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Resumo:
O comportamento do consumidor é uma das áreas mais importantes a ser estudada e compreendida
pelo marketing, com isso a busca por informações neste segmento vem crescendo a cada dia,
estimulando pesquisas científicas direcionadas ao tema. Este presente estudo procurou identificar os
perfis dos clientes de eletromóveis da cidade de Juazeiro do Norte - CE, no estado do Ceará, buscando
descobrir os principais fatores decisivos na hora de escolha de onde comprar. Com isso, foi realizada
uma pesquisa exploratória-descritiva, de abordagem quantitativa, tendo como instrumento de pesquisa
um questionário aplicado a 300 clientes no centro da cidade de Juazeiro do Norte, nas proximidades
das lojas de eletromóveis. Como resultados, identificou-se que a maioria dos clientes compra
eletromóveis a cada seis meses e por necessidade, tendo como preferência de pagamento o cartão de
crédito e sendo a TV o meio de propaganda com mais influência na decisão de compra. O preço foi
identificado como o maior fator determinante na escolha de em qual loja comprar, por fim, os
resultados ainda apontaram que quase a totalidade dos clientes não se considera fiel a nenhuma loja do
segmento.
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Determining Factors in the Purchase Decision: a Study in the
Retail Market of Furniture and Home Appliances of Juazeiro do
Norte - CE

Abstract:
Consumer behavior is one of the most important areas to be studied and understood by marketing it to
search for information in this segment is growing every day, stimulating scientific research directed to
the topic. The present study sought to identify the profiles of furniture and home appliances customers

in the city of Juazeiro, in the state of Ceará, seeking to discover the main deciding factors when it
comes to choosing where to buy. With this, an exploratory-descriptive study was conducted with a
quantitative approach, and as a research instrument a questionnaire administered to 300 clients in the
center of Juazeiro, in the vicinity of furniture and home appliances stores. As a result, it was found that
most customers buy furniture and home appliances every six months and by necessity, with the
payment of preferred credit card and the TV and the advertising medium with more influence in the
purchase decision. The price was identified as the major determinant factor in choosing in which shop
to buy, finally, the results also indicated that almost all of the customers do not consider themselves
faithful to any segment of the store.
Key-words: Consumer behavior, Buying decision, Furniture and home appliances

1 Introdução
O estudo do comportamento dos consumidores tem como base oferecer os pilares para os
especialistas da área de marketing desempenharem suas atividades de maneira mais efetiva
(PORTAL EDUCAÇÃO, 2012).
Compreender o comportamento do consumidor é essencial pois irá permitir ter melhor foco
aonde deve ser mais priorizado se alcançando os objetivos com menos esforços. Quando se
entende o perfil do consumidor, é possível oferecer um melhor produto e serviço para eles,
com melhores resultados obtém-se mais venda, consequentemente mais lucro. Porém isto não
é tudo, é primordial saber qual tipo de serviço e produtos deve-se oferecer (BSI-BRASIL.
2013).
Com isso os dirigentes de todos os tipos de empresas vêm a se beneficiar com a pesquisa do
assunto relacionado ao comportamento do consumidor. Com base em estudos, é possível
prever, analisar e se antecipar nas tomadas de decisões relacionadas ao marketing, focando
nas preferências de escolha de produtos ou serviços para o seu público-alvo, assim
melhorando toda a cadeia que envolve fornecedor, empresa e clientes.
Esta pesquisa irá buscar responder a seguinte pergunta: na hora da escolha da compra, quais
são os fatores são determinantes na decisão de compra dos clientes de eletromóveis de
Juazeiro do Norte – CE?
A pesquisa aborda estudos sobre o comportamento do consumidor e o processo de decisão de
compra, tendo como objetivo geral identificar os principais fatores que influenciam no
momento da escolha dos clientes do segmento de eletromóveis, para com isso entender o
perfil de escolha dos clientes e descobrir os pontos cruciais na opção da empresa que vai ser
feita a compra.
Com relação aos fatores decisivos na hora da compra de um produto do segmento de
eletromóveis, pode-se citar: o ambiente da compra, o atendimento, condições de pagamentos,
pronta-entrega (produtos disponíveis para se levar de imediato), preço, prazo de pagamento.
Como relevância da pesquisa, é esperado que o mercado possa melhor compreender o perfil
de compra e escolha dos consumidores de eletromóveis da cidade de Juazeiro do Norte - CE,
podendo com isso ter uma melhor perspectiva do cenária geral na aquisição de móveis e
eletrodomésticos. Espera-se também que este trabalho possa despertar novos interesses
acadêmicos, gerando mais pesquisas na mesma área.
Logo após esta introdução é apresentado o referencial teórico, em seguida é descrita a
metodologia utilizada neste estudo, finalizando o trabalho com a análise dos resultados e
considerações finais.

2 Referencial Teórico
O termo consumo vem resultante do latim consumere, que significa usar tudo, esgotar e
destruir, que é contrário ao termo inglês consummation, que significa adicionar e somar
(PIMENTA, 2011).
O comportamento do consumidor é estabelecido como as atividades físicas e mentais, feitas
por clientes de bens de consumo e industriais que acaba resultando em ações como comprar
e/ou usar produtos e serviços. Ou seja, a ação mental em desejar algo ou buscar saciar uma
vontade, um desejo ou uma necessidade (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Limeira (2008) afirma que necessidade vem a ter como conceito um momento de carência,
privação, ou sentimento de falta de alguma coisa indispensável para o indivíduo. Na
necessidade existem duas tipologias, as inatas ou as adquiridas.
O comportamento do consumidor é tido como uma ciência aplicada que se baseia em
informações da área de economia, psicologia, sociologia, antropologia, estatísticas, entre
outras. Com conhecimentos básicos nessas áreas é possível se ter um melhor entendimento no
que se passa na mente do consumidor quando ele vai consumir algum bem ou serviço
(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
Segundo Samara e Morsch (2005), o consumidor é como um iceberg, ou seja, o que está
disponível à vista, não é nada comparado com o seu real tamanho. Ao se deparar com um
consumidor ou analisar apenas visualmente não existe como saber ou descobrir o real
potencial de compra do mesmo.
O consumidor é soberano. No mundo atual, dinâmico e complexo, onde as empresas
competem pela conquista e preferência do consumidor, compreender as motivações
dos consumidores e se adaptar a elas não é uma alternativa, mas uma necessidade
absoluta para a sobrevivência de qualquer negócio. (SAMARA; MORSCH, 2005, p.
16).

No período atual se torna complexo tentar entender o que se passa na cabeça do consumidor.
Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing para que ele possa
cumprir plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na produção e colocação no
mercado de bens e serviços apropriados e capazes de satisfazer as necessidades e
desejos dos consumidores, contribuindo, assim efetivamente para o sucesso do
negócio. (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 2).

De acordo com Samara e Morsch (2005), compreender o perfil do consumismo não é nada
fácil, pois se trata do ser humano, seres complexos. Logo, os estudos sobre comportamento do
consumidor devem abranger áreas como sociologia, psicologia, antropologia, religião, entre
outras.
De acordo com Limeira (2008) o desejo é um momento psicológico focado para realização e
satisfação do próprio indivíduo, sem a existência de uma real carência que justifique o ato
decorrente.
O mundo é cercado pela vontade de consumir, existem milhares de opções e variedade de
opções. Para Samara e Morsch (2005) o consumidor pode aparecer na forma de indivíduo ou
empresa e para com isso consumidor vem a ser toda entidade com potencial com poder de
compra e se sente com a vontade de satisfazer uma necessidade ou se tem um desejo para
suprir. Com isso, tem-se que bens ou serviços são consumidos a todo instante, pois os
indivíduos têm que se alimentar, se vestir etc.
Para entender o que leva o consumidor a comprar, deve-se procurar levar em conta a sua
motivação. De acordo com Menezes (2010), motivação vem a ser uma força vinda do interior,

durante o percurso da vida, vai se modificando e aumentando a intensidade dos objetivos das
pessoas.
Segundo Giglio (2010), Freud afirma que o indivíduo é movido pela força do inconsciente, ou
seja, o inconsciente desperta a vontade de consumir algo para suprir uma necessidade do
inconsciente.
Uma vez que o consumidor é influenciado por um conjunto de múltiplos fatores, sua
decisão de compra se desenvolve por meio de um processo complexo que envolve
diversas etapas sequenciais e integradas afetando a sua percepção e sua escolha em
relação a relevância e adequação dos produtos. (SAMARA; MORSCH, 2005. p. 22).

Para Samara e Morsch (2005), o processo decisório de compra envolve seis etapas, que são
elas: reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliações das alternativas dos
produtos, avaliações das alternativas de compra, decisão de compra e comportamento póscompra.
3 Metodologia
No que diz respeito aos seus objetivos, este trabalho é classificado como uma pesquisa
exploratória-descritiva, uma vez que ainda não são muitos os estudos na área sobre tema, bem
como buscou-se descrever as características que envolvem o processo de decisão de compra
de eletromóveis.
Segundo Severino (2007), a pesquisa exploratória procura achar informações que cerca um
objeto, restringindo um determinado espaço de trabalho. Já a pesquisa descritiva de acordo
com Gil (2002) tem como meta a descrição das características de uma seguinte população,
pode vir a ser projetada com função de achar possíveis relações entre variáveis.
Trata-se de uma investigação de natureza aplicada, tendo como fonte de dados a bibliográfica
e a de campo. Gil (2002) cita que a localização das fontes bibliográficas ainda tem sido as
bibliotecas tradicionais, porém, com o grande crescimento de informações bibliográficas em
formatos eletrônicos, deve-se assumir a grande importância dessa fonte de dados.
Como tipo de pesquisa, este trabalho caracteriza-se como um levantamento (survey). Como
instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário adaptado de Silva (2009) e
dividido em duas partes. Na primeira foi abordado o perfil dos clientes de eletromóveis e na
segunda os fatores que envolvem a decisão de compra neste segmento de mercado. O
questionário foi aplicado a 300 pessoas no mês de abril de 2016 e continha 17 perguntas,
sendo apenas uma aberta e o restante de múltipla escolha. Segundo Marconi e Lakatos (2010)
o questionário é um meio de instrumento onde irão ser coletados os dados, montado com
inúmeras perguntas, que deve vir ser respondido por escrito e sem a presença do
entrevistador.
A escolha dos respondentes deu-se através de uma amostra não-probabilística por
conveniência. Vale ressaltar que foi realizado um pré-teste do questionário com 10 clientes,
visando trazer maior confiabilidade aos dados pesquisados, não sendo, porém, acrescentada
ou retirada nenhuma pergunta para a aplicação definitiva dos questionários. Marconi e
Lakatos (2010) ainda ressaltam que depois de escrito, o questionário precisa ser testado (préteste) antes de ser utilizado na sua forma final, vindo a ser aplicado a uma determinada
quantidade de pessoas escolhidas. Os dados coletados foram analisados utilizando o Microsoft
Excel e os resultados são apresentados a seguir.

4 Análise e Discussão dos Resultados
A seguir serão apresentados os dados obtidos a partir da pesquisa de campo feita com os
clientes de eletromóveis, onde o objetivo foi verificar os fatores determinantes na hora da
compra de produtos deste segmento.
A primeira parte do questionário buscou traçar o perfil dos clientes. Logo abaixo é
apresentado um quadro com o resumo do perfil dos pesquisados:
Características
Gênero
Idade
Escolaridade
Estado civil
Renda familiar

Clientes
Masculino (59%)
Entre 25 a 55 anos (63%)
Ensino médio completo (34%)
Casado (45%)
Até 1 salário mínimo (49%)
Figura 01: Perfil dos Clientes

De acordo com a Figura 1 é possível perceber que a maioria dos clientes que participaram da
pesquisa são do sexo masculino (59%) prevalecendo a faixa etária de 25 a 55 anos (63%),
tendo o maior índice de escolaridade o ensino médio completo (34%), sendo que 45% dos
entrevistados são casados, tendo uma renda familiar de até um salário mínimo (49%).
A segunda parte do questionário buscou identificar o comportamento de compra dos clientes
do segmento de eletromóveis. A Figura 02 apresenta a frequência e o motivo da compra.

Figura 02: Frequência e motivo da compra

Em linhas gerais, a maioria das compras é feita a cada seis meses (46%), motivada por
necessidades pessoais (45%). Além disso, outro motivo relevante na hora da compra é a troca
do produto antigo por um mais novo (34%). De acordo com Menezes (2010), os
consumidores são motivados a comprar por diversos fatores, sendo eles: fator cultural, fator
social, fator pessoal e fator psicológico. Fazendo uma análise junto com o resultado obtido
pela pesquisa referente ao motivo da compra, tem-se que a maioria diz comprar algo novo por
necessidade, encaixando assim no fator pessoal relatado pelo autor.
Na figura seguinte é mostrado onde os clientes buscam informações para comprar e quais
meios de propaganda têm maior influência.

Figura 03: Busca de informações e meio de propaganda

Percebe-se na Figura 03 que 46% dos clientes preferem buscar informações dos produtos com
o vendedor na hora da compra, quando vem a se tratar do meio de propaganda com maior
influência, a televisão (43%) vem com destaque superior comparada aos demais em relação à
capacidade de influenciar na decisão. O Jornal O Povo (2015) afirma que pesquisas realizadas
pelo Serviço de Proteção ao Cliente (SPC) e pelo Portal de Educação Financeira mostram que
9 entre 10 consumidores pesquisam informações na internet antes de realizar a compra nas
lojas físicas, isso mostra um contraste com o mercado de eletromóveis pesquisados, onde a
maioria dos pesquisados relata buscar informações com o vendedor na hora da compra.
Logo a seguir é mostrado o que é mais decisivo na hora da compra e qual é a melhor forma de
pagamento para os clientes de eletromóveis da cidade de Juazeiro do Norte - CE.

Figura 04: Ponto decisivo na hora da compra e melhor forma de pagamento

De acordo com Figura 04, na hora da compra o preço tem maior poder de decisão (44%),
tendo uma diferença de 23% para a qualidade dos produtos (21%), que ficou em segundo
lugar na pesquisa. Já a melhor forma de pagamento foi o cartão de crédito, tendo a preferência
de mais da metade dos pesquisados (55%). A Nielsen (2015), empresa especializada em
pesquisas de mercado, afirma que a forma mais comum de pagamento ainda é o dinheiro,
porém o cartão de crédito vem crescendo a cada dia, mais utilizado pela falta de dinheiro no
momento da compra, e até mesmo possibilitando o adiamento de pagamento, praticidade e a
possibilidade de dividir o valor a ser pago. Outro fator importante a ser ressaltado é que
quanto maior o valor da compra maior a probabilidade de ser usado o cartão de crédito.

O Figura 05 mostra, respectivamente, se os clientes acham importante serem acompanhados
por um vendedor na hora da compra para melhor escolherem os produtos e se acreditam ser
importante ter o produto pronta-entrega.

Figura 05: Necessidade de acompanhamento do vendedor e importância da pronta-entrega

Houve quase um equilíbrio em se ter ou não o acompanhamento do vendedor na hora da
compra, 55% considera importante ser acompanhado pelo vendedor e 45% preferem escolher
o produto sozinho. Já na questão de se ter o produto para levar assim que se realiza a compra,
a grande maioria acha indispensável ter o produto na hora da compra (78%).
A seguir é apresentada a figura com os gráficos referentes ao que mais influencia os clientes a
comprar em uma determinada loja do segmento e se eles se mantêm fiéis em comprar na
mesma loja.

Figura 06: Fator mais influente para escolha de compra em uma loja e existência de fidelidade à loja

Observando a figura acima é possível ver o destaque que os clientes têm em relação ao preço
como grande influência na hora da escolha da loja a se comprar (47%), e um grande
percentual (90%) aponta que os clientes não são fiéis a nenhuma loja. Analisando essas
informações é possível afirmar que os clientes escolhem a loja que irão comprar verificando,
em geral, os preços mais atrativos, independentemente da loja. Isso por si próprio justifica o
grande percentual apontado na pesquisa de que não existe fidelidade em relação à loja.
Segundo o site O Negócio do Varejo (2014) o preço e o bom atendimento são fatores que
empatam quando relacionados à escolha do lugar onde se comprar. Pesquisa realizada pela

empresa Brain (Inteligência de Mercado e Pesquisa Estratégica) aponta que no momento de
escolher a loja, os pontos mais fortes são localização, bom preço e promoção.
Na figura abaixo, observam-se os perfis dos consumidores de eletromóveis e o grau de
satisfação em relação aos bens adquiridos.

Figura 07: Perfis dos consumidores e grau de satisfação
Legenda da Figura 07
CCQ - Consumidor consciente de qualidade (busca qualidade nos produtos)
CCM - Consumidor consciente de marca (compra marcas caras, bem conhecidas)
CCMO - Consumidor consciente de moda (gosta de produtos novos e inovadores)
CCFC - Consumidor consciente de fazer compras (faz compras pelo prazer que dá)
CCP - Consumidor consciente de preço (tem consciência do preço, liquidação)
CI - Consumidor impulsivo (compra apenas para satisfazer o desejo de comprar)
CCEE - Consumidor confuso pelo excesso de escolhas

Analisando a Figura 07, pode-se ver que a maioria dos clientes se classifica como consumidor
consciente de preço (37%), escolhem os produtos focando no valor. E 47% se dizem
satisfeitos em relação às suas compras. O Portal da Indústria (2014), site da Confederação
Nacional da Indústria, afirma que 78% dos brasileiros costumam negociar o preço antes de
realizar a compra de valores altos, como de eletrônicos, móveis e veículos. E cerca de dois
terços dos brasileiros que consomem (64%) esperam por saldões e promoções para
comprarem algo de valor maior, ainda afirma que esse percentual é estável entre as faixas de
renda familiar.
4 Considerações finais
Todos os dias surgem novas empresas e lojas oferecendo os mesmos produtos, com muito
investimento no marketing com intuito de divulgar e atrair clientes para maior faturamento.
Com isso, para os consumidores, existe uma ampla variedade de possíveis escolhas de onde se
comprar.
O objetivo fundamental desde estudo, que foi alcançado, foi identificar os pontos
determinantes que influenciam na compra de eletromóveis entre os clientes do segmento na
cidade de Juazeiro do Norte, situada no estado do Ceará. Tendo como base teorias cada vez
mais discutidas entre pesquisadores da área, foi feita uma coleta de dados e, após comparação
com o referencial, foi possível ter um embasamento para melhor analisar o assunto da
pesquisa.

Após análise feita dos dados coletados através da pesquisa de campo, foi identificado que o
maior fator na decisão de onde comprar é o preço oferecido pelas lojas. Os principais
resultados da pesquisa apontam que o maior público consumidor é do sexo masculino, tendo
uma faixa de idade entre 25 e 55 anos, que alegam comprar por necessidade, mas tendo o
preço como ponto decisivo na hora da compra, encaixando-se assim no perfil de consumidor
consciente do preço.
Ainda como resultados, identificou-se que a maioria dos clientes compra eletromóveis a cada
seis meses, tendo como preferência de pagamento o cartão de crédito e sendo a TV o meio de
propaganda com mais influência na decisão de compra. O preço foi identificado como o maior
fator determinante na escolha de em qual loja comprar e, por fim, os resultados ainda
apontaram que quase a totalidade dos clientes não se considera fiel a nenhuma loja do
segmento.
Está pesquisa abre espaço para novos estudos da área, possibilitando cada vez mais um maior
entendimento, tanto para área academia, como para as empresas do segmento de eletromóveis,
sobre os vários fatores que cercam o perfil do consumidor de eletromóveis de Juazeiro do
Norte e da região do Cariri cearense
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