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RESUMO 

 

O marketing é uma importante ferramenta de gestão que estimula as pessoas a 
consumirem produtos e serviços. O marketing auxilia na divulgação e 
comercialização bens que atendem aos desejos e necessidades do consumidor.O 
presente estudo trata do comportamento do consumo das mulheres no setor do 
vestuário no município de Tapejara/RS. O objetivo da pesquisa é definir as principais 
influências no consumo feminino de vestuário de mulheres a partir dos 18 anos de 
idade de maneira a contribuir com a definição de estratégias de marketing em 
estabelecimentos do ramo. Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória por 
meio de um questionário que foi aplicado de forma eletrônica a 372 mulheres. 
Através deste estudo pode-se constatar que as mulheres de Tapejara/RS sentem-se 
estimuladas a consumir produtos de vestuário pelas ações de marketing e buscam 
produtos que apresentam design/modelagem diferenciada, que as faça se sentir 
bem, que expressem seu estilo de vida. O produto é consumido independe de marca 
e forma de consumo se dá tanto em estabelecimentos físicos ou na internet. 
Acredita-se que se as estratégias de marketing contemplarem esses requisitos 
tendem a conquistar e/ou manter as mulheres consumidoras de vestuário no 
município. 

 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Consumo Feminino no Vestuário. 
Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Tapejara/RS existem muito mais 

lojas do ramo do vestuário para mulheres do que para homens na cidade. Tapejara 

possui um total de 55 lojas, sendo elas 14 que atendem os segmentos feminino e 

masculino, apenas 2 exclusivamente masculinas e 39 exclusivamente femininas. 

Observando a presença no comércio de estabelecimentos que atendem a essa 

clientela e, posteriormente constatando com os dados fornecidos pelo poder público, 

foi despertado o interesse em identificar qual o comportamento da mulher no 

consumo de produtos do ramo vestuário.  

Sabe-se que a economia mundial gira em torno do consumo e é ele que gera 

novas oportunidades de empregos e negócios. Para estimular o processo de compra 

e venda, o marketing se apresenta como a principal ferramenta que as organizações 

dispõem para efetuar a venda de seus produtos. Através de uma boa estratégia de 

marketing que potencializa-se o sucesso de um novo produto/estabelecimento no 

mercado tal como sua permanência nele.  

Partindo desses pressupostos esse estudo buscou saber quais são os 

principais fatores que influenciam o consumo da mulher no setor do vestuário no 

município de Tapejara/RS? 

Para alcançar uma resposta ao problema proposto um questionário com 25 

questões foi aplicado a mulheres residentes no município de Tapejara/RS. Num 

período de 15 dias, foram obtidos 372 respostas, superando a quantidade de 365 

questionários estabelecidos estatisticamente a partir da fração populacional do 

gênero feminino informado no Censo do IBGE de 2010. 

 

1.1 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

No mundo das compras, o senso comum atribui o consumismo como uma 

característica mais forte nas mulheres do que nos homens. Elas adquirem mais 

facilmente mercadorias e em maior quantidade, mesmo porque, as opções de 

mercadorias femininas são muito mais fartas do que as masculinas. 

Entende-se que o marketing é uma ferramenta muito importante para as 

empresas, pois é através dele que são divulgados os produtos a serem vendidos. 
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Uma boa estratégia de marketing faz toda diferença na hora de instigar os clientes a  

efetuar a compra dos produtos.  

A experiência de mais de 10 anos no comércio do vestuário fez despertar na 

pesquisadora a curiosidade de saber quais os fatores que levam as mulheres a esse 

consumismo. Com base nisso essa pesquisa quer saber: Quais são os principais 

fatores que influenciam o consumo da mulher no setor do vestuário no município de 

Tapejara/RS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como principal objetivo definir as principais influências no 

consumo feminino de vestuário de mulheres no município de Tapejara/RS. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Conhecer o perfil de consumo da mulher que compra produtos do ramo 

vestuário em Tapejara/RS; 

b) Levantar os fatores que determinam seu comportamento no consumo 

desse tipo de produto; 

c) Identificar as características que podem orientar as estratégias de 

marketing de estabelecimentos do ramo do vestuário, potencializando seu sucesso 

junto ao público. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O consumismo vem aumentando muito no passar dos anos. Cada vez mais 

as pessoas sentem necessidade de comprar e a maioria delas não faz ideia do 

porquê disso. 

Com este trabalho a pesquisadora quer que fiquem mais claros os fatores que 

levam a esse consumismo nas mulheres, pois existem muito mais lojas para 

mulheres que para homens no município de Tapejara segundo a Prefeitura 

Municipal de Tapejara/RS. As mulheres quando vão às compras, dificilmente saem 
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com um item só da loja, geralmente é com dois itens ou mais. Se a vendedora do 

estabelecimento for atenciosa e souber detectar o momento e o estado emocional 

da cliente, consegue fazer ótimas vendas.  

A moda está sempre mudando, cada estação tem novas tendências, novas 

coleções, modelos novos de sapatos, cores que vão estar mais em alta e o lojista 

tem que estar muito bem informado em relação a tudo isso. Quando chegam as 

novas estações e a moda é lançada as mulheres querem comprar tudo que é 

tendência para andar de acordo com o que os estilistas dizem que é moda no 

momento. É a oportunidade que o comércio tem de alavancar suas vendas e 

garantir a sua lucratividade, pois elas querem tudo para “ontem”. 

A pesquisadora que trabalha há muitos anos no comércio quer descobrir 

como fazer suas clientes comprarem ainda mais e o porquê elas efetuam as suas 

compras, quais os principais fatores que fazem ela conseguir efetuar melhor suas 

vendas descobrindo o ponto fraco das mulheres. Além de saber como ela precisa se 

posicionar com as clientes para que elas gastem mais e saiam mais satisfeitas, 

sempre buscando satisfazer suas necessidades e para que então desejem voltar 

mais vezes ao estabelecimento para realizar suas compras.  

É um estudo de muita importância para o comércio em geral, pois ajudará 

todas as lojas a aumentar suas vendas, através da descoberta dos fatores que 

levam as mulheres a consumir, a importância que o marketing tem por trás das 

vendas se souberem utilizar a informação de maneira favorável sempre lembrando 

que o cliente é o principal foco da organização. 

É também importante para a faculdade que não possui muitas pesquisas 

desenvolvidas nessa área, podendo servir de apoio para futuras pesquisas e serem 

desenvolvidas pelos estudantes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo trará a base teórica que dá sustentação à pesquisa abordando 

os assuntos como marketing, comportamento do consumidor e consumo. 

 

2.1 MARKETING 

 

Na maioria das vezes acredita-se que uma loja, ou um comércio, precisa 

apenas vender e focar nas vendas. Não entende-se que por trás das vendas existem 

muitos fatores necessários para que ela seja de fato efetuada. O marketing é uma 

delas. 

Conforme Chiavenato (2005, p. 2) “O conceito de marketing envolve ações 

como vender, divulgar, propagar, promover, distribuir, definir preço, construir marca, 

atender o cliente e, sobretudo, encantá-lo e fidelizá-lo”. 

Kotler e Keller (2012, p. 3), definem o marketing sendo “o envolvimento com a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Uma das mais 

sucintas e melhores de marketing é a de suprir necessidades gerando lucro”. O 

marketing existe desde a antiguidade onde eram feitas as trocas de produtos.  

O marketing foca no mercado e no cliente, de acordo com Chiavenato (2005) 

é necessário saber quais são os desejos e as necessidades dos clientes para então 

conseguir chamar a atenção dele. Antigamente o foco era totalmente voltado para o 

produto, na sua criação, desenvolvimento, especificações, acabamento, e agora, o 

foco é em quem vai utilizar o produto. Tenta-se entender o cliente para saber como 

ele compra, como ele pensa, como ele decide. Já nesta linha de raciocínio para 

Kotler e Keller (2006, p. 22):  

 

O profissional de marketing deve tentar entender as necessidades, 
os desejos e as demandas do mercado-alvo. Necessidades são os 
requisitos humanos básicos. Para sobreviver, as pessoas precisam de 
comida, ar, água, roupas e abrigo. Elas também têm fortes necessidades de 
recreação, instrução e diversão. Essas necessidades tornam-se desejos 
quando direcionados a objetos específicos que possam satisfazê-las. Os 
desejos são moldados pela sociedade de cada um. Demandas são desejos 
por produtos específicos apoiados pela capacidade de comprá-los. As 
empresas devem mensurar não só quantas pessoas querem seu produto, 
mas também quantas estariam realmente dispostas a comprá-lo e teriam 
condições para isso.  
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O marketing agrega valor a determinadas marcas e produtos, define preços, 

capta ideias. Através dele que as pessoas se sentem atraídas para comprar, 

desperta o desejo de ter determinado produto, porque ele direciona o produto a 

grupos específicos de consumidores através de estudos.    

Pode-se dizer que sempre existirá a necessidade de vender. Mas o objetivo 

do marketing é que não precise mais se utilizar o esforço da venda. O objetivo do 

marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço possa 

se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira ideal, o marketing deveria resultar 

em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria tornar o 

produto disponível (KOTLER e KELLER, 2012, p. 4). 

Para que sejam desenvolvidos produtos inovadores, pois é isso que o 

mercado precisa, as empresas necessitam de informações atualizadas sobre o 

ambiente, precisam realizar estratégias que sejam bem-sucedidas e analisar muito 

bem a concorrência também.  

É analisando os dados internos da empresa que pode-se avaliar a situação 

atual do marketing. “Quando o plano é colocado em prática, o marketing usa a 

pesquisa para medir o progresso em direção aos objetivos e identificar áreas de 

melhoria” (KOTLER e KELLER, 2012, p. 57). 

 

Os profissionais de marketing competentes precisam de insights 
para ajudá-los a interpretar o desempenho passado e planejar atividades 
futuras. Informações oportunas, precisas e práticas sobre os consumidores, 
a concorrência e suas marcas são imprescindíveis para que, da melhor 
maneira possível, eles possam tomar decisões táticas em curto prazo e 
estratégias em longo prazo. Descobrir a visão do consumidor e 
compreender suas implicações de marketing pode levar ao lançamento de 
um produto bem-sucedido ou estimular o crescimento de uma marca 
(KOTLER e KELLER, 2012, p. 101). 

 

O maior valor que uma empresa pode ter é seus clientes, eles são o ponto 

mais importante da organização, pois sem eles, não precisa de funcionários, não 

precisa de indústria, não precisa de estratégias, sem eles a empresa não tem 

porque existir. As empresas que dominam bem o marketing têm os clientes no topo 

da pirâmide e sabem que eles querem que os ouçam e os atendam. 

O marketing está tão presente na vida das pessoas que existe um 

endividamento da população com cartões de créditos e financeiras em geral. O 

desejo pelos produtos e suas propagandas em geral são tão boas que as pessoas 



14 

 

caem em tentação não levando em conta suas finanças, acabando assim com 

dívidas que muitas vezes só aumentam.   

Os profissionais de marketing são responsáveis por fazer pesquisas e 

conseguir identificar quais as necessidades que existem entre vários consumidores. 

Assim eles podem criar estratégias de marketing que provoquem o interesse do 

consumidor. Principalmente quando as compras forem artigos de luxo, viagens 

internacionais. Para fazer esse tipo de venda o consumidor precisa estar bem 

motivado (KOTLER e KELLER, 2012, p. 180). 

O gerente de marketing desempenha um papel muito importante e ao 

formular planos estratégicos que se aproximem o mercado-alvo do composto de 

marketing para que ocorram mudanças satisfatórias ele se depara com oito funções 

de marketing que são indispensáveis. Segundo Sandhusen (2010) a procura pela 

compra de produtos que se mostrem atrativos para os clientes, desempenhando 

assim o papel de compra e venda são chamados de funções de troca. Para que os 

produtos cheguem as suas lojas para serem vendidos precisam ser transportados do 

produtor ao comprador, essas duas funções de armazenagem e de transporte são 

chamados de funções de distribuição física.  

Sandhusen (2010, p. 8) afirma que existem quatro funções de facilitação ao 

estabelecer trocas satisfatórias. O sortimento, que são produtos para revenda 

dispostos em categorias de quantidade e qualidade diferentes para armazenagem e 

exposição mais eficientes. Outra facilitação seria o financiamento que é a forma de 

pagamento que a empresa negocia com os fornecedores e os clientes negociam 

com a empresa pela aquisição de produtos e serviços. Existem também os riscos 

que a empresa assume associados a compra, a venda, a armazenagem e ao 

financiamento de produtos. E a quarta função de facilitação é o desenvolvimento de 

informações de marketing, subjacente a todas as outras essa função extremamente 

importante que ajuda a reduzir o risco ao proporcionar ao gerente de marketing a 

dúvida necessária para tomar as melhores decisões (SANDHUSEN, 2010, p. 8) 

Outra função é a importância do marketing para as pessoas, “uma pessoa 

reage ao marketing toda vez que compra um produto” (SANDHUSEN, 2010, p. 8). A 

efetividade do marketing se comprova quando existe a satisfação do cliente por ter 

encontrado o produto certo no lugar certo. O marketing também proporciona 

oportunidades a carreiras que são menos afetadas pelas variações cíclicas 

econômicas. A importância para as empresas se dá no momento em que o 
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marketing gera renda para as empresas, ao expandir as vendas e as receitas de 

vendas o marketing ajuda a distribuir os custos fixos por mais unidades, ampliando, 

dessa forma, o retorno de lucro para a empresa. A importância para a sociedade se 

deve ao fato que o marketing é a principal força de criação de mercados de massa, 

produção em massa e distribuição em massa, também ajuda a criar altos níveis de 

atividade empresarial, maiores oportunidades de investimento e de emprego. 

Como nem todas as pessoas gostam do mesmo cereal, filme, livro ou 

restaurante, os profissionais de marketing começam seu trabalho pela divisão do 

mercado em segmentos. Após examinar diferenças demográficas, psicográficas e o 

comportamento entre os consumidores, eles identificam e descrevem grupos 

distintos, que podem preferir ou exigir vários mixes diferentes de produtos (KOTLER 

e KELLER, 2012, p. 8). Depois de identificar os segmentos de mercado eles 

decidem quais são seus mercados-alvo, para cada mercado-alvo escolhido, a 

empresa cria uma oferta de mercado, que é posicionada na mente dos 

consumidores-alvo como algo que fornece um ou mais benefícios centrais.  

Oferta é uma combinação de produtos, serviços, informações e experiências, 

já uma marca é uma oferta de uma fonte conhecida, que desencadeia na mente dos 

consumidores lembranças e características delas apenas ao pronunciar o nome da 

marca. 

O marketing pode ser visto como a identificação, a criação, a comunicação, a 

entrega e o monitoramento do valor para o cliente. Para Kotler e Keller (2012, p. 9) 

“valor é a relação entre a somatória dos benefícios tangíveis e intangíveis 

proporcionados pelo produto e a somatória dos custos financeiros e emocionais 

envolvidos na aquisição desse produto”. Depois que se adquire um produto é que 

percebemos seu desempenho e assim define-se quando é satisfatório ou 

decepcionante relacionando ele com as expectativas. 

Conforme Kotler e Keller (2012) existem três tipos de canal de marketing: 

canais de comunicação, canais de distribuição e canais de serviços. Os canais de 

comunicação são os que enviam e recebem mensagens dos consumidores como os 

jornais, revistas, televisão, correio, outdoors, cartazes, internet, entre outros. Já os 

canais de distribuição são o que as empresas usam “para apresentar, vender ou 

entregar bens ou serviços ao comprador ou usuário, fazem parte deste canal os 

distribuidores, os atacadistas, os varejistas e os agentes que atuam como 

intermediários” (KOTLER e KELLER, 2012, p. 9). E para realizar transações com 
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compradores potenciais, a empresa utiliza os canais de serviços que são os 

armazéns, as transportadoras, os bancos e as companhias de seguros. 

O ambiente do marketing é constituído pelo microambiente e pelo 

macroambiente, para Kotler e Keller (2012, p. 10): 

 

O microambiente inclui os participantes imediatos envolvidos na 
produção, na distribuição e na promoção da oferta. São eles: a empresa, os 
fornecedores, os distribuidores, os revendedores e os clientes-alvo. [...] o 
macroambiente é formado por seis componentes: ambiente demográfico, 
ambiente econômico, ambiente sociocultural, ambiente natural, ambiente 
tecnológico e ambiente político-legal.  

 

Os profissionais de marketing devem prestar muita atenção nessas 

tendências e evolução desses ambientes, para realizar ajustes oportunos na 

elaboração de suas estratégias de marketing. 

No processo de decisão de compra normalmente o consumidor passa por 

cinco etapas: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de 

alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. Obviamente esse 

processo começa bem antes da compra real e tem consequências que perduram por 

muito tempo (KOTLER e KELLER, 2012, p. 179). Os autores afirmam que nem 

sempre os consumidores passam por todas as etapas ao comprar um produto, 

sendo que algumas podem ser puladas ou invertidas. 

O reconhecimento do problema começa quando o consumidor reconhece 

uma necessidade ou um problema que são desencadeados por estímulos internos e 

externos. Os estímulos internos são: fome, sede, sexo, já os estímulos externos são 

provocados por uma propaganda, algo que provoque o desejo de fazer uma compra. 

Os profissionais de marketing precisam descobrir o que leva as pessoas a sentir 

determinadas necessidades para então desenvolver estratégias de marketing que 

provoquem o interesse do consumidor. 

A busca de informações é o meio pelo qual o consumidor conhece melhor o 

produto, porém a maioria dos consumidores não costuma consultar muitos meios 

antes de efetuar uma compra, segundo Kotler e Keller (2012) apenas 30 por cento 

dos consumidores examinam mais de uma marca de eletrodomésticos antes de 

comprar. As principais fontes de informação procuradas pelo consumidor se dividem 

em quatro grupos: pessoais (família, amigos, vizinhos, conhecidos), comerciais 

(propaganda, sites, vendedores, representantes, embalagens, mostruários), públicas 
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(meios de comunicação de massa, organizações de classificação de consumo) e 

experimentais (manuseio, exame, uso do produto). 

Na avaliação de alternativas têm-se alguns conceitos que ajudarão a entender 

os processos de avaliação do consumidor. Em primeiro lugar, ele tenta satisfazer 

uma necessidade, logo depois busca benefícios na escolha do produto, o 

consumidor vê cada produto como um conjunto de atributos com diferentes 

capacidades de entregar seus benefícios. Os atributos que interessam os 

consumidores variam de acordo com o produto.  

 De acordo com Rosa (2015) várias questões devem ser discutidas no 

processo de compra: comprar ou não comprar, quando comprar, o que comprar, 

onde comprar e como pagar. A autora afirma que nem todas as intenções de compra 

são consumadas, uma vez que o consumidor sempre tem a opção de abortar o 

processo neste ponto. São fatores que podem intervir: Mudança de motivações: a 

necessidade ativada é atendida de outras formas ou outra necessidade torna-se 

dominante.  Mudança de circunstâncias: considerações econômicas ou outros 

fatores tornam a compra imprudente.  Nova informação: a avaliação de alternativas 

anterior mostrou-se deficiente.  Alternativas desejadas não estão mais disponíveis: 

escassez não prevista.  

Conforme Kotler e Keller (2012) no comportamento pós-compra se o 

desempenho do produto estiver de acordo com as expectativas do consumidor ele 

ficará satisfeito, se estiver aquém ele fica desapontado, e se superá-las ele fica 

encantado. A satisfação ou insatisfação do consumidor em relação ao produto 

influenciará o seu comportamento subsequente. Se satisfeito, há maior 

probabilidade que compre novamente o produto e que relate a outras pessoas sua 

experiência positiva de compra. 

Abaixo será abordado os 4Ps do Marketing para esclarecer o que são preço, 

produto, praça e promoção entendendo melhor o que compõe o marketing.  

  

 2.1.1 Ps do Marketing 

 

Os 4Ps do marketing são um conjunto de ferramentas que a empresa utiliza 

para alcançar seus objetivos, é organizado por quatro itens produto, preço, 

promoção e praça. Os 4Ps é que dão direção para as ações de marketing da 

empresa, conseguindo influenciar desde os canais de comercialização até os 



18 

 

consumidores finais, eles permitem uma divisão das áreas para as quais as 

estratégias devem ser formuladas e as ações de marketing executadas mesmo que 

todas estejam inter-relacionadas. 

 

2.1.1.1 Produto 

 

Os produtos são o que as empresas produzem na busca de satisfazer seus 

consumidores. Eles precisam ter variedade, qualidade, design, boas características. 

São eles quem carregam o nome da marca, o atrativo da embalagem e existem em 

diversos tamanhos. Os produtos podem ser vendidos para consumidores ou para 

organizações e podem ser tangíveis (bens) ou intangíveis (serviços).  

Segundo Sandhusen (2010, p. 279) “Produtos são amplamente definidos 

como qualquer coisa oferecida para atenção, aquisição, uso ou consumo que seja 

capaz de satisfazer necessidades”. 

Todo produto tem seu ciclo de vida no mercado. Passando pelas fases de 

introdução, crescimento, maturidade e declínio. Segundo Sandhusen (2010, p. 279) 

“na introdução do produto novo no mercado o desafio é conquistar os clientes para 

experimentar o produto, nessa fase as vendas ainda são baixas por isso as 

empresas tem lucro negativo nesse estágio”. Já no estágio do crescimento, as 

vendas sobem rapidamente, por isso os vendedores precisam fazer o uso eficiente 

de suas instalações de produto e canais de distribuição, assim os lucros também 

aumentam. A maturidade significa que o produto já está conhecido no mercado, e 

como as pessoas já compraram o produto no fim deste estágio é possível que caiam 

um pouco as vendas, então é necessário procurar novos mercados. Por fim, o 

declínio é quando o volume de vendas começa a cair muitas vezes as necessidades 

ou os valores podem mudar, de forma que o produto não seja mais tão atraente.  

O produto é uma das principais partes da empresa, pois se ele não for de 

qualidade e não atingir as expectativas dos clientes não existirão vendas, muito 

menos consumo e a empresa automaticamente também deixará de existir. 

 

2.1.1.2 Preço 

 

Uma das partes mais importantes na definição de um produto com certeza é 

seu preço, pois é ele que vai competir com os concorrentes no mercado. 
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O preço de um produto auxilia a posicionar sua oferta, a 
comunicar seus valores tangíveis e intangíveis, a determinar como e onde 
ele será distribuído e, até mesmo, a definir seus mercados-alvo, o 
planejamento de preço é invariavelmente realizado juntamente com o 
planejamento do produto, distribuição e promoção (SANDHUSEN, 2010, p. 
340). 

 

Para conseguir conquistar o mercado, as empresas precisam fazer as 

precificações de acordo com o que o mercado também está trabalhando. Claro que 

muitas vezes a qualidade de um produto é melhor que outro justificando assim um 

preço maior.  

Na hora de realizar suas compras, tem pessoas que optam apenas pelos 

produtos com preço mais baixo, já outras vão pela qualidade do produto, 

independente do preço que vão pagar, outras fazem pesquisa de preço de uma 

marca em vários lugares pela qualidade do produto, conseguindo assim pagar um 

pouco menos.  

Para vender, tanto para consumidores quanto para organizações, é relevante 

o preço de lista, os descontos, as bonificações, o prazo de pagamento e se for o 

caso, as condições de financiamento.  

 

2.1.1.3 Promoção 

 

A promoção é a comunicação feita para que os clientes saibam da existência 

dos produtos, através de publicidade, boca-a-boca, relações públicas, promoção de 

vendas, divulgação em rádios, a mídia em geral, ou seja, todos os meios que 

existem para que as informações cheguem aos consumidores ou as organizações.  

De acordo com Sandhusen (2010, p. 388) “O composto de promoção envolve 

a comunicação com os clientes e futuros clientes para informá-los, persuadi-los ou 

lembrá-los sobre os produtos, serviços, imagem ou impacto de uma empresa sobre 

a sociedade”.  

Sem a comunicação os clientes não saberão da existência do produto e não 

sentirão a necessidade de comprá-los, uma boa comunicação é a ferramenta ideal 

para o sucesso das vendas. 
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2.1.1.4 Praça 

 

Conforme Sandhusen (2010, p. 431) “A praça requer um plano de distribuição 

projetado para implementar os planos de marketing por meio da colocação do 

produto ou serviço certo no lugar certo, na forma certa, ao preço certo, para os 

clientes certos no momento certo. ”  

Para o sucesso de vendas de um produto é essencial que ele esteja colocado 

em um lugar muito bem planejado. Aonde as pessoas tenham facilidade de 

encontrar, que seja um lugar estratégico e atrativo, de fácil acesso para o transporte 

onde precisa chegar o estoque. 

Quando os 4Ps são bem trabalhados dentro de uma organização o sucesso 

das vendas tem a probabilidade de ser muito maior, com as estratégias bem 

elaboradas é mais fácil de atrair os consumidores á desejarem o produto ofertado.  

Para o Marketing, conforme analisam Rocha e Christensen (1999), a 

diferenciação entre os gêneros sexuais é muito importante. A segmentação por sexo 

pode resultar ações de marketing completamente diferentes, uma vez que cada 

gênero pode ter comportamentos de consumo distintos em relação a um 

determinado produto ou serviço e para comprar já vai no local específico. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

As pessoas no geral têm vários jeitos de se comportar ao querer comprar ou 

adquirir produtos. Muitos levam em consideração a opinião dos amigos, outros são 

influenciados pela mídia e pelas marcas, pela opinião dos vendedores, outros têm 

opinião própria e não querem ajuda. Geralmente quem participa de grupos menores 

da sociedade é maior ainda a influência dos mesmos nas decisões de compra. 

Segundo Solomon (2011, p. 33) comportamento do consumidor “é o estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam 

ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos”. 

O consumidor quando é bem atendido em um estabelecimento ele cria um 

vínculo e se torna fiel, sempre que precisa, retorna lá para satisfazer suas 

necessidades e desejos. Mesma coisa quando se identifica com determinada marca, 
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muitas vezes acaba indo para outros locais, procurando estabelecimentos que 

vendam aquela determinada marca pela qual ele se identificou. 

Segundo Pinto (2015, p. 15) "Uma marca implica um relacionamento entre um 

produto e um cliente. Ela subentende um conjunto de qualidades e serviços que o 

cliente pode esperar". E também acrescenta que as marcas precisam, agora, 

satisfazer as necessidades dos consumidores de forma que os expresse, transmita 

suas emoções e valores, estabeleça relações e compartilhe a experiência da vida 

em sociedade.   

Hoje em dia existem muitos meios que influenciam os consumidores a 

comprar: como a internet (sites, blogs, facebook, instragram), revistas, anúncios de 

TV, jornal, e-mail, outdoors, entre outros. Por isso as empresas têm que ser cada 

vez mais criativas para conseguir atrair esses consumidores e provocar neles o 

desejo de comprar aquele determinado item, uma tarefa à qual pertence ao 

marketing. Pinto (2015, p. 18) diz que: 

 
Uma marca é um pacto entre o fabricante e o consumidor. É uma 

garantia de qualidade, de valor e de satisfação. Assim, elas tornam se parte 
da lealdade da família; muitos consumidores compram as mesmas marcas 
que suas mães compravam. A familiaridade com a marca reduz o risco de 
insatisfação ou decepção por parte dos consumidores. A marca devolve 
uma personalidade baseada na experiência do consumidor e na 
confiabilidade da marca.   

 

O layout dos produtos, ou seja, a aparência, a embalagem em si é o que mais 

chama a atenção dos consumidores, seu aroma, sua textura, isso faz com que eles 

se identifiquem com o produto e queiram adquiri-lo, até mesmo o nome do produto 

ou da marca é um fator determinante na hora da escolha (PINTO, 2015). 

Quem realiza planos de marketing precisa conhecer muito bem os 

consumidores, pois é a resposta deles no mercado que vai fazer com que a 

estratégia de marketing tenha sucesso ou não.  

Os produtos e as tendências de mercado mudam muito rápido, e os 

consumidores querem tudo que há de lançamento para “ontem”, estão sempre 

substituindo aparelhos eletrônicos, celulares, usando roupas da moda, fazendo 

cortes de cabelo diferentes. Tudo muda muito rápido em todos os setores e os 

encarregados do marketing precisam estar cada vez mais atentos e acompanhar 

essas mudanças no mesmo ritmo, para não perder para a concorrência que está 

cada vez mais acirrada. 
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Geralmente quem faz pesquisa de marketing para direcionar os produtos a 

determinado público leva em consideração a idade, gênero, estrutura familiar, classe 

social que quer atingir, o lugar aonde vai ser aplicado a pesquisa e claro a 

necessidade do produto. 

De acordo com Solomon (2011, p. 51) “Uma necessidade é um motivo 

biológico básico; um desejo representa um modo que a sociedade nos ensinou para 

satisfazer a necessidade”.  

A informação ao consumidor é de suma importância, pois é dali que ele vai 

retirar tudo que precisa saber de determinado produto, se realmente é o que ele 

precisa, se possui todas as funções que ele necessita, se o valor está de acordo 

com o mercado, e geralmente é na propaganda que consta tudo isso, ou seja, o 

papel do marketing é muito relevante, pois é ele que busca e repassa todas essas 

informações. 

  Além de tudo isso a informação reduz o tempo de procura que o consumidor 

precisa ter para efetuar suas compras, pois tudo se torna mais fácil.  

Conforme Pinto (2015, p. 33) “Os produtos passam a fixar e sustentar estilos 

de vida, cultivar ideais, formar valores, definir relações sociais.”  

Existem várias fases na vida em relação ao consumo. Quando solteiros não 

se tem muitos compromissos financeiros, geralmente se mora com os pais, a 

preocupação é andar na moda, ir para baladas, e planejar as férias. Quando recém-

casados as prioridades já mudam, começa-se a consumir mobília, carro, 

supermercado, pagar conta de luz e despesas da casa em geral, diminui um pouco o 

consumo de roupas. Depois de alguns anos a situação financeira geralmente já está 

mais estabilizada, e o tipo de consumo acaba mudando, vem filhos, que consomem 

fraldas, brinquedos e também é uma fase que o casal já quer fazer investimentos em 

terrenos, imóveis, viagens, comprar um carro mais confortável, mobiliar a casa de 

acordo com o que sempre sonharam.  

Geralmente existe um motivo para querer realizar determinada compra e até 

que ela não se efetive, fica-se com uma tensão, é aí que o marketing faz a sua parte 

dando motivos para satisfazer essa necessidade e acabar com a tensão. Eles têm o 

poder de convencer que comprando aquele produto os problemas serão resolvidos.  
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A motivação refere-se aos processos que fazem as pessoas se 
comportarem do jeito que se comportam. Ela ocorre quando uma 
necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la. Assim que 
uma necessidade é ativada, um estado de tensão impulsiona o consumidor 
a tentar reduzir ou eliminar a necessidade. [...] O estado final desejado é a 
meta do consumidor. Os profissionais de marketing tentam criar produtos e 
serviços que forneçam os benefícios desejados e possibilitem a redução da 
tensão do consumidor (SOLOMON, 2011, p. 154). 

 

Existe uma diferença entre o estado presente do consumidor e algum estado 

ideal. Esse abismo cria um estado de tensão chamado impulso que determina a 

urgência que o consumidor sente para reduzí-lo. 

Muitas vezes é no impulso que as pessoas acabam excedendo suas 

compras, se endividando, e além de satisfazer a necessidade apenas 

momentaneamente criam problemas futuros. Conforme Solomon (2011, p. 156) “A 

teoria do impulso concentra-se nas necessidades biológicas que produzem estados 

desagradáveis de agitação”.  

   Quando se decide fazer alguma compra, dependendo do produto a 

quantidade de esforço que se faz muda muito, precisa-se tomar decisões rápidas na 

hora de comprar indo ao supermercado e escolher uma marca de arroz, como 

decisões que podem demorar semanas, como a compra de uma casa, ainda mais 

nos dias de hoje onde existem tantas opções.  

O processo de compra geralmente ocorre da seguinte forma: surge uma 

necessidade, começam as buscas de informações sobre o produto desejado, depois 

é feita a pesquisa de preço, definido o lugar em que satisfaça esses primeiros 

pontos e em seguida é efetuada a compra. 

Por isso os gerentes de marketing devem estudar bem o processo de tomada 

de decisão dos consumidores para ver como eles querem obter as informações que 

precisam, como eles formam as crenças e quais os critérios eles utilizam para 

escolher os produtos para assim proporcionar estratégias que sejam mais eficazes 

para facilitar a venda.  

As pessoas de baixa renda fazem menos pesquisas na hora de comprar do 

que as pessoas com mais poder de compra. Alguns consumidores fazem uma ou 

duas visitas às lojas antes de tomarem a decisão de compra mesmo quando o valor 

dos investimentos é significativo, como por exemplo, a compra de um carro. E 

mesmo que a marca que eles utilizam atualmente está lhes satisfazendo, eles fazem 

a troca por outra (SOLOMON, 2011, p. 339). 
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Mesmo depois da concretização da compra, o processo de 
tomada de decisão não está concluído. Essa fase final se volta para as 
respostas psicológicas dos compradores ás suas decisões de compra. Uma 
compreensão dessas respostas pós-compra é importante para os 
profissionais de marketing, pois influi na probabilidade de os compradores 
tornarem a adquirir produtos e/ou encorajar outros a comprar o produto 
(SANDHUSEN, 2010, p. 206). 

 

O comportamento do consumidor varia muito de pessoa para pessoa, o 

estado emocional, financeiro entre outros fatores influenciam muito na hora da 

compra, mas existem pessoas que possuem um comportamento compulsivo maior 

do que normalmente é visto. 

De acordo com Kotler e Keller (2011, p. 164) os profissionais de marketing 

precisam conhecer o comportamento de compra do consumidor tanto na teoria 

quanto na prática. Esse comportamento é influenciado por alguns fatores: culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos. Na figura abaixo são apresentados os fatores e as 

referências que influenciam o consumidor no momento de compra conforme 

Solomon. 

 

Figura 1- Fatores e referências que influenciam no momento da compra 

  

 

Fonte: Solomon (2011) 

  

Dentre estes fatores o fator cultural exerce a maior e mais profunda influência. 

Os outros fatores também teu seu grau de importância como será possível verificar 

nas abordagens a seguir. 
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2.2.1 Fatores Culturais 

 

Os fatores culturais contemplam a cultura, a subcultura e a classe social. Na 

medida em que crescem, as crianças absorvem certos valores, percepções, 

preferências e comportamentos de sua família e de outras instituições (KOTLER e 

KELLER, 2011), o que significa que a cultura é aprendida.  

Segundo Rosa (2015, p. 35) a cultura, em sua forma mais observável, 

aparece como um conjunto de comportamentos diferentes. Esses comportamentos 

são normas, ou seja, prescrições que regem a vida em sociedade e que, por sua 

vez, revelam um sistema de valores que exprime a finalidade de uma cultura e o seu 

modo de funcionamento desejado. A cultura, portanto, determina as normas e os 

valores que devem ser seguidos e respeitados pelos indivíduos de uma sociedade e 

está presente também nos diversos aspectos do comportamento do consumidor.  

 A cultura é composta de subculturas, as quais fornecem identificação e 

socialização mais específicas para os seus membros (KOTLER e KELLER, 2011, p. 

165).os membros de uma subcultura têm crenças, valores e costumes que os 

separam dos outros membros da mesma sociedade, além de aderir à maior parte 

dos padrões dominantes de crenças, valores e comportamentos culturais da 

sociedade maior. Entre as subculturas destacam-se as nacionalidades, as religiões, 

os grupos raciais e as regiões geográficas (KOTLER e KELLER, 2011).  

Ainda dentro dos fatores culturais tem-se a classe social. As classes sociais 

são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, 

hierarquicamente ordenadas e com integrantes que têm valores, interesses e 

comportamentos similares (KOTLER e KELLER, 2011, p. 165).  

  

2.2.2 Fatores Sociais 

 

Para Kotler e Keller (2011, p. 165) “os fatores sociais referem-se aos grupos 

de referência, à família e aos papéis sociais e status”. Kotler e Keller (2011) afirmam 

que os grupos de referência são os grupos aos quais pertence o consumidor como 

indivíduo inserido numa sociedade e que de certa forma padronizam o seu 

comportamento com relação aos demais integrantes desses grupos. Além disso, o 

consumidor tende a respeitar e seguir os líderes de opinião, isto é, aqueles que têm 

uma posição privilegiada dentro dos grupos e influenciam os demais.  
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No entendimento de Rosa (2015, p. 38) os grupos de referência são 

geralmente classificados em razão de duas dimensões: grupos primários ou 

secundários e grupos formais ou informais. Os grupos primários caracterizam-se por 

laços afetivos íntimos e pessoais que unem seus membros, é geralmente pequeno, 

com comportamento interpessoal informal. Como por exemplo, a família, os amigos, 

os vizinhos e colegas de trabalho, considerando que haja interação contínua com 

esses grupos (KOTLER e KELLER, 2011), pois, a distinção decisiva entre grupos 

primários e secundários se faz pela importância percebida dos grupos pelo indivíduo 

e pela frequência com que o indivíduo interage com esses grupos. Já os grupos 

secundários apresentam relações mais formais e impessoais, é um meio para que 

os componentes do grupo atinjam fins externos ao grupo. Podem ser pequenos ou 

grandes e se dissolvem no momento em que deixar de ser um instrumento útil para 

que tais fins sejam atingidos (ROSA, 2015, p. 38). Kotler e Keller (2011, p. 165) 

citam como exemplos de grupos secundários grupos religiosos e associações de 

classe, os quais são normalmente formais e de menor interação. 

Dentro dos fatores sociais tem-se a influência da família que é também a mais 

importante influência de compra na sociedade. Segundo Sandhusen (2010) existem 

dois tipos de família, a família de orientação e a família de procriação. 

De acordo com Sandhusen (2010, p.193) ”A família de orientação consiste 

nos pais e irmãos do consumidor e fornece comportamentos e valores para a 

religião, política, economia, sentimentos de ambição pessoal e valor de produtos. 

Essa família pode até mesmo influenciar o comportamento inconsciente do 

comprador”. 

“Já a família de procriação, que seriam o cônjuge e as crianças do 

consumidor, tem uma influência mais direta no comportamento do que qualquer 

outro grupo” (SANDHUSEN, 2010, p.193) 

Nos fatores sociais têm-se ainda os papéis e o status. A posição de uma 

pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. “Um papel 

consiste nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe. Cada papel, 

por sua vez, implica em um status” (KOTLER e KELLER, 2011, p. 167). A seguir 

serão explicitados os fatores pessoais que influenciam o comportamento de compra 

do consumidor. 
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De acordo com Sandhusen (2010, p. 77) “Classes sociais são definidas como 

divisões relativamente homogêneas e duradouras em uma sociedade, cujos 

membros compartilham valores, interesses e comportamentos semelhantes”.  

Os tipos de classe social não se baseiam só na renda que eles possuem, mas 

também na sua residência, ocupação, interesses, suas atitudes, no estilo de vida 

que levam e também nas compras que realizam. 

Sabe-se que o consumo de uma classe social para outra muda muito. Todas 

as classes consomem, mas com variáveis de preço e quantidade diferentes, por 

exemplo, a classe social alta investe mais em automóveis e eletroeletrônicos caros 

do que a classe baixa, até mesmo porque as suas rendas são bem diferentes. Até 

mesmo no supermercado que todas as classes precisam consumir a quantidade e 

valores mudam muito de uma classe para outra. 

Conforme Turchi (2008), a classe alta é minoria comparada com a classe 

média e baixa. Nos últimos anos houve um crescimento significativo na classe média 

atingindo em torno de 51,8% da população brasileira, que recebe em torno de R$ 

1.064,00 e R$ 4.591,00 por mês. 

Houve uma grande alteração no perfil desta classe, principalmente nas 

mulheres que antigamente se realizavam mais através dos filhos e hoje se 

preocupam mais com sua carreira, seu crescimento pessoal e estão mais 

preocupadas em cuidar de si mesmas, investindo mais seu dinheiro em academia, 

salão de beleza, cuidados com o corpo e lazer. Com isso o mercado deve estar 

atento para aproveitar as oportunidades geradas por essa mudança (TURCHI, 

2008). 

Turchi (2008) afirma que os hábitos das classes mais baixas ainda diferem 

muito da classe média e alta, pois são mais conservadores e religiosos em 

consequência disso acabam sendo mais solidários com sua comunidade  

 

2.2.3 Fatores Pessoais 

 

No que se refere aos fatores pessoais segundo Rosa (2015), destacam-se a 

idade e estágio no ciclo de vida, a ocupação, as circunstâncias econômicas, a 

personalidade, a autoimagem, o estilo de vida e os valores. As pessoas compram 

diferentes produtos conforme a idade e momento que estão vivendo. Os padrões de 

consumo são moldados conforme o ciclo de vida da família e com o número, idade e 
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sexo de seus membros. Com as transições ou mudanças na vida emergem também 

novas necessidades (KOTLER e KELLER, 2011, p. 167). 

Conforme a idade vivenciada tem-se gostos diferentes para comida, roupas, 

móveis e tipos de lazer e o padrão de consumo vai mudando com o passar do 

tempo. Os profissionais de marketing também devem ficar de olho nesses aspectos 

para direcionar suas estratégias para que diferentes tipos de faixa etária queiram 

consumir seus produtos. 

Cada pessoa ou ser humano tem características de personalidade que 

influenciam o comportamento de compra. A personalidade se refere aos “traços 

psicológicos distintos, que levam a reações relativamente coerentes e contínuas a 

um estímulo do ambiente” (KOTLER e KELLER, 2011, p. 169). A personalidade 

pode ser uma variável útil para analisar as escolhas do consumidor, uma vez que as 

marcas também têm uma personalidade própria e os consumidores tendem a 

escolher aquelas que tenham uma personalidade que combine com a sua.  

A personalidade segundo Kotler (2000, p. 193) “é normalmente descrita em 

termos de características como autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, 

sociabilidade, resistência e adaptabilidade”. Relacionada com a personalidade está a 

auto-imagem, os profissionais de marketing desenvolvem imagens para as marcas 

que vão ao encontro da auto-imagem do mercado-alvo. 

Ainda nos fatores pessoais pode ser mencionada a influência do estilo de 

vida, o qual diz respeito ao padrão de vida de um indivíduo expresso por atividades, 

interesses e opiniões (KOTLER e KELLER, 2011, p. 171). Os estilos de vida são 

moldados por fatores como restrição monetária (aqueles que querem baixo custo) e 

restrição de tempo (aqueles que têm multitarefas).  

 

2.2.4 Fatores Psicológicos 

 

Os fatores psicológicos se referem à motivação, percepção, aprendizagem e 

memória. Kotler e Keller (2011) mencionam que há três teorias mais conhecidas 

sobre a motivação humana, as quais trazem implicações diferentes para a análise 

do consumidor e a estratégia de marketing: a teoria de Sigmund Freud 

(psicanalítica), a teoria de Abraham Maslow e a teoria de Frederick Herzberg. 

Conforme Kotler (2000, p. 194), “a teoria de Freud concluiu que as forças 

psicológicas que formam o comportamento das pessoas são basicamente 
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inconscientes e que uma pessoa não pode entender completamente suas 

motivações.” Segundo essa teoria, a motivação do comportamento é proveniente do 

inconsciente e o comportamento resulta da interação dos sistemas psíquicos id, ego 

e superego. “No terreno comercial a principal contribuição dessa teoria foi salientar a 

dimensão simbólica do consumo, pois os produtos não são comprados apenas pelo 

seu aspecto funcional. Compra-se a sua forma, a sua cor, o seu nome” (ROSA, 

2015, p. 54). 

Para Maslow “as necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, 

da mais urgente para a menos urgente”, sendo elas, em ordem de importância: 

necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de estima e necessidades de autorrealização. Assim, quando um 

indivíduo satisfaz uma necessidade importante, a próxima necessidade mais 

importante se torna relevante (KOTLER e KELLER, 2012, p. 173). A hierarquia 

referida por Maslow pode ser observada na seguinte pirâmide. 

 

Figura 2 – Pirâmide de Maslow 

  

 

Fonte: Kotler e Keller (2012) 

 

De acordo com Rosa (2015, p. 55) “As necessidades fisiológicas são básicas 

para a sobrevivência, tais como a fome, a sede, o repouso e o sexo, e são a base 
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dos desejos das pessoas. Somente com as necessidades fisiológicas satisfeitas é 

possível perceber outros estímulos e preocupar-se com assuntos secundários”. 

Segundo Rosa (2015, p. 55) ”As necessidades de segurança dizem respeito à 

segurança física e à segurança psíquica. Como exemplos de segurança física 

podem ser citados a necessidade de ter onde morar e de se agasalhar”. 

Ainda segundo Rosa “As necessidades sociais referem-se às necessidades 

dos sentimentos afetivos e emocionais de amor e de pertinência às pessoas com as 

quais os indivíduos se relacionam intimamente” (ROSA, 2015, p. 55). 

Conforme Rosa (2015, p. 55) ”As necessidades de estima referem-se às 

necessidades de prestígio, status, reputação, estima dos outros e de autoestima. 

São necessidades de qualidades que darão estima aos 56 indivíduos aos olhos dos 

outros e com isso, autoconfiança.” 

Com todos os demais níveis satisfeitos, os indivíduos sentem a necessidade 

de desenvolver as suas potencialidades. Assim, as necessidades de autorrealização 

dizem respeito ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, ao crescimento do 

homem como tal. 

Herzberg, por sua vez, desenvolveu a teoria dos dois fatores, a qual 

apresenta fatores que causam insatisfação, denominados de insatisfatores; e 

satisfação, chamados de satisfatores. Para desencadear a motivação para a compra 

é preciso que haja presença de satisfatores e ausência de insatisfatores (KOTLER e 

KELLER, 2012, p.174). Assim, as organizações devem identificar os satisfatores ou 

motivadores principais de compra no mercado e agregá-los aos seus produtos.  

A entrada de mulheres no mercado não as isenta das obrigações domésticas 

delas, bem pelo contrário. Além do trabalho, filhos e cuidados com a mente e o 

corpo elas ainda desenvolvem suas tarefas domésticas e geralmente reclamam que 

não tem muito tempo para realizar tudo. A busca do equilíbrio em seus diversos 

papéis é um dos grandes desafios enfrentados pela maioria das mulheres. 

 

Com a falta de tempo para tantas atividades, a mulher sempre 
procura facilidades e benefícios para ela e sua família. A mulher procura 
lojas onde seu perfil é compreendido, podendo sentir-se à vontade e 
desligar-se dos problemas do dia-a-dia para poder comprar. Por isso as 
lojas que oferecem uma boa condição de atendimento, benefícios, ambiente 
adequado com luzes, cores, sons, climatização e odor agradável, ganham 
pontos com a mulher, pois para ela o consumo tem que ser também um 
momento de entretenimento (BENITES, 2010, p. 28). 

 



31 

 

Grande participação na renda familiar, ascensão profissional, redução da 

diferença de salários e propriedades de empresas são alguns dos exemplos da 

importância social da nova mulher. 

A motivação para o consumo de vestuário não se limita ao ato de vestir-se. O 

comportamento de compra de artigos de vestuário, assim como o comportamento de 

compra de um modo geral, é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos e vai depender do contexto vivenciado pelo indivíduo.  

 

2.3 CONSUMO 

 

As necessidades humanas estão diretamente ligadas ao consumo, que é um 

fator importante para a sobrevivência, contudo na atualidade, o consumismo se 

tornou um fator primordial em que não são somente as necessidades humanas que 

são supridas, mas sim os desejos estimulados por conceitos sociais de valorização 

ou desvalorização de um produto (FREIRE, 2012, p. 1) 

O consumo é um ato para suprir as necessidades humanas, já o consumismo 

está associado a princípios sociais que estipulam ou estimulam o ser humano na 

sua maneira de viver como: que livro se deve ler, que roupa vestir, que estilo de 

música ouvir.  

O consumo tem seus princípios na antiguidade, através de matéria prima que 

é moldada, manipulada e transformada com o intuito de sobrevivência e o 

desenvolvimento que faz parte da vida cotidiana de todos os seres vivos. Cada tipo 

de espécie dos seres tem seu modo de consumir para suprir suas necessidades.  

 

[...] o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e 
irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável 
da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com todos os 
outros organismos vivos (BAUMAN, 2008, p. 37). 

 

O consumo na atualidade expressa-se num conjunto de manipulação de 

massas, ao propagar valores que associam a liberdade, a razão e o prazer. O status 

é levado em consideração, pois nem a renda impede mais as pessoas de 

comprarem o que querem porque existem produtos similares de todos os preços 

para todas as classes.  

Para Rosa (2015, p. 51) as mulheres costumam fazer compras com vontade, 

de forma confiável e prazerosa, até mesmo se forem compras de necessidades do 
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dia a dia. As mulheres percorrem calmamente as lojas, examinam mercadorias, 

comparam produtos e valores, interagem com vendedores, fazem perguntas e, 

finalmente, efetuam a compra. 

De acordo com Rosa (2015) quando o consumidor decide comprar uma 

roupa, ele não está comprando somente o bem físico, mas também a representação 

imagética de grupo que a roupa representa. Segundo esta autora, existe um 

processo de reflexo de si mesmo nos objetos comprados, o qual não se refere 

apenas às peças de vestuário. Assim, no processo de compra, o consumidor estaria 

comprando uma imagem que ele faz de si mesmo, refletida no seu objeto de desejo.  

Hoje em dia a população tem vários meios de obter os produtos ofertados no 

mercado, diferente de um tempo atrás que as pessoas precisavam ter o dinheiro em 

mãos ou nos bancos para poder fazer aquisições. O incentivo para compra hoje é 

igual para todos, pois quando não se tem dinheiro nas mãos os bancos financiam da 

melhor maneira para as pessoas quitarem suas dívidas de acordo como podem. 

O contato com os shoppings center hoje em dia instigam muito as pessoas a 

consumirem, almejar os produtos lá oferecidos, o marketing deles é tão bom que 

fazem as pessoas sonhar em obter aqueles produtos, parcelando em muitas vezes e 

fazendo com que as pessoas fiquem ansiosas e com o pensamento que quando 

acabarem de pagar aquela prestação já consumam outro produto, se tornando 

assim um mecanismo insustentável e interminável.  

O hábito exagerado de consumo tem sido visto como uma atitude de 

qualidade de vida. Nas casas têm-se o costume de ter produtos industrializados, 

embalados, enlatados, automóveis, vários tipos de eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos para serem consideradas residências modernas. A mídia está 

sempre estipulando o que se deve comer, vestir, ler, ouvir, onde morar, onde passar 

os momentos de lazer. O ato de consumir é o novo modelo da contemporaneidade. 

Mas esse contexto de consumismo elabora ideias vazias de necessidades de 

produtos que, muitas vezes, mesmo que estes supram necessidades, as pessoas, 

ainda assim, passam por momentos de constrangimento quando os produtos não 

são de última geração (MONTEIRO, 2004). 

A partir do fortalecimento do consumismo estabeleceram-se ideias de 

descartar e desvalorizar as mercadorias, após o incentivo à compra das mesmas. A 

sociedade sugere uma satisfação no sentido de comprar, mas isso só acontece na 

medida em que o sujeito está insatisfeito, ou quando seus desejos não são 
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totalmente supridos. Um produto deixa de ser atraente e causar impacto de maneira 

satisfatória, e muitas vezes é descartado antes mesmo de ser utilizado, aí o lugar 

dele é diretamente no lixo.  

Os comerciantes dão a entender que seus produtos seriam um tipo de 

fórmula mágica para resolver seus problemas que alivia dores, tensões, dão um 

certo tipo de conforto como nos casos de estofados, carros, etc. E aí já não importa 

mais o ser e sim o ter.  

Assim Leal (2008, p. 72) enfatiza: 

 

[...] O cidadão é o consumidor, e o consumo se coloca no lugar de 
interesse público. Só estão inseridos no novo contexto mundial em 
evidência os que podem consumir, porque os produtos e a sua conseqüente 
ostentação incluem o indivíduo na arena de visibilidade e importância social.  

 

Neste sentido o autor complementa que o reconhecimento que as pessoas 

estipulam e estabelecem para sua existência é tendo em vista uma meta de 

aceitação social. 

Os desejos dos consumidores não possuem limites decorrentes da matéria 

prima, a qual sustenta a sociedade de consumo para estimular consumidores na 

aquisição de novos produtos que são disponibilizados no mercado a todo o instante.  

E quando esses produtos são lançados juntamente com as propagandas que 

muitas vezes fazem até apelos emocionais, dificulta o consumidor a distinguir o que 

é supérfluo do que é necessário de fato.  

Quando não existe um reconhecimento por parte dos consumidores do que 

de fato estão comprando, o produto passa a ser considerado como um meio de 

obter satisfação das necessidades. Não se consome pela qualidade do produto, mas 

sim para satisfazer uma necessidade interna que não pode ser aliviada apenas com 

a posse do produto. Aí o consumo já passa a ser consumismo, ou seja, o indivíduo 

consome pelo próprio ato de consumir, ao invés de consumir produtos de que 

necessita, mesmo porque, não consegue estabelecer com clareza o que está 

comprando, porque e para que.  

No consumismo que está sendo vivenciado atualmente, as pessoas compram 

produtos com o intuito de acumular, porém, não é o que os estudo e pesquisas vem 

alertando para se fazer. As propagandas falam que deve-se “substituir” ou 

“descartar”.  
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Na sociedade de consumo se fala que a felicidade é comprada, sendo que, 

cada vez mais, as pessoas, os afetos, e as próprias relações interpessoais vêm 

adquirindo valor de mercadoria e os indivíduos convertendo-se em produtos, que 

quanto maior seu status social, mais é valorizada sua “marca”. 

Diante disso pode-se perceber que houve um grande aumento no consumo 

de vestuário e produtos de cuidados pessoais alavancando assim as vendas, 

fazendo com que os comerciantes invistam e sejam cada vez mais criativos em suas 

ações de marketing.  

 

2.3.1 A Mulher como Consumidora 

 

É preciso entender o conceito de identidade feminina para compreender o 

papel da mulher na sociedade e assim analisar os simbolismos e mecanismos 

culturais usados por elas.  

A mulher do século XXI é o resultado de uma história de lutas, conquistas e 

revoluções sociais. Ao longo da história houve uma grande desvalorização feminina, 

as mulheres muitas vezes tiveram um papel secundaríssimo e de subalternidade em 

diferentes níveis. Nos últimos 50 anos, a mulher conquistou diversos papéis na 

sociedade, inclusive o direito de votar em muitos países, verificou-se uma grande 

mudança em apenas meio século (KUMMEL, 2014, p. 29). 

Para Kummel (2014, p. 29) “se fizermos um retrato comparativo entre a jovem 

mulher brasileira do início do século XX e da mulher do século XXI, vamos perceber 

facilmente as diferenças de comportamentos, ambições, expectativas, direitos e 

deveres”. Sendo que o consumo para as mulheres está relacionado às fases da vida 

das mesmas no que tange à sua faixa etária, estado civil e ao fato de elas terem 

filhos ou não. 

A participação feminina na decisão de compra e seu importante poder de 

consumo é hoje foco de grande atenção de muitas empresas que, para atingi-las, 

precisam estudar e compreender seu universo simbólico e os códigos culturais aos 

quais são suscetíveis.  

Analisando diversos setores, foi possível apontar a força do consumo da 

mulher brasileira, mesmo em mercados que não são tipicamente femininos, como o 

automobilístico (KUMMEL, 2014). Quando não decidem e compram diretamente, as 

mulheres têm grande participação no consumo pela sua influência na compra e no 
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controle de gastos masculinos. Além da renda própria, a mulher também controla o 

orçamento familiar – 80% das decisões de compra em mercados de alimentação, 

produtos de limpeza, decoração e aqueles ligados à educação dos filhos são 

tomadas pelas mulheres (BOTTON, 2012, p. 47). 

A experiência de compra e a relação com a marca, para as mulheres, deve-se 

basear mais no lado emocional e na troca afetiva entre consumidoras e marca ou 

produtos e serviços. “As mulheres são diferentes dos homens. As mulheres 

percebem o mundo por meio do próprio gênero. É uma questão genética. [...] As 

mulheres não compram marcas: aderem a elas” (BOTTON, 2012, p. 50). Se 

analisado por este ângulo, pode-se inferir que, pelas características próprias da 

feminilidade, a mulher tem mais facilidade de em se relacionar emocionalmente com 

objetos, podendo até mesmo aderir e tomar para si marcas ou produtos que lhe 

tragam experiência mais emocional.  

Segundo Avesque (2013, p. 8) as mulheres se envolvem num processo de 

tomada de decisão de forma mais seletiva e plena, onde raramente trata-se de 

simplesmente ver e comprar, gostam de analisar o produto e as marcas em ciclos de 

comparações compensatórias, refletem sobre os benefícios, perguntam aos amigos, 

consultam referências ou especialistas e podem recomeçar o processo várias vezes. 

De acordo com Ferraz (2016, p. 26) em momentos de crise as mulheres 

analisam se estão realmente necessitando fazer compras no ramo do vestuário, 

acabam trocando as marcas, optando por lojas mais baratas, se compravam três 

calças acabam levando apenas uma, elas tem mais controle sobre os seus gastos. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo CNDL e SPC Brasil (2015), os itens 

pessoais que as brasileiras mais gastam dinheiro são roupas e sapatos 60,9%, 

produtos para o cabelo 45,9%, produtos para a casa 39,4% e perfumes 37,5%. Os 

aspectos mais importantes na hora da compra são promoções 64,7%, preço atrativo 

53% e pagamento facilitado 34,3%. 

 Em um estudo realizado por Lins, Weiler, Pereira e Beck (2014, p. 7) acerca 

das diferenças entre os sexos no comportamento de presentear alguém, mulheres 

apresentaram mais propensão a dar presentes do que os homens, os autores 

também concluíram que a mulher costuma buscar uma identificação com o produto 

adquirido, ou seja, o produto deve ser uma representação do seu estilo de vida e de 

sua cultura.  
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  A mulher sempre foi vista como principal fonte de consumo, não importando 

a época ou a classe social. Lins Weiler, Pereira e Beck (2014, p. 7), explicam que as 

mulheres passaram a ser o foco das estratégias de marketing de empresas, que, até 

então, eram orientadas apenas para os homens. 

De acordo com os autores citados acima os valores pessoais exercem 

influência sobre a autoimagem das mulheres e, consequentemente, sobre o 

comportamento das mulheres enquanto consumidoras. A mulher recebe influências 

diretas da sua rede de contatos, e, por isso, a aprovação social é um dos objetivos 

das compras femininas. Conforme Moyano; Lengler e Dotto (2009). “O consumo da 

mulher também tem relação direta com seu grau de insatisfação com a vida. Por 

isso, quando a consumidora está insatisfeita com sua vida, a compra torna-se um 

dispositivo compensatório de insatisfação pessoal”.  

 De acordo com Fischer (2001, p. 17) “A vestimenta é uma janela para o ser 

consciente e o inconsciente da mulher. Esta revela como se sentem em relação a 

elas mesmas, oferece um vislumbre de seus desejos, fantasias, valores”. Nesse 

contexto, pode-se dizer que a moda além de influenciar nas escolhas também ajuda 

a articular ideias e imagens importantes para a construção de identidades. Podendo 

elas seguir aquelas que fazem parte do seu grupo social/cultural, aquelas que 

pertencem a uma mesma classe social ou que frequentam os mesmos lugares. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia consiste em identificar os procedimentos técnicos utilizados em 

um trabalho de pesquisa baseando-se sempre em seus objetivos. 

 

A metodologia pode ser definida como o estudo e a avaliação dos 
diversos métodos, com o propósito de identificar possibilidades e limitações 
no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa científica. A 
metodologia permite, portanto, a escolha da melhor maneira de abordar 
determinado problema, integrando os conhecimentos a respeito dos 
métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas (DIEHL; TATIM, 
2004, p. 47-48). 

 

Como se pode perceber a metodologia auxilia para que o problema e os 

objetivos da pesquisa sejam alcançados na medida em que delimita as 

caracterizações da pesquisa. A esse respeito o próximo ponto se refere a 

determinação de como o estudo irá se desenvolver quanto aos objetivos, à natureza, 

ao tratamento dos dados bem como quanto aos procedimentos técnicos, além de 

determinar a unidade de estudo por meio da definição da população e amostra; e, 

ainda, como será realizada a coleta de dados para, por fim, analisar os dados 

coletados, que levarão a conclusão dos resultados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O tema abordado nessa pesquisa é o comportamento de consumo da mulher 

no setor do vestuário. Quanto ao seu objetivo, ela se classifica uma pesquisa 

exploratória, pois foi aplicado um questionário para entender melhor o que leva a 

mulher ao consumo, visando melhor entendê-las, na medida em que este 

comportamento precisa ser conhecido. Para Gil (2010, p. 27) 

 

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois 
interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou 
fenômeno estudado. 

 

A pesquisa é exploratória, pois precisa-se descobrir o por que as mulheres 

consomem em grande quantidade e quais os principais fatores fazem com que elas 
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efetuem a compra. Trata-se, portanto, de uma situação que busca agregar novos 

conhecimentos a uma área que para o pesquisador é desconhecida.   

A natureza da pesquisa se caracteriza em teórico-prática, devido a sua 

aplicabilidade prática e o aprofundamento teórico. A parte teórica tem como principal 

objetivo ampliar conhecimentos (RAMPAZZO e CORRÊA, 2008, p. 65). Já a parte 

prática é onde de fato aplica-se o questionário e põem-se em prática a pesquisa.  

O tratamento de dados é a parte da pesquisa que envolve mais tempo do 

pesquisador, geralmente mais do que ele se programou a fazer. Exige paciência, 

perseverança e muito cuidado ao registrar os dados. Esta pesquisa classifica-se 

como quantitativa e qualitativa.  

Conforme Rampazzo e Corrêa (2008, p. 68) “A pesquisa 

quantitativa/experimental descreve amostragens e enfatiza com exatidão os dados 

levantados, buscando encontrar relações entre variáveis cuja descrição será feita 

através de um tratamento estatístico”. Na análise quantitativa se levam em 

consideração peso, tamanho, custo, produção, número de filhos, percentuais, 

estatísticas, etc. 

De acordo com Chizzotti (2003, p. 52) “Pesquisas Qualitativas fundamentam-

se em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das 

situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos 

seus atos. O pesquisador participa, compreende e interpreta.”  

Conforme Marconi e Lakatos (2012, p. 136) “As medidas quantitativas 

respondem à pergunta quanto e as qualitativas à questão como. Os dois tipos são 

importantes na investigação e se constituem no corpo do trabalho”. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa se refere a um levantamento, 

que segundo Gil (2008, p. 55) caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para 

em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

Nesta pesquisa referente ao comportamento de consumo da mulher a 

população de Tapejara corresponde segundo o censo de 2010 do IBGE há 19.250 
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habitantes, a população para o trabalho é de 7.167 que são mulheres com faixa 

etária de 15 a 64 anos e a amostra que serão questionadas são 365 mulheres 

conforme foi calculado na calculadora amostral, com 5% de erro amostral. 

 

Figura 3 - Cálculo amostral 

 

Fonte: <http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/>. 

 

 

No que se refere à amostra Rampazzo e Corrêa (2008, p. 87) explicam que: 

 

A amostra é a representação menor de um todo maior, a fim de 
que o pesquisador possa analisar um dado universo (população). Portanto, 
sua utilização, objetiva estender as características encontradas para o todo. 
Assim, o pesquisador deve organizar um plano de amostragem que leva em 
conta o tipo de investigação que pretende realizar e que possa garantir a 
representatividade e significância das amostras. 

 

Neste caso foi uma amostragem probabilística, ou seja, cada elemento da 

população tem a mesma possibilidade de ser selecionado e também uma 

amostragem estratificada, pois foi uma pesquisa aplicada apenas ao sexo feminino. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados coletados nessa pesquisa foram obtidos através da aplicação de 

um questionário contendo perguntas abertas e fechadas. De acordo com Gil (2009), 

o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído de uma série de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo pesquisado, sem a presença 

do pesquisador.  

O questionário contendo 25 questões foi direcionado a mulheres residentes 

no município de Tapejara/RS com 18 anos ou mais. O período de coleta dos dados 

foi de 03 a 17 de outubro de 2018. O questionário foi aplicado através de formulário 

eletrônico com acesso pelo link https://goo.gl/forms/uV9vNmmQKhaS7NxE2  .Para 

atingir o número mínimo de respondentes estabelecidos estatisticamente foram 

usadas as redes sociais whatsapp e facebook para divulgação da pesquisa, bem 

como o contato pessoal da pesquisadora com pessoas que atendiam aos critérios 

do público-alvo da pesquisa.  

Foram obtidos 372 respostas, superando a quantidade de 365 questionários 

estabelecidos estatisticamente a partir da fração populacional do gênero feminino 

informado no Censo do IBGE de 2010.   

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a coleta de dados de pesquisa, deu-se início ao processo de análise, 

classificação e interpretação das informações coletadas. Esta etapa exige muita 

criatividade do pesquisador para que o trabalho não fique limitado a simples 

compilação de dados ou opiniões sobre um determinado tema. 

Para Lakatos e Marconi (1991, p. 167), “análise e interpretação são duas 

atividades distintas, mas estreitamente relacionadas [...]”. Para as autoras a análise, 

realizada em três fases (interpretação, explicação e especificação), “[...] é a tentativa 

de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores” 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 167); enquanto que a interpretação “é a atividade 

intelectual que procura dar significado mais amplo às respostas, vinculando-se a 

outros conhecimentos, [...] fazendo ilações mais amplas dos dados discutidos” 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p.168). 
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Foram analisadas as respostas quantitativas em gráficos e as qualitativas em 

quadros. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO INVESTIGADO 

 

A população da pesquisa compreende 372 mulheres com idade entre 18 a 45 

anos ou mais, pois este trabalho busca investigar os principais fatores que 

influenciam o consumo da mulher no setor do vestuário no município de 

Tapejara/RS. 

 
 
Gráfico 01 – Estado civil 

 

 

                                      Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 01 representa o estado civil das mulheres que responderam o 

questionário. O que se percebe é que a maioria delas 28% são casadas; 24,7% são 

solteiras, mas vivendo em um relacionamento estável; as mulheres que participaram 

da entrevista que são solteiras e sem um relacionamento estável representam 

19,6%; vivendo uma união estável 16,7% das entrevistadas. Também foram 

entrevistadas mulheres divorciadas e viúvas. Percebe-se que o estado civil do 

público alvo investigado na pesquisa é bem diversificado. 
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Gráfico 02 – Idade do público-alvo 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Pelos dados apresentados, é possível dizer que a maioria do público-alvo da 

pesquisa são mulheres com idade entre 25 e 35 anos, sendo que 18,8% têm entre 

35 e 40 anos, entre 18 e 25 anos representam 18,3%, somando as mulheres entre 

40 e 45 anos 16,4% e com mais de 45 anos de idade 15,9%. É interessante 

observar que nesta faixa de idade, normalmente, os consumidores são mais 

maduros, experientes e, consequentemente mais exigentes com relação aos 

produtos que adquirem. 

 

 

Gráfico 03 – Renda 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Com relação a renda mensal das mulheres entrevistadas, pode-se dizer que a 

maioria (47,3%) recebe entre um a três salários mínimos; entre três a seis salários 

mínimos recebem 33,3% das entrevistadas; recebem até um salário mínimo 9% das 

entrevistadas e entre um a três salários mínimos 8,1% das entrevistadas. Percebe-

se pelos dados do gráfico que a renda da maioria das mulheres entrevistadas pode 

ser considerada alta proporcionando-lhes um bom poder aquisitivo. 

 

Gráfico 04 – Grau de escolaridade 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Observa-se no gráfico 04 que entre as mulheres entrevistadas a maior 

porcentagem (52,2%) concluíram o Ensino Superior; as que têm Ensino Superior 

Incompleto representam 24,5% das entrevistadas; 15,9% possuem o Ensino Médio 

Completo. O grau de escolaridade, das mulheres entrevistadas pode revelar que 

elas têm capacidade para disputar lugares de destaque com relação ao trabalho 

bem como uma melhor remuneração (Conforme gráfico 02). 

 

Quadro 01 – Profissões 

 

Profissão Quantidade 

Professora  36 

Vendedora  26 

Estudante  13 

Advogada  12 
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Contadora  11 

Secretária  23 

Caixa  10 

Comerciante  7 

Aposentada  14 

Fisioterapeuta  9 

Nutricionista  6 

Arquiteta  9 

Auxiliar de escritório 8 

Do lar  8 

Enfermeira  6 

Costureira  6 

Bancária  7 

Empresária  7 

Psicóloga  8 

Esteticista  4 

Manicure  5 

RH 3 

Gerente  6 

Auxiliar administrativo  5 

Dentista  6 

Massoterapeuta  3 

Escrituraria  3 

Administradora  3 

Supervisora  2 

Fotógrafa  2 

Cabeleireira  5 

Frentista  2 

Auxiliar de dentista  2 

Farmacêutica  2 

Médica  2 

Técnica de enfermagem  1 

Secretária de escola  1 
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Auxiliar de contabilidade  2 

Servidora pública  2 

Publicitária  1 

Analista de sistemas  1 

Auxiliar de produção  1 

Analista financeira  1 

Faxineira  1 

Terapêutica Holística  1 

Educadora Física  1 

Técnica em prótese dentária 1 

Outros  39 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada teve como objetivo saber quais são os principais fatores 

que influenciam o consumo da mulher no setor do vestuário no município de 

Tapejara. Foram respondidos 372 questionários que continham 25 questões em um 

período de 15 dias. Abaixo serão apresentados os dados obtidos com a coleta , bem 

como a análise.  

 

5.1 PERFIL DE COMPRAS 

 

Gráfico 05 - Frequência de consumo no ramo do vestuário 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 05 apresenta a frequência em que as mulheres entrevistadas 

consomem no ramo do vestuário. Constatou-se que a maioria das mulheres, ou seja, 

34,7% consomem produtos a cada dois meses ou mais; 29% das entrevistadas 

consomem apenas uma vez por mês; um número considerável 21,5% das mulheres 

entrevistadas compram duas vezes por mês, as que consomem três vezes ou mais 

por mês representam apenas 11% das mulheres entrevistadas. Em síntese, pode-se 

dizer que a maioria das entrevistadas têm uma frequência de consumo no ramo do 

vestuário de uma a três ou mais vezes por mês. 
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Gráfico 06 - Compras pela internet 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Um dado surpreendente mostra que as mulheres entrevistadas apesar de 

toda influência tecnológica que existe atualmente, ainda preferem comprar em lojas 

físicas, ou seja, 55,9% ainda não compram pela internet. Ainda assim, as mulheres 

que compram pela internet representam 44,1% das entrevistadas, pela facilidade de 

acesso a internet, preço mais baixo, confiabilidade e certeza da entrega. Mesmo a 

maioria optando por lojas físicas, é alto o número de mulheres que consomem pela 

internet. Isso pode se dar a fatores como: preço, variedade de produtos, 

experiências positivas de consumo, comodidade entre outros fatores que poderiam 

ser investigados na continuidade desse estudo. 

 

Gráfico 07 - Compra realmente o que procura 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Ao perguntar se as mulheres compram somente o que procuram, a maioria 

delas 56,5% respondeu que nem sempre compram apenas o que procuram. Talvez 

isso aconteça por haver outros atrativos no momento da compra do que se 

procurava como uma liquidação, algum produto sendo lançado; 22,3% responderam 

que compram mais do que procuravam e 21,2% responderam que sempre compram 

apenas aquilo que procuram. Esse público talvez não seja facilmente estimulado ao 

consumo por fatores como a moda, por exemplo.  

 

Gráfico 08 - Tem influência na decisão de compra 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com relação a influência na hora da compra o gráfico 08 mostra que 41,9% 

das mulheres entrevistadas afirmaram que na hora da decisão de suas compras o 

que mais influência não é o preço e sim a modelagem/design da peça. O motivo 

pode ser pela busca de roupas com modelagem adequada, um modelo diferente, 

que ela se sinta bem não importando o preço.  Com relação ao preço na hora de 

decidir suas compras 32,8% das entrevistadas responderam ser o que levam em 

consideração, isso pode ocorrer pelo fator econômico. Das entrevistadas 19,9% 

responderam que a qualidade influencia na hora de decidir o que comprar porque no 

setor do vestuário para muitos comprar um produto de qualidade pode significar que 

ele vai durar mais. 
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Gráfico 09 - Forma de pagamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Pode-se perceber no gráfico 09 que as formas de pagamento utilizadas pelas 

mulheres entrevistadas variam bastante. A maioria prefere fazer pagamento 

parcelado utilizando o cartão de crédito, o que pode representar comodidade de não 

ter que voltar e fazer o pagamento. O pagamento com cartão às vezes oferece 

descontos e/ou prazos maiores. Utilizam o crediário como forma de pagamento 

23,7% das entrevistadas, podendo ser pelo fato de que o crediário representa uma 

possibilidade de compra para quem não pode pagar à vista e não possui cartão de 

crédito. Já 19,1% faz pagamento à vista com cartão em débito, o que pode 

representar uma facilidade se no momento da compra não dispõe de dinheiro e 

apenas 17,7% das mulheres entrevistadas fazem pagamento à vista em dinheiro, 

pode-se atribuir a isso o fato de não possuírem cartão de crédito.   

 

5.2 FATORES PESSOAIS  

Gráfico 10 - Percentual gasto com vestuário em relação a renda 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Das entrevistadas 50% responderam que disponibilizam aproximadamente 

até 10% da sua renda mensal com produtos do ramo do vestuário, isso pode 

expressar que a maioria prefere investir no que acham mais necessário ou que tem 

outras prioridades; que tem um gasto de até 20% da sua renda mensal em vestuário 

são 33,9% das mulheres entrevistadas e apenas 14,5% das entrevistadas 

comprometem uma porcentagem significativa nos gastos com vestuário, 30% de sua 

renda mensal, possibilidade de investir mais ou por talvez ter uma renda maior.  

 

 

Gráfico 11 - Ocupação profissional em relação ao vestuário 

 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Observa-se no gráfico 11 que 38,7% das mulheres não levam em 

consideração a ocupação profissional na hora de comprar produtos de vestuário.  

Responderam que o trabalho não influencia nas suas escolhas na hora de comprar 

produtos de vestuário representam 35,5% dentro do universo pesquisado. Apenas 

25,8% das mulheres Tapejarenses exercem uma profissão que determina seu modo 

de vestir, o que pode sugerir bom senso, sua valorização pessoal. 
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Gráfico 12 - Personalidade e estilo de vida 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

As respostas revelam que a grande maioria das mulheres entrevistadas 

(48,5%) compram de acordo com seu estilo de vida, o que segundo elas não é uma 

regra, o que pode sugerir uma maneira de se auto-expressar, prestígio social, 

conveniência. Já 35,2% afirmam que seu modo de se vestir reflete muito sua 

personalidade e estilo de vida o que sugere que se vestir é uma forma de expressão 

ou de dizer um pouco sobre o que elas são. Apenas 18,3% responderam que a 

maneira de se vestir não reflete sua personalidade e nem seu estilo de vida, levando 

em consideração outros fatores na hora de comprar produtos de vestuário, isso 

sugere que elas compram o que mais lhe agrada, tem seu estilo próprio, consomem 

o que está na moda. 

 

Gráfico 13 - Influência da idade nas escolhas de compra 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A maior parte das mulheres entrevistadas, ou seja, 48,4% consideram que a 

idade influencia nas escolhas de compra somente às vezes, justificando que nem 

sempre a idade combina com alguns tipos de roupa; 28,8% delas se importam muito 

na hora de comprar roupas, pois afirmam que certas roupas não vestem bem para 

certas idades, confirmando que a maioria das entrevistadas leva em consideração a 

idade na hora de escolher o que comprar. O restante das entrevistadas 22,8% 

responderam que a idade não influencia na hora da escolha das compras com 

relação com a moda expressando sua opinião de que cada um se veste como quer, 

não tem preocupação com a idade, sendo que segundo elas, o que importa é a 

imagem perante a sociedade. 

 

Gráfico 14 - Momento de vida em relação as roupas que veste 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As respostas das mulheres entrevistadas em relação ao momento de vida e 

as roupas que vestem, revelam que 37,4% responderam que às vezes é importante, 

mas que dão prioridade para outras compras; responderam que é muito importante o 

momento da vida em relação as roupas que vestem 33,6% e que pensam muito nas 

escolhas que fazem em relação as roupas que querem comprar. Levar em 

consideração o momento de vida em relação as roupas que vestem é pouco 

importante para 29% das mulheres entrevistadas, pois costumam ser práticas 

quanto à compra de roupas o que sugere que compram roupas mais básicas. 
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5.3 FATORES PSICOLÓGICOS 

 

Gráfico 15 - O que leva a consumir produtos do ramo vestuário 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A pesquisa revela que a maioria das mulheres Tapejarenses (54%) 

consomem produtos do ramo do vestuário por satisfação pessoal e porque gostam 

de se vestir bem; compram apenas quando é necessário ou quando uma peça está 

sem condições de uso 25,5% das mulheres; 11,3% responderam que compram para 

causar uma boa imagem e porque segundo elas é importante como as pessoas as 

veem, isso reflete a preocupação com a imagem e com a opinião das pessoas. 

Somente 9,1% das mulheres Tapejarenses compram porque não resistem a tantas 

peças lindas, as propagandas o que pode representar a influência do marketing na 

vida de algumas das entrevistadas.  

 

Gráfico 16 - Atitude em relação a compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Para 32,3% das mulheres Tapejarenses que foram entrevistadas a atitude em 

relação a compra revela que elas compram sempre que tem vontade; 31,7% delas é 

bem controlada, pois compra somente quando necessário; as que compram 

somente se a peça tem a ver com elas representam 26,9% e apenas 9,1% compra 

quando tem uma promoção o que sugere preocupação financeira, tem outras 

prioridades que não comprar peças de vestuário que não caibam no seu orçamento. 

 

Gráfico 17 - Compulsão para compras 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O expressivo percentual (58,6%) mostra que em alguns momentos as 

mulheres entrevistadas sentem compulsão para as compras, ou seja, às vezes 

compram por impulso; não tem compulsão para as compras responderam 32% das 

mulheres entrevistadas o que sugere que compram somente o que for necessário. 

Somente 9,4% responderam sim/totalmente, tem compulsão para as compras o que 

expressa que compram por impulso, na maioria das vezes, sem necessidade. 

 

Gráfico 18 - Sentimento após a compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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O gráfico 18 nos mostra que a maioria das mulheres Tapejarenses (50,8%) se 

sentem satisfeitas após realizarem suas compras o que pode revelar um bom 

atendimento, a satisfação de uma necessidade; 24,2% das mulheres responderam 

que se sentem felizes o que  e 16,9% realizadas. Apenas 4,6% ficam se sentindo 

culpadas após realizarem suas compras o que pode refletir que gastou além da 

conta; comprou o que não era necessário ou foram levadas a consumir por impulso.  

 

 
Gráfico 19 - Motivação pelas ações de marketing 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Sobre o fator marketing motivar as ações de compra 67,5% das mulheres 

Tapejarenses responderam que se sentem motivadas por ele para fazer suas 

compras e 32,5% responderam que o fator marketing não influencia suas ações na 

hora da compra. O que, no entanto, contradiz o gráfico número 15 onde apenas  

9,4% responderam que não resiste as propagandas. O que significa que não tenham 

entendido ou interpretado a questão corretamente. Promoção de vendas, 

publicidade e propaganda, conhecimento da concorrência, melhorar a imagem da 

marca são ações de marketing que podem melhorar as vendas. 

 

 
5.4 FATORES SOCIAIS 
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Gráfico 20 - Opinião na hora da compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Ao analisar o gráfico número 20 constata-se que 49,5% das mulheres 

Tapejarenses têm uma opinião própria na hora de comprar seus produtos no ramo 

do vestuário, pois não levam em consideração a opinião dos outros, o que sugere 

que a opinião dos outros não importa, compram o que querem e o que lhes agrada. 

São influenciadas pela opinião das amigas na hora da compra 12,9%; influenciadas 

pelos familiares somam 14,5%; pela vendedora 10,8%; pelo namorado ou marido 

8,6% e pelas colegas de trabalho apenas 3,8% das mulheres entrevistadas. Levar 

em consideração a opinião de outras pessoas na hora da compra sugere não ter 

opinião própria, adquirir o que os outros acham melhor. Essa influência que outras 

pessoas exercem na maioria das entrevistadas pode sugerir maior autoconfiança ou 

por serem mais confiáveis, o que significa o poder da opinião de outras pessoas. 

 
Gráfico 21 - Estabelecimentos de vestuário 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

De acordo com o gráfico 21 pode-se perceber que metade das mulheres 

Tapejarenses compram onde as lojas oferecem os produtos que atendem as suas 
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necessidades, elas representam 52,2% das entrevistadas; 18,3% das mulheres 

responderam que compram nas lojas que melhor divulgam seus produtos e ao 

mesmo tempo atraem seu interesse expressando a influência do marketing. As 

mulheres que escolhem aleatoriamente os lugares onde vão comprar somam 17,5% 

o que sugere a marca, mercadoria a preço mais acessível ou facilidades de 

pagamento. As lojas de referência aparecem numa minoria de 12,1%, isso revela 

que as lojas de referência, ou seja, as lojas que trabalham com marcas exclusivas 

nem sempre têm a preferência do público. As necessidades a que se referem podem 

ser econômicas, disponibilidade de tempo, melhor produto entre outros. Ao se 

comprara o gráfico 15, 19 e o gráfico 21 percebe-se que existe influência do 

marketing com relação ao consumo de roupas do vestuário feminino. 

 

Gráfico 22 - As roupas que veste expressam/comunicam/representam quem você é 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A maioria das mulheres entrevistadas (84,7%) acreditam que o modo de se 

vestir expressam, comunicam ou representam quem elas são, apenas uma minoria 

15,3% respondeu que não. Isso pode revelar sua personalidade, seu caráter ou sua 

alta/baixa estima e até para causar boa impressão.  
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Gráfico 23 - Influência pelas tendências da moda 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ao analisar o gráfico 23, percebe-se que 68% das mulheres Tapejarenses são 

influenciadas pelas tendências de moda na hora de comprar produtos no ramo do 

vestuário e apenas 32% delas afirmam não levar em consideração a moda atual na 

hora da decisão da compra, o que pode sugerir os fatores: preço das roupas da 

moda, não achar necessário acompanhar a moda e/ou estar sempre atualizadas, 

interessadas em adquirir peças que estão em alta no momento. 

 

Gráfico 24 - Afirmação que mais a identifica 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Conforme nos mostra o gráfico 24, com relação ao que mais identifica cada 

uma delas, 47,3% das mulheres Tapejarenses responderam que fazem compras em 

estabelecimentos que oferecem a melhor relação custo/benefício, e 35,2% delas 

compram em estabelecimentos que possuem peças diferenciadas independente da 

marca que trabalham. Que fazem compras em estabelecimentos que oferecem 
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opções de roupas de marca apenas 8,9% das mulheres entrevistadas o que pode 

sugerir neste último caso um alto poder aquisitivo, influência, poder. Mesmo que a 

maioria considere o custo/benefício as demais consomem pela diferença das peças 

(desing, tecido, modelagem) ou da marca. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nunca se falou tanto em consumo feminino como nos últimos tempos. Os 

benefícios do correto gerenciamento do marketing como ferramenta de divulgação 

dos produtos tornou-se imprescindível nos dias atuais. Ações como vender, divulgar, 

propagar, promover, distribuir, definir preço, construir marca, atender o cliente e, 

sobretudo, encantá-lo e fidelizá-lo são específicas do setor de marketing. 

O objetivo principal deste trabalho foi definir as principais influências no 

consumo feminino de vestuário de mulheres do município de Tapejara/RS, os dados 

colhidos levam a crer que os principais fatores que influenciam o consumo da mulher 

no setor do vestuário são preço, qualidade, formas de pagamento, facilidade de 

acesso aos produtos, marca, influência do marketing entre outros. O marketing é 

uma peça importante no processo de vendas no ramo do vestuário feminino, sendo 

que esta prática deve ser levada à sério, pois as linhas traçadas por ele podem levar 

ao sucesso posterior de vendas. 

Quanto aos objetivos específicos que tratam de identificar o perfil de consumo 

da mulher que compra produtos do ramo do vestuário fica evidente que a maioria 

das entrevistadas têm mais anos de estudos, maior participação no mercado de 

trabalho e aumento do poder de compra. Um aspecto a se observar é que a maioria 

compra mais do que procuravam. 

Os fatores que determinam o comportamento das mulheres no consumo 

desse tipo de produto, ou seja, no setor do vestuário estão direcionados a certos 

fatores como: a satisfação pessoal; desing, modelagem, vestir para se sentir bem; 

comuniquem que elas são independentes, marca, preço baixo. 

Algumas características podem orientar as estratégias de marketing de 

estabelecimentos do ramo do vestuário, potencializando seu sucesso junto ao 

público. Acredita-se ser a continuidade das propagandas uma vez que as a maioria 

das mulheres se sentem motivadas pelo marketing para fazer suas compras e que 

não resistem as propagandas. Por outro lado, deve influenciar e motivar a outra 

parcela que não se sente atraída pelas propagandas. Uma boa estratégia de 

marketing faz toda a diferença na hora de decidir o que consumir e onde é o melhor 

lugar. 

Pode-se verificar que o perfil das entrevistadas é de mulheres com idade 

entre 18 e mais de 45 anos, em sua maioria com ensino médio ou superior completo 
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e com uma renda mensal entre um e seis salários mínimos; gastam com o consumo 

de roupas do vestuário entre 10 a 20% do salário; a maior frequência de consumo 

fica entre uma a duas vezes por mês ou num espaço de até dois meses e com 

relação ao estado civil percebe-se que a maioria possui um relacionamento ou uma 

união estável. 

Por conseguinte, o objetivo deste trabalho foi alcançado ao apresentar, 

através de uma pesquisa exploratória e teórico-prática, os principais fatores que 

influenciam o consumo da mulher no setor do vestuário. 

Vale ressaltar como futuros desdobramentos desta pesquisa está em 

investigar outros fatores e dar continuidade a esse estudo. Investigar, como as 

marcas podem justificar o consumo de determinado produto e ainda apresentar 

motivos para que elas indiquem para as amigas. 
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APÊNDICE 

 

Essa pesquisa buscou identificar o perfil das consumidoras de vestuário de 

Tapejara/RS e faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da acadêmica em 

Administração da FAT - Faculdade e Escola, Priscila Segat. Sou grata pela sua 

participação ao responder as questões a seguir. Será possível marcar somente UMA 

opção de resposta. 

 
PERFIL DA RESPONDENTE: 

1. Qual seu estado civil? 

(  )Solteira sem relacionamento estável 
(  )Solteira com relacionamento estável 
(  )União Estável 
(  )Casada 
(  )Divorciada 
(  )Viúva  
 

2Qual sua idade?  
(  )Entre 18 e 25 anos 
(  )Entre 25 a 35 anos 
(  )Entre 35 a 40 anos 
(  )Entre 40 e 45 anos 
(  )45 anos ou mais  
 

3. Qual sua renda?  

(  )Até 1 salário mínimo 
(  )Entre 1 a 3 salários mínimos  
(  )Entre 3 a 6 salários mínimos 
(  )6 ou mais salários mínimos 
 

4. Qual sua escolaridade?  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental Completo 
(  ) Ensino Médio Incompleto 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Superior Incompleto 
(  ) Ensino Superior Completo 
 

5. Qual sua profissão?  

____________________________________________________ 
 
PERFIL DE COMPRAS: 

6. Com que frequência você costuma adquirir produtos do ramo vestuário? 
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(  ) 3x ou mais 
(  ) 2x por mês 
(  ) 1 vez por mês 
(  ) a cada 2 meses ou mais 
(  ) Outros ______________ 
 

7. Você costuma comprar pela internet produtos do ramo vestuário? 

(  ) Sim                                                  (   ) Não 
 

8. Quando você compra produtos do ramo vestuário você adquire somente o 
que procurava? 

(  ) Sempre compro só o que procurava. 
(  ) Nem sempre compro só o que procurava. 
(  ) Sempre compro mais do que o que procurava. 
 

9. Quando se trata de produtos do ramo vestuário, o que mais influencia sua 
decisão de compra? 

(  ) Marca 
(  ) Qualidade 
(  ) Preço 
(  ) Modelagem/Design da Peça 
(  ) Nenhuma das anteriores 

10. Quando você compra produtos do ramo vestuário, na maior parte das vezes, 
qual a forma de pagamento que você mais utiliza? 

(  ) Pagamento à vista em dinheiro 
(  ) Pagamento à vista com Cartão de Débito 
(  ) Pagamento parcelado com Cartão de Crédito 
(  ) Pagamento com Cheque 
(  ) Crediário 
(  ) Boleto 
 
FATORES PESSOAIS: 

11. Em média, quanto você disponibiliza, aproximadamente, para efetuar 
compras de produtos do ramo vestuário?  

(  ) Até 10% da sua renda mensal 
(  ) Até 20% da sua renda mensal 
(  ) Até 30% da sua renda mensal 
(  ) 40% ou mais da sua renda mensal 
 

12. Em que medida a sua ocupação profissional determina os produtos do 
vestuário que você consome? Escolha a resposta que mais se aproxima com a sua 
condição. 

(  ) Minha ocupação profissional é determinante para eu fazer as minhas 
compras de produtos de vestuário. 

(  ) Não levo em consideração somente como me vestir no trabalho na hora 
de comprar produtos de vestuário.  
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(  ) Meu trabalho não influencia minhas escolhas na hora de comprar produtos 
de vestuário. 

 
13. Você costuma comprar produtos do vestuário de acordo com sua 
personalidade e seu estilo de vida? Escolha a resposta que mais se aproxima com a 
sua condição. 

(  ) Sim, como me visto reflete muito minha personalidade e estilo de vida. 
(  ) Às vezes compro peças que tem a ver com minha personalidade e estilo, 

mas não é uma regra. 
(  ) Não. Levo em consideração outros fatores na hora de comprar produtos 

de vestuário. 
 
14- Em que medida a sua idade influencia as suas escolhas de compra de 

produtos no ramo vestuário? Escolha a resposta que mais se aproxima com a sua 
percepção. 

(  ) Influencia muito, porque há roupas que não vestem bem diferentes idades.  
(  ) Às vezes influencia, porque nem sempre a idade combina com alguns 

tipos de roupa. 
(  ) Não influencia, porque cada um se vez como quer. 
 
15 - Considerando seu atual momento de vida, qual a importância que você 

dá para as roupas que você veste? 
(   ) É muito importante. Penso muito nas escolhas que faço em relação às 

roupas que compro. 
(   ) Às vezes é importante. Dou prioridade para outras compras. 
(   ) É pouco importante. Costumo ser prática quanto à compra de roupas. 
 

FATORES PSICOLÓGICOS: 
16 - O que te leva a consumidor produtos do ramo vestuário? Escolha a 

resposta que mais se aproxima com a sua percepção. 
(  ) Compro apenas quando é necessário, quando uma peça está sem 

condições de uso. 
(  ) Compro por satisfação pessoal, porque gosto de me vestir bem. 
(  ) Compro para causar uma boa imagem, porque é importante como as 

pessoas me veem. 
(  ) Compro porque não resisto a tantas peças lindas, as propagandas são 

tentadoras. 
 
17 - Quando se trata de produtos do ramo vestuário, você: Escolha a resposta 

que mais se aproxima com a sua atitude. 
(  ) Compra só quando necessário. 
(  ) Compra sempre que tem vontade. 
(  ) Compra só se a peça tem tudo a ver com você. 
(  ) Compra sempre que tem uma promoção. 
 
18 - Você se considera uma consumidora compulsiva quando se trata de 

produtos do ramo vestuário? Escolha a resposta que mais se aproxima com a sua 
percepção. 

(  ) Sim, totalmente. 
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(  ) Em alguns momentos. 
(  ) Não. 
 
19 - Como você se sente, na maioria das vezes, após efetuar compras no 

ramo vestuário? Escolha a resposta que mais se aproxima com a sua percepção. 
(  ) Feliz 
(  ) Satisfeita 
(  ) Arrependida 
(   ) Realizada 
(  ) Com sentimento de culpa 
 
20 - Você se sente motivada a comprar produtos do ramo vestuário pelas 

ações de marketing realizadas pelas lojas que vendem estes produtos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
FATORES SOCIAIS: 
21 - Na hora da decisão da compra de produtos do ramo vestuário, você leva 

em consideração a opinião de quem? Escolha a resposta que mais se aproxima com 
a sua atitude. 

(  ) Amigas 
(  ) Vendedora 
(  ) Familiares 
(  ) Colegas de Trabalho 
(  ) Namorado ou Marido 
(  ) Não levo em consideração a opinião dos outros 
 
22 - Sobre os estabelecimentos de vestuário (lojas físicas ou e-commerces) 

que você escolhe para efetuar suas compras: Escolha a respostas que mais tem a 
ver com você. 

(  ) São referências no mercado vestuário em Tapejara (lojas físicas) ou na 
internet (e-commerces). 

(  ) São as que divulgam melhor os seus produtos e atraem meu interesse. 
(  ) São as que oferecem os produtos que atendem às minhas necessidades. 
(  ) Escolho de forma aleatória os estabelecimentos que vou comprar. 
 
23 - Você acredita que as roupas que você veste 

expressam/comunicam/representam quem você é? 
(  ) Sim                                                             (   ) Não 
 
24 - Você acredita que é influenciada pelas tendências de moda quando 

consome produtos do ramo vestuário? 
(  ) Sim                                                             (   ) Não 
 
25 - Com qual afirmação você mais se identifica: 
(  ) Faço compras no ramo do vestuário em estabelecimentos que ofereçam 

opções de roupas de marca. 
(  ) Faço compras no ramo do vestuário em estabelecimentos que ofereçam 

peças, diferenciadas, independente da marca. 
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(   ) Faço compras no ramo do vestuário em estabelecimentos que ofereçam a 
melhor relação custo/benefício. 

(  ) Faço compras no ramo do vestuário em estabelecimentos que ofereçam 
acesso facilitado.  
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