
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 

CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

TANCRIS FABBRI ABDALA 

 

 

Atributos valorizados pelos consumidores: um estudo no 

varejo de vestuário em uma pequena rede de lojas do interior 

paulista. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Edgard Monforte Merlo 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

 2014  



 

 

 

 

 

 

Estudo exploratório acerca dos atributos valorizados pelos 

consumidores do varejo de vestuário em uma pequena rede de 

lojas do interior paulista e comparação com a ideia dos gestores 

acerca dos atributos valorizados por seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade 

de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, para a obtenção 

do título de Bacharel em Administração. 

Orientador: Prof. Dr. Edgard Monforte 

Merlo 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2014



  

TANCRIS FABBRI ABDALA 

 

 

Estudo exploratório acerca dos atributos valorizados pelos 

consumidores do varejo de vestuário em uma pequena rede de 

lojas do interior paulista e comparação com a ideia dos gestores 

acerca dos atributos valorizados por seus clientes. 

 

 

COMISSÃO JULGADORA 

MONOGRAFIA APRESENTADA À FACULDADE DE ECONOMIA, 

ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, PARA A OBTENÇAO DO TÍTULO DE BACHAREL EM 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

O presente trabalho foi examinado, nesta data, pela banca 

examinadora composta dos seguintes membros: 

Presidente e Orientador:  

 

1º Examinador:  

 

2º Examinador:  

 

Aprovado:_________Média:_______ 

 

Ribeirão Preto, ____ de ___________ de 2014 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela vida. 

Aos meus pais, por todo apoio, aprendizado e amor ao longo de todos esses anos. 

Aos meus irmãos, pela amizade e companheirismo durante todo o caminho 

percorrido. 

Ao Prof. Dr. Edgard Merlo, por todo apoio, paciência e dedicação durante toda a 

orientação do trabalho. 

À Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, por 

prover todos os recursos necessários ao meu aprendizado. 

Aos meus amigos de faculdade, por todos os momentos vividos durante o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O estudo em questão foi desenvolvido com o objetivo de apresentar um setor de 

grande importância na economia brasileira – varejo de vestuário. E neste setor, 

definir quais os principais atributos valorizados pelos consumidores de uma pequena 

rede de lojas do interior paulista e qual a ideia dos gestores acerca dos atributos 

valorizados por seus clientes. 

A pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica, que se iniciou com a 

apresentação do panorama do varejo brasileiro, passou pelo estudo e compreensão 

do comportamento do consumidor, com ênfase no processo de decisão de compra e 

composto varejista, até chegar ao estudo dos atributos. Com base nesses conceitos, 

foi possível a elaboração de um questionário, aplicado aos gestores e clientes da 

rede de lojas, e análise dos dados por meio de um software estatístico. 

Palavras – chave: varejo, comportamento do consumidor, composto varejista, 

atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study was developed with the purpose of presenting a very important sector in 

the Brazilian economy - retail clothing. And in this industry, which define the key 

attributes valued by consumers of a small chain of stores in the interior of which the 

idea and managers about the attributes valued by its customers. 

The research was based on a literature review, which began with the presentation of 

the overview of the Brazilian retail market, past the study and understanding of 

consumer behavior, with emphasis on the buying decision process and retail 

composed, until you get to study the attributes. Based on these concepts, it was 

possible to prepare a questionnaire administered to managers and customers of the 

store network, and data analysis using statistical software. 

Key words: Retail, consumer behavior, retailer compound, attributes. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O setor de varejo e serviços representa 70% do PIB brasileiro (IBGE,2013). 

Um fato que merece destaque é a importância do setor varejista no que tange ao 

número de funcionários empregados. Com base em dados do Instituto para o 

Desenvolvimento do Varejo (IDV, 2013) o setor varejista foi responsável por 

empregar 7932,164 milhares de funcionários, ficando atrás apenas da administração 

pública, que alocou 9127,933 milhares de pessoas no mesmo ano. 

O varejo de vestuário por sua vez tem mostrado uma perspectiva positiva. De 

acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013), o Brasil passou da sétima 

para a quinta posição entre os países que mais consomem roupa no mundo. Assim, 

o segmento vem ganhando uma importância crescente na economia do país.  

Apesar da boa perspectiva, o varejista de vestuário precisa lidar com 

consumidores cada vez mais exigentes e com uma concorrência de âmbito global. 

Para driblar tais ameaças, os empresários se preocupam cada vez mais em 

identificar os pontos responsáveis pela atração e fidelização de clientes. Uma 

estratégia que ganhou importância recentemente foi o conceito “fast fashion”, que 

tem como base a produção rápida e contínua com muitas trocas de coleção ao longo 

do ano, permitindo que os consumidores tenham acesso às últimas tendências com 

preço acessível. 

Como afirma Parente (2000), os varejistas de sucesso apresentam como 

principal característica a capacidade de entender de forma adequada o 

funcionamento do mercado e saber a forma como deve atuar no mesmo. A nova 

realidade obriga as empresas a se atentaram cada vez mais para os pontos 

conhecidos como composto varejista, que engloba todas as variáveis que podem ser 

controladas pela organização e afetam no processo de decisão de compra do 

consumidor. Os fatores são: produtos, preços, promoções, apresentação, pessoal e 

ponto de venda. 

Existem fatores capazes de impactar no processo de decisão de compra, são 

os atributos. Os atributos podem exercer diferentes graus de influência, variando 
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conforme a crença da pessoa, nível de envolvimento com o produto e necessidade 

atrelada ao processo. Assim, conhecer os atributos valorizados pelos segmentos de 

mercado tidos como alvo é de grande relevância para as empresas. A definição 

dessa questão permite um posicionamento de mercado bem definido e a fidelização 

de clientes. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou responder à seguinte questão 

de pesquisa: 

Quais são os principais atributos valorizados pelos consumidores do varejo de 

vestuário em uma pequena rede de lojas do interior paulista e qual a ideia dos 

gestores acerca dos atributos valorizados por seus clientes. 

1.3  OBJETIVOS DO ESTUDO 

Diante da contextualização efetuada e da questão de pesquisa, o objetivo do 

trabalho foi identificar os principais atributos valorizados pelos consumidores do 

varejo de vestuário em uma pequena rede de lojas do interior paulista e comparar 

com a ideia dos gestores acerca dos atributos valorizados por seus clientes. 

Como forma de atingir o objetivo geral, foram criados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar os principais aspectos valorizados pelos gestores do segmento 

de varejo de vestuário sob o ponto de vista dos gestores da pequena rede 

de lojas. 

 Realizar um levantamento teórico com os principais conceitos acerca do 

varejo no Brasil, modelos de comportamento do consumidor e principais 

atributos valorizados no processo de compra. 

 Identificar os atributos considerados importantes pelos clientes da 

pequena rede de lojas no processo de compra através de questionários. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
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Com base nos resultados de pesquisas mostrados anteriormente, pode-se 

observar a crescente importância do varejo de vestuário na economia brasileira e o 

destaque que o comércio de roupas e acessórios no Brasil tem recebido diante do 

mundo todo. O fato pode ser exemplificado diante do interesse de grandes redes 

varejistas mundiais que chegaram nos dois últimos anos ao mercado nacional, entre 

elas a Gap e a Forever 21. 

Para lidar com concorrências tão poderosas, como as novas entrantes no 

mercado brasileiro, os varejistas locais devem se preocupar com o desenvolvimento 

de estratégias que consigam despertar o interesse dos consumidores, que tem se 

mostrado cada vez mais exigentes e conhecedores das tendências, é o que diz o 

membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex), 

Marciel Costa. 

O desenvolvimento de tais estratégias obriga os varejistas a entenderem o 

processo de decisão de compra de seus clientes, bem como identificar os atributos 

capazes de motivar e influenciar tal processo. Desta forma, o presente trabalho se 

caracteriza por ser um estudo de caso da empresa Grupo Angar, que tem se 

mostrado interessada em entender os principais atributos valorizados por seus 

clientes no processo de compra. 

A JUSTIFICATIVA DO ESTUDO PRECISA DE UMA EXPLICAÇAO 

PESSOAL E DE UMA JUSTIFICATIVA ACADEMICA 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O trabalho em questão está organizado com base na seguinte estrutura: 

Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica acerca do assunto proposto, com 

ênfase nos principais conceitos relacionados ao tema – varejo e seu panorama 

brasileiro, comportamento do consumidor e atributos. Em seguida, foram 

evidenciados os aspectos metodológicos usados na execução da pesquisa bem 

como a forma de tratamento dos dados. Posteriormente serão apresentados os 

dados obtidos e a discussão dos mesmos com base no aporte teórico realizado e, 

para finalizar, serão apresentadas as considerações finais, as limitações do estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. 
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No capítulo 1, foi feita uma introdução acerca do tema a ser estudado, bem 

como estabelecimento dos objetivos geral e específicos da pesquisa em questão. O 

capítulo 2 foi relacionado ao levantamento teórico para dar aporte ao estudo - Para 

tanto, foi realizado uma breve descrição da situação varejista brasileira e definição 

de conceitos substancialmente importantes para a confecção da pesquisa – 

componentes controláveis, estratégia varejista, comportamento do consumidor, 

processo de decisão de compra, e atributos que influenciam o processo de decisão 

de compra. 

O capítulo 3 detalha a metodologia que foi usada para fazer o trabalho – Tipo 

de pesquisa realizado, método de coleta dos dados e natureza dos dados utilizados 

para alcance dos resultados. O capítulo 4 mostra uma análise dos resultados 

levantados com base na aplicação de questionários e apresenta algumas sugestões 

de pontos a serem desenvolvidos para os gestores da empresa. Por fim, o quinto 

capítulo traz uma conclusão baseada nos resultados apresentados, além de 

salientar implicações práticas e acadêmicas do presente trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PANORAMA DO SETOR DE VAREJO NO BRASIL 

2.1.1 VAREJO, EVOLUCAO NO BRASIL, VAREJO DE VESTUARIO  

O conceito de varejo apresenta diferentes aportes teóricos, sendo que os 

autores mais referenciados na literatura estão abaixo apresentados. 

Parente (2000) afirma que varejo consiste em todas as atividades 

relacionadas ao processo de venda de produtos e serviços com o propósito de 

atender a uma necessidade do consumidor final. Destarte, varejista pode ser 

definido como uma organização que apresenta como atividade central o varejo. As 

atividades varejistas podem ser realizadas das mais variadas formas: através de loja 

física, telefone, internet, na própria casa do consumidor, entre outros.   

Abordando a perspectiva da criação de valor, Levy e Weitz (2008) afirmam 

que o varejo é o conjunto de atividades que acrescentam valor aos produtos e 

serviços vendidos aos consumidores. De acordo com Parente (2000), o varejo 

desempenha um papel de intermediário entre o produtor e o consumidor final, 

funciona como um elo. Os varejistas compram e estocam os produtos para oferecer 

conveniência de tempo e lugar aos clientes finais. Um varejista, de acordo com Levy 

e Weitz (2000) pode ser definido como um negociante que vende produtos aos 

consumidores e, dentro de um modelo clássico de distribuição, pode ser visto como 

o último elo da cadeia. 

Merlo e Vance (2011) afirmam que um varejista atua como um facilitador 

entre fabricantes e clientes finais, integrando a cadeia de abastecimento. Ademais, 

são apresentadas as principais funções de um varejista, que vão desde o 

oferecimento de diferentes produtos para os consumidores finais (sortimento e 

variedade de itens) até o fato de manter os produtos em estoque, o que facilita de 

sobremaneira a vida do cliente final, reduzindo o custo de estocagem. 

Levy e Weytz (2000) afirmam que o setor varejista apresenta considerável 

importância para o mercado de consumo. Porém, os consumidores desconhecem as 

diversas estratégias de negócio utilizadas para o fornecimento dos bens e serviços. 

Gestores do setor varejista devem tomar decisões complexas para selecionar o 
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mercado-alvo, localização das lojas, mercadorias e serviços que devem oferecer, 

negociação com fornecedores, bem como decidir preço, promoção e estratégia de 

exibição adotada pela empresa. O processo de tomada de tais decisões em um 

ambiente altamente competitivo e com mudanças rápidas é bastante desafiador. 

Os autores defendem a ideia de que o varejista deve se preocupar não só em 

satisfazer as necessidades dos clientes, mas também com a concorrência, para que 

a mesma não atraia seus clientes. No que tange ao varejo de vestuário, algumas 

particularidades merecem destaque, como é o caso das rápidas mudanças que 

ocorrem por meio das trocas de coleções. Para que a empresa não perca 

participação de mercado, deve estar atenta para usar todos os canais de 

comunicação disponíveis para atrair novos consumidores e dar substancial atenção 

aos clientes antigos. 

A partir das diferentes definições de varejo, será realizada uma breve 

constatação da situação do varejo no Brasil. De acordo com Santos e Costa (2000), 

o varejo brasileiro pode ser caracterizado pelos fatores: Concorrência baseada na 

região; lojas especializadas atuando em nível local, redes de médio porte operando 

em nível regional e poucas cadeias em âmbito nacional; grande desigualdade no 

padrão de gestão das empresas, com predomínio da gestão familiar; setor intensivo 

em mão de obra; indefinição do foco do negócio; alto endividamento de parte 

considerável das empresas do setor. 

O varejo brasileiro tem sofrido intensas mudanças nos últimos anos, como 

ressaltado por Santos e Gimenez (apud Merlo, 2011) em diferentes setores: lojas 

pouco rentáveis foram fechadas, aumento do uso de recursos de informática, as 

empresas passaram a se preocupar mais com seus clientes finais, os custos 

também passaram a ser vistos com mais importância e medidos com maior 

precisão, entre outros fatores. Tais mudanças ocorreram com o passar dos anos e 

apresentam como causa central a entrada de grandes varejistas mundiais no 

mercado brasileiro.  

Diante do exposto, Merlo (2011) prevê algumas tendências que inundam o 

varejo brasileiro. Um fato que merece destaque é a associação entre empresas para 

competir em um mercado cada vez mais concentrado – um exemplo é a Rede 10, 

criada no município de Ribeirão Preto. A rede surgiu da união de proprietários de 

pequenos mercados para que pudessem crescer e se fortalecer diante de grandes 

concorrentes, com maior poder de barganha. Hoje, a Rede 10 conta com 36 lojas 
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localizadas em Ribeirão Preto, São Carlos e região. Souza (apud Merlo 2011) afirma 

que as parcerias formadas entre pequenos varejistas funcionam como uma boa 

resposta às pressões exercidas por grandes empresas, que apresentam maior poder 

de negociação diante dos fornecedores. 

Outra tendência defendida por Merlo (2011) é o desenvolvimento de práticas 

de sustentabilidade por empresas varejistas como forma de atender à demanda dos 

stakeholders. Ademais, empresas brasileiras buscam na internacionalização uma 

forma de aumentar seus mercados de atuação, como é o caso da brasileira Cacau 

Show, que pretende abrir lojas no exterior durante os próximos anos.  

Outro ponto de destaque foi a criação de diferentes marcas para atender a 

segmentos de mercado distintos. A Hering, empresa têxtil brasileira, criou a marca 

Dzarm para atender um público mais jovem e disposto a pagar um preço maior pelos 

artigos de vestuário. Apesar de estar diante de grandes oportunidades, o varejo 

brasileiro enfrenta alguns desafios que devem ser ressaltados. Merlo (2011) cita a 

alta carga tributária que incide sobre pequenas e médias empresas; bem como a 

necessidade de profissionalização da gestão de empresas familiares como fortes 

ameaças ao bom desenvolvimento dos varejistas no país. 

A realidade brasileira pode ser bem quantificada através da Pesquisa Anual 

do Comércio, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

que apresenta informações econômico-financeiras do comércio atacadista e 

varejista do Brasil, abrangendo como principais pontos dados relacionados a 

pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, receitas, compras, 

estoques e margem de comercialização. 

Os últimos resultados divulgados da Pesquisa Anual do Comércio mostram 

que os segmentos com maior representatividade no varejo são: hipermercados e 

supermercados; combustíveis e lubrificantes; e lojas de departamento, 

eletrodomésticos e móveis – responsáveis por 56% da receita liquida de revenda do 

comércio varejista no ano de 2011. 

No que tange à massa salarial, os segmentos que merecem destaque são: 

supermercados e hipermercados (16,3%), comércio de tecidos, artigos de vestuário 

e calçados (16,6%) e lojas de departamento, eletrodomésticos e móveis (16%). Os 

gráficos mostram ainda que o comércio de lojas de departamento, eletrodomésticos 

e móveis registrou R$132,7 bilhões de receita de revenda, empregou mais de um 

milhão de pessoas e gastou R$13 bilhões em salários. A tabela mostra ainda que 
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tecidos, artigos de vestuário e calçados apresentaram as maiores taxas de 

comercialização quando comparados aos outros segmentos varejistas. 

 

Figura 1 - Gráfico Distribuição percentual das empresas comerciais, por atividades do comércio 
varejista, segundo as variáveis selecionadas - Brasil – 2011. 
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Os dados divulgados em 2014 pelo IBGE mostram que as vendas do 

comércio varejista apresentaram um crescimento de 4,3%. Essa taxa foi a menor 

desde o ano de 2003,quando foi verificada uma queda de 3,7%. O resultado 

representou praticamente a metade da taxa de crescimento das vendas do varejo do 

ano de 2012 (8,5%). O menor crescimento do consumo das famílias é apontado 

como o maior responsável pela menor taxa de alta das vendas. 

Além da composição varejista, outro fato que merece ser destacado é a 

importância do varejo em pontos considerados cruciais para o bom desenvolvimento 

do país. O gráfico abaixo, retirado do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, 

mostra o papel fundamental do setor varejista nos empregos gerados no país. 

Figura 2 - Tabela Média de pessoal ocupado por empresa, salário médio mensal, produtividade do 
trabalho e taxa de margem de comercialização, segundo as atividades do comércio varejista - Brasil – 
2011. 
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De acordo com o gráfico, pode-se auferir que o comércio varejista só fica 

atrás da administração pública no que se refere ao número de funcionários 

empregados. Ademais, ao observar o comparativo ano a ano feito entre 2010 e 2013 

é possível notar a tendência de crescimento dos funcionários empregados, o que 

contribui de sobremaneira para diminuir a taxa de desemprego no Brasil e aumentar 

o poder de compra das famílias. 

Apesar da representatividade do setor, o crescimento do varejo foi 

comprometido nos últimos meses pela falta de confiança do consumidor que, de 

acordo com economistas do Serasa, foi afetada pelo aumento da inflação e alta das 

taxas de juros. Os gráficos do Instituto de Desenvolvimento para o Varejo mostram 

com clareza a evolução da inflação e da confiança dos consumidores ao longo dos 

últimos anos. 

Figura 3 - Número de funcionários por setor. Fonte: Instituto para Desenvolvimento do Varejo, 2014. 
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Figura 4 - Evolução do Índice de Inflação Fonte: Instituto para Desenvolvimento do Varejo, 2014. 
 

O gráfico acima retrata a evolução da inflação desde os anos 2000 e, uma 

comparação com o gráfico abaixo coloca em evidência a relação entre o aumento da 

inflação e a queda de confiança do consumidor. 

 

 

Figura 5 - Evolução do Índice de Confiança do Consumidor. Fonte: Instituto para o Desenvolvimento 
do Varejo, 2014. 

 

Há um aumento da inflação desde julho de 2013 e, consequentemente, uma 

queda considerável na confiança dos consumidores, o que afeta veemente o 

consumo das famílias e o bom desenvolvimento do varejo brasileiro. 
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Entre os setores do comércio varejista, os que mais se destacaram foram 

supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (6,4%); e de combustíveis e 

lubrificantes (4,5%). Outros segmentos que também cresceram, porém em ritmo 

menor foram: lojas de veículos, motos e peças (3,8%); comércio de material de 

construção (3,7%); de tecidos, vestuário, calçados e acessórios (3,3%); e das lojas 

de móveis, eletroeletrônicos e informática (3.1%). 

 

 

Figura 6 - Variação das Vendas Varejistas Acumulada em 12 Meses (em %). Fonte: G1,2014. 

 

Apesar da queda do crescimento no setor varejista como um todo, a pesquisa 

realizada pelo SEBRAE no ano de 2013 mostra uma boa perspectiva relacionada ao 

varejo de moda no Brasil. Como elucidado no texto, o Brasil passou da sétima para 

a quinta posição entre os países que mais consomem roupas no mundo, com US$42 

bilhões de reais em vendas, os dados são de uma pesquisa realizada pela 

consultoria AT Kearney e divulgados na revista Conexão Sebrae, edição 39. Diante 

disso, o segmento se tornou um dos mais importantes para a econômica do país. Os 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2011 mostram que o 

segmento é responsável por 679 mil postos de trabalho, através de mais de 365 mil 

empresas – primeiro colocado em número de negócios no Brasil. 

Para conseguir altas taxas de crescimento, as empresas se adaptam aos 

desejos dos consumidores, que se mostram cada vez mais conhecedores de 

tendências e de design de moda. O membro do Conselho Diretor da Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex), Marciel Costa, afirma que as lojas de 
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departamento especializadas cresceram com base em estratégias comerciais, sendo 

a principal delas chamada “fast-fashion”, com uma política de produção rápida e 

contínua de peças com trocas semanais de coleção. O “fast-fashion” permite que os 

consumidores tenham acesso às tendências com preços acessíveis em tempo 

recorde, além de amplo mix de produtos, serviços de crédito através de cartão 

fidelidade, produtos licenciados, entre outros. 

Diante de um cliente mais exigente, os lojistas passaram a se preocupar 

ainda mais com o espaço físico das lojas, com maior atenção à iluminação, 

ambientação e comunicação visual. Determinados fatores são considerados 

extremamente importantes, como a vitrine, que é um espaço estratégico e que 

precisa despertar o desejo de compra nos indivíduos. Além de enfrentar um 

consumidor extremamente exigente, os varejistas devem administrar a sazonalidade 

dos produtos para evitar estoques inchados, que empatam o capital da empresa.  

De acordo com resultados da pesquisa divulgada pela revista Conexão 

Sebrae, o Brasil representa o maior mercado de vestuário da América do Sul, o que 

vem despertando o interesse de muitos players internacionais. Porém, algumas 

dificuldades funcionam como barreiras de entrada – elevada carga tributária, 

legislação trabalhista rigorosa, falta de infraestrutura, instabilidade cambial, altos 

impostos de importação, entre outros fatores. 

Mesmo diante de tantas barreiras, algumas redes, como é o caso da Forever 

21 já se instalaram no país e vem apresentado elevado sucesso. A Forever 21 

chegou ao Brasil em março de 2014 e já inicia seu plano de expansão, que tem 

como meta a abertura de 7 lojas no país até o final de 2014. 

 

 

2.2 COMPONENTES CONTROLAVEIS E ESTRATÉGIA VAREJISTA 

Parente afirma que “uma das características dos varejistas de sucesso é a 

capacidade de entender adequadamente como o mercado funciona, e saber como 

atuar nesse mercado”. Por esse motivo, é substancialmente importante que o 

varejista conheça todos os fatores controláveis para agradar os clientes (composto 

varejista). 



24 

 

 

De acordo com Parente (2000), o composto varejista é formado pelas 

variáveis relacionadas ao esforço de marketing do varejista e considera todos os 

fatores que são controláveis pelos empresários (produtos, preços, promoções, 

apresentação, pessoal e ponto de venda) para atender a demanda dos clientes. A 

figura abaixo mostra tais fatores, conhecidos como 6P’s e faz uma relação com os 

principais tipos de decisões tomadas pelos varejistas.  

 

Variáveis do Composto Varejista Exemplo de decisões 

Mix de produtos Variedade da linha, qualidade, serviços 

Preços Preços, crédito, benefício/custo 

Promoção Propaganda, ofertas, sinalização 

Apresentação Loja, departamentalização, planograma 

Pessoal Atendimento, rapidez, serviços 

Ponto Localização, acesso, visibilidade 

Quadro 1 - Composto Varejista - Os 6 P's. Fonte: PARENTE. 

 

Anterior à criação do composto varejista, está o surgimento do mix de 

marketing (4 P’s do marketing), que se deu na década de 1960 por Jerome 

McCarthy (apud Kotler e Keller, 2005). O mix de marketing indica que as atividades 

de marketing podem ser basicamente descritas através de quatro ferramentas que 

auxiliam as empresas a buscarem seus objetivos. Destarte, surgem as variáveis que 

formam os 4 P’s do marketing. 

 

Variáveis do mix de marketing Exemplos 

Produto Variedade, qualidade, design, embalagem, marca, garantias, 
características 

Preço Preço de lista, descontos, concessões, prazo de pagamento, 
condições de financiamento 

Promoção Promoção de vendas, propaganda, marketing direto, força de 
vendas, relações públicas 

Praça Canais de distribuição, cobertura, variedades, estoque, locais, 
transporte 

Quadro 2 – Os 4 P’s do marketing. Fonte: Kotler e Keller (2006). 

 

Diante do exposto, conclui-se que os 6P’s do varejo surgem como uma forma 

de adaptação do composto de marketing de McCarthy. O composto varejista inclui 

todos os fatores que podem ser usados pelos varejistas para influenciar na escolha 

de produtos e serviços por parte dos clientes. 
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Para lidar com um ambiente inundado por incertezas, o planejamento 

estratégico pode ser uma ferramenta extremamente importante para os varejistas. O 

planejamento é a forma que as empresas utilizam para organizar as atividades a fim 

de conquistar seus objetivos, por isso é uma das principais atividades a serem 

realizadas para dar as diretrizes do negócio, bem como definir os planos táticos das 

ações para alcançar os objetivos. Porter (2004) define o planejamento estratégico 

como a determinação dos meios que as empresas utilizam para alcançar 

determinados fins.  

McGoldrick (2002) afirma que o planejamento estratégico da empresa deve 

ser focado nas necessidades dos clientes, ou seja, a empresa deve ser orientada 

para a demanda. O autor ressalta algumas medidas que devem ser seguidas para o 

planejamento da organização cumprir sua finalidade e alcançar os objetivos 

desejados: o planejamento estratégico é realizado com foco no longo prazo, deve ter 

o foco em uma vantagem competitiva da organização e buscar o bom 

posicionamento da empresa no mercado, de forma a satisfazer as necessidades dos 

clientes. 

Segundo Parente (2000), o processo de planejamento percorre uma série de 

etapas em uma organização, tal como é evidenciado na figura abaixo. 

Figura 7 - Etapas do Planejamento Estratégico. Fonte: Parente (2014). 
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O planejamento é iniciado com a definição da missão, objetivos e metas da 

empresa. Diante disso, são realizadas uma análise interna e uma análise externa. A 

análise interna permite que sejam identificados os pontos fortes e fracos da 

organização; já na análise externa, são diagnosticadas as oportunidades e ameaças 

do mercado. Diante do estudo, é selecionado o mercado em que a empresa 

pretende atuar e realiza-se o posicionamento da varejista, através do qual a 

empresa define como se diferenciará dos concorrentes para conquistar seu espaço. 

Assim, é realizado o detalhamento da estratégia para alcance do nível tático, em que 

as operações e atividades são descritas e os resultados são acompanhados. 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E O PROCESSO DE DECISÃO DE 

COMPRA 

Parente (2000) afirma que o comportamento do consumidor deve ser um 

tema prioritário entre os varejistas, uma vez que o objetivo de qualquer empresa é o 

de conquistar clientes e mantê-los com alto grau de satisfação. De acordo com 

Solomon (2008), comportamento do consumidor é definido como “o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos escolhem, compram, usam ou 

descartam produtos, serviços, ideias ou experiências, para satisfazer necessidades 

e desejos” (SOLOMON, 2002, pg.5).  

Kotler e Keller (2006) afirmam que as pessoas ao realizarem a compra de 

seus produtos/serviços buscam não somente a satisfação de suas necessidades 

mas também de seus desejos. Nesse sentido, afirma que existiria um produto 

ampliado de consumo englobando os dois aspectos. Assim sendo, para o estudo do 

comportamento do consumidor é interessante analisar os elementos que podem 

motivar e permitir uma maior compreensão dos conceitos de necessidades e 

desejos do consumidor.  

As teorias mais conhecidas a respeito da motivação humana são as de 

Maslow, Freud e Herzberg, e as três trazem implicações distintas para análise do 

consumidor. 
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Maslow (apud Kotler e Keller, 2006) desenvolveu a teoria de que as 

necessidades devem ser categorizadas e ordenadas em uma hierarquia para 

mostrar a importância de cada uma delas. O primeiro nível é o das necessidades 

fisiológicas e é formado pelas necessidades primárias de alimentação, vestuário, 

abrigo, entre outras. As necessidades do nível superior são atreladas à segurança e 

proteção, já as necessidades de terceiro nível são as de aceitação social – membros 

da família e outros grupos de indivíduos. O nível seguinte é o da estima, relacionado 

a estima e status. Por fim, o ultimo nível é o da auto-realização, envolve 

necessidades de realização pessoal, através dos talentos, habilidades e aptidões. 

O autor afirma que as necessidades fazem parte de todos os seres humanos, 

independente da cultura que os cercam. A forma de satisfazer as necessidades que 

é determinada culturalmente. Outro ponto que deve ser salientado é o de que as 

pessoas experimentam uma satisfação parcial de suas necessidades, e a proporção 

de satisfação diminui conforme o nível das necessidades aumenta. De acordo com 

Maslow, a hierarquia não é tão rígida quanto parece e pode haver inversões de 

ordem ou dominação de necessidades de nível mais alto, que pode fazer com que o 

indivíduo se prive de necessidades de nível básico. 

 

 

 

Figura 8 - Pirâmide das necessidades de Maslow. Fonte: Kotler e Keller (2006). 

 

Freud (apud Kotler e Keller,2006) defende que as forças psicológicas 

formadoras do comportamento dos indivíduos são inconscientes e que as pessoas 
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não conseguem entender por complete todas as suas motivações. Já Frederick 

Herzberg desenvolveu a teoria dos dois fatores, que podem ser insatisfatórios ou 

satisfatórios. A ausência de fatores insatisfatores não basta para que a pessoa se 

sinta realizada, os satisfatores devem estar presentes para motivar uma compra. 

Além das teorias motivacionais, Kotler e Keller (2006) destacam os fatores 

que influenciam o comportamento de compra do consumidor. Tais fatores podem ser 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos. A cultura é o principal determinante do 

comportamento de compra do consumidor e dos desejos dos indivíduos. Conforme a 

criança cresce, absorve valores, preferências, percepções e comportamentos de 

famílias e outras instituições. Os fatores sociais incluem grupos de referência 

(exercem influência direta ou indireta sobre atitudes ou comportamentos de uma 

pessoa),família, papéis sociais e status. 

Os fatores pessoais que devem ser considerados são idade e ciclo de vida, 

ocupação, personalidade, circunstâncias econômicas, estilo de vida, valores, entre 

outros. Existem quatro fatores psicológicos que exercem influência sobre o 

comportamento do consumidor – motivação, percepção, aprendizagem e memória. 

As teorias apresentadas são de grande importância para um entendimento do 

comportamento do consumidor, bem como entendimento de suas necessidades e 

desejos. Entretanto, a diferença entre os dois termos deve estar clara para que a 

compreensão seja clara e correta. Necessidades e desejos são conceitos que 

costumam se sobrepor. De acordo com Schweriner (2006), as necessidades são 

definidas como motivos primários, resultantes de um instinto de preservação da vida 

humana; são intensas, incontroláveis, constantes e universais. Os desejos, por sua 

vez, são motivos secundários, dinâmicos, com diferentes tipos de causas e 

associados ao sonho. 

Os consumidores compram os produtos com base nas suas percepções, que 

são afetadas pelas emoções e experiências de vida, e não pelo que realmente 

fazem, é o que afirma Solomon (2008). Os papéis que os produtos assumem na vida 

das pessoas são diferentes das funções desempenhadas pelos mesmos. Kotler e 

Keller (2006) afirmam que o propósito do marketing é atender e satisfazer às 

necessidades e aos desejos dos consumidores e, por isso, é de extrema importância 

o entendimento do comportamento de compra dos indivíduos. 

Solomon (2008) evidencia que as necessidades dos indivíduos são 

determinadas de acordo com a história de cada um, bem como suas experiências de 
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aprendizagem e ambiente cultural. A forma peculiar de consumo usada para 

satisfazer as necessidades é denominada desejo. O autor separa as necessidades 

em quatro tipos: 

 Biogênicas – Necessidades relacionadas a elementos necessários para a 

sobrevivência, como alimento, água, ár e abrigo. 

 Psicogênicas – Necessidades adquiridas durante o processo  de se tornar 

membro de determinada cultura, como poder, status, entre outras. 

 Utilitárias – Atributos tangíveis e objetivos dos produtos. 

 Hedônicas – São subjetivas e resultam da experiência dos indivíduos. O 

consumidor acredita que determinado produto pode satisfazer suas 

necessidades de alegria, confiança e felicidade. 

 

O processo de decisão de compra é um modelo básico muito difundido para 

auxiliar empresas na determinação de estratégias para conseguir satisfazer todas as 

necessidades e desejos dos clientes. 

Kotler e Keller (2006) utilizam um modelo para explicar o processo de decisão 

de compra formado por cinco etapas: Reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-

compra. Parente (2000) afirma que tal modelo, desenvolvido por Engel, Kollat e 

Blackwell é amplamente utilizado para descrever e explicar o processo típico de uma 

decisão de compra. Entretanto, nem sempre os consumidores passam por todas as 

etapas ao realizar uma compra. O modelo é considerado como uma boa referência, 

pois capta todas as considerações que podem surgir quando um consumidor realizar 

a compra de determinado produto. 

 

 

 

 

Figura 9 - Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor. Fonte: Kotler e Keller 
(2006). 
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A) Reconhecimento do problema: o processo de compra tem início quando 

o comprador reconhece um problema ou uma necessidade. A 

necessidade pode ser causada por estímulos externos ou internos (fome, 

sede, entre outros). Parente (2000) evidencia que a identificação do 

problema ou percepção de uma necessidade resulta de algum 

desconforto percebido pelo consumidor. Tal desconforto pode ser físico 

(necessidades fisiológicas e de proteção), mental (necessidades 

psicológicas) e espiritual (necessidade de auto-realização e busca da 

felicidade). 

B) Busca de informações: consumidores interessados costumam buscar 

mais informações. Existem dois níveis diferentes de interesse – estado de 

busca moderado chamado de atenção elevada, nível em que a pessoa é 

mais receptiva de informações do produto ou serviço. No outro nível, a 

pessoa realiza uma busca ativa de informações. Parente (2000) associa 

os níveis de interesse, em muitos casos, ao tipo de produto ou serviço a 

ser comprado. Existem decisões em que a busca de informações e todo o 

processo de compra ocorrem de forma simplificada, caso de produtos 

rotineiros, como creme dental. Já na compra de produtos complexos, o 

processo leva mais tempo e a busca de informações ocorre de forma 

mais detalhada. O processo de busca de informações depende 

basicamente de quatro variáveis: custos, importância do produto, 

conhecimento e experiência do consumidor em relação ao produto ou 

serviço em questão. O varejista deve tentar entender todos os tipos de 

comportamento de compra para conseguir atrair e reter os clientes. As 

fontes de informação se dividem em quatro grupos: pessoais, comerciais, 

públicas e experimentais. 

C) Avaliação de alternativas: o consumidor processa as informações e faz 

um julgamento final de forma racional e consciente. Os consumidores se 

atentam aos diferentes atributos capazes de satisfazer suas necessidades 

e proporcionar os benefícios desejados. No estágio de avaliação das 

alternativas, o consumidor cria suas preferências dentre as marcas 

listadas e forma uma intenção de compra relacionada às marcas 

preferidas. Parente (2000) complementa a ideia de Kotler e Keller (2006) 

ao mostrar que os consumidores analisam e comparam não só diferentes 
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produtos e marcas, mas também avaliam em quais lojas comprar. Os 

varejistas devem ter como objetivo estar entre o grupo de lojas 

consideradas, bem como ser a alternativa preferida do seu segmento alvo 

de consumidores. De acordo com Hawkins, Mothersbaugh e Best ( 2007) 

é importante lembrar que muitas compras envolvem pouca ou nenhuma 

avaliação de alternativas, é o caso de compra de produtos do dia-a-dia ou 

produtos que já fazem parte do histórico de compra do consumidor, como  

acontece com uma série de marcas tradicionais no mercado. 

 

 

D) Decisão de compra: após avaliação das alternativas e definição de uma 

intenção de compra, ocorre a decisão de compra. Vale salientar ainda que 

as decisões que envolvem compra de produtos rotineiros tendem a 

apresentar menor número de deliberações e implicações; decisões 

complexas, por sua vez, como a compra de um carro, envolve um 

processo complexo até a decisão final. O processo de decisão de compra 

pode ser afetado por dois fatores: atitude dos outros e fatores situacionais 

imprevistos. No que tange à atitude, deve-se prestar atenção a 

intensidade da atitude negativa de uma pessoa em relação à alternativa 

escolhida pelo cliente e da motivação do consumidor para acatar as 

vontades de outro indivíduo. Quanto maior é o negativismo da outra 

pessoa e mais próxima ela for do cliente, mais este influenciará sua 

decisão de compra. Os fatores situacionais imprevistos envolvem todos 

os fatos que podem surgir e causar alterações na decisão de compra, 

Figura 10 - Etapas entre avaliação de alternativas e decisão de compra. Fonte: Kotler e Keller, 
2006. 
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como um vendedor desagradar o consumidor ou o surgimento de alguma 

outra compra mais urgente que possa comprometer o orçamento. De 

acordo com Parente (2000), todo produto comprado em uma loja pode ser 

classificado em três diferentes tipos de compra: Compra planejada, 

compra não planejada (racional) e compra por impulso. A compra 

planejada é aquela que o consumidor planejou antes mesmo de entrar na 

loja. A compra não planejada, por sua vez, é aquela que o consumidor 

não tinha planejado antecipadamente, porém avalia de forma racional a 

nova oportunidade e decide pela compra. Por fim, a compra por impulso 

considera itens comprados de forma espontânea e completamente não 

premeditada. O consumidor, por alguma razão, decide dentro da loja, 

comprar algo que não havia previsto. Para incentivar as compras por 

impulso, as lojas  investem em técnicas de exposição e promoção de 

produtos. 

E) Comportamento pós-compra: com a finalização da compra, o 

consumidor passa a se atentar mais para informações relacionadas ao 

produto. Diante disso, a empresa responsável pelo produto ou serviço 

deve monitorar a satisfação, as ações e usos do produto em questão. A 

satisfação do cliente com o produto comprado depende da diferença entre 

a expectativa criada acerca do desempenho do produto e o real 

desempenho apresentado pelo mesmo. As ações do cliente mostram sua 

satisfação ou insatisfação com a compra efetuada, daí tamanha 

importância do monitoramento e controle.  

O processo de decisão de compra do consumidor é descrito pelos autores 

como um processo que passa por diversas etapas e sofre influência de fatores, 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Entretanto, quando o processo de decisão 

de compra é relacionado a produtos de moda, nem todas as etapas precisam ser 

totalmente preenchidas e seguidas. Solomon e Rabolt (2004) afirmam que o 

processo de decisão de compra de artigos de moda passa por um critério de análise 

diferente. O processo é retratado abaixo: 
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O modelo tradicional de decisão de compra pressupõe que todas as decisões 

sejam tomadas em uma perspectiva de racionalidade. Assim, as pessoas buscam 

informações cuidadosamente sobre o produto de interesse. A partir disso, as 

alternativas são avaliadas criteriosamente e a decisão final é tomada levando em 

consideração a relação de custo e benefício. No que tange à decisão de artigos de 

moda, isso não ocorre da mesma forma. Na maior parte das vezes, o desejo a 

respeito do objeto a ser comprado só é gerado no local, ao observar o produto. 

Destarte, o processo de decisão de compra tem início a partir da visualização 

ou primeiro contato com o produto. Com base nisso, o consumidor realiza sua 

primeira avaliação (aparência) e, posteriormente, passa para a segunda etapa da 

avaliação no próprio ambiente, que é a experimentação. Depois de tal processo, a 

decisão é tomada. A compra por impulso já foi explicada anteriormente e é muito 

semelhante ao processo de compra de artigos de moda. Tais situações mostram 

que nem sempre a decisão é tomada com base na razão, em muitos casos a 

decisão pode ter um apelo muito mais emocional. 

Outro fato que merece destaque é o de que os produtos de moda apresentam 

ciclos de vida mais curtos e devem estar acessíveis no lugar certo e na hora certa. O 

consumidor de moda também apresenta duas características específicas: existem os 

Figura 11 – Etapas do processo de decisão de 
compra dos produtos de moda. Fonte: Solomon e 
Rabolt (2004). 
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consumidores que buscam moda em butique, pois apresentam o desejo de 

conseguir um fator de diferenciação das demais pessoas, e há os consumidores que 

olham para a moda como uma forma de pertencer a determinado grupo social. 

Cobra (2007) defende que os fatores que determinam o comportamento de 

compra do consumidor relacionada a artigos de moda são: contexto do mercado de 

produtos de moda, características pessoais do consumidor e o processo de decisão 

de compra. As características pessoais do consumidor são:  

 Percepção: Significados que os consumidores atribuem a sensações 

decorrentes de determinados estímulos. 

 Aprendizado: Experiência com determinada marca ou tipo de produto que 

pode influenciar o processo de decisão de compra. 

 Motivação. 

 Atitudes: Diferentes reações que os consumidores tem em relação aos 

estímulos. Tais reações podem ir desde a aceitação da mensagem até a 

rejeição. 

 

O presente trabalho foi realizado com base no modelo teórico de Engel, Kollat 

e Blackwell - amplamente utilizado para descrever e explicar o processo típico de 

uma decisão de compra.  O processo de decisão de compra  foi escolhido pois é um 

modelo bastante difundido entre grandes autores, abrangente e com uma facilidade 

de utilização combinado ao modelo do composto controlável do varejo (6 P´s) – 

Usado como fator base e de classificação para os atributos utilizados nas questões 

dos questionários passados aos clientes e gestores da empresa em questão. 

2.4 ATRIBUTOS 

Os atributos podem ser definidos como as propriedades e características 

intrínsecas do produto; podem ser concretos, observáveis, mensuráveis e de grande 

importância na escolha entre alternativas disponíveis, é o que diz JOAS (2002). Na 

compra de um produto, na maior parte das vezes, os benefícios que os atributos 

oferecem ao consumidor parecem ser o primeiro fator de motivação, e não os 

atributos em si. Um atributo pode assumir diferentes graus de importância, variando 

conforme a necessidade e a crença de cada pessoa. 
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De acordo com Mowen e Minor (1997), os benefícios são entendidos como 

resultados positivos que os atributos oferecem aos consumidores. Os atributos e 

benefícios do atributo são vistos e percebidos de maneira diferente pelas pessoas. 

Tais autores classificam a opinião dos consumidores em três tipos: opinião sobre 

atributo do objeto e opinião sobre benefícios do atributo. 

Os atributos podem ser classificados de diferentes formas. Alpert, 1971 (apud 

ESPINOZA e HIRANO, 2003) classifica os atributos dos produtos da seguinte 

maneira: 

Atributos salientes: Atributos que os consumidores conseguem perceber nos 

produtos e marcas. Os atributos salientes são atributos percebidos, porém que não 

são influentes no processo de decisão de compra. 

 Atributos importantes: São os atributos considerados importantes no 

momento da escolha do consumidor. Entretanto, podem estar presentes 

em todos os produtos de certa categoria e não funcionarem como um 

diferencial. 

 Atributos determinantes: São capazes de influenciar positivamente o 

processo de decisão de compra. Os atributos determinantes permitem 

diferenciar as marcas e apresentam a possiblidade de satisfazer os 

desejos do consumidor. 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) afirmam que a escolha de uma loja 

específica de varejo engloba uma comparação das lojas alternativas com base nos 

critérios de avaliação do consumidor. Alguns critérios comumente utilizados, de 

acordo com tais autores, são: imagem da loja, marcas varejistas, propaganda do 

varejo, e localização e tamanho da loja. 

O conceito de imagem da loja faz referência à percepção dos consumidores 

de todos os atributos associados a uma loja varejista. A imagem do varejista deve 

considerar dimensões funcionais e afetivas. A tabela abaixo lista as principais 

dimensões que podem ser consideradas pelos consumidores quando estabelecem a 

imagem da loja, bem como todos os componentes importantes no estabelecimento 

de cada dimensão. 
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Dimensão Componentes 

Mercadoria Qualidade, variedade, estilo e preço 

Serviço Plano de reserva de mercadoria, vendedores, devolução fácil e entrega em casa 

Clientela Consumidores 

Instalações físicas Limpeza, facilidade de compra, atratividade e layout de loja 

Conveniência Localização e estacionamento 

Promoção Propaganda 

Quadro 3 - Hawkins, Mothersbaugh e Best. Imagem da Loja - (2007) pg 364. 

 

Marcas varejistas são muito comuns e podem funcionar como um atributo 

para atrair clientes, um fato considerado importante é que aquela marca só poderá 

ser encontrada naquela loja, o que funciona como um diferencial. Um exemplo de 

sucesso de marca varejista que funciona como uma vantagem competitiva é o da 

rede de lojas Forever 21, que chegou ao Brasil ainda esse ano e tem apresentado 

alto desempenho pelo fato de apresentar peças atuais e de qualidade considerável a 

um preço considerado baixo. Todas as peças são da marca Forever 21 e só podem 

ser encontrado naquela loja, o que funciona como um forte atributo para atrair 

clientes. 

Os varejistas utilizam a propaganda como forma de comunicar seus principais 

atributos aos clientes. A propaganda pode ser utilizada para comunicar o serviço 

oferecido, preços, variedade de produtos, entre outros fatores que podem ser 

considerados atrativos pelos consumidores. 

O atributo localização e tamanho da loja costuma desempenhar um papel 

importante na escolha do consumidor. Existe um modelo chamado de modelo de 

atração do varejo, que é utilizado para calcular o nível de atração da loja com base 

no tamanho e na distância do consumidor. Em tal modelo, o tamanho da loja é 

medido em metros quadrados e a distância é entendida como uma medida de 

esforço para chegar a determinada região do varejo. A aplicação do modelo mostra 

que o efeito da distância depende do tipo de produto ou serviço a ser comprado. Na 

compra de produtos rotineiros, a distância é considerada um fator importante, uma 

vez que os consumidores desejam uma conveniência para compra-los, não desejam 

desempenhar um grande esforço. Por outro lado, em caso de compras importantes e 

de alto envolvimento, como é o caso de compras de automóveis, os clientes se 

mostram mais dispostos a enfrentar longas viagens e percorrer distâncias maiores. 
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A influência do ambiente da loja já foi citada acima, entretanto, merece maior 

atenção e discussão devido a sua grande importância. Diversos fatores, como 

exposição e recursos de visual merchandising influenciam de sobremaneira a 

decisão de compra do consumidor. Tais recursos, muitas vezes, estimulam as 

compras por impulso ou despertam a lembrança de uma necessidade antiga que 

ainda não havia sido atendida. Baker (2002) investigou o impacto do ambiente da 

loja em três dimensões: 

 Fatores sociais, que se referem aos funcionários da própria loja;  

 Fatores de design, relacionados às características visuais. Tais 

características podem ser funcionais ou apenas estéticas; 

 Fatores ambientais, relacionados às condições que apresentam a 

capacidade de afetar os cinco sentidos do ser humano. 

O modelo analisa como esses fatores podem influenciar a percepção dos 

consumidores em relação a qualidade do produto, preço e custo; possibilitando 

identificar os fatores que gerariam maior percepção de valor. 

A atmosfera da loja, em muitos casos, apresenta maior poder de influenciar a 

decisão de compra do consumidor do que o próprio produto ou serviço em si. 

Atmosfera de loja faz referência a todos os elementos, físicos ou não-físicos, de uma 

loja e que podem ser controlados para afetar o compomento dos ocupantes, 

consumidores e funcionários. Cobra (2007) defende a ideia de que o visual 

merchandising é a apresentação de produto, seja ele o que for e que para fazer 

visual merchandising devem ser criadas encenações carregadas de sedução, o 

produto deve ser visto, tocado e sentido.  

Apesar de os atributos serem substancialmente importantes no processo de 

escolha e decisão de compra do consumidor, McGoldrick (2002) ressalta que a 

imagem que os clientes criam em suas mentes dependem da percepção que os 

mesmos têm da realidade, e não necessariamente dos atributos reais. O autor 

afirma que o cérebro humano consegue lidar apenas com certa quantidade de 

informações complexas, por isso simplifica algumas circunstâncias e abstrai apenas 

alguns significados. 

Os atributos mencionados por Hawkins, Mothersbaugh e Best serviram de 

base para a definição dos atributos referentes ao questionário desenvolvido para a 

pesquisa em questão por se encaixar perfeitamente na escolha de lojas varejistas 
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para realização das compras. Assim, para cada dimensão evidenciada pelos autores 

foram criados determinados atributos. 

A dimensão mercadoria engloba as características relacionadas ao produto e 

ao preço, assim foram criados os seguintes atributos: Mix de produtos, qualidade, 

produtos atuais, preço, custo – beneficio e condições de pagamento. A dimensão 

serviço engloba vendedor atencioso, vendedor treinado e processo de troca. A 

terceira dimensão, instalações físicas, faz referência aos pontos apresentação de 

produtos, loja bonita, atmosfera de loja e limpeza dos produtos.Acesso se refere à 

facilidade de estacionamento e local de fácil acesso, enquanto Promoção, a 

liquidações, divulgação de promoções, política de descontos e boas promoções. 

Além da teoria de Hawkins, Mothersbaugh e Best, os atributos considerados 

levaram em conta os 6 P´s do composto varejista – categoria substancialmente 

importante para definição de estratégias empresariais. 
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3. MÉTODO DA PESQUISA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Na busca do alcance dos resultados almejados, o tipo de estudo adotado é 

caracterizado como uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório. A pesquisa 

exploratória é definida por Malhotra (2001) como pesquisas que tem como objetivo 

auxiliar no processo de determinação do problema e obtenção de dados adicionais. 

Esse tipo de pesquisa é realizado antes do desenvolvimento de uma abordagem da 

questão. 

A pesquisa é definida como quantitativa por ser realizada com base na 

aplicação de questionário, composto por afirmações classificadas em uma escala de 

Likert de cinco pontos. 

3.2 TIPOS DE DADOS 

Os dados coletados no trabalho são do tipo primário, ou seja, dados que não 

foram coletados anteriormente e são específicos para sanar as necessidades da 

pesquisa em questão. No que tange às fontes de informação, Malhotra (2006) as 

classifica como fontes primárias, secundárias e terciárias. 

As fontes primárias são definidas como dados brutos sem que tenha ocorrido 

nenhuma interpretação prévia. As fontes secundárias fazer referência a uma 

interpretação dos dados primários e as terciárias são aquelas que seus resultados 

auxiliam na descoberta de fontes primárias e secundárias. 

O presente trabalho tem como foco identificar os atributos que impactam na 

satisfação dos consumidores atendidos por uma pequena rede de lojas do ramo 

têxtil e calçadista no interior paulista – Grupo Angar. O grupo atua há 31 anos no 

mercado de roupas e calçados e é formado por cinco unidades localizadas na 

cidade de Guaíra – SP: Angar Líbano, Angar Quatro, Angar Sports, Hangar 

Básico e Kalce Brasil. Todas as unidades, com exceção de uma, são lojas 

multimarcas, sendo que cada loja possui marcas diferentes para atender a 

determinado segmento do mercado. A única unidade que não pode ser considerada 

multimarca trata-se de um varejo qualificado da Hering, que trabalha apenas com as 
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marcas Hering, Dzarm, Hering Kids e PUC, atendendo a um público mais amplo que 

as demais lojas.  

3.3 COLETA DE DADOS 

A pesquisa apresentou como objetivo o conhecimento dos atributos 

considerados importantes pelos clientes no processo de decisão de compra da rede 

de lojas em questão, bem como a comparação dos resultados com as ideias dos 

gestores acerca dos atributos que influenciam a compra dos consumidores. Para 

tanto, o método escolhido foi a aplicação de questionário com escala de likert de 

cinco pontos. A amostra para aplicação do questionário foi escolhida com base na 

conveniência, que de acordo com Kotler e Keller (2006) é definida com base na 

facilidade de acesso do entrevistador, haja vista que o tempo é um fator limitante 

para a realização da pesquisa. Ademais, o mesmo questionário aplicado aos clientes 

foi aplicado aos gestores da empresa para que as ideias fossem posteriormente 

comparadas e analisadas. Assim, foram aplicados 207 questionários aos clientes 

das cinco lojas do Grupo Angar e três questionários aos gestores das lojas. A 

aplicação dos questionários foi realizada durante o mês de outubro do ano de 2014. 

O processo de coleta de dados foi realizado nas próprias lojas do grupo – os 

questionários foram impressos e eram entregues aos clientes. Em um primeiro 

momento, os questionários foram enviados por email aos clientes e ficou disponível 

na rede social do Grupo Angar, entretanto, como o índice de respostas foi muito 

baixo, os questionários passaram a ser aplicados nas próprias lojas. 

Para complementar o estudo e fornecer maiores informações para a análise 

de resultados, foi realizada uma entrevista com uma das principais gestoras e 

proprietária do Grupo Angar – Tania Cristine Fabbri Abdala. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Diante dos resultados obtidos a partir dos questionários passados para os 

clientes das cinco lojas do Grupo Angar, foi realizada uma análise fatorial de todas 

as respostas. De acordo com Williams (2008), análise fatorial é uma ferramenta que 

apresenta como objetivo central descrever um conjunto de variáveis originais por 

meio da criação de um número menor de novas variáveis, os fatores – que são 

variáveis hipotéticas e explicam uma parte da variabilidade dos dados.  

 A análise fatorial foi feita por meio do programa de análise estatística 

SPSS e gerou cinco fatores, o que pode ser explicado através dos autovalores com 

resultados acima de um. O agrupamento dos atributos é realizado por meio da 

aglomeração dos mesmos com base na representatividade de cada um nos fatores 

determinados. Outro ponto que deve ser observado é o autovalor do primeiro fator – 

substancialmente maior que os demais, o que indica que o primeiro fator é 

fortemente relacionado à grande parte dos atributos analisados na pesquisa, 

enquanto os demais apresentam uma representatividade mais clara. Seguem os 

autovalores dos cinco fatores gerados pelo programa com seus respectivos 

autovalores: Fator 1 (8,117), fator 2 (1,866), fator 3 (1,577), fator 4 (1,226) e fator 5 

(1,055). 

 

Tabela 1 - Atributos que formam os fatores. 

Atributos Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Preço 0,596 

   

  

Boas promoções 0,74 

   

  

Liquidações 0,7 

   

  

Política de descontos 0,685 

   

  

Condições de pagamento 0,632 

   

  

Custo – benefício 

 

0,443 

  

  

Preço - qualidade 

 

0,505 

  

  

Limpeza dos produtos 

  

0,259 

 

  

Loja bonita 

  

0,48 

 

  

Atmosfera de loja 

  

0,446 

 

  

Apresentação dos produtos 

  

0,283 

 

  

Estacionamento difícil 

   

-0,423   

Divulgação de promoções 

   

-0,518   

Processo de troca 

    

0,444 

Vendedor treinado 

    

0,458 

Vendedor atencioso         0,306 
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 Diante da existência dos cinco fatores, foi realizada uma análise que 

permitiu identificar os atributos agrupados em cada um para então definir o enfoque 

de cada um. A seguir se encontram descritos os cinco fatores obtidos por meio da 

análise fatorial com os atributos agrupados e seus respectivos valores. 

 Através da tabela acima é possível visualizar que o primeiro fator 

engloba aspectos econômicos envolvidos no processo de compra do consumidor e, 

por isso, foi denominado Aspectos Econômicos. Ademais, a análise das somas das 

respostas dos questionários relacionadas a cada atributo permitiu identificar que as 

condições de pagamento do Grupo Angar merecem destaque positivo (soma de 

avaliações obtidas foi 864 com obtenção de uma média elevada de 4,19, valor 

extremamente alto diante de um total possível de 5). O preço, por sua vez, não é 

visto de forma muito competitiva pelos consumidores, uma vez que a soma das 

respostas resulta em 770, terceira menor soma diante dos vinte atributos analisados 

no questionário. Além disso, as liquidações receberam notas baixas – com uma 

soma de 730, o que reforça ainda mais certo descontentamento relacionado aos 

preços praticados pela empresa, inclusive em liquidações. 

 O segundo fator se refere aos atributos relacionados a Custo – 

Benefício, um aspecto que também merece destaque na empresa pelas altas notas 

obtidas, quando comparadas às demais. Assim como no primeiro fator, ficou 

evidente que a maior preocupação do cliente do Grupo Angar não é o preço do 

produto comprado – existem outros atributos mais importantes. A soma das 

respostas relacionadas a custo – beneficio resultam em 833, valor 

consideravelmente alto diante das outros atributos, o que mostra que os clientes 

consideram substancialmente importante a qualidade dos produtos vendidos nas 

lojas. 

 O terceiro fator é fortemente relacionado à imagem das lojas e por isso 

foi nomeado Atmosfera e Ambiente de Loja. Entre os atributos mais bem avaliados 

pelos consumidores, ou seja, aqueles que apresentam somatória e média com 

destaque está o atributo relativo à apresentação dos produtos, com uma soma de 

856, quarto melhor avaliado. Tal soma mostra que os clientes consideram que existe 

um cuidado e uma preocupação relacionada à apresentação e disposição dos 

produtos nas lojas, e consideram esse ponto como importante no processo de 

decisão de compra. 
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 O quarto fator se mostrou interessante por relacionar dois atributos 

totalmente distintos – Estacionamento difícil e Boas promoções, e tais atributos 

foram avaliados de forma negativa pelos consumidores, por isso tal fator foi 

nomeado Pontos Fracos. A avaliação das somas de tais atributos corrobora o fato 

de que tais aspectos necessitam de melhoras a serem realizadas pela gestão da 

empresa. 

 O último fator engloba aspectos relacionados à Força de Vendas da 

empresa. Dentre os atributos analisados em tal fator, merece destaque o aspecto 

relativo a Vendedores atenciosos, com uma soma de 863, valor alto em relação aos 

já apresentados, os consumidores se mostram satisfeitos com a educação e 

disponibilidade dos vendedores como um todo. O ponto de Treinamento de 

vendedores, por sua vez, apresentou uma soma baixa quando comparada aos 

outros atirbutos, de 797, o que pode ser um indicativo para a empresa realizar mais 

ações destinadas à capacitação e treinamento da sua força de vendas, ponto 

altamente importante no varejo atual. 

Além do levantamento realizado com os clientes do Grupo Angar, os mesmos 

questionários foram passados aos gestores das lojas com o objetivo de levantar 

quais atributos, na opinião deles, influenciam o processo de decisão de compra dos 

clientes e são considerados pelos mesmos como positivos ou negativos. Para 

facilitar a comparação foi feita uma média das respostas para ser comparada com a 

média das respostas dos clientes.  

Do ponto de vista dos gestores, os atributos que mais se destacam são 

relacionados aos produtos vendidos, como Qualidade, Produtos Atuais e Custo – 

Benefício, com médias de 4,66 (valor alto se comparado ao máximo possível – 5). 

Em tal ponto, observa-se que os gestores possuem opiniões condizentes com as 

dos consumidores, que também destacaram a qualidade dos produtos vendidos na 

empresa.  

Entretanto, o atributo relacionado a Preços foi bem avaliado pelos gestores, 

enquanto os clientes não classificaram os preços tão bem, o que mostra que este 

não é um dos principais fatores que levam as pessoas a comprar nas lojas do Grupo 

Angar. Assim, os gestores precisam se atentar a este ponto e rever suas ideias 

acerca deste tópico. 
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Outro ponto avaliado positivamente pelos administradores é o de Condições 

de Pagamento, com média de 4,33 – fato também destacado positivamente pelos 

clientes. 

O ponto visto de forma negativa pela administração da empresa está 

relacionado à realização de Boas Promoções e Divulgação de Promoções – fato 

também salientado pelos consumidores como ponto a ser melhorado no Grupo 

Angar de forma geral, uma vez que as liquidações podem apresentar problemas de 

preços, divulgação e grau de interesse para os clientes.  

Para complementar o estudo, foi realizada uma análise para cada uma das 

cinco lojas pertencentes ao grupo em questão a fim de comparar com a análise 

grupal e ver se há grandes diferenças. 

A partir de uma análise feita com base em estatística descritiva na loja Angar 

Líbano é possível destacar alguns atributos vistos de forma positiva pelos clientes 

através da soma das respostas (que ficaram em um intervalo de 150 a 195) e de 

uma análise geral das médias, que poderiam obter como valor máximo cinco (as 

médias referentes a esta loja ficaram ente 3,41 e 4,43), conforme pode ser visto na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Médias e somatórias referentes à loja Angar Líbano. 

Atributos Médias Somas 

Atmosfera de loja 3,41 150 

Liquidações 3,43 151 

Loja bonita 3,57 157 

Preços 3,66 161 

Promoções divulgadas 3,70 163 

Vendedor treinado 3,75 165 

Boas promoções 3,77 166 

Apresentação de produtos 3,77 166 

Política de descontos 3,84 169 

Produtos limpos 3,91 172 

Processo de troca 3,91 172 

Preço -  qualidade 3,95 174 

Produtos 3,95 174 

Estacionamento difícil 3,98 175 

Custo - benefício 4,02 177 

Vendedor atencioso 4,09 180 

Produtos atuais 4,14 182 

Qualidade 4,14 182 

Condições de pagamento 4,39 193 

Local fácil acesso 4,43 195 
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O atributo Localização é relacionado à facilidade de acesso daquela loja 

específica e, por meio da soma das respostas – 195, é possível afirmar que é um 

dos pontos mais importantes para que os clientes comprem na loja Angar Líbano. As 

respostas, que foram respondidas em uma escala de 1 a 5, apresentaram uma 

média de 4,43 com um desvio de 0,611 – o que resultou em uma variabilidade de 

13,79%. Diante dos números obtidos por meio de análise realizada no SPSS, 

conclui-se que a Localização da loja é um atributo de destaque e bem visto pelos 

consumidores. 

Outro atributo bem graduado pelos clientes foi o de Condições de 

Pagamento, com uma somatória de respostas de 193. Vale ressaltar que tal atributo 

também foi visto de forma extremamente positiva na análise geral do grupo. Em 

entrevista realizada com os gestores da organização, é possível identificar a 

preocupação em oferecer boas condições para os clientes – com uma grande 

possibilidade de parcelamentos e de incentivos para pagamentos realizados a vista. 

Ademais, dois atributos relacionados aos produtos foram vistos de forma 

positiva pelos clientes – Qualidade e Produtos Atuais, ambos totalizando uma soma 

de 182 e com médias de 4,14. Tal ponto também entra em total congruência com a 

visão que os clientes atribuem ao grupo – A análise grupal mostrou que os clientes 

do Grupo Angar compram nas lojas mais pela qualidade dos produtos do que pelos 

preços praticados pela empresa. 

Além dos pontos ressaltados positivamente pelos consumidores que 

responderam aos questionários, foram identificados atributos que devem ser 

melhorados pelos gestores da loja. Para a loja Angar Líbano, um ponto que deve ser 

melhorado é relacionado a ambiente e atmosfera de loja, uma vez que os atributos 

Atmosfera da Loja e Loja Bonita estão entre os piores avaliados pelos 

consumidores, com somatórias de 150 e 157, respectivamente. Em conversa com os 

gestores do grupo, foi informado que esta é uma das lojas que sofrerá uma mudança 

de prédio no próximo semestre com o propósito de trazer um ambiente mais 

confortável para os clientes e tornar o momento de compra mais prazeroso. 

Outro ponto substancialmente importante avaliado de forma negativa foi 

relacionado aos aspectos econômicos, englobando os atributos Liquidações, Preços 

e Divulgação de Promoções – todos com somatório inferior a 165 e grande 

variabilidade e divergência de respostas, uma vez que os desvios giram em torno de 



46 

 

 

1,2 (os maiores entre os atributos analisados, além de apresentarem valores 

maiores que um). Tal aspecto deve receber mais atenção dos gestores, com 

adequação de promoções e realização de liquidações efetivas. 

A segunda loja do Grupo Angar analisada individualmente foi a loja Angar 

Quatro e, com base na análise descritiva, alguns atributos foram destacados – 

positivamente e negativamente usando o mesmo critério da loja anterior – Somatória 

das respostas, que ficarem entre 169 e 224, e média das respostas, com valores 

entre 3,38 e 4,48. Os atributos com suas respectivas médias e somatórias 

encontram-se na tabela abaixo. 

Tabela 3 - Médias e somatórias das respostas referentes à loja Angar Quatro. 

Atributos Médias Somas 

Liquidações 3,38 169 

Política de descontos 3,58 179 

Preços 3,66 183 

Vendedor treinado 3,88 190 

Promoções divulgadas 3,90 195 

Estacionamento difícil 3,92 192 

Boas promoções 3,92 196 

Processo de troca 3,92 196 

Preço - qualidade 4,00 196 

Custo – benefício 4,06 203 

Atmosfera de loja 4,14 207 

Apresentação de produtos 4,18 209 

Condições de pagamento 4,20 210 

Produtos  4,22 211 

Vendedor atencioso 4,24 212 

Loja bonita 4,24 208 

Produtos limpos 4,27 209 

Produtos atuais 4,32 216 

Local fácil acesso 4,36 218 

Qualidade 4,48 224 

 

De forma positiva, merecem destaque os atributos relacionados aos produtos 

vendidos na loja – os clientes classificaram a Qualidade como o atributo de maior 

destaque para tal loja, com um somatório de 224 entre todas as respostas e uma 

média de 4,48 – atributo melhor avaliado. Outro atributo bem classificado 

relacionado aos produtos é o de Produtos Atuais, com uma soma de 216 e média de 

respostas de 4,32. As respostas relacionadas a tais atributos não sofreram grande 

variabilidade, o que indica uma constância de respostas e pouca divergência de 
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respostas entre os clientes que responderam a pesquisa – A variabilidade da 

Qualidade ficou em 14,4% enquanto a de Produtos Atuais em torno de 21,14%. 

Além do ponto relacionado à qualidade, outro ponto de destaque é o de 

Ambiente e Atmosfera de Loja, uma vez que os atributos Produtos Limpos e Loja 

Bonita foram bem destacados, com médias de 4,27 e 4,24 respectivamente. Em 

entrevista realizada com os gestores do Grupo, constatou-se que a Loja Angar 

Quatro reúne produtos de marcas bem conceituadas no mercado e, por isso, os 

produtos podem ser classificados como de alta qualidade pelos clientes da loja. 

Ademais, o atributo de Fácil Acesso se destacou com uma média de 4,36 e soma de 

218 pelos clientes – A loja sofrerá uma mudança de local no próximo semestre, o 

que pode afetar tal ponto negativamente. 

 Um ponto que foi classificado de forma negativa pelos clientes está 

relacionado aos Aspectos Econômicos da loja Angar Quatro. O atributo pior avaliado 

é o de Liquidações com soma de 169 e média de 3,38, além de uma variabilidade de 

respostas de 37,75%. Outros atributos relacionados aos aspectos econômicos e mal 

vistos pelos clientes são Política de Descontos, Preços e Divulgação de Promoções 

com somatórios que se concentram no intervalo de 179 a 195 e médias entre 3,58 e 

3,90. O fato merece ser revisto pelos gestores, uma vez que este indicativo se 

mostra mal avaliado na análise grupal e nas duas lojas analisadas individualmente 

até o momento. 

Outro ponto que merece um destaque negativo é o de Treinamento de 

Vendedores, com uma média de 3,88 e somatória de 190. Como dito pelos gestores, 

tal loja reúne marcas bastante prestigiadas pelas pessoas e, por se tratar de 

consumidores mais exigentes, os vendedores devem receber maior treinamento e 

entender todos os motivos pelos maiores preços dos produtos – O fato foi sugerido 

para a gerência da loja Angar Quatro. 

A terceira loja do Grupo a ser analisada é a loja Angar Sports, destinada à 

venda de todos os tipos de artigos esportivos. A loja em questão apresentou 

somatória de respostas classificadas em um intervalo de 106 a 131 e média entre 

3,21 e 3,97, como pode ser visto na tabela a seguir.  
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Tabela 4 - Médias e somatórias das respostas referentes à loja Angar Sports 

Atributos Médias Somas 

Liquidações 3,21 106 

Atmosfera de loja 3,42 113 

Boas promoções 3,45 114 

Processo de troca 3,48 115 

Loja bonita 3,48 115 

Preço 3,52 116 

Produtos atuais 3,64 120 

Preço - qualidade 3,67 121 

Política de descontos 3,67 121 

Produtos limpos 3,70 122 

Vendedor treinado 3,73 123 

Produtos 3,76 124 

Custo - benefício 3,79 125 

Divulgação de 

promoções 

3,79 125 

Condições de 

pagamento 

3,82 126 

Vendedor atencioso 3,82 126 

Apresentação de 

produtos 

3,85 127 

Local fácil acesso 3,88 128 

Estacionamento difícil 3,97 131 

Qualidade 3,97 131 

 

A análise descritiva de tal loja aponta como principal ponto positivo a 

Qualidade dos produtos vendidos, com uma somatória de 131 e média de respostas 

de 3,97. A qualidade é um fator substancialmente importante em tal categoria de 

produtos, uma vez que produtos de qualidade duvidosa podem resultar em sérios 

problemas de saúde para os usuários. 

Outro ponto visto de forma bastante positiva pelos clientes tange ao acesso 

da loja, que se mostra facilitado e sem dificuldades de estacionamento. Os atributos 

Fácil Acesso e Estacionamento apresentaram médias de 3,88 e 3,97, 

respectivamente; além de desvios de 0,927 e 0,810. Em entrevista realizada com os 

gestores do grupo, foi informado que a loja Angar Sports não se encontra na 

principal rua da cidade, por isso, o estacionamento é mais facilitado do que nas 

demais lojas. 

Por fim, os vendedores também receberam destaque de acordo com os 

clientes da empresa. Os atributos de Apresentação de Produtos e Vendedores 

Atenciosos obtiveram médias de respostas consideravelmente alta – 3,85 e 3,82 e 

uma dispersão de respostas por volta de 23%. A análise permite observar que os 
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vendedores se preocupam e se mostram empenhados em satisfazer o cliente, 

entretanto, cabe aos gestores desenvolverem bons programas de treinamento, uma 

vez que pessoas responsáveis pelas vendas de produtos que envolvem tanta 

tecnologia devem estar bem informadas para auxiliar as pessoas no processo de 

escolha. 

Além dos pontos positivos, a Atmosfera e Ambiente da Loja foram apontados 

como fatores negativos pelos clientes. Os atributos Atmosfera de Loja e Loja Bonita 

não foram bem avaliados, com somatórios de 113 e 115 respectivamente. Deve ser 

salientado que tais respostas obtiveram níveis de dispersão por volta de 30%. O 

ponto foi informado aos gestores da empresa, que se mostraram surpresos com a 

opinião dos clientes. 

Como em todas as lojas do grupo, os Aspectos Econômicos também foram 

avaliados de forma negativa através dos atributos Liquidações e Boas Promoções, 

com somas de 106 e 113, além de médias de respostas de 3,21 e 3,45. Os 

proprietários e gerente se mostraram bastante preocupados com o fato, relacionado 

a todas as lojas analisadas até o momento e disseram que tal aspecto receberá 

maior atenção a partir de agora. 

A quarta loja analisada foi o Hangar Básico, varejo qualificado da Cia. Hering 

e, por isso, obedece a algumas regras diferentes das demais lojas do Grupo Angar, 

entre elas as condições de pagamento, que são menos flexíveis, uma vez que 

seguem as normas de franquias e varejos qualificados da Hering. Os consumidores 

mostraram sentir a diferença e classificaram a Política de Descontos da loja de 

forma negativa, com uma soma de 140 e uma média de 4  (segundo fator pior 

avaliado, com base no mesmo critério de avaliação usado nas demais lojas) – as 

demais lojas do Grupo Angar apresentam uma política de descontos para 

pagamentos a vista, enquanto o Hangar Básico não apresenta este diferencial. 

Ademais, mais uma vez, os aspectos econômicos foram criticados por meio 

das Liquidações e Preços, com somas de 142 e 141, além de médias de 4,06 e 4,03 

respectivamente. Tais valores de somatória de respostas e média de respostas 

podem ser classificados de forma negativa dentro do referencial de comparação que 

se encontram – Os atributos analisados do Hangar Básico apresentaram somatória 

de respostas entre 125 e 158 e médias de respostas entre 3,57 e 4,51.Em entrevista 

realizada com os gestores, houve certa surpresa relacionada a má avaliação dos 



50 

 

 

preços, pois a empresa segue sugestões da Hering e pratica os mesmos preços das 

franquias do país. 

De forma positiva, foram classificados os atributos relacionados à qualidade 

dos produtos vendidos na empresa, o fato pode estar relacionado ao alto grau de 

conhecimento da marca Hering pelos consumidores. Os atributos que se 

destacaram foram: Relação Preço/Qualidade, com uma soma de 158, média de 

respostas de 4,51 e uma dispersão de apenas 12% e Qualidade, com uma média de 

4,49, soma de 157 e variabilidade de apenas 16% - Estão entre os quatro atributos 

melhor avaliados na loja. 

Outro ponto que merece destaque é o de Mix de Produtos,segundo atributo 

melhor avaliado, que também apresentou uma somatória de 158 e média de 4,51 – 

De acordo com os gestores, a loja apresenta produtos para toda a família, com uma 

grande variedade de produtos para bebês, crianças e adultos. Para facilitar a 

visualização de todos os valores citados, segue a tabela com os atributos e suas 

respectivas médias e somatórias. 

Tabela 5 - Médias e somatórias das respostas referentes à loja Hangar Básico. 

Atributos Médias Somas 

Estacionamento difícil 3,57 125 

Política de descontos 4,00 140 

Preços 4,03 141 

Liquidações 4,06 142 

Atmosfera de loja 4,17 146 

Vendedor treinado 4,17 146 

Divulgação de 

promoções 

4,23 148 

Boas promoções 4,23 148 

Loja bonita 4,26 149 

Custo - benefício 4,29 150 

Vendedor atencioso 4,31 151 

Produtos limpos 4,37 153 

Produtos atuais 4,40 154 

Processo de troca 4,40 154 

Apresentação dos 

produtos 

4,40 154 

Local fácil acesso 4,46 156 

Qualidade 4,49 157 

Condições de 

pagamento 

4,51 158 

Produtos 4,51 158 

Preço - qualidade 4,51 158 
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Por fim, foi analisada a mais nova loja do Grupo Angar, Kalce Brasil – 

especializada em calçados e acessórios. A Kalce Brasil apresentou somatória de 

respostas entre os valores de 155 e 192, e médias no intervalo de 3,52 a 4,27 – o 

que pode ser visto na tabela abaixo, que mostra todos os atributos com suas médias 

e somas de respostas. 

Tabela 6 - Médias e somatórias das respostas referentes à Kalce Brasil. 

Atributos Médias Somas 

Divulgação de promoções 3,52 155 

Política de descontos 3,56 160 

Preços 3,62 163 

Preço – qualidade 3,64 164 

Processo de troca 3,68 162 

Produtos 3,76 169 

Liquidações 3,76 158 

Vendedor treinado 3,77 166 

Boas promoções 3,87 174 

Custo – benefício 4,00 176 

Qualidade 4,00 180 

Apresentação dos produtos 4,09 184 

Produtos atuais 4,09 180 

Produtos limpos 4,09 180 

Estacionamento difícil 4,11 185 

Atmosfera de loja 4,11 181 

Condições de pagamento 4,14 182 

Loja bonita 4,20 189 

Vendedor atencioso 4,22 190 

Fácil acesso 4,27 192 

 

Um ponto de destaque positivo de acordo com os clientes está ligado a 

Atmosfera e Ambiente da Loja. O atributo Loja Bonita se destacou com uma soma 

de 189 e média de 4,20; enquanto Atmosfera de Loja obteve soma de 181 e média 

de 4,11. Ademais, o Vendedor Atencioso também recebeu altas notas, com uma 

média de 4,22 e soma de 190. 

Pontos criticados na nova loja foram ligados aos preços – O atributo Preço 

teve uma média de 3,62 e o atributo Preço/ Qualidade uma média de 3,64 e 

somatória de 164, valores baixos quando comparados aos demais atributos 

analisados. O ponto foi informado aos gestores, que se mostraram preocupados, 

pois as demais lojas do grupo não apresentam o problema de custo – benefício, 

bastante grave para uma empresa, uma vez que a nova loja pode danificar a 

imagem do Grupo Angar de oferecer produtos com alta qualidade. 
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O atributo pior avaliado foi o de Divulgação de Promoções, com uma soma de 

155 e relação desvio padrão/ média de quase 30% - variabilidade consideravelmente 

alta das respostas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir a presente pesquisa, foi realizada uma comparação entre as 

notas das lojas para ver quais eram as mais bem avaliadas e as piores. Para tal 

análise, foi feita uma média entre as médias das notas dadas a cada atributo. 

 

Tabela 7 - Atributos que formam os fatores. 

Loja Analisada Média 

Angar Líbano 3,89 

Angar Quatro 4,04 

Angar Sports 3,68 

Hangar Básico 4,26 

Kalce Brasil 3,93 

 

Diante dos dados acima, pode-se afirmar que, de forma geral, as lojas mais 

bem avaliadas são Hangar Básico, varejo qualificado da Hering, e Angar Quatro, loja 

que conta com marcas bem conceituadas no país. A loja que mostrou menor 

destaque é o Angar Sports – loja especializada no ramo esportista, que deve 

receber maior atenção, uma vez que possui exclusividade de venda de grandes 

marcas na cidade e o fato deve ser mais bem trabalhado e aproveitado. A Kalce 

Brasil, por ser uma loja nova, ainda atravessa um processo de identidade e 

reconhecimento, mas apresenta uma tendência de crescimento no mercado. 

A análise de resultados realizada na pesquisa permitiu que alguns fatores, 

vistos pelos gestores de forma positiva e por consumidores de maneira negativa, 

fossem identificados, permitindo aos proprietários desenvolverem um trabalho mais 

efetivo do ponto de vista da satisfação das necessidades e desejos de seus clientes. 

Ademais, foi possível realizar uma comparação entre as lojas pertencentes ao grupo 

e identificar quais mudanças devem ser realizadas especificamente em cada uma, 

bem como alterações gerais que devem ser feitas no Grupo Angar, por exemplo, 

melhor planejamento de liquidações. 
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O presente trabalho abre oportunidade para futuras pesquisas acerca dos 

atributos considerados como mais problemáticos, para que as falhas especificas 

possam ser identificadas e melhor trabalhadas. 

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que a pesquisa atingiu os 

resultados esperados e descritos no objetivo central do trabalho, que foi identificar 

os principais atributos valorizados pelos consumidores do varejo em uma pequena 

rede de lojas do interior paulista e comparar com a ideia dos gestores acerca dos 

atributos valorizados pelos clientes. Na seção anterior, foram apresentados todos os 

dados referentes à análise de cada uma das lojas do Grupo Angar, bem como uma 

análise global do grupo – os atributos destacados de forma positiva, assim como os 

atributos que necessitam de melhora foram evidenciados. 

O trabalho em questão possibilita a aplicação dos resultados obtidos por parte 

dos gestores do Grupo Angar – a análise permitiu a identificação dos atributos que 

precisam ser melhorados na empresa, como é o caso dos atributos relacionados aos 

aspectos econômicos, principalmente relacionados aos preços praticados nas lojas e 

a organização de liquidações, que não são vistas como grandes oportunidades pelos 

consumidores. 

Para melhorar os atributos citados anteriormente, cabe aos gestores a 

realização de um planejamento e intensa divulgação das liquidações propostas pelo 

Grupo Angar, acompanhamento dos preços de acordo com a concorrência local e 

regional, uma vez que oferece um referencial de comparação, entre outras medidas 

que podem ser adotadas para melhorar tais aspectos. Além da aplicação no Grupo 

Angar, outras lojas varejistas que se encontram no interior paulista e apresentam 

características semelhantes às do grupo em questão podem fazer uso do 

questionário utilizado na pesquisa para realizar diagnósticos de suas empresas. 

No que tange a aplicações acadêmicas, o trabalho oferece um aporte teórico 

bastante interessante que pode servir de referência para trabalhos posteriores 

relacionados ao tema, bem como o questionário apresentado servir como 

embasamento para futuras coletas de dados – o questionário foi baseado em 

ferramentas tradicionais no meio da Administração e do Varejo. 

A pesquisa realizada consiste em um processo de identificação de atributos 

que devem ser melhorados e atributos que se destacam de forma positiva, 

entretanto, ocorre uma limitação no que tange ao estudo específico dos atributos 

que se destacaram – entender as razões que levam ao destaque, atitudes que 
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podem ser tomadas para que os atributos melhorem ainda mais, entre outros 

pontos. Assim, a ideia de estudos específicos dos atributos destacados fica como 

sugestão para pesquisas futuras. 
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7. ANEXOS 

Anexo I – Questionário utilizado na pesquisa 

 

Questionário Pesquisa                                                               Loja avaliada:  

Este questionário faz parte de uma pesquisa de acadêmica da USP e agradeço, de antemão, 

sua gentileza em respondê-lo.  As afirmações devem ser julgadas conforme sua opinião, portanto 

não existem respostas corretas ou erradas.  

Para responder as questões abaixo, pense sobre esta loja do Grupo Angar e responda, sua 

opinião é muito importante para a pesquisa. Classifique cada uma das frases em uma escala de 

avaliação que varia de 1 a 5, sendo: 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo Nem concordo, 
nem discordo. 

Concordo Concordo 
totalmente 

 

Afirmativas Classificação 

1. A loja apresenta um bom mix de produtos, com grande 
variedade e capacidade de atender a diferentes estilos, o 
que é um fator substancialmente importante para a 
consolidação da compra     1       2       3        4       5  

2. Os produtos da loja são de boa qualidade e eu considero 
esse fator extremamente importante no processo de 
compra dos produtos     1       2       3        4       5  

3. Os produtos da loja são atuais e condizentes com as 
tendências de moda do momento.     1       2       3        4       5  

4. Os preços apresentados pela loja são condizentes com a 
qualidade dos produtos vendidos. 1       2       3        4       5  

5. Os preços praticados pela empresa são equiparados com os 
valores praticados pela concorrência, seja local ou regional, 
o que torna o processo de compra mais atrativo.  1      2       3        4       5  

6. .A relação custo – benefício oferecida pelos produtos é boa 
e isso é um dos fatores que contribui para que eu realize 
minhas compras na loja.         1       2       3        4       5  

7. A loja oferece boas condições de pagamento, o que facilita 
de sobremaneira a realização das compras.     1       2       3        4       5  

8. A empresa realiza boas promoções e ofertas, que sempre 
despertam meu interesse.     1       2       3        4       5  

9. As promoções e ofertas são sempre bem divulgadas e 
sinalizadas, de forma que todos os clientes têm acesso a 
essa informação e isso é importante para que as compras 
sejam realizadas.     1       2       3        4       5  

10. A empresa apresenta um calendário de grandes liquidações 
definido anualmente, permitindo que as compras sejam 
programadas e as liquidações bastante desejadas.     1       2       3        4       5  
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11. A loja apresenta uma politica de descontos que privilegia 
pagamentos à vista e torna o processo de compra mais 
atrativo.     1       2       3        4       5  

12. Existe uma preocupação relacionada à apresentação dos 
produtos, o que pode ser visto através de vitrines criativas e 
disposição dos produtos dentro da loja, e isso impacta na 
decisão de compra.     1       2       3        4       5  

13. Os produtos estão sempre limpos e bem cuidados, o que 
torna a compra mais agradável.     1       2       3        4       5  

14. As lojas são bonitas e condizentes com os produtos ali 
vendidos, o que torna o processo de compra mais 
prazeroso e atrativo.     1       2       3        4       5  

15. A atmosfera da loja é bastante confortável e isso influencia 
na escolha da empresa para eu realizar minhas aquisições.     1       2       3        4       5  

16. Os vendedores são muito atenciosos, educados e se 
preocupam com a minha satisfação, o que torna a compra 
prazerosa e influi na escolha da loja.     1       2       3        4       5  

17. O processo de troca de produtos é rápido e os profissionais 
se mostram dispostos a realiza-lo com prazer, o que 
contribui para a escolha da empresa na realização da 
compra dos produtos.     1       2       3        4       5  

18. Os vendedores são bem treinados e possuem 
conhecimento acerca dos produtos vendidos pela empresa, 
e eu considero esse fator extremamente importante para a 
consolidação da compra dos produtos.     1       2       3        4       5  

19. A loja está em um local de fácil acesso, o que torna o 
processo de compra mais fácil.     1       2       3        4       5  

20. A falta de lugares para estacionar os veículos dificulta o 
acesso ao estabelecimento – levando, muitas vezes, à 
escolha de outra loja para a realização da compra.     1       2       3        4       5  

 

Anexo II – Entrevista realizada com o gestor 

 

Nome do Gestor: Tania Cristine Fabbri Abdala 

Cargo que ocupa dentro da organização: Proprietário 

Bom dia, 

Esta entrevista tem como objetivo de identificar, do seu ponto de vista, quais são os 

atributos que contribuem com a satisfação dos consumidores das suas lojas para realizarem suas 

aquisições e serem fiéis a cada uma das lojas. Primeiramente, apresento a definição do “composto 

varejista”, que inclui todos os fatores que podem ser usados pelos varejistas para influenciar na 

escolha de produtos e serviços por parte dos clientes. É importante que este conceito seja bem 

compreendido porque ele permite um melhor entendimento acerca do funcionamento do mercado, 

aumentando as chances de uma atuação de sucesso da empresa. 
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O composto varejista é dividido em seis pontos e é conhecido por 6 P’s. Para facilitar, cada P 

será explicado detalhadamente em cada pergunta. É de suma importância que, em cada questão, as 

cinco lojas sejam tratadas individualmente. 

1. Referente ao aspecto de mix de produtos 

Neste sentido, gostaria de conhecer as práticas adotadas em 3 aspectos principais: 

i. As lojas apresentam um mix de produtos atraente, com uma grande variedade e 

capaz de atender a diferentes estilos? Você acha que o mix de produtos é um 

fator importante para que os clientes realizem suas compras na empresa e se 

mostrem fieis a mesma? 

Acho que o mix de produtos é satisfatório, mas devemos nos atualizar 

sempre, pois hoje em dia o consumidor recebe muitas informações da mídia 

como um todo, então busca novas opções sempre. Vale ressaltar ainda que as 

lojas apresentam propostas bem diferentes umas das outras, então os mix de 

produtos apresentados não concorrem entre si. A loja que apresenta um mix de 

produtos mais abrangente é o Hangar Básico, pois conta com produtos 

destinados a atender a família inteira. 

 

ii. Você acha que os produtos vendidos na empresa apresentam uma qualidade 

diferenciada e isso impacta para que os clientes escolham a empresa quando 

realizam suas compras? 

    Sim, acredito que o consumidor opte por nos visitar porque sabe do 

compromisso que temos em oferecer produtos de qualidade, de marcas 

geralmente já conceituadas no mercado. Esta sempre foi uma preocupação 

central do Grupo Angar – temos este como um dos pilares centrais na 

construção da nossa marca. 

 

iii. A empresa se preocupa em seguir as tendências do momento? Você acha que os 

consumidores se atentam ao fato? 

Sim, essa preocupação é constante, os consumidores são cada vez mais 

antenados ao que acontece e sempre procuram as últimas tendências lançadas 

no mercado. A loja Angar Quatro, que conta com marcas bastante conceituadas 

no mercado da moda, é a loja que mais se atenta para este ponto. 

 

i. Em sua opinião, os preços apresentados pela loja são condizentes com a qualidade 

dos produtos vendidos? Você acha que os consumidores consideram esse ponto 

importante quando escolhem esta loja para fazerem suas compras? 

Acho que a loja apresenta preços competitivos sim, nos preocupamos em 

sempre consultar o preço dos concorrentes, sejam locais ou regionais, para 

ocuparmos posição competitiva no mercado. 

 

ii. Você se preocupa em ter os preços dos produtos equiparados com os valores 

praticados pela concorrência, seja local, regional ou nacional? Você acha que isso 

contribui para que seus clientes se mantenham fiéis à empresa? 
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Certamente, hoje temos tabelas de sugestão de vendas oferecidas pelos 

fornecedores, o que nos coloca na maioria das vezes em pé de igualdade com 

grandes redes. O Hangar Básico, por exemplo, segue a tabela de preços de 

sugestão da Hering – mesmo preço praticado por todas as franquias do país. 

Comparamos e acompanhamos os preços, na maioria das vezes regionais, 

evitando que o cliente se desloque para efetuar suas compras por este quesito. 

 

iii. Para você, a relação custo-benefício oferecida pelos produtos vendidos na loja é boa 

e esse é um dos quesitos considerados pelos clientes para a realização das 

compras na loja? 

Sim, a relação custo benefício é satisfatória, com certeza é um ponto decisivo 

na hora da compra. 

 

iv. Como são as condições de pagamento oferecidas pela loja? Você considera este 

ponto como um fator importante para que seus clientes sejam fiéis à empresa?  

A empresa tem uma grande opção de pagamentos, tentando facilitar a 

negociação com todos os clientes, principalmente aqueles já cadastrados no 

sistema. Acho que este é um dos pontos considerados como mais importantes 

por nossos clientes, pois temos a preocupação de facilitar o pagamento para que 

eles consigam comprar os produtos que desejam. 

 

2. O terceiro P é o de promoção. 

i. Existe uma política de promoções e ofertas realizadas? Este é um ponto que 

desperta o interesse dos mesmos?  

Existem algumas liquidações e ofertas que ocorrem em datas especificas e 

são bastante aguardadas pelos consumidores, como o  Saldão do Tênis, realizado 

anualmente no Angar Sports. Porém, acho que nosso calendário precisa de uma 

organização melhor, além da criação de novas liquidações – Grande parte das 

liquidações é criada de última hora e isso dificulta todo o processo de divulgação 

e compromete o resultado da mesma. 

 

ii. O sucesso das promoções e ofertas, além da atratividade, também é atrelado à 

forma de divulgação e sinalização para os clientes. Você acha que esse processo 

é bem feito e atinge o objetivo de comunicar o fato aos clientes da empresa? 

Você acha esse ponto importante para os clientes comprarem na loja? 

Tenho consciência de que as promoções pontuais, aquelas não divulgadas e 

esperadas todo ano pelos consumidores, precisam de uma divulgação e 

abrangência maior. Precisamos desenvolver um método básico de organização e 

divulgação, pois acho que, muitas vezes, não atingimos resultados esperados por 

falta de divulgação. 

 

iii. Para você, a loja apresenta uma politica de descontos que privilegia pagamentos à 

vista e torna o processo de compra mais atrativo? Você acha que esse fator 

influencia o cliente no processo de escolha da loja para realizar sua aquisição? 
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Em quatro das cinco lojas os pagamentos realizados a vista contam com uma 

porcentagem de desconto, assim como em todas as lojas da cidade – com 

exceção do Hangar Básico, que por ser um varejo qualificado da Hering não pode 

contar com a mesma política. 

 

3. O quarto P faz referência à apresentação dos produtos. 

i.  Existe uma preocupação relacionada à apresentação dos produtos? Você acha que 

tal preocupação pode ser visualizada pelos clientes? De que forma? Em sua 

opinião, tais pontos são de grande importância e influenciam os clientes quando 

eles escolhem a loja para realizarem suas compras? 

Sim, a preocupação com a exposição dos produtos é grande, acredito que os 

clientes são extremamente sensíveis e atentos a este detalhe. As equipes são 

orientadas a fazer três trocas de vitrine durante o mês, além de nos esforçarmos 

muito para fazer vitrines criativas e que fujam do comum. Acredito no poder das 

vitrines para convidar os clientes a entrar e conhecer a loja. 

Além disso, a exposição de meio de loja também é pensada com cuidado – a 

equipe dispõe os produtos de forma a facilitar e estimular os clientes. 

 

ii. Você e sua equipe tomam o cuidado com a limpeza e situação dos produtos? Qual o 

grau de importância, em sua opinião, que este aspecto tem na consolidação da 

compra dos clientes? 

O cuidado existe sim, ninguém quer adquirir produtos sujos, pois estes já 

estão depreciados, mesmo que estes estejam em promoções. Mas confesso que 

todas as equipes deveriam ser mais atentas a este ponto. 

 

iii. Para você, a beleza e decoração da empresa são condizentes com os produtos 

vendidos? É um fator importante para os consumidores quando escolhem a loja 

para fazer suas compras? Você acha que a loja apresenta esse fator como um 

ponto positivo, do ponto de vista do cliente? 

Este é outro ponto que nos obriga a evoluir sempre. A compra é um 

momento de relaxamento e alegria para o cliente, por isso a atmosfera e beleza 

da loja devem contribuir. Neste caso, em algumas lojas estamos ok, em outras 

em processo de mudança. As lojas Angar Quatro e Angar Líbano vão mudar de 

endereço no próximo semestre, procuramos desenvolver projetos atuais e 

condizentes com os produtos vendidos nas lojas, para deixar os clientes mais 

confortáveis. 

 

iv. Aspectos como climatização da loja, sombreamento, iluminação, música ambiente, 

interferem no desempenho das lojas? Fale sobre a importância de cada um deles 

na sua visão. 

Com certeza todos os aspectos citados interferem no desempenho da loja, 

uma vez que afetam a atmosfera da mesma. A climatização é extremamente 

importante, principalmente com o calor que enfrentamos nos últimos tempos – 

se tornou aspecto básico para o cliente se sentir bem. 
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A iluminação é um ponto que sempre me atentei bastante, sei o quanto pode 

interferir na apresentação dos produtos. Por isso, como dito anteriormente, 

estamos realizando adequações em todas as lojas. Quanto à música, é um ponto 

importante e que temos dado pouco destaque ultimamente – realmente 

precisamos melhorar. 

 

4. O quinto e penúltimo P é o pessoal. 

i. Em sua opinião, os vendedores desta loja são atenciosos, educados e se preocupam 

com a satisfação de seus clientes? Qual o grau de importância que você acha que 

os clientes dão para este fator? 

Recursos humanos é, sem duvidas, um dos pontos principais para 

desenvolvimento de um relacionamento entre os clientes e a empresa. Mas é 

também uma das grandes dificuldades que enfrentamos, acho que os 

vendedores nem sempre são educados e solícitos, principalmente quando não 

conhecem aquele cliente – este é um ponto que deve ser substancialmente 

melhorado. 

ii. Qual a importância dos treinamentos para a sua força de vendas? Para você, os 

clientes notam quando um vendedor é bem treinado e tem conhecimento acerca 

dos produtos ali vendidos? Você acha que seu público considera esse fator 

importante quando escolhe sua  empresa para realização das compras? Como 

você acha que a empresa se encontra neste quesito? 

Os treinamentos são muito importantes, sempre que algum fornecedor 

oferece qualquer oportunidade, nos prontificamos a levar a equipe, para se 

aprimorar renovar as informações, e tudo de forma descontraída, por ser uma 

atividade fora da rotina desperta o interesse de todos e é muito produtivo.  

No que tange ao atendimento realizado por um vendedor treinado, a 

diferença é notória. Um bom atendimento se dá pelo entusiasmo do profissional 

de vendas em receber o cliente e lhe apresentar o produto procurado, além da 

demonstração de conhecimento acerca da mercadoria a ser vendida. 

5. O último ponto do composto varejista é o ponto. 

i. Você acha que os consumidores consideram a facilidade de acesso como um fator 

importante no processo de escolha do estabelecimento para realização das 

compras? Você acha que a loja está em um local de fácil acesso? O que é levado 

em conta na localização de uma nova loja? 

Com certeza a facilidade de acesso é um ponto importante para a realização 

das compras, entretanto, ficamos a desejar neste ponto. A dificuldade de 

estacionamento é um problema enfrentado por todos na cidade, acredito que 

com a mudança de duas lojas para os novos prédios, este problema será 

amenizado. 

O Angar Sports, por não se localizar na rua principal, enfrenta esse problema 

de forma mais amena. 

 

 

 



64 

 

 

Anexo III – Resultados Estatísticos 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 8,117 38,654 38,654 8,117 38,654 38,654

2 1,866 8,886 47,539 1,866 8,886 47,539

3 1,577 7,512 55,051 1,577 7,512 55,051

4 1,226 5,838 60,889 1,226 5,838 60,889

5 1,055 5,023 65,912 1,055 5,023 65,912

6 ,982 4,677 70,588

7 ,725 3,453 74,042

8 ,659 3,137 77,178

9 ,610 2,903 80,082

10 ,530 2,524 82,605

11 ,502 2,392 84,997

12 ,448 2,133 87,130

13 ,431 2,051 89,182

14 ,398 1,894 91,075

15 ,371 1,768 92,843

16 ,317 1,510 94,353

17 ,282 1,343 95,696

18 ,266 1,266 96,962

19 ,238 1,132 98,094

20 ,215 1,025 99,119

21 ,185 ,881 100,000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

 

 

 

1 2 3 4 5

mix ,648 ,105 ,185 ,357 -,112

qualidade ,674 ,323 -,040 ,320 -,009

prodatual ,647 ,117 -,076 ,393 -,277

precqual ,592 ,505 -,163 ,169 ,301

preços ,596 ,594 -,074 -,089 ,248

custo–benefício ,662 ,443 -,214 -,030 ,153

condições pagamento ,632 -,238 -,321 ,096 -,324

boas promoções ,740 ,014 -,117 -,130 -,149

promodivulgadas ,655 ,042 -,123 -,518 -,088

liquidações ,700 -,088 -,090 -,366 -,178

politicadescontos ,685 ,054 -,323 -,166 -,042

apresentprod ,647 ,077 ,283 -,176 -,026

produtoslimpos ,720 -,196 ,259 ,241 -,207

lojabonita ,684 -,037 ,480 -,065 -,076

atmosfera da loja ,709 -,103 ,446 -,084 -,123

vendedoratencioso ,565 -,565 ,034 -,007 ,306

processotroca ,614 -,357 -,027 ,235 ,444

vendedortreinado ,625 -,459 -,050 ,022 ,458

localfácilacesso ,553 -,319 -,247 ,002 -,182

estacionato dificil -,209 -,042 ,013 ,423 -,119

Loja Escolhida ,060 ,215 ,757 -,113 ,094

Component Matrix
a

 
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

atmosfera da loja 44 1 5 150 3,41 1,263

liquidações 44 1 5 151 3,43 1,246

lojabonita 44 1 5 157 3,57 1,189

preços 44 1 5 161 3,66 1,119

promodivulgadas 44 1 5 163 3,70 1,173

vendedortreinado 44 2 5 165 3,75 ,892

boas promoções 44 1 5 166 3,77 1,075

apresentprod 44 1 5 166 3,77 ,937

politicadescontos 44 1 5 169 3,84 ,888

produtoslimpos 44 1 5 172 3,91 1,074

processotroca 44 1 5 172 3,91 1,007

precqual 44 2 5 174 3,95 ,776

mix 44 1 5 174 3,95 1,099

estacionato dificil 44 1 5 175 3,98 1,191

custo–benefício 44 1 5 177 4,02 ,976

vendedoratencioso 44 2 5 180 4,09 ,910

prodatual 44 2 5 182 4,14 1,002

qualidade 44 2 5 182 4,14 ,824

condições pagamento 44 1 5 193 4,39 ,784

localfácilacesso 44 2 5 195 4,43 ,661

Valid N (listwise) 44

 

 

Anexo 1 - Dados estatísticos referentes à loja Angar Líbano. 

 

 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

liquidações 50 1 5 169 3,38 1,276

politicadescontos 50 1 5 179 3,58 1,012

preços 50 1 5 183 3,66 1,239

vendedortreinado 49 2 5 190 3,88 ,881

promodivulgadas 50 1 5 195 3,90 1,093

estacionato dificil 49 1 5 192 3,92 1,272

boas promoções 50 1 5 196 3,92 1,027

processotroca 50 1 5 196 3,92 1,122

precqual 49 3 5 196 4,00 ,764

custo–benefício 50 2 5 203 4,06 ,818

atmosfera da loja 50 1 5 207 4,14 ,948

apresentprod 50 2 5 209 4,18 ,800

condições pagamento 50 1 5 210 4,20 ,948

mix 50 1 5 211 4,22 ,910

vendedoratencioso 50 1 5 212 4,24 ,870

lojabonita 49 2 5 208 4,24 ,751

produtoslimpos 49 2 5 209 4,27 ,758

prodatual 50 1 5 216 4,32 ,913

localfácilacesso 50 3 5 218 4,36 ,693

qualidade 50 3 5 224 4,48 ,646

Valid N (listwise) 46

Descriptive Statistics

 

Anexo 2 - Dados estatísticos relacionados à loja Angar Quatro. 
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 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

liquidações 33 1 5 106 3,21 1,111

atmosfera da loja 33 1 5 113 3,42 1,091

boas promoções 33 1 5 114 3,45 1,201

processotroca 33 1 5 115 3,48 1,326

lojabonita 33 1 5 115 3,48 1,034

preços 33 2 5 116 3,52 ,939

prodatual 33 2 5 120 3,64 ,994

precqual 33 1 5 121 3,67 ,777

politicadescontos 33 1 5 121 3,67 1,190

produtoslimpos 33 2 5 122 3,70 ,918

vendedortreinado 33 1 5 123 3,73 1,098

mix 33 2 5 124 3,76 ,867

custo–benefício 33 1 5 125 3,79 ,927

promodivulgadas 33 2 5 125 3,79 ,857

condições pagamento 33 1 5 126 3,82 1,211

vendedoratencioso 33 1 5 126 3,82 ,882

apresentprod 33 2 5 127 3,85 ,870

localfácilacesso 33 2 5 128 3,88 ,927

estacionato dificil 33 2 5 131 3,97 ,810

qualidade 33 2 5 131 3,97 ,728

Valid N (listwise) 33

Descriptive Statistics

 

Anexo 3 - Análise estatística referente à loja Angar Sports. 

 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

estacionato dificil 35 1 5 125 3,57 1,267

politicadescontos 35 1 5 140 4,00 1,057

preços 35 2 5 141 4,03 ,923

liquidações 35 2 5 142 4,06 ,998

atmosfera da loja 35 2 5 146 4,17 ,954

vendedortreinado 35 2 5 146 4,17 ,785

promodivulgadas 35 2 5 148 4,23 1,031

boas promoções 35 2 5 148 4,23 ,910

lojabonita 35 2 5 149 4,26 ,919

custo–benefício 35 3 5 150 4,29 ,750

vendedoratencioso 35 2 5 151 4,31 ,900

produtoslimpos 35 3 5 153 4,37 ,731

prodatual 35 2 5 154 4,40 ,775

processotroca 35 3 5 154 4,40 ,651

apresentprod 35 1 5 154 4,40 ,812

localfácilacesso 35 3 5 156 4,46 ,561

qualidade 35 2 5 157 4,49 ,742

condições pagamento 35 3 5 158 4,51 ,702

mix 35 1 5 158 4,51 ,951

precqual 35 3 5 158 4,51 ,562

Valid N (listwise) 35

Descriptive Statistics

 

Anexo 4 - Dados estatísticos relacionados à loja Hangar Básico. 

 



67 

 

 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

promodivulgadas 44 1 5 155 3,52 1,023

politicadescontos 45 1 5 160 3,56 1,035

preços 45 1 5 163 3,62 ,886

precqual 45 1 5 164 3,64 ,802

processotroca 44 1 5 162 3,68 1,073

mix 45 1 5 169 3,76 1,090

liquidações 42 1 5 158 3,76 1,226

vendedortreinado 44 1 5 166 3,77 ,859

boas promoções 45 1 5 174 3,87 1,057

custo–benefício 44 1 5 176 4,00 ,778

qualidade 45 2 5 180 4,00 ,879

apresentprod 45 1 5 184 4,09 ,900

prodatual 44 2 5 180 4,09 ,741

produtoslimpos 44 1 5 180 4,09 1,007

estacionato dificil 45 1 5 185 4,11 ,859

atmosfera da loja 44 1 5 181 4,11 ,895

condições pagamento 44 2 5 182 4,14 ,905

lojabonita 45 1 5 189 4,20 ,968

vendedoratencioso 45 2 5 190 4,22 ,876

localfácilacesso 45 2 5 192 4,27 ,751

Valid N (listwise) 42

Descriptive Statistics

 

Anexo 5 - Dados estatísticos relacionados à loja Kalce Brasil. 
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