; Clothing; Retailer.

1 Introdução
Atualmente, o mercado em que as empresas estão inseridas encontra-se cada vez mais
competitivo e tal fato exige dessas empresas uma postura mais inovadora, com vistas a
alcançar a pró-atividade em suas relações comerciais. Uma das estratégias utilizadas pelas

empresas é o composto mercadológico varejista, uma ferramenta que pode influenciar o
comportamento de compra dos consumidores.
As mudanças no âmbito econômico e tecnológico, como é de conhecimento, estão
provocando alterações no comportamento dos consumidores. Assim o nível de exigência dos
mesmos está cada vez maior em relação ao atendimento que recebem no varejo e mais
consciente quanto à qualidade, marca, e o que desejam. As exigências deste consumidor
moderno estão presentes principalmente no varejo. O setor varejista oferece milhares de
serviços e produtos, e encanta o cliente, provocando também uma busca incansável para
satisfazer a sua necessidade ou desejo (SILVA, 2009).
Para entender as diversidades que as empresas varejistas buscam adotar, é importante analisar
as estratégias que representem uma maneira de influenciar o comportamento de compra dos
consumidores. A partir desse contexto, esse estudo apresentou como tema o composto
mercadológico varejista, delimitando-se em analisar sua influência sobre o comportamento de
compra dos consumidores de uma loja varejista do setor de vestuário. Pode-se dizer que os
consumidores estão cada vez mais exigentes quanto a suprirem suas necessidades por
determinado produto ou serviço e a existência de várias empresas atuando no mesmo
seguimento de mercado faz com que os mesmos, diante das opções de escolha, se tornem
mais criteriosos e se decidem por aquela empresa onde conseguem encontrar maior número de
características positivas, sejam elas relacionadas ao produto, preço, ponto, apresentação do
local, comunicação ou atendimento pessoal.
A empresa estudada atua no comercio varejista de vestuário; calçados; cama, mesa e banho,
atendendo o público de todas as idades. Este estudo visa responder à seguinte pergunta:
Quais as estratégias do composto mercadológico varejista exercem influência sobre o
comportamento de compra dos consumidores de uma loja do comércio varejista de
vestuário na cidade de Canápolis/MG?
Diante desse contexto, o objetivo geral deste estudo constitui em analisar o quão as variáveis
do composto mercadológico varejista, os 6 P’s (mix de produto, preço, promoção,
apresentação, pessoal e ponto) influenciam o comportamento de compra dos consumidores. E
como objetivos específicos, foram delimitados em analisar os cruzamentos dos 6P's com o
perfil do consumidor atuante da organização e verificar quais variáveis são mais importantes
do ponto de vista do consumidor.
A justificativa deste estudo relaciona-se à necessidade que a empresa possui em aprimorar
suas estratégias de atuação com relação ao composto mercadológico varejista (6 P’s),
contemplando a promoção de mudanças no comportamento dos consumidores, com vistas a
influenciar suas decisões de compra. Na prática, permite à empresa estudada fazer uma
comparação das estratégias utilizadas com a teoria, o que possibilita à empresa desenvolver
ações que visam conquistar a preferência dos consumidores, aumentando, por conseguinte,
sua participação no mercado.
A estrutura deste estudo se encontra dividida em três seções, sendo que a primeira está esta
breve introdução. A segunda seção se constitui da fundamentação teórica, que aborda
assuntos relacionados ao tema. A terceira seção é composta pelos procedimentos
metodológicos, e por fim, as análises dos resultados obtidos na pesquisa e as considerações
finais.
2 Referencial Teórico
Nesta seção serão abordadas conceitos sobre varejo e composto mercadológico varejista.
2.1 Varejo

O varejo engloba todas as funções do procedimento de venda de serviços e produtos para
atender uma necessidade própria de um consumidor final, entendendo-se por varejista
qualquer instituição cuja atividade principal consiste na comercialização de serviços e
produtos para o consumidor final (KOTLER e KELLER, 2006; PARENTE, 2000).
Levy e Weitz (2000) destacam que a ação varejista é uma direção do gerenciamento que
coloca o varejista em foco com a determinação das necessidades de seus mercados-alvo e o
contentamento dessas necessidades mais eficaz que seus concorrentes, possuindo grande
importância econômica; é por conta das vias de distribuição que muitas vantagens são
proporcionadas tanto para quem produz o que será vendido quanto para quem consome. A
grande dificuldade do varejo atualmente é entender as exigências do mercado, onde o mesmo
muda seus hábitos a cada atualidade e faz com que as empresas tentem encontrar novos
caminhos para atrair mais consumidores e ganhar competitividade.
Para Levy e Weitz (2000) o varejo remete a tempos remotos, desde que o homem iniciou o
comércio na antiguidade, no qual começou pelo antigo processo do escambo (troca), passando
pelo processo mercantilista até chegar ao moderno e complexo mercado atual, com cheques,
dinheiros, cartão de créditos e mercados eletrônicos. No Brasil o varejo teve seu marco inicial
no século XIX, onde se destaca Visconde de Mauá um dos grandes varejistas do país.
O marketing de varejo consiste em captar informações do mercado e dessas informações fazer
a melhor proposta que mais renda vantagens dentro dos objetivos de negócios. Hoje não basta
somente buscar fazer melhor e se posicionar no mercado, tem que ter um diferencial em
relação aos seus concorrentes.
Assim como um produto possui um ciclo de vida, no varejo não é diferente. Além disso,
destaca-se a similaridade existente entre ambos os ciclos de vidas de cada um. Na figura 1
pode se observar o ciclo de vida do varejo. Ele é dividido em quatro fases: introdução,
crescimento, maturidade e declínio. Segundo Parente (2000) as características principais de
cada ciclo se apresenta da seguinte forma:
a) Introdução: lento crescimento de vendas, altas despesas promocionais, preços altos e
margens altas para compensar os baixos volumes;
b) Crescimento: crescimento de vendas, continuidade com altas despesas promocionais,
porém proporcionalmente mais baixas, quando equiparadas às vendas, empenhos em
propaganda podem ser reduzidos e a lucratividade total cresce rapidamente;
c) Maturidade: taxas de aumento das vendas reduzidas, sem possibilidade de manter altas
margens de cada produto, despesas com propaganda são mantidas, segmentação inicia um
processo de evolução; e d) Declínio: período em que as vendas e a lucratividade passam a ter
uma queda, que pode ser influenciada por um acomodamento dos gestores ou por estar
perdendo espaço no mercado devido a modelos de gestão melhor ajustado ao mercado atual.
Os varejistas devem se adequar ao modelo de criação de valor, ofertando os benefícios e os
atributos que seus clientes procuram, e assim adotar algum diferencial em relação aos
concorrentes, quer seja, na localização, no ciclo de vida do varejo, nos aspectos competitivos
mais valorizados no mercado e suas principais tendências.
O varejo de vestuário brasileiro é um dos setores mais significativos da economia do país. De
acordo com os dados da Euromonitor, em 2013 este setor alcançou um volume de vendas de
R$89 bilhões, representando 3,12% do PIB de serviços do Brasil no mesmo ano. Entre os
anos de 2008 e 2013, o mercado de vestuário brasileiro apresentou crescimento de 10% ao
ano, devido a combinação de vários fatores, dentre eles o aumento do emprego formal, do
poder de compra da população e da disponibilidade de crédito para o consumo. Com base no

IPCMaps de 2013, o potencial de consumo de vestuário das classes econômicas A1, A2 e B1
é de aproximadamente R$31 bilhões, equivalente a 35% do mercado total de vestuário
estimado pela Euromonitor (SETOR VAREJISTA NO BRASIL, 2014).
O crescimento da receita nominal de vendas no comércio varejista de vestuário
também pode ser notado pela expansão do número de shopping centers no Brasil, o
principal destino para compras dos consumidores de classes A e B e principal
localização de nossas lojas. O número de empreendimentos passou de 351 para 495
de 2006 a 2013, representando um aumento de 41%, enquanto o faturamento do
setor de shopping centers cresceu 158% no mesmo período, passando de R$50
bilhões para R$129 bilhões. A previsão da ABRASCE é que o número desses
empreendimentos continue com forte expansão, com inauguração de 9 novos
shopping centers em 2014 apenas nos meses de Novembro e Dezembro, tendo já
sido inaugurados 16 novos shopping centers ao longo do ano (SETOR VAREJISTA
NO BRASIL, 2014, p. 01).

O varejo de vestuário no Brasil apresenta alto nível de fragmentação, sendo composto
principalmente por pequenas empresas e lojas varejistas locais, as quais muitas vezes
possuem pouca escala; pequena base de fornecedores e baixa eficiência operacional e de
acordo com os dados da Euromonitor, “os cinco maiores varejistas do segmento de vestuário
e calçados brasileiro detêm cerca de somente 17% de participação de mercado” (SETOR
VAREJISTA NO BRASIL, 2014, p. 01).
No Brasil, o segmento de lojas de vestuário de alto padrão se dá pela limitada presença de
competidores internacionais e ampla dominância de competidores nacionais. É restrita a
presença de concorrentes multinacionais no Brasil, devido a uma série de barreiras de entrada,
podendo destacar relacionamento com shopping centers, espaço disponível em shopping
centers, dificuldades logísticas e de distribuição, ampla presença do canal multimarcas,
arcabouço fiscal complexo, volatilidade taxa de câmbio, calendário de coleções invertido com
relação ao hemisfério norte, tributação sobre a importação de produtos têxteis e complexidade
de adaptação dos sistemas operacionais à realidade brasileira (SETOR VAREJISTA NO
BRASIL, 2014).
Tradicionalmente, o Brasil não possui grandes redes de lojas de departamentos com
capacidade de distribuição de produtos com marcas de terceiros, sendo assim, a distribuição
de produtos de vestuário e correlatos está restrita a lojas próprias ou franqueadas a uma marca
ou a pequenas lojas locais multimarcas que vendem produtos de terceiros, as quais não
formam uma rede. Ao contrário, são usualmente detidas independentemente por um
proprietário individual. Apesar de formarem um relevante canal de distribuição de produtos
de alta renda, obter crédito, organização e gestão de uma abrangente estrutura logística com
capilaridade regional e presença nacional torna-se um grande desafio (SETOR VAREJISTA
NO BRASIL, 2014). Infere-se que o segmento de lojas varejistas de vestuário é importante
para a economia brasileira, porém enfrenta muitas dificuldades para se manter no mercado
competitivo atual e como todo segmento, demanda dedicação, competência de seus dirigentes
e criatividade para atrair os clientes que se encontram cada vez mais exigentes.
2.2 Composto Mercadológico do Varejo (6 P’s)
Parente (2000) afirma que o composto mercadológico do varejo refere-se a todas as variáveis
para a tomada de decisão da empresa. Os 6 P’s constituem-se em Produto, Preço, Ponto
(localização), Apresentação do local, Comunicação (Promoção) e Atendimento Pessoal.

Para o autor um dos aspectos mais decisivos de um negócio varejista é solucionar como vai
ser composto o mix de produtos. O composto do produto pode ser definido como: “o conjunto
de todos os produtos e itens que um vendedor específico coloca à venda para os compradores”
(KOTLER, 2006, p. 387).
A seleção dos produtos compõe uma das operações mais difíceis e trabalhosas para os
varejistas, com isso tendo uma maior propensão ao risco de investir em mercadorias de difícil
comercialização, e como consequência ter seu capital imobilizado em longo prazo
(MIRANDA, 1997).
No que tange ao preço, costuma-se verificar que consumidores procuram pelos preços mais
acessíveis, todavia, há clientes com propenso a pagar um valor um pouco mais alto, a fim de
obter um produto diferencial. Sendo assim, os varejistas respondem aos apelos de seus
clientes elaborando diferentes tipos de varejo para oferecer um produto diversificado com
preços mais acessíveis (LEVY&WEITZ, 2000).
O varejista reconhece o preço como uma variável que influencia de forma direta não somente
sua competitividade e o volume de vendas, mas também os lucros dos varejistas (PARENTE,
2000).
Para Levy & Weitz (2000) a função do composto promocional ou Promoção (Comunicação) é
elaborar e agregar um plano capacitado para atrair a clientela.
O composto promocional utiliza-se de várias ferramentas para induzir possíveis clientes ao
estabelecimento, utilizando métodos como cupons de descontos, divulgações, promoções,
quiosque para degustação, entre outros (KOTLER, 2006). Ainda sobre o composto
promocional, Parente (2000) o resume em publicidade, propaganda e promoção de vendas.
Com relação à demonstração da loja, entende-se que os clientes contemporâneos desejam
escolher, ter contato, tanto visual, quanto físico, com as mercadorias antes de realizar as
compras (Miranda, 1997). Parente (2000, p. 293) ressalta sobre a importância da apresentação
da loja e diz que “nenhuma outra variável do mix varejista provoca tanto impacto inicial no
consumidor como a loja em si”, uma vez que se constitui no primeiro contato com o cliente.
Levy & Weitz (2000) destacam que há uma dependência varejista no que se refere aos
funcionários para estimular a compra, expor as mercadorias e fornecer os serviços aos
clientes. Pode ser considerado como um grande diferencial para a empresa, seu staff de
colaboradores, pois são os encarregados pelo processo que visa atingir as metas operacionais,
financeiras e de marketing (PARENTE, 2000).
Quanto mais motivado o colaborador de vendas se encontrar, subentende-se que será melhor a
sua performance, podendo assim melhorar o seu desempenho, que originará melhores
recompensas, subsequentemente tornando-o mais motivado e satisfeito (KOTLER, 2006).
Pode-se dizer que no processo de varejo o papel das pessoas é fundamental, portanto, torna-se
necessário manter os funcionários bem treinados e motivados, pois mantêm contato direto
com os clientes, que á parte primordial da permanência da empresa no mercado.
A localização é um item muito importante do composto do varejo, e anteriormente os
comerciantes de varejo procuravam se instalar onde havia muito fluxo de pessoas, como
grandes centros comerciais (MIRANDA, 1997).
Os varejistas acreditam que para obter sucesso em uma empresa varejista deve-se ter um
grande foco na localização. Kotler (2006) diz que a localização está diretamente ligada à
forma de distribuição do produto, sendo constituída pelos canais em que os consumidores
recebem o produto. Uma das estratégias mais utilizada pelas empresas é o ponto de venda,

uma vez que se acredita que onde o produto será encontrado também é determinante para que
o consumidor realize suas compras.
Acredita-se que a localização, o produto, o preço, a promoção, a apresentação e o pessoal,
constituem-se em um aglomerado de variáveis cuja função é facilitar o processo de tomada de
decisão, a fim de melhor satisfazer e consequentemente manter os clientes em uma
organização.
3 Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa foi realizada levando-se em consideração a proposta apresentada por
Vergara (2004), que a define em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.Quanto aos
fins, a pesquisa é descritiva, porque terá o objetivo de descrever as percepções dos clientes em
relação às estratégias de marketing, mais precisamente os 6 P’s do Varejo. Quanto aos meios,
a pesquisa será de campo. De campo, pela coleta de dados primários, por meio da aplicação
de questionário, junto aos clientes da empresa, foco deste estudo. A amostra foi não
probabilística por conveniência.
Para a realização da coleta de dados foi elaborado um instrumento de pesquisa, ou seja, um
questionário estruturado, composto por perguntas fechadas que serão respondidas sem a
presença do pesquisador, de forma on line, pelo software Toluna Analytics QuickSurvey.
Ainda vale ressaltar que o questionário foi aplicado do dia 1º de novembro até o dia 30 de
novembro de 2015, através da lista de contatos do WhatsApp e pela rede social Facebook, a
pesquisa foi completa com o fim deste período. A análise e interpretação dos dados, embora
possa envolver diferentes modelos de análise, terá natureza predominantemente quantitativa.
3.1 Análise e Interpretação dos Dados
Para fins de análise, utilizou-se a abordagem quantitativa, pois a partir dela se pretende
analisar quais variáveis do composto mercadológico do varejo interferem na decisão compra
dos consumidores de vestuários. A pesquisa quantitativa tem como enfoque a dimensão
mensurável dos fenômenos, buscando traduzir opiniões e informações em números. Utiliza-se
a quantificação, tanto no momento da coleta das informações, ate no tratamento por
intermédio de técnicas estatísticas. Ainda existe uma significativa preocupação com a
mensuração, generalização de causalidade e a reaplicação dos itens do estudo
(RICHARDSON, 2011).
Para tratamento dos dados obtidos será utilizado o próprio software QuickSurveys que permite
análise de dados, cruzamento de dados e relatórios de pesquisa.
4 ANÁLISES DOS DADOS
Os resultados da pesquisa apontaram que dos 101 respondentes, 60,4% dos respondentes são
do sexo feminino e os outros 39,60% dos respondentes são do sexo masculino, o que significa
que a maior parte dos clientes da empresa em estudo Loja Explosão são do público feminino.
A maioria dos respondentes estão situados na faixa etária de 22 a 30 anos, compondo 45,5%
dos respondentes, seguido por 32,67% dos respondentes com até 21 anos e uma menor
parcela com 21,78% dos respondentes idade entre 31 e 45 anos, e apenas um entrevistado
com mais que 45 anos. Em relação ao estado civil, observou-se uma diferença na proporção
entre o estado civil dos respondentes, sendo 70,30% solteiros, 26,74% casados e 3,96%
divididos entre divorciados e outros. Dos respondentes, 42,57%, responderam que possuem
renda familiar entre os valores de R$ 880,00 a R$ 2.640,00. A segunda maior proporção
foram dos respondentes com renda familiar entre R$2.640,00 a R$ 4.400,00, com 25,74% dos

respondentes. O que indica que a grande parte do público alvo desta empresa tem renda
familiar mensal entre R$ 880,00 a R$ 2.640,00, e assim suas estratégias e ações de marketing
devem ser direcionadas à esse público.
É notório que a população com renda familiar maior se deixam ser influenciadas por
qualidade maior dos calçados adquiridos, uma vez que calçados com qualidade maior, tendem
a ter preços mais expressivos. Em relação a população com renda maior que R$ 6.160,00,
30% disseram que influenciam a qualidade dos calçados na hora de comprar na loja Explosão,
e 70% disseram que influenciam muito. População com renda familiar entre R$ 4.400,00 e R$
6.160,00, 75% disseram que influenciam e 25% que influenciam muito. Já se tratando da
população com renda até R$880,00 percebe-se uma divergência maior das respostas, com
7,14% das respostas dizendo que não influenciam, 7,14% que pouco influenciam, 14,29% que
é indiferente, 42,86% que influenciam e 28,57% que influenciam muito.
Em relação ao maior público da pesquisa, indica-se maior interesse dos consumidores com
renda entre R$ 880,00 a R$ 2.640,00 em relação a qualidade dos calçados. No que tange a
renda familiar maior que R$ 6.160,00, 60% disseram que influenciam a qualidade dos
calçados na hora de escolher a loja Explosão para realizar compras de confecção, e 40%
disseram que influenciam muito. A população com renda familiar entre R$ 4.400,00 e R$
6.160,00, 75% disseram que influenciam e 25% que influenciam muito.
Quando tratamos do grupo mais populoso da pesquisa, indica-se maior interesse dos
consumidores com renda entre R$ 880,00 a R$ 2.640,00 em relação a qualidade dos calçados,
com 48,84% dos respondentes, dizendo que influenciam muito, e 46,51% que influenciam. Já
os clientes com renda até R$880,00 percebe-se uma divergência maior das respostas, com
7,14% das respostas dizendo que não influenciam, 7,14% que pouco influenciam, 14,29% que
é indiferente, 42,86% que influenciam e 28,57% que influenciam muito.
No geral percebe-se uma similaridade entre as influências de qualidade de calçados com
confecção. Observa-se que na variável qualidade da confecção, os respondentes com renda
familiar maior, são mais influenciados quanto a qualidade das confecções comercializadas
pela empresa em estudo. Em relação aos respondentes com renda maior que R$4.400,00, as
opiniões foram divididas em apenas 2 vertentes, influenciam e influenciam muito, o que
corresponde que consumidores com renda familiar maior, exigem mais qualidade do produto,
seja na confecção ou nos calçados.
Foi observado no cruzamento dos gêneros com as formas de pagamento, que ambos gêneros
são bastante influenciados pelas formas de pagamento utilizadas pela empresa em estudo. Por
exemplo, em relação ao gênero masculino, a maior fatia da proporção, com 55%,
responderam que as formas de pagamento influenciam muito a realização de compras na
empresa, e em relação ao gênero feminino, foram 44,26%.
Na variável tipos de marcas comercializadas na loja cruzada com tipos de marcas
comercializadas, percebeu-se uma maior variedade nas respostas. Na opção influenciam
muito, obtemos a probabilidade de 42,5% dos respondentes do gênero masculino, e no
feminino 22,95%. E nas variáveis não influenciam e pouco influenciam, obtivemos 5% e
7,5% para o gênero masculino e 9,84% e 14,75%, respectivamente. Conclui-se que os clientes
da empresa em estudo do sexo masculino, são mais atraídos pelos tipos de marcas
comercializadas na loja, já em relação as mulheres percebemos uma certa heterogeneidade
para suas respostas. Na variável qualidade do atendimento, percebe-se grande influência por
parte da qualidade do atendimento proporcionado pela empresa, tendo 68,32% dos

respondentes respondidos que a qualidade do atendimento influenciam muito na hora de optar
por realizar compra na empresa e 22,77% disseram que influenciam.
Quanto a variável variedade de produtos, os resultados foram destacados pela grande
proporção dos respondentes pelas opções de influenciam e influenciam muito, tendo 51,49% e
43,56% das respostas respectivamente, indicando que a empresa trabalha com um mix de
produtos grande, atraindo bastante seus clientes.
Uma das variáveis com maior heterogeneidade entre as respostas, a variável exclusividade de
produtos contêm os seguintes números, 5,94% dos respondentes não são influenciados por
exclusividade de marcas ou produtos, 7,92% pouco influenciam, 17,82% acham indiferente, e
com as maiores proporções temos, influenciam com 41,58% e influenciam muito com
26,73%. Pode se explicar essas maiores proporções pelo fato de estarmos realizando estudo
em uma cidade de menor porte, onde os clientes exijam maior exclusividade de produtos
Nesta variável tivemos as maiores proporções de resultados que não influenciam e pouco
influenciam, com 8,91% e 10,89% respectivamente.
Podemos explicar esses resultados pelo fato de estarmos tratando de uma cidade pequena,
onde tudo é bem próximo, em contrapartida tivemos proporções maiores nas opções
influenciam e influenciam muito com 35,64% e 31,68% respectivamente, que pode ser
julgado pelo fato da empresa em estudo estar situada no centro da cidade nas proximidades de
áreas com grande fluxo de pessoas.
É de grande eminência a grande proporção de respondentes que são influenciados pela
apresentação e visibilidade da loja, com 46,53% dizendo que influenciam e 36,63% que
influenciam muito. E a terceira maior fatia se dá para os que responderam que é indiferente
com 8,91% dos respondentes. Na variável propaganda, observa-se destaque para os
resultados obtidos para as opções de que influenciam e influenciam muito, que somados tem a
grande fatia de 79,20% dos respondentes.
No que tange a variante de promoção dá-se o mesmo destaque da variável promoção, que teve
a grande proporção de resultados obtidos para as opções de que influenciam e influenciam
muito, que somados tem uma fatia ainda maior equiparado a propaganda, com 90,10% dos
respondentes, o que significa que a empresa em estudo está conseguindo atrair muito bem
seus clientes quando tratamos de ações de marketing com promoções.
Em relação a preço justo, 60,40% dos respondentes consideram que o preço justo praticado
pela empresa em estudo influenciam muito na hora de escolher a loja para realizar suas
compras, e 30,69% consideram que influenciam
A superioridade das mídias sociais no que se diz respeito a alcance de público, hoje o mundo
está cada vez mais informatizado e com isso a população está aumentando cada vez mais o
acesso a internet. Neste estudo não seria diferente, e com 90,10% dos cliques, as redes sociais
foram as que mais atingiram os clientes da empresa em estudo, seguido por propaganda de rua
com 33,66%, rádio e televisão, com 6,93% ambas, e 5,94% para propagandas em jornais.
No que tange a compra por necessidade,os resultados apontam que os homens compram mais
por necessidade que as mulheres, com 50% dos cliques masculinos contra 44,26% femininos.
Um fato intrigante foi a proporção de homens em relação a compras por impulso ser maior
que o das mulheres, com 22,5% dos homens contra 19,67%. Em relação a compras mensais,
as mulheres tem superioridade de proporção com 37,7% contra 25% dos homens.
Em relação a disponibilidade de gastos, foi percebido que as maiores proporções estão
centradas para consumo de camisetas por parte dos homens com faixa de preço entre R$50,00
e R$ 100,00 com 55% dos respondentes do sexo masculino, e por parte das mulheres,

disponibilidade de gastos com blusas entre R$50,00 e R$ 100,00 com 62,30% das
entrevistadas. E com base no cruzamento de dados de renda familiar x disponibilidade de
gastos, percebe-se que o grande foco da empresa deve ser produtos com faixa de preço de
blusas ou camisetas entre R$30,00 a R$100,00, pois levando em consideração que a maioria
dos consumidores da empresa em estudo tem renda familiar de R$ 880,00 a R$ 4.400,00, que
somados representam 68,31% dos respondentes, a disponibilidade de gastos com estas peças
são de R$30,00 a R$100,00.
Quando tratamos de disposição de gastos em relação a calças, temos uma proporção bem
maior para quem tem disposição de gastos com calças entre R$100,00 a R$150,00, com
61,39% dos respondentes em geral, seguido por disposição com mais de R$150,00 com
21,78% dos respondentes e 15,84% com disposição de gastos entre R$ 50,00 e R$100,00.
Em relação a gastos com calçados, temos uma divergência de disposição entre homens e
mulheres, onde os homens tem maior disponibilidade de gastos com calçados, tendo 50% com
disposição de gastos entre preços de R$ 150,00 a R$ 250,00 enquanto as mulheres tem maior
disponibilidade de gastos com calçados entre R$ 80,00 a R$ 150,00 com 50,82% das
entrevistadas. E nas segundas maiores proporções entre homens e mulheres, temos 27,50%
dos homens dispostos a gastar mais que R$ 250,00 com calçados e mulheres com 27,87%
dispostas a gastar com calçados entre R$150,00 e R$250,00.
Tabela 1: Composto mercadológico
Composto Mercadológico

Variável

Influenciam muito
Porcentagem

Frequência

Qualidade da confecção

44,55%

45

Qualidade dos calçados

43,56%

44

Variedade dos produtos

43,56%

44

Tipos de marcas

30,69%

31

Exclusividade dos produtos

26,73%

27

Preço justo

60,40%

61

Formas de pagamento

48,51%

49

Qualidade do atendimento

68,32%

69

Rapidez no atendimento

46,53%

47

Praça

Localização e facilidade de acesso

31,68%

32

aPresentação

Apresentação e visibilidade

36,63%

37

Promoção

Promoção

50,50%

51

Propaganda

30,69%

31

Produto

Preço

Pessoal

Fonte: Dados da pesquisa

Comparando todas as variáveis dos 6 P´s do composto mercadológico, pode-se dizer que no
geral a empresa em estudo é bastante apreciada pelo trabalho realizado com a maioria dos
“P´s”.
Em relação a produto, temos ótimos números com relação a qualidade dos calçados e
confecções utilizados pela empresa, com 43,56% e 44,55% dos respondentes respondendo
com a maior escala de satisfação da pesquisa, que esta variável influencia muito na hora dos
clientes escolherem a Loja Explosão para realizar compras. Variáveis como Tipos de marcas e
Exclusividade de produtos, não tiveram números consideráveis, mas a justificativa da
empresa é que estas variáveis não são muito relevantes quando tratamos de uma empresa
situada em uma cidade de pequeno porte e com um mix de produtos grande, visando atender
um grande público alvo.
Quando o assunto é preço, a organização em estudo também tem ótimas proporções de
respostas em relação a variável influencia muito, tendo 48,51% em formas de pagamento,
uma vez que a empresa trabalha com um grande mix de formas de pagamento, sendo eles
cheques, cartão de crédito, crediário próprio, e descontos nas compras a vista. E em relação à
preço justo, 60,4% dos respondentes consideram que influencia muito na hora de escolher
onde comprar os preços utilizados pela Loja Explosão, o que é muito importante, pois foi a
segunda variável com maior proporção em relação a influência muito, e representa que os
clientes estão bastante satisfeitos com os preços utilizados pela empresa. Em relação ao P de
Pessoal, temos a maior proporção de satisfação do estudo, tendo 68,32% dos respondentes
indicando que a qualidade do atendimento oferecido pela loja influencia muito na hora de
escolherem a loja para realizarem as compras. A outra variável ligada ao P de Pessoal,
Rapidez no atendimento foi escolhida por 46,53% dos respondentes, estas variáveis podem
parecer semelhantes mas não são, pois um atendimento muito rápido pode não ser tão
qualificado quanto deveria. No que tange as variáveis Praça e Apresentação, obteve-se
proporções razoáveis como de 31,68% para Localização e facilidade de acesso e 36,63% para
Apresentação e visibilidade da loja, em relação ao “P” Praça, não pode ser uma variável que
passe preocupação aos proprietários, pois a loja está situada no centro da cidade e em uma
cidade de pequeno porte, onde tudo é considerado perto, por isso pode não ter sido tão
influente no estudo.
Quanto a Apresentação, essa variável deve ser melhor analisada, para atingir uma maior
proporção de resultados, para que seja mais atrativa que atualmente. No que tange a
Promoção e Propaganda, temos 50,5% e 30,69% respectivamente, que significa uma grande
influência da promoção como atrativo da organização em estudo, e em relação a propaganda,
a empresa deve estudar meios para atingir melhor seus clientes, e uma das opções é utilizar
melhor a ferramenta de redes sociais para atingir melhor seu público, que à partir do estudo,
indicou como o tipo de propaganda que mais atingem seu público alvo.
5 CONSIDERAÇÕES
Á partir da pesquisa realizada, nota-se que o objetivo geral e específicos do estudo que
consistia em analisar se as variáveis dos 6 P´s do composto mercadológico utilizados pela
empresa e se estes influenciam no comportamento de compra dos consumidores da empresa
em estudo foi alcançado. Dos dados obtidos pela pesquisa, conseguiu-se aprofundar melhor
no conhecimento do seu público-alvo, que a princípio, são de maioria do sexo feminino, com
idade entre 22 e 30 anos, de renda familiar entre R$ 880,00 a R$ 2.640,00, e comparar em
dados tangíveis suas estratégias de mercado focadas nos 6 P´s do varejo.

Um fato que foi de grande destaque, foi o grande alcance que as mídias sociais tem hoje em
dia. Foi o tipo de propaganda com mais cliques por parte dos respondentes, quando
perguntados sobre qual o tipo de propaganda mais os atingiam, com 90,10% dos cliques.
O estudo apontou alguns P´s que necessitam de uma maior atenção. As variáveis tipos de
marcas, exclusividade de produtos, localização e facilidade de acesso, apresentação e
visibilidade da loja e propaganda, obtiveram baixas proporções de respondentes respondendo
com influenciam muito quando comparadas as outras.
Realizar novas pesquisas com os consumidores da empresa em estudo, para tentar apurar
melhor quais são os pontos fortes e fracos da empresa, e identificar quais as oportunidades e
ameaças existentes no setor de varejo de vestuário da cidade de Canápolis, e com isso realizar
um ciclo de pesquisas a cada semestre, para monitorar o comportamento e as exigências do
consumidor a cada atualidade, é uma sugestão de pesquisas futuras, tanto contribuindo a nível
gerencial quanto a acadêmica.
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