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RESUMO 

O presente estudo aborda o comportamento do consumidor trazendo a problemática dos 

motivadores de compra dos clientes da loja Bianchini Center Modas. Desta forma o estudo 

buscou identificar qual elemento motiva o consumidor a comprar os produtos da Loja 

Bianchini Center Modas. Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa com o 

uso de instrumento quantitativo que auxilia na compreensão do entendimento dos aspectos 

relacionados ao comportamento dos consumidores da loja Bianchini Center Modas. A 

amostra foi composta  por 150 clientes entre homens e mulheres. Os dados foram coletados a 

partir de um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas e de múltipla-escolha 

respondidas pelos clientes da loja. A análise e interpretação dos resultados ocorreu por meio 

da técnica de análise de conteúdo. Constatou-se que a maioria do público que compra na loja 

é do sexo feminino, no entanto, a diferença entre clientes do sexo feminino e masculino foi de 

apenas de 10%, sendo que a pesquisa apontou 55% de clientes do sexo feminino e 45 % do 

sexo masculino. A necessidade é o fator mais apontado pelos clientes ao comprar na loja, que 

afirmam procurar a loja para realizar suas compras pelo fator qualidade dos produtos. A 

qualidade do produto foi assinalada na pesquisa como o maior impulsionador para realizar a 

compra, seguida do atendimento, preço e marca, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Consumidor. Comportamento. Motivação para compras. 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Hierarquia das necessidades de Maslow.............................................. 25 

Figura 2 - Nível de escolaridade........................................................................... 34 

Figura 3 - Renda Mensal...................................................................................... 34 

Figura 4 - Quantidade de vezes que comprou na Loja Bianchini Center 

Modas................................................................................................... 

 

35 

Figura 5 - Fatores que impulsionam a compra..................................................... 36 

Figura 6 - Decisão de compra............................................................................... 37 

Figura 7 - Utilização dos produtos....................................................................... 37 

Figura 8- Satisfação............................................................................................. 38 

Figura 9- Avaliação do Atendimento.................................................................. 38 

Figura 10- Vício em compras................................................................................ 39 

Figura 11- Motivo da compra................................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Idade dos respondentes............................................................................... 33 

Tabela 2 - Preferência a outras lojas............................................................................ 34 

Tabela 3 - Significação da Ação de Comprar.............................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro1 -  Modelo do Processo de Compra do Consumidor....................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................... 10 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA................................................................. 10 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO............................................................................. 11 

1.3 OBJETIVOS................................................................................................................... 11 

1.3.1 Objetivo Geral ...............................................................................................................11 

1.3.2Objetivos Específicos.................................................................................................. 12 

1.4 JUSTIFICATIVA........................................................................................................... 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.......................................................................................... 14 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR.................................................................. 14 

2.1.1 Fatores que influenciam o processo de decisão de compra.................................... 19 

2.1.2 Fatores pessoais.......................................................................................................... 19 

2.1.3 Fatores Sociais............................................................................................................ 20 

2.1.4 Fatores Culturais....................................................................................................... 20 

2.1.5 Fatores psicológicos................................................................................................... 21 

2.2 MOTIVAÇÃO PARA A COMPRA.............................................................................. 22 

2.2.1 Processo de decisão de compra................................................................................. 26 

3 METODOLOGIA............................................................................................................ 28 

3.1 PROCEDIMENTOS...................................................................................................... 28 

3.2 UNIDADES DE ESTUDOS.......................................................................................... 30 

3.3COLETA DE DADOS................................................................................................... 29 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS............................................................................................. 29 

4 ANALISE DOS RESULTADOS................................................................................... 33 

4.1 PERFIL DO CONSUMIDOR...................................................................................... 33 

4.2 PRINCIPAIS FATORES MOTIVADORES................................................................ 35 

4.3 SUGESTÕES DE POSSÍVEIS AÇÕES PARA TRABALHAR OS FATORES DE 

MENOR PONTUAÇÃO NO ESTUDO............................................................................. 

 

40 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS................................................................................................................. 43 

ANEXOS.............................................................................................................................. 45 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente num mundo globalizado, onde as informações são rápidas, acabam 

favorecendo e facilitando também as transações de compra de produtos, facilitando para o 

consumidor. Frente a isso, a competitividade aumentou muito principalmente nas lojas que 

vendem confecções, calçados, cama mesa e banho, pois além das lojas físicas, hoje existem 

muitas loja virtuais, que estão a dispor do consumidor.  

Assim, para adquirir produtos em uma determinada loja vai depender do 

comportamento do consumidor e da sua decisão de compra. Parte do consumidor, a iniciativa 

de comprar e gastar seu dinheiro, principalmente em roupas e calçados para seu consumo e de 

sua família. Desta forma quando se fala do comportamento do consumidor Schiffman e 

Kanuk (2000) afirmam que os consumidores adquirirem ou compram algo quando vai 

depender de sua escolha, de seu tempo, de sua necessidade e de seus recursos.  

Conhecer sobre o comportamento do consumidor não se trata apenas de saber o que 

compram, mas também, por que compram. Para tanto, este estudo buscou identificar qual 

elemento motiva o consumidor a comprar os produtos da Loja Bianchini Center Modas. O 

estudo sobre o comportamento do consumidor da Loja Bianchini Center Modas tem como 

finalidade evidenciar quais são os motivadores que levam os consumidores a decidir pela 

compra nesta loja. O estudo está apresentado em quatro secções principais, iniciando com o 

capítulo da introdução que consta o tema, problema de pesquisa, objetivos e justificativa. Em 

seguida descreve o referencial teórico que embasou o instrumento de coleta dos dados, na 

sequência apresenta os resultados e a análise destes dados coletados e finalmente aponta as 

considerações finais do estudo, incluindo as contribuições e sugestões para estudos futuros. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

São diversas as variáveis que fomentam o consumidor a decisão de comprar.  No 

momento em que decide comprar o cliente determina quais motivos que o levam a adquirir 

determinado produto ou porque compram em determinada empresa. Dentre essas variáveis 

está: a atitude do vendedor, o tempo disponível para gastar com aquela compra, as influências 

de grupos, indivíduos de referencia como a família, ou a cultura a que se insere, entre outros. 

Nesta investigação relacionada ao comportamento do consumidor, elegeu-se a loja 

Bianchini Center Modas como ponto de coleta de dados. Sabe-se que a loja oferece para seus 
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clientes diversas marcas de produtos, está situada no centro da cidade com ampla estrutura 

física e facilidade de acesso. As condições de compra são variadas, permitindo ao cliente 

escolher a forma de pagamento. Também dispõe de diversidade nos produtos e marcas. Além 

disso, realiza inúmeras promoções que atraem os consumidores. É importante salientar ainda 

que a loja procura oferecer um atendimento diferenciado e, para isso, disponibiliza para seus 

funcionários cursos de aperfeiçoamento. 

A situação problema surge no momento que se percebe que a Bianchini Center Modas 

desconhece entre todos os fatores apontados acima, qual deles motiva mais o consumidor. 

Sendo assim, esse estudo quer saber: 

Qual fator é determinante na motivação do consumidor para eleger a loja Bianchini 

Center Modas como o seu ponto de compra? 

 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A loja Bianchini Center Modas foi escolhida para o presente estudo, por ser 

referência em compras para a município de Tapejara e região sendo a maior loja em termos de 

apresentar aos clientes, a maior variedade em marcas e modelos de roupas e calçados, cama 

mesa e banho, sem contar em ser uma loja consolidada. Já está no mercado desde sua 

fundação pela família Bianchini quando começou com uma sapataria a 55 anos. A partir 

disso, expandiu e aumentou seu mix de produtos, e já conta com sua terceira loja, com dois 

andares de produtos.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar qual elemento motiva o consumidor a comprar os produtos da Loja 

Bianchini Center Modas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Levantar quais são os fatores motivadores para a compra do cliente na Bianchini 

Center Modas; 

b) Dentre os fatores motivadores, elencar o principal motivo que leva o cliente a 

comprar na Bianchini Center Modas; 

c) Sugerir ações que busquem trabalhar os fatores menos preponderantes nas 

respostas. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O mercado de moda é um ramo de negócios em crescente expansão no Brasil. Tudo 

o que se refere a moda é  vendido com facilidade, e por isso mesmo diretamente relacionado à  

lucratividade. O empresário contemporâneo que investe seus recursos na compra/venda de 

artigos de confecção sabe que este ramo de negócio se expandiu tanto que em alguns setores 

superou as expectativas. Mesmo assim trabalhar com confecção é atuar em ramo altamente 

frágil, visto que as tendências se sobrepõem muito rapidamente.  Neste sentido é fundamental 

conhecer bem a clientela atendida pela empresa. 

Este projeto pretendeu estudar uma loja de calçados e confecção masculina e 

feminina situada no município de Tapejara/RS e tem como foco desta investigação o 

comportamento da clientela atendida a fim de compreender quais serviços oferecidos pela loja 

motivam o consumidor a eleger esta empresa como ponto de compra.  

Esta investigação justifica-se, uma vez que a empresa desconhece os motivos que 

levam seus clientes até o estabelecimento, além de que ignora qual atrativo oferecido a eles 

desencadeia a decisão de compra.  Realizada a investigação a empresa terá mais informação, 

conhecerá melhor as afinidades dos consumidores que a visitam e poderá elaborar estratégias 

de ação que agradem ainda mais seus clientes e gerem maior retorno financeiro. 

Os clientes terão maior satisfação em otimizar seus recursos em uma empresa que 

atende suas expectativas de consumo, até porque atualmente as empresas devem priorizar o 

cliente, dando a este um lugar de destaque dentro da organização, a fim de que possa ser 

conhecido e cuidado por todos os segmentos. Do estratégico ao intermediário todos se 
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beneficiam dos recursos deixados pelo consumidor, portanto todos devem conhecer valorizar 

e trabalhar focando na satisfação do cliente. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Para fundamentar melhor as argumentações citadas no resenhar da justificativa 

apresentada e embasar os objetivos pretendidos com a investigação é bom analisar alguns 

termos usados durante toda a escrita deste estudo. O termo comportamento associado ao 

humano é retomado inúmeras vezes neste trabalho e, portanto é relevante conceituá-lo.  

Ao conceituar comportamento do consumidor podemos afirmar que é o estudo dos 

elementos que desencadeai a ação de compra. Portanto analisar porque se compra, quando o 

consumidor toma a decisão de comprar, como escolhe o que vai adquirir e onde fará a 

negociação de compra, além de como escolhem o produto pretendido é uma ação necessária 

para se ter clareza de como se comporta determinado grupo de consumidor.  

Para compreender o comportamento do consumidor se faz necessário analisar quais 

elementos o motivam. Então no decorrer desta escrita o termo, motivação para compra será 

analisado mais profundamente. Por hora é importante esclarecer que o consumidor age 

quando está motivado, assim a motivação para compra atua como elemento catalizador da 

ação de consumir. 

 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento humano pode ser entendido como o conjunto de ações que o ser 

humano realiza, comandadas pelo movimento dos componentes e constituintes psíquicos, é a 

conduta dos indivíduos que se estende num imenso território de possibilidades e variações. 

Tais afirmações dão conta que o termo comportamento humano é um campo de estudos que 

visa compreender, prever, explicar se necessário, alterar os comportamentos (Lacombe, 

2004). 

Após esta breve relato sobre o termo comportamento é necessário fazer uma 

investigação ainda que pequena sobre como o termo consumidor pode ser entendido. 

Consumidor é toda pessoa que consome algo, não necessariamente aquele que realiza a 

compra, mas o sujeito que usufrui dela. Pode ser uma criança que quer um brinquedo e por 

isso os adultos responsáveis por ela investem na compra do brinquedo com a finalidade de 

agradar o pequeno. Neste caso a criança é o ser humano consumidor. 
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Consumidor é toda pessoa, ou grupo de pessoas, ou ainda empresas, que selecionam 

um produto, compram e o utilizam. A lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que 

consumidor é. 

 

Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. Parágrafo único - “equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo” 
(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 8.078,11/09/1990). 

 

Na definição legal encontrada na lei brasileira o termo consumidor é relacionado a 

toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço com finalidade de uso. 

Para entender o comportamento do consumidor é necessário saber por que as pessoas 

compram e compreender que as pessoas não compram produtos pelo que eles fazem ou 

permitem fazer, mas sim pelo que eles significam para elas. Os papéis que os produtos 

representam em nossas vidas vão muito além das funções básicas que possuem ou as tarefas 

que eles desempenham (SOLOMOM, 2008). 

No entanto Solomom (2011) conceituou o comportamento do consumidor como uma 

área ampla que envolve o estudo de vários elementos. 

 

O comportamento do consumidor abrange uma ampla área: 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 
(SOLOMON, 2011, p. 33). 

 

Segundo Boone e Kurtz (1998) o comportamento do consumidor pode ser visto como 

processo de decisão, no qual a compra em si é simplesmente uma etapa do processo. Desta 

forma para compreender o comportamento do consumidor é fundamental conhecer todos os 

elementos que culminaram na decisão de compra. 

Partindo do princípio que os consumidores realizam suas compras focando na 

representação que os produtos têm para suas vidas em sociedade, fica evidente que as 

organizações devem conhecer seus clientes para melhor atende-los. Richard (2001) corroborra 

com este pensamento quando afirma que é importante conhecer os consumidores a fim de 

atendê-lo e satisfazê-los. Isso os manterá fieis as empresas. Este pensador diz ser importante 

avaliar seus gostos, hábitos, além de que estudar seus históricos de compra.  

Ao se pensar no consumidor faz-se necessário considerar as diferenças existentes entre 

os indivíduos, lembrando ainda que todos os sujeitos são consumidores. Desde bem pequeno 

o ser humano já consome mesmo que ainda não realize transições financeiras. Ou seja, 
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quando ainda não possui a maturidade suficiente para comprar produtos o ser humano já 

possui a habilidade de negociar desejos, vontades e influenciar no consumo de determinado 

artigo, objeto, roupa etc. 

O estudo do comportamento do consumidor procura aclarar as verdadeiras 

significações que os produtos têm para seus compradores e acontece em diferentes fases do 

consumo.  Para realizar um estudo detalhado dos estímulos que configuram a decisão de 

consumir é fundamental perpassar algumas etapas do processo como: “antes da compra, 

durante a compra e depois da compra” (GIGLIO, 2002, p. 13). 

Kotler (1998) embasa esta formulação ao definir comportamento do consumidor como 

um estudo de como e porque, as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 

usufruem e se desfazem dos produtos, ideias, serviços ou experiências capazes de oferecer a 

satisfação de desejos ou necessidades. 

O comportamento do consumidor existe a partir dos sentimentos, pensamentos e ações 

dos próprios consumidores que quando conhecidos possibilitam aos profissionais de 

marketing operacionalizar um plano de ação capaz de influenciar na decisão de compra. 

Os profissionais de marketing não criam necessidades: as necessidades existem antes 

dos profissionais de marketing, os profissionais de marketing, paralelamente a outras 

influencias das sociedades, influenciam desejos (KOTLER, 2000, p.33). 

Para ter sucesso na hora de realizar uma venda é importante que o profissional 

conheça bem seu cliente, visto que o vendedor atua como um catalizador dos sentimentos, 

desejos e pensamentos do consumidor. A decisão de compra nasce quando o consumidor 

sente que só terá satisfeito suas necessidades ou desejos quando adquirir determinado produto. 

 Para Giglio (1996) o estudo do comportamento do consumidor beneficia não somente 

aos profissionais do segmento de venda, mas auxilia a todos os sujeitos da sociedade. Assim 

ao receber informação a respeito dos estímulos que balizam nossas decisões de compra, 

podemos refletir sobre nosso comportamento e repensar nossas atitudes e ações, o que, nos 

fará mais conscientes na hora de consumir. 

Porém, o consumidor é um ser humano, que se alimenta, vive, interage. Alguém 

inacabado e, portanto mutável. Estas características próprias dos seres humanos fazem do 

estudo do comportamento do consumidor um processo continuo e em constante renovação.  
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Compreender o comportamento dos consumidores que compõem o quadro de clientela 

de sua empresa é um conhecimento que toda organização almeja. Visto que com este saber é 

possível motivar o consumo dos produtos oferecidos e aumentar os níveis de satisfação e 

confiabilidade entre empresa e consumidor. Neste sentido Giglio, (1996, p. 39) afirma que: 

“À medida que as necessidades vão sendo satisfeitas, surgem necessidades novas e mais altas 

que precisam ser satisfeitas”. Ao detectar estas novas necessidades a empresa pode adequar à 

linha de produtos oferecidos as necessidades/desejos de seus clientes mantendo-os fiéis a 

organização e aumentando sua lucratividade. 

Consumidor é o cliente que compra algo para si próprio ou para outros com a 

finalidade de usufruir do produto comprado e não com o objetivo de revender. O consumidor 

adquire bens ou serviços sem objetivar lucro, mas objetivando a satisfação, a realização 

pessoal, o prazer em possuir.  

Sheth (2001) esclarece que o termo consumidor é pouco usado no cotidiano das 

empresas. Para este pensador o termo mais conhecido no mercado industrial é “cliente”. De 

acordo com suas explicações, o termo consumidor é usado didaticamente, porem ao realizar 

um negócio as organizações se referem aos compradores como “clientes”. Sheth (2001) 

afirma que seria mais correto utilizar o termo comportamento do cliente ao se referir ao 

consumidor. Sua definição de comportamento de consumidor a que ele atribui a conceituação 

de comportamento do cliente é definida como “as atividades físicas e mentais realizadas por 

clientes de bens, de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, como comprar e 

utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles”. 

Contemporaneamente o mundo nos interroga com uma infinidade de informação que 

ate mesmo nos põe impotente frente ao elevado numero de apelos visualizados, sentidos, 

notados, escutados. Apesar das informações chegarem ate nos fragmentadas, não é assim que 

as percebemos. Percebemos e interiorizamos um mundo repleto de estímulos, pessoas e 

objetos. Uma totalidade integrada que cerca os consumidores e os força a se exercitarem de 

forma seletiva a fim de organizar os estímulos recebidos e decidir com base em alguns 

princípios psicológicos. 

 

A interpretação dos estímulos é altamente subjetiva e se baseia no que o consumidor 
espera ver à luz de experiências prévias, no número de explicações plausíveis que 
ele pode visualizar, nas motivações e interesses no momento de percepção e na 
clareza do estímulo em si (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 119). 

 

Nem tudo é aquilo que se vê. Aparência física, estereótipos, tendência de halo, sinais 

irrelevantes, primeira impressão são alguns elementos capazes de influenciar o consumidor de 
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desviar sua atenção. Por isso nem sempre o consumidor faz uma interpretação subjetiva das 

informações que recebe, muitas vezes, sua percepção é parada pelos apelos interiorizados.    

O comportamento humano é um termo que engloba vários eixos da existência humana. 

Ou seja, ao se pensar em comportamento é fundamental compreender que as ações, atitudes, 

significações e assimilações variam de pessoa para pessoa. Cada ser reage de uma maneira a 

um mesmo estimulo. A reação depende também do momento em que se esta vivendo, o 

estado de espírito. As frustrações ou alegrias da pessoa também ditam formas de 

comportamento, ou influenciam no comportamento das pessoas. 

 

Uma norma é uma regra de conduta com a qual a maioria do grupo concorda a fim 
de estabelecer a coerência comportamental dentro do mesmo. [...] Elas representam 
juízos de valor sobre como as coisas deveriam ser feitas pelos membros do grupo e a 
respeito das quais os membros do grupo concordam. O conhecimento das normas 
internas dos grupos permite prever como cada um de seus membros se comportará 
dentro de circunstâncias específicas (MOWEN E MINOR, 2003, p. 271).  

 

Porém, o termo comportando humano é um segmento da vida dos seres humanos, 

amplamente estudado e ainda assim somos sucintamente conhecedores dos nossos modelos 

comportamentais. O comportamento dos seres humanos é um elemento em pleno 

desenvolvimento, inacabado como o próprio homem. Todo comportamento apresentado pelo 

ser humano tem como pano de fundo a cultura que este integra os conhecimentos adquiridos, 

as experiências vividas. Basta olhar pelo retrovisor da humanidade e veremos que o homem 

passou por diversos períodos históricos que culminaram em mudanças significativas em seu 

comportamento. 

Churchill (2000) acredita que é importante para as organizações entender por que o 

consumidor compra um produto e não o outro que lhe é similar. Para isso as empresas se 

valem da analise do comportamento do consumidor. 

 

 

2.1.1 Fatores que influenciam o processo de decisão de compra 

 

Para vender mais as empresas devem conhecer bem seus clientes. De acordo com 

Kotler e Keller (2006) um conhecimento aprofundado dos consumidores considera alguns 

elementos que os influenciam na hora da decisão de compra. Para eles os fatores, pessoais, 

sociais, culturais e psicológicos são determinantes para que a decisão aconteça. 
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2.1.2 Fatores pessoais 

 

Esta categoria acolhe aspectos da vida humana como: idade e ciclo de vida, grau de 

conhecimento, ocupação, personalidade, auto-imagem, valores e estilo de vida, além de 

situação econômica. 

Para Solomom (2011) cada pessoa interpreta as informações recebidas do seu modo. 

Por isso um estímulo pode atingir diferentes resultados no que se refere à iniciativa de 

consumo. Ate por que muitas vezes os seres humanos têm uma auto-imagem diferente da 

imagem real. O conhecimento que possuímos a nosso respeito, ou o poder que temos de nos 

auto conceituar, determina aquilo que consumimos 

 

O eu ideal é a concepção da pessoa do modo como gostaria de ser; já o eu real 
refere-se à apreciação mais realista das qualidades que temos ou não. Escolhemos 
alguns produtos porque achamos que eles são coerentes com o nosso eu real, ao 
mesmo tempo em que compramos outros produtos para nos ajudarem a alcançar o 
padrão ideal (SOLOMON, 2011 p. 194). 

 

Solomom (2011) acredita que ao dispor de conhecimentos a respeito do estilo de vida 

que os consumidores levam os profissionais de marketing podem  adequar seus produtos e 

serviços as necessidades deles. 

O jeito como os seres humanos vivem e interagem com os demais, evidencia suas 

preferências. No cotidiano constroem definições a respeito de si e selecionam necessidades. 

 

 

2.1.3 Fatores Sociais 

 

Kotler e Keller (2006); Solomon (2011) e Giglio (2005) acreditam que estes fatores 

são perpassados por quatro eixos. São eles: Grupos de referencia, família, papel social e 

status. 

O grupo de referencia é composto por todos os demais grupos de afinidade do 

consumidor. Assim este eixo é divido em grupos primários e secundários. Na categoria de 

primários encontram-se as pessoas de convívio cotidiano, como os colegas de trabalho. Já no 

grupo secundário estão às pessoas encontradas com menor freqüência, como em reunião, 

festas e passeios.  

A família interfere significativamente na hora do consumidor decidir o que comprar. 

Os membros de uma família (pai, mãe, irmãos, filhos, avós, cônjuges, etc) sinalizam de 
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formar diretas. Eles opinam e orientam moldando as aspirações de consumo de seus 

integrantes. 

O Papel Social é ditado pelas atribuições assumidas no cotidiano de trabalho.  Tais 

atribuições são capazes de levar o consumidor a refletir sobre aquilo que compra. Este 

elemento tem o poder de fazer com que o consumidor repense suas aquisições e reformule seu 

comportamento de compra. 

Status sinaliza a posição social de um consumidor. Sugere pessoas em situação de 

hierarquia privilegiada. São modelos para outras pessoas, em algumas situações são capazes 

de persuadir outras pessoas. Sua opinião é muito valorizada, assim possuem regalias e  

obrigações diante da sociedade. Então “um líder de opinião é uma pessoa que realiza uma 

divulgação informal, oferecendo conselhos ou informações sobre um produto ou categoria de 

produtos” (Kotler e Keller. 2006 p. 177). Neste sentido a pessoa que possui status social dita 

moda e divulga o produto que compra, na simples ação de adquirí-lo. 

 

 

2.1.4 Fatores Culturais 

 

A cultura reflete de maneira intensa sobre as pessoas. Durante toda a existência os 

seres humanos interiorizam ensinamentos advindos da cultura que pertencem. Porém, não 

existe uma cultura, mas cada cultura é dividida em outras subculturas. 

 

Cada cultura compõem-se de subculturas que fornecem identificação e socialização 
mais específicas para seus membros. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as 
religiões, os grupos raciais e as regiões geográficas (KOTLER; KELLER, 2006 , p. 
173).  

 
Cada grupo ou comunidade possui uma forma específica de interpretar os estímulos 

recebidos. Seus valores e a leitura de mundo que abrigam determinam o valor de mercado que 

cada produto possui para aquela comunidade. A cultura que um indivíduo pertence, reflete nas 

escolhas de consumo que ele faz 

As escolhas de consumo simplesmente não podem ser compreendidas sem que seja 

considerado o contexto cultural em que são feitas: a cultura é a „lente‟ através da qual as 

pessoas vêem produtos (SOLOMON, 2011, p. 568).  

Portanto a cultura de um consumidor pode ser percebida através do levantamento de 

um conjunto de hábitos de consumo que ele apresenta. 
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2.1.5 Fatores psicológicos 

 

Compreender o ser humano não é tarefa fácil. Cada indivíduo tem um emaranhado de 

reflexo resultante de estímulos diversos. Além disso, um mesmo estimulo é assimilado com 

inúmeras significações. Assim com um discurso é interpretado de inúmeras formas. 

Identificar a relação que cada consumidor faz sobre sua necessidade e o produto que almeja 

comprar é muito difícil. Pois cada um reage de maneira própria e única aos estímulos 

recebidos.  

 

[...] em essência, compreender a relação entre consumo e personalidade é um 
desafio, pois as teorias mais difundidas sobre personalidade são, muitas vezes, 
conflitantes, e carecem de uma base empírica que sustente aplicações práticas ou a 
compreensão de teorias mais abrangentes (MONTEIRO; VEIGA; GONÇALVES 
2009, p. 4) . 

 
 

 Como vimos cada consumidor é único no diferentes fatores que o integram. Seja a 

cultura que pertence, os aspectos sociais que valoriza sua personalidade que apresenta ou 

mesmo elementos psicológicos que desenvolveu. Todos são importantes e todos balizam sua 

decisão na hora de comprar. Porém nenhum deles é fácil de ser compreendido. 

 

 

2.2 MOTIVAÇÃO PARA A COMPRA 

 

A motivação tem origem nos instintos, impulsos e ou necessidades dos seres humanos. 

 

A motivação é uma força que se encontra no interior de cada pessoa e pode estar 
ligada a um desejo. Uma pessoa não consegue jamais motivar alguém, o que ela 
pode fazer é estimular a outra pessoa. A probabilidade de que uma pessoa siga a 
orientação de ação desejável esta diretamente ligada a força de uma desejo (GOOCH 
E MC DOWELL, 1988.p.51). 

 

De acordo com Gade (1998) existem três formas de motivação.  Este teórico formulou 

hipóteses a respeito desta sensação sentido pelos humanos. Para Gade a motivação 

classificada como homeostase busca o equilíbrio quando o indivíduo está tenso definido a 

algum tipo de necessidade, é quando aspectos negativos tendem a serem transformados em 

incentivos de prazer com a finalidade de minimizar a insatisfação. Outra hipótese defendida 

por Gade é a classificada como cognitivo que gerada pela ausência de coesão entre o que o 

individuo percebe e o que o conceito diz tem como finalidade levantar informação e 
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conhecimento e por fim a hipótese denominada de humanista que é quando a motivação vem 

da busca pelo crescimento auto realização. 

 

Os sistemas de representação da realidade e a linguagem e o sistemas simbólicos 
básicos de todos os grupos humanos são, portanto, e socialmente dados’. É o grupo 
cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de perceber e 
organizar o real, as quais vão construir os instrumentos psicológicos que fazem a 
mediação entre o individuo e o mundo (OLIVEIRA, 2002, p. 36). 

 

Motivação também é um impulso, um sentimento que com que as pessoas ajam para 

atingir seus objetivos. Este impulso é que faz com que os seres humanos deem o melhor de si, 

canalizem toda a energia que possuem para conquistarem o que almejam. Sem motivação é 

muito difícil para os indivíduos cumprirem tarefas, este elemento é essencial para o 

desenvolvimento do ser humano. È uma força interior em constante modificação, um processo 

que dura a vida toda, em um movimento que direciona e intensifica os objetivos de cada 

individuo. 

 

Nessa teoria, os seres humanos são movidos por algumas necessidades psicológicas 
básicas, que são definidas como nutrientes necessários para um relacionamento 
efetivo e saudável, do ser humano com seu ambiente (BORUCHOVITCH e 
BZUNECK, 2001, p. 41). 

 
 

Motivação vem de motivos, motivos que estão ligados ao que se quer da vida. Os 

motivos são pessoas e intransferíveis e estão no intimo de cada um, logo os motivos são 

abstratos e só têm significação para pessoa que sente. 

 

A motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar em 
resposta a algo externo à tarefa ou a atividade, como a obtenção de recompensas 
materiais ou sociais de reconhecimento, objetivando atender aos comandos ou 
pressões de outras pessoas, ou para demonstrar competências ou habilidades 
(BORUCHOVITCH e BZUNECK, 2001, p. 46). 

 
 

Desta forma a motivação pode ser definida como comportamento que os indivíduos 

apresentam quando direciona seus esforços a fim de alcançar um objetivo específico. A 

palavra motivação engloba um conjunto de motivos que se manifestam e influenciam na 

conduta de um indivíduo. 

 

O verbo motivar não pode existir sem complemento. Os responsáveis por empresas 
cometem erro de solicitar pessoal “motivado” dentro do mesmo espírito, como se 
isso significasse uma qualidade permanente e distribuída de forma homogênea. Em 
realidade, a desmotivação não é nem um defeito de uma geração, nem uma 
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qualidade pessoal, pois ela esta ligada a situações especificas. Um indivíduo 
motivado aqui será diferente em outro lugar (LEVY-LEBOYER, 1974, p. 43). 

 
 

O termo compra constitui-se no ato ou efeito de comprar. Desejar algo e dar algo de 

valor em troca daquilo que se quer. Através de negociação, transição, ou acordo. 

Para Giglio (2002) motivação é a força interior do indivíduo que o impulsiona a agir. 

A insatisfação é a mola propulsora que movimenta o eixo da motivação e a satisfação da 

necessidade é finalidade da ação. O comportamento que cada indivíduo apresenta na hora de 

consumir é o resultado da insatisfação que ele sente pelo fato de não possuir o objeto ou bem 

desejado. Assim todo comportamento configura-se a partir de objetivos a serem alcançados e 

estes objetivos são na verdade as motivações que os consumidores têm para comprar. 

 

Para qualquer necessidade, existem muitos objetivos diferentes e adequados. Os 
objetivos selecionados pelos indivíduos dependem de suas experiências pessoais, 
capacidade física, normas culturais e valores dominantes e de acessibilidade do 
objetivo no ambiente físico e social (SHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 61). 

 
 

Portanto cada consumidor é único e possui suas próprias motivações, seus próprios 

objetivos, suas necessidades. Mas uma única necessidade possui inúmeras formas de ser 

satisfeita, visto que nasce de diferentes estímulos e possui diferentes objetivos. Por isso os 

motivos que movem os consumidores não podem ser facilmente elencados a partir do estudo 

do comportamento do consumidor. 

Clientes com diferentes necessidades podem buscar os mesmos produtos ou serviços 

com a finalidade de satisfação. “As pessoas com necessidades diferentes podem buscar a 

satisfação através da relação dos mesmos objetivos, e/ou as pessoas com as mesmas 

necessidades podem buscar a satisfação através de objetivos diferentes.” (GIGLIO, 1996, p. 

40). Isso acontece por que as pessoas buscam satisfazer suas necessidades tendo como 

referencia os objetivos que balizam suas escolhas. 

O valor de mercado de cada produto é definido pelo nível de aceitação que este 

produto possui bem como a capacidade de satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores. Seth, Mittal e Newman (2001) classificam o valor de mercado como pessoal 

ou universal. Assim o valor universal implica na compra de determinado produto com a 

finalidade de satisfazer necessidades básicas (universal). Porém, quando um produto é 

comprado com a finalidade de satisfazer os desejos do consumidor, este produto possui um 

valor de mercado tido como pessoal, por que vai além da razão básica universal. 
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Assim quando uma pessoa busca um produto com base no seu valor de mercado 

universal, ela baliza sua decisão de compra na função física do produto. O relógio tem a 

função de localizar o ser humano no tempo e no espaço. 

 Já quando o produto pretendido é buscado visando atender a estímulos originados a 

partir do emocional do consumidor, este produto tem valor pessoal.  Retornando ao exemplo 

do relógio o consumidor vai procurar por uma marca e especifica cores específicas e modelos 

específicos por que o relógio não deve cumprir a função de marcar as horas, mas deve atender 

aos desejos do consumir. 

 

Mais fundamentalmente a teoria clássica da organização formal repousa sobre uma 
concepção que pode mais uma vez classificar-se com sumaria. Não que os seus 
autores tenham realmente ignorado o problema da motivação. Tylor e os primeiros 
psicólogos indústrias, este teóricos pensaram ter descomplicado concepção da 
conduta humana ao convir que para motivar seguidores seria necessário apenas 
atentar sobre tudo para uma sistemática de recompensa/punição (LEVY-
LEBOYER,1974.p. 17 ). 

 

As motivações dos consumidores são tantas que Schiffam e Kanuk (2000) a descreve 

como força motriz interna dos indivíduos que os impele a ação, estado de tensão, que existe 

sempre que há necessidade não satisfeita. Se força interna então força individual e, portanto 

diferente em cada sujeito. Contudo a diferentes graus de necessidades.  

 

Os conceitos de motivos e motivação parecem apoiar-se em aspectos psíquicos ou 
biológicos. Desta forma não são apenas parte de um mundo interior de um ser 
humano, mas em seu mundo exterior estão somente relacionados com parte da 
totalidade dos indivíduos, ou seja, seu comportamento. Assim sendo a motivação 
pode ser colocada como alternativa Cinética de estabelecer uma relação casual entre 
os motivos e comportamento, na medida em que este último é determinado pelo 
primeiro (SIERVERS, 1985, p.106). 

 
 

Algumas necessidades superam outras em urgência e em grau de insatisfação quando 

não atendidas.  Portanto “uma necessidade passa a ser motivo quando alcança determinado 

grau de intensidade” (KOTLER e KELLER, 2006, p.183). Com isso consumidor motivado a 

consumir pode ser definido como consumidor insatisfeito. Assim que realiza a compra o 

individuo se satisfaz, mas com o passar do tempo volta a procurar os balcões das 

revendedoras por que surgiram novas necessidades que o puseram insatisfeito novamente.  
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Na medida em que nossas emoções atrapalham ou aumentam nossa capacidade de 
pensar e fazer planos, de seguir tentando para alcançar uma meta distante solucionar 
problemas e coisa assim, definem o s limites do nosso poder de usar nossas 
capacidades mentais inatas e assim determinam como nos saímos na vida. E na 
medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmos e prazer no que 
buscamos- estes sentimentos nos levam a conquistas (GOLEMAN, 1996, p.96). 

 
 

A hierarquia das necessidades humanas foi descrita por Maslow e ate hoje descreve 

com perfeição os passos percorridos pelos seres humanos na busca pela realização pessoal. 

São elementos catalisadores de motivação. Cada um destes segmentos dita ao indivíduo 

motivos para que se movimente rumo a um determinado objetivo. 

 

Figura 1: Hierarquia das necessidades de Maslow 
 

 
                     Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 184). 

 

Como vimos às necessidades fisiológicas são aquelas sem as quais os seres humanos 

não sobreviveriam, estas podem ser consideradas as principais pontes entre a insatisfação e a 

motivação para consumo. 

A busca pela ausência do medo motiva as pessoas a comprar artigos relacionados à 

segurança. A busca pela proteção é a segunda no pódio das necessidades  que motivam a 

decisão de compra. 

Na terceira colocação estão às necessidades associadas ao interesse em ser aceito. Pelo 

fato das pessoas serem naturalmente sociáveis o desejo de sentir-se parte de um grupo da vida 

a necessidades de adquirir artigos considerados importantes para se apresentar bem perante a 

família, os colegas, ou a determinado grupo. 

Neste patamar estão os itens capazes de dar destaque ao consumidor. Necessidade de 

estima dia respeito ao desejo de ser notado. Necessidade de auto realização é a última 
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necessidade a ser aclarada, ou seja, é a necessidade que o consumidor toma consciência 

somente após suprir todas as outras. 

Outra motivação pode ser o mero prazer. Para Camurça (2008) alguns consumidores 

consomem apenas por prazer. No mundo todo pessoas comem apesar da ausência de 

necessidade, algumas pessoas comem por prazer, sem ter fome, apenas pelo prazer que o 

sabor dos alimentos lhes proporciona. 

 

 

2.2.1 Processo de decisão de compra 

 

Kotler e Keller (2006) defendem a ideia de que o consumidor percorre cinco estágios, 

até tomarem a decisão de comprar. Na realidade alguns consumidores deixam de passar por 

algum destes passos, caso exista uma necessidade acentuada ou a insatisfação pela ausência 

do produto seja gritante. 

 Grande parte das pessoas que consomem realização a sequência estabelecida por 

Kotler (1998); Etzel, Walker e Stanton (2001). Veja no quadro a seguir os cinco estágios do 

processo de decisão de compra. 

 
Quadro 1: Modelo do Processo de Compra do Consumidor. 

01 
Reconhecimento da 

necessidade 

02 
Busca de 

Informações 

03 
Avaliação das 
Alternativas 

04 
Decisão de 

Compra 

05 
Comportamento Pós-

Compra 
Fonte: Baseado em Kotler (1998); Etzel, Walker e Stanton (2001) 

 

Assim, reconhecer o problema ou a necessidade é a primeira e mais importante etapa 

do processo de decisão de compra. Quase ninguém compra algo que não precisa. Nesta fase o 

consumidor descobre que deseja algo que não possui. 

No segundo estágio o consumidor busca informações sobre o produto ou serviço  

desejado com a finalidade de solucionar seu problema, ou seja, comprar. Solomom (2011) 

postula que o consumidor busca suporte em dois polos, interna e externamente. A primeira se 

dá por meio de memórias guardas sobre produtos já consumidos, seu histórico de compras. 

Porém, quando estas recordações não são suficientes para decidir comprar ele parte para 

busca externa e colhe informações nas conversas com amigos, na mídia o mesmo por meio de 

observação. 

A seguir temos o estágio denominado de avaliação de “alternativas sobre o produto 

que deseja comprar, seja a marca, os benefícios que o produto poderá lhe proporcionar, seja 
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os atributos que o produto tem para satisfazer suas necessidades” (VILAS BOAS, 2007, p. 

12). Tal afirmação evidencia o fato de que as empresas devem primar por produtos capazes de 

agregar superioridade em desempenho e oferecer maior quantidade de benefício aos 

consumidores. 

 A partir daí os consumidores estabelecem um nível mínimo de atributos capazes de 

tornar o artigo apropriado para suprir sua necessidade e decide ou não comprar. A alternativa 

escolhida é sempre aquela que mais se aproxima no padrão desejado. Ele faz comparação 

entre as alternativas levantadas e vai eliminando possibilidade até selecionar a mais 

compensatória. 

Após realização o ato da compra o consumidor ainda deve ser acompanhado a fim de 

identificar se ficou satisfeito ou insatisfeito com o produto adquirido. Consumidor satisfeito é 

propaganda positiva gratuita para a empresa, na modalidade boca-a-boca. Por outro lado 

consumidor descontente é porta aberta para o inconveniente da reclamação e o inoportuno da 

propaganda negativa. Consumidor insatisfeito busca tirar o credito positivo da empresa por 

isso é fundamental identificar os motivos que geram insatisfação e suprimir a presença deles 

na empresa para alcançar altos níveis de lucratividade. 

Com isso, percebe-se que os consumidores buscam qualidade e valor na hora de 

decidir comprar um produto. Sem a presença destes dois atributos a insatisfação do 

consumidor é dada como certa. O que importa para qualquer empreendedor é a satisfação de 

sua clientela fica comprovado o valor do estudo do comportamento do consumidor para se 

conhecer os clientes e proporcionar produtos que se equivalham em grau de qualidade e 

superioridade frente à concorrência. 
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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. Metodologia é 

 

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). 

 
Assim metodologia pode ser definida como o  caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Nesse sentido, a metodologia ocupa um lugar central no 

interior das teorias e configura-se a partir delas. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS 

 

Quanto a natureza trata-se de um estudo empírico por que nasce de um saber 

acumulado historicamente. É um conhecimento espontâneo e que não necessita de 

comprovação científica.  Portanto “é o saber que preenche nossa vida diária” (LAKATOS, 

1991, p.78) e que estabelece relação entre sujeito conhecedor e a busca pelo conhecimento, e 

o saber a ser aclarado. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa com o objetivo de conhecer 

aspectos relacionados ao comportamento dos consumidores da loja Bianchini Center Modas, 

assim sendo um estudo de caso. 

 A abordagem qualitativa defendida por Bardin (1998) nasce da busca pela qualidade 

dos dados evidenciados. Assim a finalidade de uma pesquisa qualitativa é responder questões 

particulares, ou seja, 

 
Ela [a pesquisa qualitativa] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos á operacionalização de variáveis (MINAYO, 2004, p.21-22). 

 
Isso por que a abordagem qualitativa enfatiza “a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais (BOGDAN; BIKLEN 1994, p.11).  
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Com o objetivo de compreender o comportamento do consumidor, este estudo 

realizará uma pesquisa, do tipo exploratória, com clientes da Loja Bianchini Center Modas. A 

pesquisa exploratória tem como finalidade: 

 
[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 
dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2009, p. 41). 

 

A pesquisa é uma ferramenta util para a compreensão da  evolução social e humana. 

Para Pádua (1994) o pesquisador que se utiliza do Estudo de Caso como método de pesquisa 

deve ter como objetivo coletar e registrar dados a fim de organizá-los para posterior analise.  

Segundo, Teles (2002), os objetivos de uma pesquisa baseada no método Estudo de 

Caso, é relatar vários aspectos do problema, mostrar sua relevância, evidenciar o contexto em 

que acontecem e indicar possibilidades de transformação. Parafraseando Teles: 

 

 [...] os resultados de um estudo de caso não têm o poder de generalização de outras 
modalidades de pesquisas que trabalham com outras modalidades que trabalham 
com grandes quantidades de informação ou bancos de dados. Porém podem levar 
outros professores, leitores dos relatórios dos estudos de caso, a reflexão sobre seus 
próprios contextos de trabalho e salas de aulas. Tais relatórios também podem 
fornecer a seus leitores experiências vicárias úteis para as reflexões sobre suas 
práticas pedagógicas (TELES, 2002, p.110). 

 

De acordo com Teles (2002) o Estudo de Caso não pode ser considerado um método 

de pesquisa que revela o objeto investigado em toda sua unicidade, mas este método permite 

ao investigador revelar as características mais relevantes do tema e do problema que esta 

investigando. 

 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

 

A loja Bianchini Center Modas está localizada na Rua do Comércio, nº 1285, CEP: 

99950-000 no centro da cidade de Tapejara, no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. È 

possível estabelecer contato com a loja através de telefone (054) 3344-1955, no endereço 

acima descrito ou ainda virtualmente através do link contato disponível no site 

bianchinimodas@bianchinimodas.com.br. 
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No ano de 1955, a família Bianchini iniciou os primeiros passos no comércio. Com 

uma pequena sapataria que atendia Tapejara e arredores. No entanto, a visão e 

empreendedorismo de seus fundadores e sucessores fizeram com que, em 1985, a empresa 

expandisse e se tornasse o maior centro da moda para toda a região.  A loja dispõe de um 

variado leque de produtos, masculinos e femininos, seguindo as tendências nacionais e 

internacionais.  

Conhecida como pioneira e ousada a Bianchini conta com uma estrutura física de 

2.000 m², distribuídos em dois pisos. Segue dois modelos de atendimento, convencional e 

personalizado. O convencional feito nas dependências da loja e o personalizado feito por 

consultoras de interesse. Os produtos comercializados pela loja primam pela qualidade, 

conforto, estilo e elegância. 

Os administradores da Loja Bianchini Center Modas assumem como filosofia 

empresarial a busca constante da excelência. Portanto, a loja oferece calçados e confecções 

selecionados com a finalidade de satisfazer seus clientes. As gestoras da empresa Maristela 

Bianchini e Mirian F Bianchini realizam compras e administram a empresa.  

 Atualmente, a loja possui vinte e seis funcionários para atender aproximadamente mil 

e seiscentos funcionários. Ainda a loja é referência no segmento de compras e vendas de 

calçados e confecções. 

O horário de funcionamento da empresa é das 8h30min às 12h e das 13h30min às 

18h00min, podendo ser alterado conforme a época do ano (natal, páscoa, dia das crianças, 

etc.) com a finalidade suprir as necessidades do cliente. O funcionamento se dá de segunda-

feira a sábado.  A empresa representa marcas consagradas no país como: Adidas; Olympikus; 

Individual; Cravo e Canela; Cavalera; Forum; Colcci; Anselmi; Nike e Bottero. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados a partir de um questionário estruturado com perguntas 

abertas fechadas e de múltipla-escolha. 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.  

Para Marconi e Lakatos (2006) a amostra é a parcela do universo que de fato é 

submetida à verificação. Desta forma, o local em que se deu à verificação foi o interior da 

Loja Bianchini Center Modas que em média conta com uma população de 1.600 clientes 
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cadastrados de acordo com informações levantadas junto os arquivos da empresa. Sendo 

assim fizeram parte da amostra desta investigação 150 clientes. Desta forma a coleta de dados 

foi realizada através de abordagem aos clientes, na própria Loja, onde foram convidados pela 

autora a responder o questionário. 

Também atentou para a utilização de linguagem simples, boa apresentação ortográfica, 

instruções acerca do preenchimento correto das questões e introdução com a exposição das 

razões que determinam a realização da pesquisa.  

Por fim, durante a busca por dados foi fundamental ao pesquisador ter cuidado para 

não se distanciar do foco da investigação. Portanto, esta pesquisa foca a coleta de dados em 

elementos capazes de motivar o consumidor a comprar os produtos da Loja Bianchini Center 

Modas. Assim, este estudo teve a pretensão em se aclarar mesmo que sucintamente o 

principal motivo que leva o cliente a comprar na Bianchini Center Modas. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos resultados foram realizadas através de um estudo 

qualitativo das questões de múltipla escolha.  

Desta forma, os dados coletados após analisados pela técnica de análise de conteúdo 

seguem apresentados em gráficos e tabelas. Assim a produção de conhecimentos que resulta 

deste trabalho investigativo não se reduz a uma apresentação sucinta das diferentes 

personalidades dos consumidores, ou suas diversas motivações para a compra, mas exige do 

pesquisador a produção de argumentações sobre o tema. Portanto, interpretar as opiniões e 

identificar similaridades são requisitos necessários para que o pesquisador consiga concordar, 

discutir, discordar, problematizar os temas à luz dos conhecimentos construídos durante o 

curso de graduação . 

Ao analisar os dados o pesquisador busca obter informações capazes de dar conta dos 

objetivos propostos, porque uma vez selecionados os dados importantes, é imprescindível 

determinar quais elementos serão aproveitados ou qual devem ser desprezados. Para Tozato 

(2009) análise de dados é uma técnica de seleção que evidencia as informações relevantes 

para aclarar os objetivos da pesquisa.  

Uma vez coletados os dados pelas técnicas de pesquisa, estes devem ser organizados 

para serem computados de acordo com as técnicas utilizadas e com os objetivos da pesquisa. 
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Neste período, devem ser selecionados os dados relevantes para sua pesquisa, os quais podem 

ser locados em tabelas e/ou gráficos (TOZATO, 2009). 

Neste estudo a análise dos dados tem como principal finalidade interpretar e apontar a 

leitura das informações relevantes contidas na resposta das questões qualitativas. Deste modo 

os dados analisados com o aporte teórico que sustenta esta pesquisa. Assim, “uma vez 

selecionados os dados importantes, é imprescindível que você determine quais deles deverão 

aparecer em tabelas e em gráficos e quais serão excluídos ” (TOZATO, 2009). 

Amostra da população refere-se a um determinado número de indivíduos ou objetos a 

serem pesquisados subtraídos da população total. Por ser determinado, entende-se que é 

limitado e pode ser quantificado. Fazem parte da amostra deste estudo homens e mulheres, 

consumidores dos produtos da loja Bianchini Center Modas. 

Esta pesquisa deu vida a uma amostra acidental, haja visto, todos os  clientes que 

adentraram a loja no mês de outubro (2015) terem a mesma probabilidade de responder ao 

questionário e pertencerem a amostra. 

Amostra acidental é usada quando se deseja informação de maneira rápida e barata. 

Caracteriza-se por ser um método utilizado em pesquisa de opinião, e os entrevistados são 

escolhidos de forma acidental, como os entrevistados deste estudo. Além de que para Matar 

(1996) o pesquisador escolhe o elemento que lhe convém, o que será feito a partir dos 

elementos (clientes) que iram aparecendo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados no estudo, sendo que através da 

análise de dados coletados foi possível dividir o capítulo em três subitens: o perfil do 

consumidor das Lojas Bianchini Center Modas, os principais fatores motivadores para a 

compra de seus clientes e sugestões de possíveis ações que possam trabalhar os fatores de 

menor resposta. 

 

 

4.1 PERFIL DO CONSUMIDOR  

 
A Loja Bianchini Center Modas é uma Loja bastante conceituada na cidade de 

Tapejara e região, pois já está consolidada no vestir feminino, masculina, cama, mesa, banho 

e também a linha esportiva.  

No entanto, a clientela que procura a loja para adquirir os produtos que lá estão à 

venda, busca qualidade e marcas, principalmente, pois a loja representa marcas consagradas 

no país como: Adidas; Olympikus; Individual; Cravo e Canela; Cavalera; Forum; Colcci; 

Anselmi; Nike e Bottero, caracterizando uma clientela bastante diferenciada. 

O público respondente do estudo, que compra nas lojas Bianchini Center Modas, 

conforme solicitava a questão 1, é em sua maioria do sexo feminino (55%) (Tabela 1), porém 

esse número não foi tão expressivo quanto o esperado, pois a diferença foi de apenas 10% dos 

respondentes de diferença do público masculino (45%). Isso se deve ao fato da loja oferecer 

aos clientes uma variedade de marcas e modelos de roupas e acessórios de qualidade.  

Quanto à idade das pessoas que responderam a pesquisa, conforme a questão 2,  

percebeu-se que a loja atinge a todas as idades devido a sua oferta de produtos para todas as 

faixas etárias, (Tabela 1), nota-se que 17% dos clientes tem até 20 anos de idade, 33% entre 

21 e 30 anos, 36 % entre 31 a 40 anos, 14% Acima de 40 anos. 

 
Tabela 1- Idade dos respondentes  

 
Idade Mulheres Percentual Homens Percentual 

Até 20 anos  14  12 17% 
Entre 21 e 30 anos 30  19 33% 
Entre 31 a 40 anos 21  33 36% 
Acima de 40 anos 18  3 14% 
Total 83  67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Quanto aos níveis de escolaridade (Figura 2), como solicitava a questão 3, deste 

público ficam evidenciados que 6% possuem ensino fundamental incompleto, 14% possuem 

ensino fundamental completo, 10% ensino médio incompleto, 25% ensino médio completo, 

19% possuem ensino superior incompleto, 26% possuem ensino superior completo.  

 
Figura 2- Nível de escolaridade 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Em relação à renda mensal da clientela, referenciada na questão 4, 22% possuem uma 

renda de até 1 salário mínimo, 57% possuem uma renda de 2 a 3 salários mínimos, e 21% 

acima de 4 salários mínimos (Figura 3). 

 
Figura 3 - Renda Mensal 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Dos 150 clientes que participaram do estudo, 48% já comprou nas Lojas Bianchini 

Center Modas mais de 5 vezes, 38% de 3 a 4 vezes, e 14% de 1 a 2 vezes, conforme a questão 

5. Esse resultado comprova assim a fidelização do cliente pela loja estudada (Figura 4). 

 
Figura 4 - Quantidade de vezes que comprou na Loja Bianchini Center Modas  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 
 
 

4.2 PRINCIPAIS FATORES MOTIVADORES 

 

Neste item da análise serão apresentados os resultados referentes aos principais fatores 

que motivam os clientes a comprarem produtos na loja estudada.  

Os respondentes quando questionados sobre os motivos (desejo, necessidade ou status) 

que os levam a comprar na Loja Bianchini Center Modas, conforme solicitava a questão 6, 

foram unânimes em responder pela necessidade. Assim, 83 mulheres e 67 homens, disseram 

que vão até a loja quando necessitam adquirir roupas, calçados ou outros artigos para a casa. 

Quanto aos fatores que mais impulsionam às compras na loja estudada, conforme 

pedia a questão 7, as respostas que mais se destacaram (Figura 5) foi à qualidade 49%, 

seguida pelo preço 29%, pelo atendimento 13% e por último, 9% foi a marca. Outras opções 

como reputação, design do produto e outros não foram assinaladas, sendo que a loja é 

consolidada em sempre vender produtos de boas marcas e ter uma conduta com os clientes 

assim tendo uma boa reputação com todos. 
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Figura 5 – Fatores que impulsionam a compra 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 
 

Conforme solicitava a questão 8, em relação à preferência (Tabela 2) dos clientes em 

adquirirem produtos na loja Bianchini Center Modas ao invés de outras lojas ficou saliente 

novamente a qualidade como sendo o item principal, seguido do preço, atendimento, marca, 

promoção e variedade. As opções propaganda e localização não foram assinaladas por 

nenhum respondente, no entanto, a loja faz muitas divulgações em diversas mídias e está 

localização em um ponto central do central no comércio de Tapejara.  

 

Tabela 2 - Preferência a outras lojas 

Fatores de preferência Mulheres Homens 

Preço 23 12 

Promoção 7 0 

Marca 7 12 

Qualidade do produto 34 23 

Atendimento  9 19 

Variedade 3 1 

Total 83 67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Ficou evidenciado com resultado da pesquisa, que a decisão de comprar na loja 

estudada fica em sua maioria a critério do próprio respondente do estudo, conforme 

solicitava a questão 9, pois 95% assinalou que decide sozinho, apenas 5% assinalaram que 

são influenciados por cônjuge, filhos e amigos (Figura 6). 
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Figura 6 - Decisão de compra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Sobre o aproveitamento e a utilização dos produtos comprados na Bianchini Center Modas os 

entrevistados mencionam que adquirem os produtos não somente para si mesmos, mas para a família 

de um modo geral, bem como para presentear amigos (Figura 7), conforme solicitava a questão 11. 

 

Figura 7 - Utilização dos produtos 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 
 

Foi observado nos resultados (Figura 8), conforme pedia a questão 12, que 98% assinalaram 

que os produtos adquiridos na Bianchini Center Modas satisfazem suas necessidades e expectativas, e 

apenas outros 2% disseram às vezes. 
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Figura 8 – Satisfação em relação às necessidades e expectativas com a loja 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 
 

Apesar de o fator atendimento ter sido apontado sem relevância aos respondentes na 

questão do que motiva a compra na loja, quando solicitado aos mesmos na questão 13, a 

avaliação do item atendimento prestado pela loja, a maioria avaliou o atendimento da loja 

bom (Figura 9). Do total de respondentes 66% assinalaram que consideram o atendimento 

ótimo, 32% bom e 2% razoável. As opções, péssimo e ruim, não foram assinaladas por 

nenhum cliente. 

 

Figura 9 - Avaliação do Atendimento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

A maioria dos respondentes assinalou que não se considera viciado em compras, 

conforme a questão 14, e que nunca age por impulso na compra de novos produtos, assim 

75% assinalaram que nunca, 24 % às vezes, e 1% sempre (Figura 10). 
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Figura 10 - Vício em compras 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Conforme solicitava a questão 15, para a maioria dos clientes a ação de comprar é um 

prazer, principalmente para os respondentes do gênero feminino. Já para os homens é 

considerado um desafio (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Significado da Ação de Comprar  

Opção Clientela Feminino Clientela Masculina 

Desafio 19 58 

Prazeroso 46 07 

Divertido 18 02 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Sobre o principal motivo que levou os respondentes a comprar na loja estudada (Figura 

11) , conforme solicitava a questão 16, 39% dos respondentes compram pelo motivo da 

promoção, 31% preço, 29% marcas e 1% por prazer.   
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Figura 11 - Motivo da compra 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 
Para um melhor entendimento sobre este questionamento é visível a diferença pela 

opção de homens e mulheres, pois as mulheres são motivadas na sua maioria pela promoção, 

já a maioria dos homens são motivados pela marca.  

 

 

4.3 SUGESTÕES DE POSSÍVEIS AÇÕES PARA TRABALHAR OS FATORES DE 
MENOR PONTUAÇÃO NO ESTUDO 

 

Concordando com Kotler e Keller (2006) que colocam a necessidade das organizações 

e empresas terem um conhecimento aprofundado de seus consumidores, sempre considerando 

alguns elementos que os influenciam na hora da decisão de compra, cabe tecer algumas 

sugestões, após à analise dos resultados. Lembrando que para os autores, os fatores que 

influenciam na decisão de compra podem ser: pessoais, sociais, culturais e psicológicos e são 

determinantes para que a decisão aconteça. 

Quando avaliado o atendimento da loja, nenhum cliente avaliou péssimo ou ruim, a 

maioria dos clientes avaliou bom o atendimento. No entanto, quando solicitado se o 

atendimento impulsionava a compra ou se preferiam comprar na Loja Bianchini Center ao 

invés de outra pelo atendimento, esta opção não foi uma das mais assinaladas. Desta forma 

Kotler e Kweller (2000) colocam que para se ter sucesso na hora de realizar uma venda é 

importante que o profissional conheça bem seu cliente e saiba atendê-lo de maneira que 

satisfaça seus anseios. Desta forma sugere-se a loja estudada que promova treinamentos e 

capacitações para seus colaboradores com o objetivo do atendimento ser um dos fatores mais 

impulsionadores de vendas da loja. 

Por mais que o item reputação não obteve votação na pesquisa demonstrando não ser 

um fator relevante para impulsionar as compras, a loja estudada é uma referência em compras 
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na cidade, é consolidada e apresentada uma reputação que talvez na pesquisa os clientes não  

reconheceram, justamente, pela consolidação e prestígio que a loja tem no município e região. 

A opção propaganda também não leva os clientes a preferirem a loja Bianchini Center 

Modas ao invés de outra, no entanto, existem diversos estudos comprovados que a 

propaganda, através de mídias adequadas com um bom planejamento de marketing promove 

significativamente às vendas e também a loja, mas a propaganda que mais da resultado 

positivo é a do cliente satisfeito que fala bem dos produtos e da loja para as demais pessoas. 

Portanto, sugere-se novas ações de marketing, com novas propagandas e mídias que consigam 

atingir os clientes diretamente. 

Também sugere-se que a Loja Bianchini Center Modas continuar a investir em roupas 

de qualidade para sua clientela, pois ficou claro que sua clientela escolhe a loja pela boa 

qualidade dos produtos que oferece. 

Aumentar e diversificar o mix de roupas e calçados de produtos masculinos de 

qualidade, pois foi percebido com o estudo que o público masculino busca comprar na loja 

pelas marcas renomeadas que a loja oferece aos seus clientes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados da pesquisa foi possível verificar que dentre os fatores 

motivadores que levam o cliente a comprar na Loja Bianchini Center Modas o fator que mais 

é evidenciado pelos clientes é a qualidade dos produtos e as marcas que a loja dispõe para a 

clientela. 

Entre os fatores motivadores elencados na pesquisa, promoção, preço, marca e o 

prazer em comprar, nota-se que difere para homens e mulheres, pois para as mulheres o que 

mais motiva é a promoção e para os homens são as marcas. Desta forma, o estudo mostra que 

homens e mulheres têm opiniões diferentes quando o assunto é comprar roupas, calçados, 

cama, mesa e banho. Compram por razões e necessidades diferentes, portanto o estudo veio 

agregar a loja que ela deve atender para os fatores apontados. 

Ao pensar em loja de confecções, calçados, cama, mesa, banho, esportes, mais que se 

saiba que atinja ambos os sexos, geralmente o público feminino é mais representativo. Porém 

nesta pesquisa apesar do público feminino ainda ser a maioria a vantagem sobre o masculino 

não foi tão expressivo, por isso destaca-se a necessidade da loja sempre investir e ampliar a 

oferta de produtos masculinos. 

Sobre o objetivo do estudo que buscava sugerir ações para trabalhar os fatores menos 

preponderantes nas respostas dos clientes, cabe mencionar a necessidade de treinar e capacitar 

os colaboradores para um melhor atendimento aos clientes, ou criar novas formas de 

atendimento. Entendendo que esse fator pode ser um dos fatores que mais podem impulsionar 

as vendas e também fazer com que os clientes prefiram comprar na loja ao invés de outra. 

As mídias de divulgação da loja também devem ser revistas e repensadas, pois a 

propaganda, ou seja, a divulgação da loja não foi um fator pelo qual os clientes preferem 

comprar na loja, mas pode ser um fator para atrair novos clientes, lembrando que a boa 

propaganda é feita pelo próprio cliente quando está satisfeito com a loja e fala à outras 

pessoas de maneira positiva.  

O estudo presente não se esgota aqui, pois as preferências dos consumidores e os 

fenômenos sociais ocorrem muito rapidamente no atual contexto cabe considerar a 

necessidade da loja estudada manter seu padrão em oferecer produtos de qualidade e de 

marcas para a sua clientela. 



43 

 

REFERÊNCIAS 

 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições, 1998. 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 
1994.  
 
BOONE, L. E; KURTZ, D. L. Marketing contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 
 
BORUCHOVITCH, Evely, BZUNECK, José A. A Motivação do Aluno. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2001. 
 
CORTELLA, M. S. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 
3ª edição. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire. 
 
CHURCHILL, G. A.; PETER, P. J. Marketing criando valor para os clientes. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 
 
DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. 
São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
 
ETZEL, M. J.; WALKER, B. J.; STANTON, W. J. Marketing.  São Paulo: Editora Makron 
Books Ltda, 2001. 
 
GIGLIO, E.  O comportamento do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Pioneira, 2002. 
 
FANCHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4.ed.São Paulo: Saraiva.2003. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
KOTLER, P. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
________, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 1 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2000. 
 
_______, P; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006. 
 
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. 4. Ed. São 
Paulo, Atlas, 1991. 
 
Lei N.º 8.078/ 90. Código de Defesa do Consumidor. 
 
LEVIN, J. Estatística aplicada a ciências humanas. 2. Ed. São Paulo: Harbra, 1987. 
 
MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: edição compacta. São Paulo: Atlas, 1996. 



44 

 

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. Rio de 
Janeiro: Abrasco; 2004. 
 
MONTEIRO, P. R. R.; VEIGA, R. T.; GONÇALVES, C. A. Previsão de comportamentos 
de consumo usando a personalidade. in : RAE-eletrônica, v. 8, n. 2, Art. 13,Jul./Dez. 2009. 
Disponível em: <www.fgv.br/raeeletronica>. Acesso em 14 de Mai.2014. 
 
PÁDUA, E. O trabalho monográfico como iniciação à pesquisa. IN: CARVALHO, Maria 
Cecília (org.) Construindo o saber. São Paulo: Papirus, 1994, 147-165. 
PRATES, Jane. Apostila didática de Pesquisa Social. PUCRS, 2006.  
 
RICHARD, G. Excelência no atendimento a clientes: mantendo seus clientes por toda a 
vida. Rio de Janeiro:  Editora Qualymark , 2001. 
 
SIERVES, B. Além do Sucedâneo da motivação.Editora Atlas,SP,1985. 
SOLOMON, Michael. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 7. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
 
SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.  
 
SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. Tradução de 
Vicente Ambrósio. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
 
SHETH, J. N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I. Comportamento do cliente: Indo além do 
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
ZABALZA, M. A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento 
profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
TELLES, J. A. “É pesquisa, é? Ah, não quero, não, bem!” Sobre pesquisa acadêmica e sua 
relação com a prática do professor de línguas. Linguagem & Ensino, Pelotas, RS, v.5, n.2, 
2002, p. 91-116. 
 
TOZONI-REIS, M. F. de C. Metodologia da Pesquisa. 2. Ed. Curitiba: IESDE, 2009. 
 
 VILAS BOAS, J. A. Comportamento do consumidor: Uma análise sobre a escolha da 
embalagem no ato da compra. Seropédica, RJ, 2007. Dissertação (Mestrado em Gestão e 
Estratégia em Negócios). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

ANEXO A - FOTOS DA LOJA ESTUDADA 
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO APLICADO NA EMPRESA 
 
1)Sexo:  
1. Feminino ( )   
2. Masculino ( )  
 
2) Idade:  
1. Até 20 anos ( )  
2. Entre 21 e 30 anos ( ) 
3. Entre 31 a 40 anos ( )  
4. Acima de 40 anos ( )  
 
3) Nível de escolaridade:  
1. Ensino fundamental incompleto ( )  
2. Ensino fundamental completo ( )  
3. Ensino médio incompleto ( )  
4. Ensino médio completo ( )  
5. Ensino superior incompleto ( )  
6. Ensino superior completo ( )  
7. Outro ________________pos graduação completa____  
 
4) Qual sua renda mensal? 
1. Até 1 salário mínimo ( )  
2. De 2 a 3 salários mínimos ( ) 
3. Acima de 4 salários mínimos ( ) 
 
5) Quantas vezes já comprou nas Lojas Bianchini Center Modas?  
1. De 1 a 2 vezes ( )  
2. De 3 a 4 vezes ( )  
3. De 5 ou mais vezes ( ) 
 
6) O que o leva a comprar nas Lojas Bianchini Center Modas?  
1. Desejo  (  ) 
2. Necessidade (  ) 
3. Status (  ) 
 
7) Qual fator mais importante que o impulsionou a realizar a sua compra nas 
Lojas Bianchini Center Modas? 
1. Preço ( ) 
2. Atendimento (  )  
3. Marca (  ) 
4. Qualidade (  ) 
5. Reputação (  ) 
6. Design do produto (  ) 
7. Outro:____________ 

8) O que o levou na Lojas Bianchini Center modas ao invés de comprar 
em outras lojas de calçados, roupas, mesa e banho? 
1. Preço (  ) 
2. Promoção ( ) 
3. Propaganda (  ) 
4. Marca (  ) 
5. Qualidade do produto (  ) 
6. Localização (  ) 
7. Atendimento (  ) 
8. Variedade (  ) 
9.Outros:____________ 
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9) Sobre a sua decisão de comprar nas loja Bianchini: quem  decide? 
1. Sozinho (  ) 
2. Conjugue (  ) 
3. Filhos (  ) 
4. Amigos (  ) 
5. Outros:______________ 

 
10) Quem influencia o seu comportamento de compra? 
1. Eu mesmo (  ) 
2. Esposa/Marido (  ) 
3. Filhos (  ) 
4. Amigos (  ) 
5. Vizinhos (  ) 
6. Colega de trabalho (  ) 
7. Religião (  ) 
8. Profissão  (  ) 
9. Outros ______________ 
  
11) Quem vai utilizar os produtos comprados na Bianchini Center Modas? 
1. Meus pais (  ) 
2. Eu mesmo(a)  
3. Cônjuge, eu e filhos ( )  
4. Outros parentes  ( ) 
5. Amigos ( ) 
6. Outros________ 
 
12) Os produtos adquiridos na Bianchini Center modas, satisfaz suas necessidades e expectativas? 
1. Sim (  ) 
2. Não (  ) 
3. As vezes (  ) 
 
13) Como o avalia o atendimento da Loja Bianchini Center Modas? 
1. Péssimo (  ) 
2. Ruim (  ) 
3. Razoável  (  ) 
4. Bom (  ) 
5. Ótimo (  ) 
 
14) Você é um cliente viciado em compras, e acaba agindo por impulso mesmo sem está precisando do 
produto? 
1. Sempre (  ) 
2. As vezes (  ) 
3. Nunca (  ) 
 
15) A ação de comprar para você é ? 
1. Desafio ( ) 
2. Prazeroso (  ) 
3. Divertido (  ) 
 
16)Qual foi a principal motivação pra comprar na Bianchini Center Modas? 
1.Prazer ( ) 
2.Preço ( ) 
3.Marcas ( ) 
4.Inauguração da Loja ( )  
5.Promoção  ( ) 
6.Outros ___________ 

 

 

 


