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RESUMO 

 

A administração das empresas comerciais dependem do marketing para que suas atividades 

desempenhadas obtenham resultados satisfatórios. O estudo teve como objetivo analisar a 

satisfação do cliente no setor de vendas de vestuário e obter informações para melhorias na 

qualidade, vendas e atendimento gerando uma maior lucratividade para a empresa, localizada 

no município de Toledo-PR. O procedimento metodológico deu-se com pesquisa de caráter 

exploratório, descritiva, com coleta de dados primários. Adotou-se como instrumento de 

pesquisa um questionário com doze perguntas fechadas direcionado aos clientes da loja de 

vestuário. Participaram na pesquisa trinta clientes sendo vinte e dois do sexo feminino e oito 

do sexo masculino. Na análise de dados foram considerados os fatores qualitativos e 

quantitativos da satisfação dos clientes de comércio de vestuário, sendo que a maior 

frequência de consumo é uma vez ao ano; os produtos ofertados oferecem satisfação total aos 

consumidores. Os clientes também se mostraram satisfeitos quanto ao preço, variedade e 

formas de pagamento. Em relação  à disposição de mercadorias os clientes, indicaram estar 

totalmente satisfeitos e os meios de comunicação utilizados para a propaganda oportunizam 

total satisfação. A partir do estudo realizado, concluímos que adotando estratégias bem-

sucedidas de marketing e avaliando a satisfação do consumidor a empresa, poderá obter valor 

do cliente por meio da procura dos produtos disponibilizados no mercado competitivo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 
 Atualmente o tema satisfação vem sendo cada vez mais abordado e estudado pelas 

empresas. O cliente é extremamente importante para as organizações, pois ele é um dos 

principais geradores de capital. Para as empresas atingirem e manterem seu sucesso elas 

dependem muito da satisfação dos seus consumidores.  

Conforme afirma Gotlieb (1994) a satisfação é entendida como uma construção mais 

abstrata e emocional, atuando como um mediador entre as percepções de qualidade e as 

intenções comportamentais. O mesmo autor salienta ainda que o atendimento prestado com 

qualidade ao cliente utiliza todas as atividades do negócio, assim como todos os seus 

funcionários. Isso significa mais que apenas atender as reclamações ou trocas de produtos, 

pois, a qualidade no atendimento, envolve o recebimento da matéria prima para fabricação do 

produto até a entrega ao consumidor final.  

A empresa em questão é do ramo de vestuários em geral, envolvendo vestuários, 

calçados (masculino, feminino, infantil), cama, mesa e banho, com diferentes marcas, como 

por exemplo de calçados: Piccadilly, Fila, Moleca, Umbro, Pegada, Grendene, entre outros; e 

roupas: Pedra D’ Agua, Zune, Cativa, Red Circle, Denuncia, Brandili. Adidas. Está atuando 

na cidade de Toledo há trinta e três anos. O estudo foi realizado no período de primeiro a 

trinta e um de agosto, no qual se optou por pesquisar clientes que efetuaram compras na 

empresa durante o ano de 2015. No período determinado, verificaram-se duzentos clientes 

objetivo compras, dos quais trinta participaram da pesquisa.  

A análise da satisfação dos consumidores tem por perspectiva fazer com que a 

empresa obtenha informações para implementar melhorias no setor de vendas, adotando o 

marketing como foco para expandir sua competitividade, realizando uma análise da 

concorrência e ampliar a satisfação dos clientes, utilizando-a como ponto de ataque na 

estratégia das organizações. Isto se dá, tendo em vista que, como afirma Kotler (2000), as 

empresas atuais passam por constantes processos de autoanálise, a fim de alterar as suas 

formas de atuação de acordo com perspectivas que permitam a satisfação dos consumidores.  

Torna-se assim muito importante que o profissional de administração tenha conhecimento do 

ramo de comércio/vendas, utilizando os conteúdos teóricos para aprimorar o seu aprendizado 

na prática. 

No ambiente em que nos inserimos, os consumidores, via de regra, ditam o modo 

como as suas expectativas serão atendidas e esperam que as empresas perguntem a eles sobre 
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suas preferências. O atendimento ao cliente passou, portanto, a ser peça fundamental no bom 

andamento dos negócios. Neste sentido, Chiavenato (2005, p. 209) afirma que: 

 

No negócio, o atendimento ao cliente é um dos aspectos mais importantes, sendo 

que o cliente é o principal objetivo do negócio, [...] que todo negócio deve ser 

voltado ao cliente, sendo que só permanecerá se o cliente estiver disposto a 

continuar comprando o produto/serviço. 
 

Os estudos a respeito do comportamento do consumidor e sua percepção em relação às 

marcas dependem das inovações tecnológicas dos produtos. Sabe-se, porém que qualquer 

diferenciação bem sucedida tenderá a atrair imitadores. Quando estes lançam novas versões 

do produto a um preço mais baixo, exercem pressão sobre o pioneiro que tem três 

alternativas: “baixar os preços para proteger sua participação de mercado e se conformar com 

lucros menores; manter o preço e perder uma certa participação de mercado e lucros; 

encontrar uma nova base para diferenciar seu produto e manter o preço” (KOTLER, 1999, 

p.129). 

Para Mowen e Minor (2003), estudar o comportamento do consumidor proporciona 

uma base de conhecimento a partir da qual os profissionais de marketing podem analisar os 

fatores que influenciam na satisfação. A empresa precisa estudar o comportamento do seu 

público alvo e vender produtos para conseguir atingir o mínimo grau de satisfação dos seus 

clientes, essa pode ser uma boa sugestão de melhoria em atendimento 

. A empresa poderá obter mais ganhos no mercado a partir do momento que ela passa 

a entregar mais do que o cliente pede, agregando valor ao seu produto e satisfazendo as suas 

necessidades (MOWEN e MINOR, 2003). 

A satisfação do consumidor vem sendo compreendida como fator essencial para o 

sucesso das organizações, principalmente por influenciar de forma direta a lealdade à marca, 

repetição de compras, comunicação boca-a-boca positiva, lucratividade e participação de 

mercado (OLIVER, 1997). Diante desta perspectiva, o problema que direciona esta pesquisa 

é: em que medida a satisfação do cliente, no setor de vendas de vestuário, depende das 

estratégias de marketing adotadas pelo empresário? 

O objetivo geral do estudo é analisar em que medida a satisfação do cliente, no setor 

de vendas de vestuário, em uma loja localizada no município de Toledo, PR depende das 

estratégias de marketing adotadas pelo empresário.  

A partir de tal objetivo geral, originaram-se os seguintes objetivos específicos: 

- Identificas as estratégias de marketing adotadas para a satisfação do consumidor; 

- Pesquisar a satisfação do consumidor;  
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- Apresentar sugestões a fim de que o empresário possa ampliar os resultados positivos 

alcançados a partir da satisfação do cliente.  

O estudo apresenta grande relevância, uma vez que as análises dos fatores que 

influenciam na satisfação do consumidor, podem possibilitar que o empresário se torne 

competitivo perante seus concorrentes no setor de vendas de vestuário. Tem-se que este fator 

é fundamental no atual ambiente em que estamos inseridos, no qual o consumidor passou a 

ser peça fundamental para garantir a sobrevivência e posicionamento das organizações. 

Conforme salientam Nickels e Wood (1999) o marketing está adentrando a era do que 

chamam de customização em massa, que tem por objetivo garantir a fidelização dos clientes. 

 Além disso, o estudo oferece aos acadêmicos uma oportunidade de ampliar o 

conhecimento das estratégias que envolvem a administração, marketing e satisfação do 

cliente, ponto tido como fundamental diante das novas demandas da gestão a partir de uma 

abordagem mercadológica. 

De acordo com o enunciado a satisfação dos clientes nos produtos oferecidos e a 

qualidade no atendimento, não são mais uma questão de escolha, e sim de necessidade, pois 

atualmente o consumidor está cada vez mais exigente, buscando o que há de melhor nas 

empresas. Com isso, as empresas devem procurar sempre a qualidade, aprimorando seus 

produtos, e fornecendo capacitação adequada aos seus funcionários, para que a organização 

sempre trabalhe em conjunto, proporcionando a satisfação que o consumidor busca quando 

procura o produto que deseja, se adequando às novas regras do mercado competitivo. 

O presente estudo apresenta-se estruturado com quatro seções, além desta introdução. 

Na primeira, apresenta-se a fundamentação teórica que engloba temas como satisfação do 

cliente e estratégias de marketing.  Após, é apresentada metodologia seguida dos resultados e 

discussões. Na última seção, são tecidas as conclusões do referido estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Neste tópico serão apresentados os principais conceitos que norteiam o tema do 

presente estudo. Os conteúdos abordados no estudo têm como ênfase a satisfação dos clientes, 

situando-se no marketing para vendas do ramo de vestuário. Tendo conhecimento que a 

ciência expandiu seus conceitos norteando e acompanhando o mercado, os estudos do 

marketing também evoluíram e aprimoraram seus conceitos orientados para expansão do 

mercado e acompanhamento do consumidor. É esta a perspectiva que se busca salientar 

através da revisão teórica ora apresentada. 

 

2.1 O MARKETING NAS ORGANIZAÇÕES  

 

 

Atualmente os profissionais de marketing deixaram de se preocupar apenas com a 

capacidade de encontrar clientes e vender produtos e passaram a perceber que a permanência 

e o cultivo de clientes tanto atuais como novos é fundamental e bem mais vantajoso para 

empresa. Segundo Kotler (2009, p. 159): “Marketing é a ciência e a arte de encontrar, reter e 

cultivar clientes.” Para ele a perda de um cliente representa um grande prejuízo para a 

empresa, pois o custo para manter esse cliente é muito menor do que atrair um cliente novo. 

Com o aumento da concorrência e com a necessidade de se vender cada vez mais, foi 

necessário desenvolver técnicas eficazes para maximizar os resultados positivos dos 

investimentos no comércio. Cobra (2010) afirma que em todo tipo de negócio lucrativo ou 

não, público ou privado, será sempre possível identificar fatores diferenciadores. Ou seja, algo 

que diferencia a sua empresa da concorrência.  

 A concorrência se tornou global, com competitividade e agilidade para desenvolver 

estratégias inovadoras. Isso apresenta relevância para os profissionais de administração de 

empresas, uma vez que, inclui o marketing como ferramenta para aumentar a satisfação dos 

consumidores de produtos que estão sendo comercializados no ramo de vestuário. Segundo 

Kotler (1998, p. 45), "a administração de marketing é objeto de crescente interesse de todos os 

tipos de organizações, dentro e fora do setor empresarial”. 

 Atualmente, as organizações consideram o marketing como uma filosofia de 

gerenciamento, que tem como intuito alterar as antigas concepções sobre como as empresas 

devem trabalhar seus mercados na busca de melhor relacionamento com o cliente (SILVA, 

2005). 

 Por se tratar de um conceito amplo e que não se resume facilmente, o marketing não 

pode ser conceituado em uma única definição. Diante desta perspectiva, a literatura apresenta-
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nos várias linhas de delimitação ligadas às novas transformações econômicas. Por isso, 

tornou-se comum utilizar o termo marketing para aplicá-lo nas mais diversas operações 

econômicas. Conforme salienta Kotler (1998) marketing não é simplesmente venda e 

propaganda e sim um conjunto de ações que a empresa deve empreender para se posicionar de 

forma correta no mercado. 

Mesmo diante desta dificuldade de definição única, buscou-se, neste estudo trazer 

conceitos que se relacionam ao tema fundamental do presente estudo. Na primeira definição, 

apresentada por Cobra (2009, p. 04) o marketing é tido como “processo social por meio do 

qual pessoas e grupos de pessoas obtém aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a 

oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” (COBRA, 2009, p.4). 

No mesmo sentido, Kotler e Armstrong, 1999, p. 03 afirmam que  

Marketing pode ser definido como o processo social e gerencial através do qual 

indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros. Significa trabalhar com mercados na 

tentativa de realizar trocas em potencial com o objetivo de satisfazer aos desejos 

humanos, ou seja, é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e 

desejos, através dos processos de trocas. 

 

Nesta perspectiva, o marketing é conceituado a partir da abordagem de que “é uma 

função organizacional e uma série de processos para criar, comunicar, e entregar valor aos 

clientes e administrar o relacionamento com o cliente de maneira que beneficie a organização 

e seus stakeholders” (LOUREIRO, 2010, p.5). 

No contexto do mercado varejista, portanto, torna-se essencial que as ações de 

marketing se relacionem a fazer justamente com que os consumidores possam encontrar o que 

esperam nas organizações e efetivem o processo de compra. Mais do que isso, as 

organizações devem encontrar mecanismos que os fidelizem. A fim de desenvolverem as 

melhores estratégias neste sentido, as empresas podem utilizar-se do plano de marketing. 

A importância do plano de Marketing nas organizações segundo Barbosa (2010), deu-

se no começo do século XX, devido às empresas no mundo inteiro enfrentarem o problema da 

produção em larga escala. Em seguida, houve a preocupação com a subsistência e com a 

qualidade do produto. Com isso, o mercado mundial começa expandir sua produção em 

consonância com a procura e a buscar meios mais eficazes para enfrentar a concorrência. 

“Esses meios de introdução é o Marketing. Com essa visão, os desejos e as necessidades do 

consumidor vão se tornando cada vez mais a missão dos fabricantes” (BARBOSA, 2010, p.3). 

O Marketing é, portanto. fundamental para administrar a empresa, sendo que os 

empreendedores que se preocupam e participam ativamente em todas as atividades do mesmo, 
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possuem uma concepção clara e precisa do que o Marketing representa para a empresa. Para 

concretizar o planejamento operacional, é necessário que sejam estabelecidos princípios e 

filosofias. Assim, a empresa procura proporcionar situações de eficiência e efetividade, 

conforme cita Oliveira (2002, p. 38), 

 

Eficiência, adotando a maneira adequada para proceder às atividades, resolver 

problemas, cumprir seu dever e reduzir custos. Eficácia, proceder de forma correta, 

produzir alternativas criativas, maximizar a utilização de recursos e aumentar o 

lucro. Efetividade, manter-se no ambiente, apresentar resultados globais positivos ao 

longo do tempo. Estes princípios são as principais medidas que a empresa necessita 

para avaliar a administração. 

 

O marketing é uma filosofia empresarial, entendendo a empresa do ponto de vista dos 

consumidores. No entanto, também pode ser uma função da empresa, de antecipação a 

demanda do consumidor, identificando e satisfazendo as suas necessidades. O foco é então 

entender e responder às necessidades dos consumidores (COBRA, 2010). Também podem ser 

consideradas as técnicas utilizadas para administrar todo o processo, desde o planejamento ao 

controle do mesmo, em outras palavras, processo de “conhecer e entender o cliente tão bem 

que o produto ou o serviço seja adequado a si mesmo com venda individual” (KOTLER e 

KELLER, 2006, p. 4). 

Neste contexto, o desafio para o profissional de Marketing é sempre muito grande, 

pois o ambiente competitivo está em permanente mudança, o marketing analisa o mercado e 

identifica tendências para se adaptar as constantes mudanças do mercado. 

 Sabendo que o marketing é um conjunto de técnicas e métodos destinados ao 

desenvolvimento das vendas e que estuda as causas como bens serviços e ideias. "O 

marketing é conceituado como “uma filosofia de negócios que faz da satisfação do cliente a 

justificativa econômica e social para a existência da empresa" (STANTON e SPIRO, 2000, p. 

32). As atividades da empresa devem, desta forma, se concentrar em descobrir o que o cliente 

deseja, satisfazendo esses desejos e gerando lucro a longo prazo, devem também determinar 

que as atividades de vendas sejam integrantes do marketing. A gerência deve integrar 

inteiramente as funções, para obter sucesso no marketing. Tais ações devem estar vinculadas 

às chamadas estratégias mercadológicas, a fim de que se tenha nas organizações ações de 

marketing articuladas e não apenas “palpites” sobre quais as necessidades e expectativas dos 

consumidores, bem como, sobre a forma como as mesmas poderão ser alcançadas. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
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Uma empresa pode posicionar-se no mercado de várias maneiras, podendo adotar 

diversas estratégias que variam de acordo com seus interesses como: líder de mercado; 

desafiante de mercado, ou seguidora de mercado. Em um mercado competitivo, torna-se 

essencial obter informações sobre as estratégias dos seus concorrentes para, assim, ganhar 

vantagem competitiva. Cada empresa possui a sua estratégia de acordo com suas necessidades 

e possibilidades. 

De acordo com Zeithaml e Bitner (2003) e Kotler (2000), além dos “4Ps” 

tradicionais (produto, preço, distribuição e promoção), o composto de marketing de serviços 

inclui pessoas, evidência física e processo, no qual conclui-se que: 

- Pessoas: todos os agentes humanos que desempenham um papel no processo de 

execução de um serviço e, influenciam as percepções do comprador; 

- Evidência física: O ambiente no qual o serviço é executado e onde a empresa 

interage com o cliente facilitando o desempenho ou a comunicação do serviço; 

- Processo: Os procedimentos, mecanismos e o roteiro efetivos de atividades através 

dos quais o serviço é executado – os sistemas de execução e de operação dos serviços. 

 Conforme Polizei (2008), o plano de marketing permite analisar o mercado, e 

identificar tendências e inovação para se adaptar as constantes mudanças da economia, isso 

tudo sabendo que o marketing é um conjunto de técnicas e métodos destinados ao 

desenvolvimento das vendas.  

As estratégias de marketing se fazem, portanto, extremamente necessárias, tendo 

conhecimento de que o mercado está cada vez mais competitivo. Para garantir a preferência 

do cliente, as empresas estão investindo pesado em marketing e – diante das necessidades e 

expectativas apresentadas atualmente – principalmente em mídias digitais. Um exemplo disso 

é a internet a através da qual pode-se fazer uso das mídias digitais. Isso está relacionado à 

abrangência da tecnologia a realização de um plano de marketing é essencial para garantir o 

sucesso das empresas, facilita a compreensão e implementação de ações adequadas ao 

mercado atual.  

 

 No meio empresarial a competição está cada vez mais acirrada e para garantir a 

preferência do cliente as empresas estão investindo em marketing e, principalmente, em 

mídias digitais. Diante deste contexto e em um mercado muito competitivo, e com o aumento 

da demanda houve a necessidade de profissionais com grande conhecimento na área de 

tecnologia e inovação. Nesta perspectiva Baumgarten (2006, p. 288), afirma: 
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Tecnologia compreende conjuntos de conhecimentos e informações utilizadas na 

produção de bens e serviços, provenientes de fontes diversas, como descobertas 

científicas e invenções, obtidas por meio de distintos métodos, a partir de objetivos 

definidos e com finalidades praticas. A tecnologia está articulada com a inovação, 

que é indissociavelmente técnica e social. 

 

 Com o avanço da tecnologia, portanto, a internet tornou-se muito importante para as 

organizações, passando a ser de uso frequente e vital, conforme Las Casas (1998, p. 125) 

 

O aumento do acesso à informação proporciona oportunidades para aumentar o 

faturamento, mas não automaticamente cria capacidade. Para assegurar que os 

funcionários e administradores utilizem a informação efetivamente, a alta 

administração deve destacar dois aspectos: primeiro devem ensinar como devem as 

informações ser usadas. Segundo, devem entender que as ferramentas são 

necessárias para atingir os objetivos. 
 

 

É possível verificar que mesmo sendo a utilização das mídias digitais estratégias 

importantes para o desenvolvimento e expansão das empresas, a sua implementação sem a 

execução de estratégias complementares e sem o conhecimento amplo do público alvo da 

organização é insuficiente. Torna-se fundamental, portanto, uma articulação com outras 

estratégias mercadológicas a fim de que o resultado seja efetivamente positivo. 

 Assim, diante do exposto Kotler e Keller (2006, p.9) salientam que “[...] empresas 

que vendem seus produtos e serviços no mercado global enfrentam decisões e desafios 

adicionais [...]”. O autor ainda afirma que: “essas decisões devem ser tomadas em fases de 

diferentes exigências em relação à compra, negociação, propriedades e formas de uso dos 

bens, de diferentes culturas”.   

É imprescindível que o atendimento ao cliente seja executado da melhor forma 

possível, sem isso é muito difícil que qualquer organização atual seja bem-sucedida.  

 

A orientação do marketing afirma que a chave para atingir os objetivos 

organizacionais consiste em uma empresa ser mais eficaz que os concorrentes na 

criação, na entrega e na comunicação de um valor superior (na opinião do cliente) a 

seus mercados alvo escolhido. Devido a isso a inovação faz-se tão importante no 

crescimento empresarial, os clientes buscam produtos com qualidade e 

principalmente com soluções inovadoras que atendam às suas necessidades e 

expectativas (KOTLER e KELLER, 2006, p.14). 

 

As empresas têm grandes chances de aumentar seus ganhos tendo como premissa a 

conquista do cliente através do atendimento prestado. Assim, a satisfação do cliente fará com 

que o mesmo retorne a consumir naquele estabelecimento e ainda indicará outras pessoas para 

a aquisição dos produtos. Antigamente o comerciante anotava tudo em uma caderneta, desta 

forma sabia tudo a respeito do cliente e sua família. "O marketing holístico é, uma abordagem 
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do marketing que tenciona reconhecer e harmonizar o escopo e as complexidades das 

atividades de marketing" (KOTLER e KELLER, 2006, p.14). 

Com o passar dos anos o que se observa é que o consumidor está mudando seu modo 

de consumir. Segundo Bolwijn e Kumpe (1990), até a década de sessenta, o mercado exigia 

preço e a empresa tinha que ser eficiente para competir e ganhar novos mercados. Durante 

esse período, ainda segundo o autor, o mercado era estabelecido basicamente pelo preço, e sua 

eficiência era garantidora de bom preço, quanto mais eficiente a empresa era, conquistava 

maior oportunidades de competir no preço e, consequentemente, se tornar mais atraente aos 

olhos dos consumidores.  

Esses costumes foram mudando, de acordo com Bolwijn e Kumpe (1990), na década 

de 70 as exigências da população envolvem questões de preço e promoção. Uma década mais 

tarde, com as mudanças no setor de Marketing, que passou a “criar” necessidades para o 

consumidor, a empresa, deveria adotar estratégias com preços, produto, promoção, praça, 

considerando-se que o mercado disponibiliza de ampla linha de produtos para comercializar. 

 

 

2.3 O COMPOSTO DE MARKETING  

 

 

O plano de Marketing depende de metas para colocar o produto certo, no mercado 

certo, pelo preço certo, na quantidade certa, na hora certa, para o consumidor certo, sabendo 

que irá receber na data certa, e promover uma satisfação do cliente em longo prazo. Isto se dá 

em virtude da mudança do papel do consumidor perante as empresas atuais. Conforme afirma 

Dias (2003) esses fatores estão relacionados às mudanças que ocorreram nos cenários 

tecnológicos e demográficos, iniciadas à cerca de três décadas. Tais mudanças viam emergir 

um novo consumidor com mudanças substanciais em seu comportamento – desejos, 

necessidades e estilo de vida – que o fizeram optar por produtos que melhor atendessem à 

estas demandas. 

Com isso, tem-se o Mix de Marketing intermediário com promoção e produto, preço e 

praça. Essas ferramentas denominadas de composto mercadológico, ou simplesmente Mix de 

Marketing, são conhecidas como “4Ps”. Kotler (2000) entende o composto de marketing 

como um dos conceitos fundamentais do marketing moderno e o define como sendo o 

conjunto de ferramentas das quais a empresa dispõe para alcançar os seus objetivos em 
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relação ao seu público-alvo. Churchill (2000, p. 46), estende esta definição, apresentando os 

principais aspectos que norteiam cada um dos pontos, senão vejamos: 

 

Promoção: comunicação das características dos produtos ou serviços a fim de atrair 

os consumidores a adquiri-los. Produto: bens e serviços oferecidos a um mercado 

para aquisição, utilização ou consumo. Preço: soma de dinheiro cobrado por um 

produto. Praça: atividades da empresa que visa disponibilizar produtos ou serviços 

para os consumidores . 

 

Este processo envolve os intermediários, clientes e consumidores, os quais são 

responsáveis pela propaganda boca-boca e ao mesmo tempo ocorre "o programa total de 

comunicação de Marketing, denominado de mix de promoção, e consiste na propaganda, que 

significa qualquer forma paga de apresentação de ideias, bens ou serviços por um 

patrocinador indicado" (KOTLER, 1999, p. 318). 

A análise do posicionamento organizacional a partir do composto de marketing se dá a 

fim de verificar como a empresa deve agir em termos mercadológicos, bem como, identificar 

os pontos que satisfazem ou não aos consumidores de tal forma que a organização consiga 

atender às demandas dos mesmos. Para Kotler (2000, p. 53) “satisfação é o sentimento de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto 

(ou resultado) em relação às expectativas da pessoa”. 

O projeto do produto, seu preço, o local no qual a empresa se instala, bem como as 

ações promocionais que realiza, estão interligados à atividade primária de comunicação. 

Trataremos, a seguir, de cada um dos pontos do mix de marketing a fim de apresentar os 

principais conceitos que norteiam esta perspectiva de estratégia mercadológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Preço 
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A estratégia de preço influencia o comportamento de compra, quando o consumidor 

está avaliando alternativas e chegando a uma decisão. O preço é o único elemento do Mix de 

Marketing que produz receita; os demais produzem custos. Também é um dos elementos mais 

flexíveis: pode ser alterado com rapidez, ao contrário das características de produtos, dos 

compromissos com canais de distribuição e até as promoções. O preço também informa ao 

mercado o posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca. Um 

produto bem desenhado e comercializado pode determinar um preço superior e obter altos 

lucros (KOTLER e KELLER, 2006). 

Preços muito altos ou muito baixos podem ter consequências desastrosas. Segundo 

Berkowitz et al (2003, p. 146), “quando os preços parecem estar muito baixos, as empresas 

podem ser acusadas de dumping, uma prática sujeita a severas multas e penalidades”. Isso 

ocorre quando uma firma vende um produto para exportação, abaixo do preço que é praticado 

no mercado interno. A empresa pode ficar satisfeita por vendê-los a qualquer preço. 

Para consumidores que tomam decisões rotineiras ou limitadas, o preço será 

especialmente importante caso um dos atributos do produto entre na avaliação. Churchill e 

Peter (2003, p.164), dizem que “para a tomada de decisão extensiva, os consumidores 

consideram o preço como apenas um dos muitos atributos relevantes e para produtos de luxo 

um preço mais alto pode não impedir a compra”. 

As empresas tentam elevar seus preços até onde o nível de diferenciação permite. 

Reconhecem que devem levar em conta o impacto do preço sobre o volume. As empresas 

tentam estimar o impacto sobre os lucros de um preço mais alto. Surge assim, as estimativas 

do impacto de 1% de aumento de preços sobre os lucros. Para Kotler (1999, p.130), “ao 

definir preços empresas acrescentam um markup a seus custos estimados. Isso é conhecido 

como definição de preço baseada em custo”. Ainda de acordo com o mesmo autor, os 

empresários que atuam no ramo varejista aplicam mark-ups padrões para cada uma das suas 

categorias de produto.. 

 

 

. 

 

 

 

2.3.2 Estratégias em relação ao produto  

 



45 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 4) Marketing é um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da 

livre troca de produtos e serviços de valor com o outro. Como definição gerencial, o 

marketing muitas vezes é descrito como a “arte de vender produtos”. Os produtos constituem-

se de características e atributos que os compõem a fim de que necessidades e expectativas dos 

consumidores possam ser atendidas.  

Diante desta perspectiva, Kotler (2006) entendo o produto ou a prestação de serviços 

como sendo a base de qualquer negócio. Las Casas (2012) por sua vez afirma que o produto é 

o objetivo principal de comercialização das organizações, desenvolvido para satisfazer 

desejos ou necessidades dos consumidores. 

Quando se trata do tema produto, no entanto, torna-se indispensável abordar também 

o conceito de troca, muitas vezes desconfortável para as organizações. Para haver uma troca é 

necessário que exista uma concordância entre ambos os lados, chegando a um acordo uma 

parte à outra. Definindo como uma oportunidade com uma área necessária do comprador, 

dando a empresa uma alta probabilidade de obter um desempenho lucrativo. Neste sentido 

Urdan e Urdan (2006, p. 5) 

 

Marketing é a troca ou transferência entre duas ou mais partes de algo que possuem. 

Neste sentido, o marketing existe desde quando as pessoas começam a procurar e 

oferecer coisas aos outros na expectativa de receber algo em contrapartida, 

melhorando a existência de ambos. Trabalho do profissional de marketing é 

desenvolver trocas que atendam aos objetivos dos consumidores e da empresa, no 

presente e no futuro.  

  

Assim, entende-se que ao identificar as necessidades do cliente em seu atendimento 

para a entrega dos seus desejos e necessidades ocorre a troca, da satisfação entre os produtos e 

serviços, esse processo ocorre mediante, a atividade principal no processo mercadológico, 

com o intuito de entender e atender o mercado. 

 
Oferta de produtos e/ou serviços que são precificados, distribuídos e comunicados 

eficazmente através de estratégias específicas de produto e/ou serviço, preço, 

distribuição e comunicação visando proporcionar valor e satisfação dos desejos e 

necessidades do comprador ou usuário (KOTLER, 2001, p. 33). 

 

 

"É objetivo dos profissionais de Marketing, enquanto responsáveis pela estratégia de 

uma das partes, provocarem uma resposta comportamental da outra parte, de modo a que 

reajam da maneira desejada" (KOTLER, 2001, p. 34). 
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A estratégia do produto é determinante para identificar e definir os produtos e serviços 

que atendam as necessidades dos consumidores, os clientes não compram o produto apenas 

por suas características físicas, mas por seus benefícios ou utilidades, deve-se acompanhar o 

passo do consumidor para oferecer um conjunto de benefícios, é preciso conhecer o gosto 

para saber o que realmente ele precisa. 

“Produto é algo que pode ser oferecido para satisfazer a uma necessidade ou desejo. 

Um produto ou oferta pode consistir de três componentes: bem (ns), serviço (s) e ideia (s)” 

(KOTLER, 1998, p. 28). Por exemplo: Bens (marcas oferecidas na loja); Serviço: (roupas, 

calçados, cama, mesa e banho); Idéia: ( prazer de ter algo novo para usar). 

A importância dos produtos não está em possuí-los, mas na obtenção dos serviços que 

proporcionam. 

 

 

2.3.3 O composto de marketing: Promoção 

 

 O eixo central da promoção se fundamenta na comunicação, que tem como objetivo 

levar ao público alvo a propaganda, promoção de vendas, relações públicas, força de vendas, 

marketing direto. Conforme Kotler (1999, p.140), “os anúncios trabalham mais com a mente 

das pessoas que com seu comportamento, que se denomina de território da promoção de 

vendas”. 

 Segundo Dias (2006), a promoção é a técnica, arte e ciência de fazer alguma coisa 

acontecer, diligenciando para a efetiva realização das vendas de bens, ideias ou serviço. 

Constitui-se em todo o esforço feito para elevar o produto ao comprador, diferenciando-se da 

propaganda, que faz o esforço contrário: levar o comprador ao produto. 

“A estratégia de promoção do profissional de marketing pode influenciar os 

consumidores em todos os estágios do processo de compra. Ouvir mensagens após uma 

compra pode reforçar a decisão de compra” (CHURCHILL e PETER, 2003, p. 166). 

A promoção de vendas compreende uma grande variedade de incentivos, cresce a 

ponto de ficar fora de controle. Nos períodos de promoção, os varejistas compram mais do 

que conseguem vender, para aproveitar os descontos e compram menos em outros períodos, o 

que causa grande oscilações nos cronogramas de produção. Para Kotler (1999, p.141), “a 

promoção de vendas é altamente recomendável quando a empresa tem uma marca superior, 

mas não é conhecida pelo consumidor. É eficaz quando atrai novos clientes que antes eram 

fiéis a uma marca concorrente”. 
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Nesse sentido, a ferramenta que contribui para a promoção é a comunicação de 

marketing que inclui a força de vendas da empresa, tanto no ponto de venda, quanto quando 

sai a campo, e procura manter os clientes atuais satisfeitos. Las Casas (2006) argumenta que a 

comunicação de marketing no ponto de venda, tem alto impacto nas decisões de compra dos 

consumidores. Para o autor cerca de oitenta por cento das decisões de compra se dão dentro 

do ponto de venda. Logo, é preciso que os produtos estejam corretamente dispostos a fim de 

chamarem a atenção dos consumidores e incentivarem o seu consumo. 

Outra maneira de alcançar o consumidor, como dito é a empresa chegar até ele de 

alguma maneira. Considera-se assim que a importância da força de vendas procura implantar 

estratégias que reduzem os custos, com isso, as empresas reconhecem que o telemarketing 

poderia ser eficaz, especialmente nos casos em que a receita gerada não cobre as despesas. 

Segundo Kotler (1999, p.145), “a maioria das empresas ao tentar convencer sua força de 

vendas a aceitar o serviço de telemarketing concorda em pagar uma pequena comissão ao 

pessoal de campo pela venda de telemarketing em seu território”. 

A atividade mercadológica depende de uma ferramenta de promoção de vendas que se 

denomina de Merchandising; que é uma derivação da palavra ‘‘merchandise’’, que significa 

“operação com mercadorias”. É o conjunto de técnicas responsáveis pela informação e 

apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira que acelere sua rotatividade. "Tem a 

finalidade de modificar o interior das lojas em vitrinas, nas quais se pode ver e escolher todas 

as mercadorias" (BLESSA, 2007, p. 2). 

 

O merchandising era então feito para dar destaque a todas as mercadorias, por onde 

começava a partir do layout da loja, seus corredores e prateleiras até a disposição 

dos produtos e sua promoção atualmente, o merchandising é algo muito mais 

completo, que busca acompanhar todo o ciclo de vida de um produto desde a 

adequação de sua imagem para os ponto de vendas (PDV), até sua performance 

diante dos consumidores vale ressaltar um ponto importante sobre o merchandising 

no ponto-de-venda: é considerado a “mídia” mais rápida e eficaz, pois é a única em 

que a mensagem conta com os “três elementos-chave” para concretização de uma 

venda: o consumidor, o produto, e o dinheiro (BLESSA, 2007, p. 3). 

 

A função do merchandising no ponto de venda é a criação de um ambiente que induza 

à compra por impulso. Existem cinco princípios básicos que formam um conjunto para tentar 

agradar o consumidor:  

 

Como o consumidor vê o ponto-de-venda (decoração/visibilidade); como se sente 

nele (conforto/facilidades); como é atendido (simpatia e disposição dos 

funcionários); como espera encontrar os produtos (Localização/qualidade e preços); 

qual a impressão que vai levar, comprando ou não. Além disso, é efetivada a 

avaliação pelos consumidores em conjunto com os produtos, oferecendo maio 

satisfação aos clientes (BLESSA, 2007, p. 3). 
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Em outras palavras, a eficácia das promoções em mercados estrangeiros podem ser um 

desafio, especialmente se uma promoção envolve uma abordagem nova para um mercado 

particular. A inovação tecnológica revolucionou a avaliação da propaganda e promoção de 

vendas, criando o sistema de informação de fonte única. Com isso, “os profissionais de 

marketing podem avaliar a eficácia de sua propaganda e promoções de venda, determinar o 

porquê do aumento ou diminuição das vendas” (BOONE e KURTZ, 1998, p.407). 

Outro fator preocupante é que a estratégia promocional enfrenta problemas que 

escapam a muitos de seus critérios. Sendo que a regra que geralmente é aceita numa 

sociedade de mercado é a liberdade de escolha para o consumidor. 

O processo ainda envolve a programação de ofertas que possam atender às 

necessidades e desejos de mercados-alvo, isso se concretiza por meio da "adoção de 

estratégias de preço, comunicação e distribuição eficazes, que informem, motivem e atendam 

aos mercados, causando assim trocas voluntárias de valor e a satisfação dos objetivos dos 

clientes e empreendedores" (KOTLER, 1994, p. 24). 

 

Promoção é o elo de comunicação entre vendedores e compradores. Uma vez que 

as empresas usam meios muito diferentes para enviar suas mensagens sobre bens, 

serviços e idéias. Os profissionais de marketing ao desenvolverem uma estratégia 

promocional, misturam vários elementos de promoção para se comunicarem de 

forma mais eficaz com seu público-alvo (BOONE e KURTZ, 1998, p.21). 

 

 

Ainda segundo Boone e Kurtz (1998, p. 429), “as técnicas de promoção de vendas 

tem por intuito fornecer incentivos de curto prazo visando a produzir respostas imediatas de 

compra do consumidor”. Essas técnicas visam complementar outros elementos do composto 

promocional da empresa. As atividades são voltadas para mercados-alvo específicos. Ou seja, 

as promoções em geral são empregadas de forma seletiva. 

A promoção de vendas tem como finalidade “a pressão de marketing feita dentro e 

fora da mídia e aplicada durante um período predeterminado [...] a fim de estimular a 

experiência com um produto e aumentar a demanda ou a disponibilidade” (CHURCHILL e 

PETER, 2000, p. 453). 

 

 

2.3.4 Praça 
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Pode-se definir como praça "o fluxo de bens e serviços de um produtor a um 

consumidor ou usuário final. Tem como objetivo fazer o produto chegar ao ciclo da venda o 

qual abrange desde a saída do vendedor para a abordagem inicial do cliente até o eventual 

pós-venda” (DIAS, 2006). 

Os consumidores da atualidade, “conseguem comprar uma variedade maior de 

mercadorias a partir de sua própria casa, sendo que os canais oferecem catálogos, mala direta, 

ofertas em revistas, jornais, rádios ou TV, programas de compra pela TV, telemarketing e 

internet” (KOTLER, 1999, p.135). 

Serrentino e Souza (2002) observam que as empresas virtuais são mais jovens, 

detendo as vantagens de flexibilidade nas ações e nas tomadas de decisão, menor custo 

operacional, maior agressividade tecnológica e maior conhecimento do cliente, porém 

precisam aplicar muitos recursos para a criação de marcas e captação de clientes. Já o varejo 

tradicional possui marcas conhecidas, histórico de relacionamento com o cliente, menor custo 

de aquisição de novos clientes, capacidade de atender às demandas, maior flexibilidade para o 

cliente em opções de compra, melhores condições de atendimento no pós-venda, maior poder 

de negociação com fornecedores. 

Diante disso, é importante estabelecer critérios que possam orientar as escolhas dos 

clientes, utilizando-se de estratégias que respondem a realidade dos mesmos; bem como se 

deve implementar métodos de apoio à tomada de decisão. Isso possibilita identificar 

vantagens competitivas sobre as quais se pode obter ganhos com vantagens, oferecendo maior 

valor aos segmentos escolhidos como alvo. "O segmento e o posicionamento de mercado 

significa conseguir que um produto ocupe um lugar bem claro, distinto e desejável na mente 

dos consumidores-alvo em relação aos produtos concorrentes” (KOTLER, 1995, p.30). 

 Para Richard (2001), na atual economia, prover excelentes serviços aos clientes pode 

ser uma diferença crítica no sucesso de sua empresa. O atendimento aos clientes não significa 

apenas fazer produtos de alta qualidade, embora esta seja uma parte importante nesse 

atendimento. Com base nesse contexto, pode-se definir que a qualidade deve estar presente 

em todos os setores de uma empresa para que o produto ou serviço final tenha um ótimo nível 

de excelência. De nada adianta uma empresa ter ótimos produtos se o atendimento ao seu 

cliente não condizer com essa realidade, é necessário que a qualidade esteja presente na 

cultura organizacional, para que refletida nos negócios e gere resultados financeiros positivos. 

Para Kotler (2001) a praça consiste em cobertura, quantidade, qualidade dos canais 

de distribuição, logística, pontos de vendas, níveis de estoque, embalagem, transporte, dentre 
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outros itens que garantem o atendimento adequado do mercado. O consumidor deve encontrar 

o produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente em um local onde ele 

possa comprá-lo no momento em que desejar. 

  

 

 

2.4 PÚBLICO ALVO 

 

 

 A fim de ampliarem a sua participação nos mercados em que atuam as organizações 

devem definir, claramente, o público que pretendem atender. No entanto, para que isso ocorra, 

é fundamental que diversos fatores sejam levados em consideração, dentre eles as questões 

socioculturais que permeiam as decisões de compra dos sujeitos. O consumidor é analisado 

dentro do seu invólucro cultural, sofrendo influência da família, crenças, costumes, valores, 

idade, sexo, raça, enfim, tudo aquilo que impacta na formação de sua personalidade 

(CASTELO, 2005). 

A definição do termo “mercado-alvo é um processo de avaliar a atratividade de cada 

segmento e selecionar um ou mais segmentos” (KOTLER, 1995, p.30). Para atender as 

expectativas dos seus clientes-alvo no tocante a serviços de pós-venda de qualidade superior, 

as empresas devem avaliar seu desempenho aplicando processos com parâmetros de tempo, 

qualidade, e custo descritos em processos operacionais. 

 

O objetivo do pós-venda é gerar a satisfação e fidelização no cliente, e inclui: o 

acompanhamento da instalação e utilização do produto; atendimento ao cliente, 

assistência técnica, fornecimento de peças de reposição e manutenção de serviços; 

manual de instruções, garantia, troca rápida e acompanhamento da cobrança 

(MOREIRA et. al, 2001, p. 173). 

 

 

A organização tem noção de que quanto mais os consumidores quiserem adquirir os 

produtos de determinada marca, mais vendas a empresa terá. Após a tomada de decisão sobre 

qual segmento seguir no mercado o gerente deve decidir que posições deseja ocupar nesses 

segmentos. A posição de um produto é o lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em 

relação aos seus concorrentes (KOTLER, 1995). 

Também deve conhecer as necessidades e desejos dos consumidores para satisfazê-los 

da melhor forma. As empresas não podem satisfazer todos os seus consumidores, pelo menos 

não todos da mesma forma, porque existem vários tipos de consumidores com desejos 
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diferentes uns dos outros. Segundo Kotler (1995, p. 30), “as empresas para terem sucesso no 

mercado competitivo, devem concentrar-se no cliente e tentar ganhá-los dos concorrentes, 

oferecendo-lhes mais valor”. 

Desta forma, pode-se observar que existem quatro estágios para definir o consumidor 

alvo: mensuração e previsão de demanda, segmentação de mercado, definição de mercado e 

posicionamento de mercado. Um dos principais motivos para aplicar pesquisas de marketing é 

poder identificar as oportunidades de mercado e a mensuração e previsão de demanda. A 

coleta de informações envolve: "o consumidor e as marcas que são desenvolvidas pesquisas 

qualitativas de forma sustentável abrangendo o marketing e as avaliações quantitativas” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 132). 

A pesquisa é um processo sistemático de coleta e análise de informações sobre uma 

questão específica ou problema. Instrumento de ligação do consumidor com a empresa por 

meio das informações coletadas. A finalidade é diminuir os riscos da tomada de decisão, 

identificar oportunidades, e problemas e monitorar e aumentar o desempenho da empresa 

(KOTLER e ARMSTRONG, 1999). 

Denomina-se de pesquisa de Marketing a elaboração, a coleta e análise, a edição de 

relatórios sistemáticos para descobertas de situações específicas de determinada empresa. 

 

A pesquisa de Marketing compreende o projeto, a coleta, a interpretação e o 

relatório sistemático de informação para ajudar os profissionais de Marketing a 

resolver problemas de Marketing específicos ou tirar proveito de oportunidades de 

Marketing. Como a própria palavra pesquisa implica, é um processo de coletar 

informação não-disponível na ocasião para aqueles que tomam decisões. O 

propósito da pesquisa de Marketing é informar uma organização sobre as 

necessidades e desejos dos clientes, as oportunidades de Marketing para 

determinados bens e serviços e modificar atitudes e padrões de compra dos clientes 

(PRIDE; FERRELL, 2000, p. 107). 

 

Quando a pesquisa for concluída a empresa deverá mensurar e prever o tamanho, o 

crescimento e o potencial de lucros de cada oportunidade de mercado. Previsões de vendas 

são utilizadas pelo departamento de finanças para levantar o caixa necessário ao investimento 

e às operações; pelo departamento de produção para determinar a quantidade e capacidade de 

produção; pelo departamento de compras para a compra de suprimentos necessários, e pelo 

departamento de recursos humanos, para a contratação de funcionários. O departamento de 

marketing é responsável pela preparação e previsões de vendas, se sua previsão estiver errada 

a empresa pode acabar com falta ou excesso de estoque. 

Um segmento de marketing não consiste apenas em um grande grupo de consumidores 

que possuem as mesmas preferências, mas sim, "em um mercado onde envolve vários tipos de 
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clientes, produtos e necessidades, a tarefa do marketing é determinar que segmentos oferecem 

as melhores chances para a empresa alcançar seus objetivos" (KOTLER, 1995, p. 30). 

Diante desta perspectiva, entende-se que para entender porque os consumidores 

compram certos produtos e marcas em detrimento de outros, é necessário saber o que 

influencia a sua decisão. Churchill (2003, p.146) afirma que “os pensamentos, sentimentos e 

ações dos consumidores e as influências sobre eles é que determinam mudanças”. Neste 

sentido, entende-se que, são várias as forças que atuam sobre o consumidor para ele fazer a 

sua opção de compra. Percebe-se assim que é importante que a empresa conheça os desejos e 

necessidades de seus clientes para satisfazê-las da melhor forma possível. 

Logo, os profissionais de marketing não são responsáveis por criar mercados, mas sim, 

identificá-los e decidir qual dos vários mercados é mais vantajoso para a organização. Cada 

organização precisa, portanto, definir o que fará e qual será o seu foco, podendo assim 

segmentar o seu mercado total, definido por Churchill (2003, p. 204) como sendo “os 

indivíduos ou organizações com o desejo e a capacidade de comprar bens e serviços” em 

segmentos, para um melhor controle das necessidades e desejos de cada tipo de consumidor. 

 Segundo Kotler (1995, p.30), “é possível agrupar os consumidores de acordo com 

vários fatores”; observando as características geográficas, demográficas, psicográficas e 

comportamentais, com posterior análise dos segmentos de consumidores que possuem 

diferentes necessidades ou respostas em relação ao produto.  

A segmentação geográfica requer a divisão do mercado em diferentes unidades. Uma 

área geográfica é relativamente fácil de ser identificada e de aplicação acessível a diferentes 

programas de marketing, o critério geográfico pode se dividir a área de um país em territórios 

como: regiões, estados, microrregiões, municípios, bairros, quarteirões e domicílios. 

A segmentação demográfica é a mais comum a se identificar dentre outras 

segmentações, Kotler (1995, p. 31), relata cada uma de suas variáveis, como: idade e ciclo de 

vida, fase da vida, sexo , renda, geração e classe social. 

A segmentação psicográfica utiliza a psicologia e a demografia para entender melhor 

os consumidores. Nesta segmentação, os consumidores são divididos em diferentes grupos, 

com base no estilo de vida, personalidade e nos valores. 

A segmentação comportamental tem como base a divisão de seus consumidores 

segundo seus conhecimentos, atitudes, uso e resposta a um produto. 

Cada mercado é composto de segmentos, mas nem todas as formas de segmentar o 

mercado são igualmente úteis. O segmento de mercado é composto de consumidores que 

respondem a um grupo semelhante de estímulos de marketing. Segundo Weinstein (1995): “É 
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o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades ou 

características similares, que provavelmente exibirão comportamento de compra parecido”. 

Comportamento de compra similar tende a estar relacionado com a resposta ao composto de 

marketing. 

O processo de segmentação de mercado utiliza sempre a pesquisa, pois através dela, é 

possível chegar ao resultado do agrupamento desejado (segmento-alvo). Como a segmentação 

de mercado é fundamental para o desenvolvimento das estratégias de marketing, quanto mais 

e melhor se investir na pesquisa para segmentação, melhores serão os resultados operacionais 

obtidos.  

Segundo Lamb (2004, p.206) “Segmentação de mercado é o processo de divisão de 

um mercado em segmentos ou grupos significativos, relativamente homogêneos e 

identificáveis”. É preciso ter clareza de que a segmentação deve servir para auxiliar a 

administração da empresa, verificando-se em que aspectos ou públicos é possível manter 

maior atenção. Churchill (203, p. 204) afirma, neste sentido que  

 

“servir apenas a uma parte do mercado total é muita vezes a estratégia mais 

eficiente, especialmente quando uma parte do mercado responde por uma 

porcentagem considerável das vendas de um produto”. 

 

Ao se definir um segmento pode-se entrar em um ou mais segmentos de um certo 

mercado, ainda segundo Kotler (1995, p.31), “mercado-alvo define-se como um processo de 

avaliar a atratividade de cada segmento e selecionar um ou mais segmentos”. 

Após a tomada de decisão sobre qual seguimento seguir no mercado deve-se decidir 

que posições a organização deseja ocupar nesses segmentos. A posição de um produto é o 

lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em relação aos seus concorrentes. O autor 

complementa que “posicionamento de mercado significa conseguir que um produto ocupe um 

lugar bem claro, distinto e desejável na mente dos consumidores-alvos em relação aos 

produtos concorrentes” (KOTLER, 1995, p.30). 

Com o posicionamento do produto é possível identificar vantagens competitivas sobre 

as quais construir sua posição. Para ganhar tais vantagens deve-se oferecer maior valor aos 

segmentos escolhidos como alvo. Segundo Klotler (1995), um posicionamento eficaz é 

diferenciar a oferta de marketing para que ela ofereça aos consumidores mais valor do que os 

concorrentes. 
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2.5 ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

 

 

 Os clientes realizam a análise dos seus níveis de satisfação utilizando-se da 

comparação das suas atuais experiências com as anteriores, bem como as expectativas e 

percepções da performance do produto. A teoria apresenta os seguintes resultados da 

avaliação da satisfação, como cita Miranda (2007, p. 58): 

 

(i) Confirmação - ocorre quando a performance atual vai de encontro as 

expectativas, o que leva a um sentimento neutro; 

(ii) Desconfirmação positiva - sempre que a performance é melhor do que as 

expectativas, o que leva à satisfação;  

(iii) Desconfirmação negativa - quando a performance é pior do que as expectativas, 

o que leva à insatisfação. 

 

Os consumidores usam níveis de comparação para o relacionamento em questão e para 

as variadas alternativas, de forma a determinarem a satisfação. O nível de comparação é o 

padrão contraposto à avaliação da atratividade do relacionamento. A satisfação do 

consumidor vem sendo encarada como "fator crucial para o sucesso dos diferentes tipos de 

organizações, especialmente por influenciar diretamente a lealdade, marca e repetição de 

compras, comunicação boca a boca positiva, e participação no mercado" (PAVAN et al. 2001, 

p. 3). As formas de avaliação da satisfação do cliente, entre as mais populares medidas, 

envolvem as abordagens utilizadas, que são as seguintes: 

 

Transação Específica - define a satisfação do cliente como uma resposta emotiva do 

consumidor à mais recente experiência de transação com a empresa. A resposta 

associada ocorre num específico período de tempo após o consumo, depois de o 

processo escolhido estar completo. Transação Acumulativa ou Satisfação Total - vê 

a satisfação do cliente como uma avaliação acumulativa adaptativa que requer a 

soma da satisfação associada a produtos específicos e a várias facetas da empresa 

(MIRANDA, 2007, p.58). 

 

 

A avaliação da satisfação é constituída conforme o processo ou uso do consumo de um 

determinado produto ou serviço de determinado fornecedor constituem uma reação ou 

sentimento em relação a uma expectativa (PAVAN et al., 2011).  

Os consumidores identificam e avaliam maneiras de satisfazer suas necessidades e 

desejos e que lhes trará maior valor. Os benefícios são considerados como fator primordial em 

relação aos custos esperados da transação. Quando os benefícios pesam significativamente 

mais do que os custos, valor alto é percebido e os consumidores ficam satisfeitos, quanto mais 
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satisfeitos ficarem, a probabilidade que se tornem leais à marca e ao vendedor e maior é a 

possibilidade de estabelecer uma relação de longo prazo, ou seja, a satisfação do consumidor 

e o valor recebido por ele influenciam decisões futuras de compra (KOTLER, 1998). 

 

A satisfação do cliente no mercado ocorre por meio da aquisição de determinado 

serviço, a partir da qual ocorre a avaliação por parte do cliente, isso para conhecer se foi um 

bom negócio, fato que facilita uma relação de continuidade entre o cliente e a empresa. Esta 

fidelização leva a obtenção de uma posição competitiva no mercado e a possibilidade de um 

lucro superior (MIRANDA, 2007). 

A satisfação do cliente, as vendas e a margem bruta, seriam obtidas mediante a compra 

das quantidades adequadas à demanda do cliente. Entretanto, "a capacidade de entregar o 

produto por meio de canais de distribuição desejados, medida pelo percentual de transações 

realizadas sempre que possível por diversos canais (caixas eletrônicos, caixas convencionais, 

ou auxiliadas por computador)" (KAPLAN e NORTON, 1997, p.120). 

 

O relacionamento de uma pessoa ou empresa se inicia antes do acionamento da 

força de vendas, da ida a uma loja ou do click na internet para efetuar a compra. A 

definição é baseada no volume de informações, o potencial de compra e a 

predisposição do cliente à compra, a tipologia para o cliente potencial que apresenta 

suspect, prospect e prospect qualificado (DIAS, 2003, p. 39). 

 

Clientes satisfeitos com os serviços de uma empresa tendem a aumentar a quantidade 

de dinheiro que gastam com ela ou com os tipos de serviços oferecidos. De acordo com 

Kaplan e Norton (1997, p.70), “as perspectiva dos clientes, necessitam de medidas essenciais, 

tendo como resultados satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade”.  

É possível perceber, portanto, diante deste contexto que a manutenção e ampliação dos 

negócios de uma organização dependem da reputação que é criada pelos consumidores em 

relação a ela. O ponto fundamental a ser analisado, no entanto, é que esta reputação pode ser 

desenvolvida através de clientes satisfeitos ou insatisfeitos. Porém, conforme salienta Kotler 

(2000) o impacto causado por clientes insatisfeitos é maior. Para o autor consumidores 

insatisfeitos relatam suas experiências de mau atendimento para mais que o dobro do número 

de pessoas diante do número de pessoas à quem relatam suas experiências positivas. Logo 

pode-se concluir que clientes insatisfeitos podem causar muitos danos a uma organização, 

quando suas necessidades ou expectativas forem frustradas. 

Um fator que pode auxiliar no processo de manter os clientes satisfeitos, é a retenção 

de funcionários pela organização. Este é um benefício indireto de retenção de clientes, ou 

seja, retenção de funcionários. E esses funcionários têm mais satisfação no que fazem e estão 
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mais prontos há gastar mais tempo fortalecendo o relacionamento. Segundo Bitner e Zeithaml 

(2003, p.143), “uma vez satisfeitos, os consumidores fieis, provavelmente proporcionarão à 

empresa seu endosso boca a boca, o benefício adicional de reduzir os custos de atração a 

novos clientes”.  

As medidas úteis dependem das percepções e expectativas do serviço e da satisfação 

do cliente, as medidas perceptivas de valor e as medidas de intenção comportamental como a 

fidelidade. "Satisfação de clientes, mede o nível de satisfação de acordo com critérios 

específicos de desempenho dentro da proposta de valor e lucratividade de clientes, mede o 

lucro de cliente e segmentos, depois de deduzidas as despesas específicas para sustentar os 

mesmos" (KAPLAN e NORTON, 1997, p.70). 

A satisfação do cliente é definida como a avaliação/julgamento de uma específica 

decisão de compra. É o resultado da percepção de qualidade de serviço e produto, do preço, 

de fatores pessoais e situacionais (MIRANDA, 2007). 

 
A satisfação da compra está ligada a certas sensações de satisfação que o 

consumidor imagina estar levando a satisfação de necessidades. O que realmente 

satisfaz as necessidades não são fatores necessariamente percebidos pelo 

consumidor, quer dizer, não estão muitas vezes ao nível do consciente (COBRA, 

1993, p.109). 

 

 Além disso, o produto e serviço, conforme é desenvolvido depende de uma fórmula, 

que representa os seguintes conceitos: 

 
Satisfação do cliente (S) = Percepção do cliente (P) – Expectativa do cliente (E). Os 

resultados possíveis são: P=E, a satisfação do cliente atingiu sua expectativa; P<E, a 

satisfação do cliente não atingiu o esperado ou P>E, a satisfação do cliente superou 

as expectativas (MIRANDA, 2007, p. 59). 

 

 Entende-se assim, segundo a afirmativa da fórmula que o conceito de cliente satisfeito 

se resume no seguinte: "cliente que adquiriu um serviço ou produto que corresponde ao que 

esperava; do cliente encantado - cliente que adquiriu um serviço ou produto" (MIRANDA, 

2007, p.59). Em resumo aos conceitos segundo a literatura, a satisfação do consumidor tem 

ligação com os níveis elevados de qualidade dos serviços, e isso tem como finalidade 

sustentar preços mais elevados, contribuindo no aumento dos lucros da empresa. 

 A qualidade dos serviços afeta muitos fatores econômicos em uma empresa, onde o 

lucro poderá ser obtido fora do domínio do marketing, como por exemplo, a abordagem da 

qualidade. Esse processo envolve melhorias dos serviços e lucros. 
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A qualidade de serviços está fortemente ligada à qualidade de pessoas, bem 

identificadas como clientes e bem preparadas como funcionários. A Qualidade de 

Serviços implica em qualidade dos processos internos onde estão funcionários, e 

processos externos conduzem ao fornecimento de serviços que satisfazem 

expectativas do consumidor (CARDOSO, 1995, p. 76). 

 

 

Assim, entende-se que conquistar clientes é uma operação cara, é necessário um grau 

de maior melhoria na qualidade dos serviços. A empresa poderá criar para seus clientes uma 

imagem da qualidade e preços, oferecendo produtos ou serviços e relacionamento com 

medidas e atributos que a modernidade exige. Ou seja, “oferecer mercadorias modernas que 

satisfaçam às necessidades e aspirações de usuários através da marca” (KAPLAN e 

NORTON, 1997, p.82). 

Segundo Bitner e Zeithaml (2003), a satisfação de um cliente é uma avaliação feita 

pelo cliente com respeito a um produto ou serviço como contemplado ou não as necessidades 

e expectativas do próprio cliente. A satisfação do cliente será influenciada por atributos 

específicos do produto ou serviço e pelas percepções de qualidade. Traçando essas metas as 

empresas selecionam medidas para perspectiva dos clientes que são:  

 

Medidas genéricas que aparecem com balanced scorecards, denominados de grupo 

de medidas essenciais. Isso inclui indicadores tais como: participação de mercado 

que reflete a promoção de negócios num determinado mercado. Captação de 

clientes, que mede os termos absolutos e relativos, a intensidade com que uma 

unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes. Retenção de clientes, 

controla a intensidade do relacionamento dos clientes (KAPLAN e NORTON, 1997, 

p.70). 

 Além disso, a satisfação do consumidor depende de alguns fatores como, por exemplo,  

"à qualidade do produto, garantia do produto, localização do produto a disposição do cliente e 

boas instalações” (COBRA, 1993, p.109). 

 A satisfação da compra está ligada a certas sensações de satisfação que o consumidor 

imagina estar levando a satisfação de necessidades. O que realmente satisfaz as necessidades 

não são fatores necessariamente percebidos pelo consumidor, quer dizer, não estão muitas 

vezes ao nível do consciente. "Esses benefícios podem ser classificados como: benefícios de 

confiança, benefícios sociais, benefícios de tratamento especial" (BITNER e ZEITHAML, 

2003, p. 141). O objetivo maior é mover o máximo de clientes rentáveis para o topo da 

pirâmide, trazendo clientes para a construção e manutenção de uma base de clientes 

confiáveis, onde podem ser beneficiados ao longo prazo.  

 

3 METODOLOGIA 
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 Para o bom desempenho de qualquer pesquisa, faz-se necessário determinar o método 

utilizado para que a mesma seja executada, uma vez que conforme salienta Fonseca (2002), a 

pesquisa possibilita aproximação e compreensão da realidade a ser investigada como um 

processo que é permanente e sempre em construção. Assim, de acordo com o autor, ela se 

processa através de aproximações da realidade e fornece subsídios para uma intervenção nesta 

realidade.  

 No desenvolvimento do estudo utilizou-se pesquisa do tipo exploratória, quantitativa. 

Esse método articula o objetivo de uma pesquisa exploratória, com a formulação de assuntos 

ou de um problema com o intuito de desenvolver suposições, familiariza o pesquisador com o 

ambiente, fato ou acontecimento para uma investigação futura mais precisa (FONSECA, 

2002). 

  A abordagem quantitativa inclui dados estatísticos demarcados, que evidenciem de 

forma positiva ou não o que se pretende demonstrar. E a abordagem qualitativa é adequada 

para melhorar a efetividade de um programa ou plano, ou mesmo para a proposição de planos 

(ROESCH, 2005). Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

Diante do exposto, serão descritos posteriormente a maneira como tal pesquisa, de 

base quantitativa foi estruturada. 
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3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa é exploratória. “O estudo exploratório [...] é normalmente o passo inicial 

no processo de pesquisa pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses 

significativas para posteriores pesquisas” (CERVO e BERVIAN, 2006, p. 49). O objetivo da 

pesquisa exploratória é buscar informações sobre determinado assunto, facilitando a 

delimitação de um tema de trabalho, bem como definir objetivos e ou formular hipóteses de 

uma pesquisa. 

   

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Com uma amostra de 30 clientes que frequentam a loja em horário de atendimento do 

comércio, foram colhidas várias informações através da aplicação de questionários, 

garantindo assim uma amostragem probabilística, que segundo Roesch (2005, p. 139) 

recomenda “a amostra deve ser extraída de maneira que cada membro da população tenha a 

mesma chance estatística de ser incluído na amostra, isso é o que se chama de amostra 

probabilística”. 

O cálculo da amostragem abrange um conjunto de elementos possíveis de serem 

mensurados com respeito as variáveis que se pretende levantar. Para a realização do cálculo 

da aproximação do tamanho da amostra é necessário utilizar a fórmula citada por Barbetta 

(1998, p.58-59), onde se efetua o cálculo amostral de confiabilidade, sendo:  

n = N . n
0
  

 N + n
0
  

Sendo que: 

n = 200 . 30 

      230 

 

n = 6000 

      30 

 

n = 26 
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N = tamanho da população 

n = tamanho da amostra 

n0 = primeira aproximação para o tamanho da amostra 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Na realização desta pesquisa, os dados foram coletados a partir de fontes primárias. 

Para tanto, aplicou-se um questionário com doze questões fechadas a serem respondidos pelos 

consumidores. O questionário, segundo Gil (1999, p.128) pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas”. 

 A pesquisa de campo se deu, portanto, por meio de aplicação de questionário com 

doze perguntas fechadas (Apêndice-I); direcionado aos clientes da loja de vestuário, situada 

na região Oeste do Paraná, mais especificamente no município de Toledo. 

 O questionário é um instrumento utilizado para desenvolver a pesquisa de campo. De 

acordo com Ruiz (1996), essa técnica para coleta de dados é classificada como: material que 

auxilia o informante a escrever ou responder questões que podem ser elaboradas de forma 

aberta ou fechada. Os pesquisadores não interferirão nas respostas, mas estarão à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

O trabalho envolveu os clientes de uma empresa de vestuário. A amostra da pesquisa 

foi constituída de duzentos clientes que realizaram pelo menos uma compra no ano de 2015. 

A coleta de dados se deu no período do mês de agosto de 2015, em uma empresa do ramo de 

vestuário situada na cidade de Toledo, PR. 

A análise dos dados coletados foi efetivada com tabulação das informações dos 

questionários aplicados, em seguida, foi realizada a análise das informações conforme 

resultados dos gráficos, que segundo os autores Lakatos e Marconi (2008, p.172), “os gráficos 

utilizados com habilidade, podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de 

fácil compreensão”. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa é um processo sistemático de coleta e análise de informações sobre uma 

questão específica ou problema. Instrumento de ligação do consumidor com a empresa por 

meio das informações coletadas. A finalidade é diminuir os riscos da tomada de decisão, 

identificar oportunidades, monitorar o desempenho da empresa (KOTLER e ARMSTRONG, 

1999). A partir dos pressupostos apresentados no referencial teórico, bem como do objetivo 

geral proposto para este estudo, foi-se a campo para identificar os principais pontos 

relacionados à satisfação dos clientes da empresa que é objeto deste estudo. Os resultados 

apresentados são provenientes de uma pesquisa realizada com trinta clientes de ambos os 

sexos, consumidores de produtos do ramo de vestuário, em uma loja situada na região oeste 

do Paraná, no município de Toledo. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa foi fundada em 18-12-1981, ficou um cerca de um ano estabelecida na 

cidade de Bom Principio, realizando a atividade de confecções de Malhas, após mudou-se 

para a cidade de Toledo onde já está a trinta e quatro anos, alterou-se seu ramo de serviço para 

Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.  

Possui diversas marcas e modelos, envolvendo vestuários, calçados (masculino, 

feminino, infantil), cama, mesa e banho, com diferentes marcas, como por exemplo, de 

calçados: Piccadilly, Fila, Moleca, Umbro, Pegada, Grendene, entre outros; e roupas: Pedra 

D’ Agua, Zune, Cativa, Red Circle, Denuncia, Brandili. Adidas. Também pode-se encontrar 

artigos esportivos, e acessórios para mulheres, como brincos, pulseiras, bolsas e anéis. 

Atualmente encontra-se com cinco funcionarias, um administrador e um Gerente Geral 

que seria o dono da empresa, totalizando sete pessoas que trabalham diariamente. Sua 

contabilidade é realizada no escritório Gruber Contabilidade situada em Toledo-PR, onde a 

mesma presta contas de seus rendimentos, realiza a folha de pagamento, e demais atividades 

relacionadas.  

Possui em média duzentos clientes que realizaram pelo menos uma compra no ano de 

2015. 
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4.2 ANÁLISE DOS ASPECTOS QUE LEVAM À SATISFAÇÃO DOS CLIENTES  

 

 

Neste tópico serão apresentados os principais resultados encontrados a partir da 

pesquisa realizada com os clientes da empresa supra descrita, bem como as análises que foram 

realizadas a partir de tais resultados, vinculando-os às perspectivas teóricas utilizadas para o 

desenvolvimento do presente estudo. Os resultados serão apresentados através de gráficos que 

representam a maneira como os clientes da organização pesquisada veem a sua atuação no 

contexto das estratégias de marketing, bem como, a satisfação dos mesmos em relação a 

empresa. 

 

  

  

GRÁFICO 1 - a) Gênero  

 
Fonte: Dados da pesquisa  (2015). 

 

 

Com os dados de identificação dos participantes da pesquisa constatou-se que 73% 

dos clientes que efetuaram compras na loja de vestuário são do sexo feminino, e 27% são do 

sexo masculino. Foi possível constatar, portanto, que o mercado consumidor feminino está se 

expandindo cada vez mais e deve ser o foco de atenção para o desenvolvimento de estratégias 

mercadológicas da empresa.  

As autoras Popcorn e Marigold (2000) afirmam que perceberam que as mulheres 

conseguem absorver informações sobre os produtos muito mais que os homens. Assim, os 

produtos são adquiridos de acordo com seu perfil, levando em consideração as vitrines, e os 

preços. Diante desta perspectiva, faz-se necessário que as ações de marketing da organização 

27%

73%

Masculino Feminino
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sejam voltadas para este público, uma vez que são as mulheres que efetuam as compras na 

organização, ainda que seja para atender à necessidades de seus maridos ou filhos. 

 

 

GRÁFICO 1 - b) Idade  

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

Dos clientes que participaram da pesquisa, 33% se enquadram na faixa etária entre 

25 a 35 anos; 33% estão na faixa etária entre 36 a 45 anos e 27% estão na faixa etária de 18 a 

24 anos; e 7% encontram-se na faixa etária entre 46 a 60 anos. 

O que se pode perceber a partir da análise da faixa etária dos respondentes é que, se 

somados os maiores percentuais, tem-se 66% de clientes com idades entre 25 à 45 anos, pela 

segmentação de mercado é preciso dividir o mercado em segmentos ou grupos significativos, 

para atender público alvo e vender produtos para conseguir atingir o mínimo grau de 

satisfação dos seus clientes, essa pode ser uma boa sugestão de melhoria em atendimento. 

Isso demonstra que a empresa trabalha mais com produtos para esse tipo de público, 

com mercadorias mais modernas e que estão sempre com foco nas tendências da moda para o 

setor de vestuário. Porém para diversificar seu público e não ficar “na mão” de apenas uma 

faixa etária, empresa em questão poderia investir em produtos e estratégias que atendam as 

demais idades. 

 

 

 

 

 

 

 

27%

33%

33%

7%
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GRÁFICO 1 - c) Renda familiar 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Sobre a questão de renda familiar, os clientes participantes da pesquisa em sua 

maioria,  44%, possuem ganhos de dois a 4 salários mínimos e, 33% possuem ganhos entre 

um salário mínimo, 23% dos clientes não informaram sua renda.  

A partir do resultado apresentado, foi possível perceber que a empresa busca atender 

diversas faixas de renda familiar. Desta forma faz-se necessária a diversificação de produtos 

para que se enquadrem no que os clientes procuram, e nos rendimentos mensais dos 

consumidores, através da segmentação de mercado, para diferenciar as necessidades 

existentes. De acordo com os autores citados acima, a eficiência é garantidora de bom preço, 

quanto mais eficiente é a empresa, há maiores oportunidades de competir no preço e, 

consequentemente, se tornar mais atraente aos olhos dos consumidores.  

 

 

 

GRÁFICO 2 - Frequência de compras no ramo de vestuário 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 
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Quanto à frequência de compras no ramo de vestuário constatou-se que dos clientes do 

ramo de vestuário, 54% realizam suas compras uma vez ao mês, 23% efetuam compras no 

período de inverno; 10% efetuam compras uma vez ao ano e 10% efetuam compras em datas 

comemorativas, e 3% realizam compras no período de verão.  

Para ter um maior número de vendas e clientes mais frequentes, a empresa poderia 

estar investindo mais em promoções, propagandas, diferentes formas de parcelamentos e 

variedades de produtos. Conforme dizem os atores citados na fundamentação teórica, os 

anúncios trabalham mais com a mente das pessoas e a promoção constitui-se em todo o 

esforço feito para elevar o produto ao comprador, a estratégia de promoção de marketing pode 

influenciar os consumidores em todos os estágios do processo de compra. Ouvir mensagens 

após uma compra pode reforçar a decisão de compra. 

 

 

GRÁFICO 3 - Opinião dos produtos ofertados 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Ao questionar sobre os produtos ofertados, constatou-se que dos participantes da 

pesquisa, 37% estão totalmente satisfeitos com os produtos disponibilizados para o 

consumidor, 37% responderam que estão satisfeitos e 23% apontaram ser indiferente os 

produtos ofertados e 3% indicaram que estão insatisfeitos com os produtos da loja de 

vestuário.  

          Os consumidores encontram-se satisfeitos com a qualidade do produto ofertado, porém 

existe uma porcentagem de consumidores que adquirem os produtos em diversos lugares, pois 

para eles, são indiferentes. A loja deveria fazer uma pesquisa para saber o real motivo que 

seus produtos estão sendo visto desta forma, e estar montando uma estratégia de venda 

adequada para este público. O produto ou a prestação de serviços é a base de qualquer 

37%
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23%

3%
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negócio. Que segundo os autores já citados, o produto é o objetivo principal de 

comercialização das organizações, desenvolvido para satisfazer desejos ou necessidades dos 

consumidores. Deve-se identificar as necessidades do cliente em seu atendimento para a 

entrega dos seus desejos e necessidades ocorrendo. 

 

 

 

GRÁFICO 4 -  Variedade dos produtos da loja de vestuário 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 No que se refere à variedade dos produtos da loja de vestuário constatou-se que 40% 

dos clientes estão totalmente satisfeitos, 30% estão satisfeitos e 17% estão insatisfeitos, sendo 

que 13% mencionaram ser indiferentes as variedades dos produtos no comércio de vestuário. 

Vê-se, desta forma, um percentual de 70% dos clientes satisfeitos no que tange à variedade de 

produtos. A partir do que se pode verificar na organização, percebeu-se que a loja possui 

diversas variedades de produtos, deixando a maioria dos seus clientes totalmente satisfeitos 

com os produtos ofertados, isto é resultado do empenho dos gestores, da variedade dos 

produtos ofertados para ser atendido o maior número de consumidores, incluindo, vestuários, 

calçados (masculino, feminino, infantil), cama, mesa e banho, com diferentes marcas e 

modelos.  

 No entanto, há um percentual de consumidores que estão insatisfeitos, em relação à 

variedade de produtos de que a empresa dispõe. A fim de reduzir este percentual e ampliar o 

quadro de consumires satisfeitos, entende-se que poderiam ser adotadas estratégias de vendas, 

como por exemplo: conhecer o perfil deste público,  oferecer benefícios e não características, 

investir em técnicas de comunicação, extrair as preferências de seus clientes, para apresentar 

os produtos que realmente tenham a ver com os gostos, personalidade e suas necessidades. 
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Conforme apresentam os autores o produto é o objetivo principal de comercialização 

das organizações, desenvolvido para satisfazer desejos ou necessidades dos consumidores, 

manter os consumidores satisfeitos é fundamental para que as organizações consigam se 

manter no mercado. 

 

 

 

GRÁFICO 5 - Avaliação do preço 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Ao questionar a opinião dos clientes sobre o preço dos produtos do ramo de vestuário, 

constatou-se que 39% avaliaram que estão totalmente satisfeitos com o preço; 27% 

mencionaram estarem satisfeitos; 27% que é indiferente o preço dos produtos; 7% estão 

insatisfeitos com o preço dos produtos de vestiário. 

Dizem os autores citados na fundamentação teórica que, o preço também informa ao 

mercado o posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca. Um 

produto bem desenhado e comercializado pode determinar um preço superior e obter altos 

lucros, porém as empresas tentam elevar seus preços até onde o nível de diferenciação 

permite, e alcançar seu público alvo. 

 A maior parte dos consumidores está satisfeita com os preços, porém existem alguns 

clientes que adquirem os produtos por comodidade, pois moram próximos a loja, mas que os 

preços não são adequados para seus rendimentos mensais, podendo assim, estar prejudicando 

a lucratividade da empresa. Dessa forma, a empresa pode argumentar que os preços de seus 

produtos estão em conformidade com os do mercado, e que seus produtos possuem qualidade 

e durabilidade, podendo ser adquirido com confiança e segurança. 
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GRÁFICO 6 - Avaliação das formas de pagamento ofertadas ao cliente 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Ao questionar sobre as formas de pagamento que a empresa oferece aos clientes, 

constatou-se que 37% estão satisfeitos, 36% totalmente satisfeitos; 20% consideram 

indiferente, 7% estão insatisfeitos com as formas de pagamento da loja de vestuário. 

          Pode-se observar que os consumidores estão satisfeitos com as formas de pagamentos, 

mas alguns clientes pensam que ainda poderia existir um prazo maior nas condições de 

pagamento, no crediário, cartões e cheques, onde é uma boa maneira para quem procura 

parcelar sua compra. A empresa poderia adotar uma promoção de um pequeno período, para 

ganhar a confiança desses consumidores, para que possa ser observado que as formas de 

parcelamento estão de acordo com as oferecidas no mercado, e mais acessíveis. Podendo-se 

ter uma maior controle dos gastos, e estar controlando sua situação financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 - Disposição de mercadorias no mostruário 
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Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Ao questionar sobre a disposição de mercadorias no mostruário dos produtos, 

verificou-se que 42% dos clientes estão totalmente satisfeitos com a disposição das 

mercadorias, 27% estão satisfeitos, 17% evidenciaram ser indiferente, 7% estão insatisfeitos, 

e 7% totalmente insatisfeitos.  

Autores Afirman que a satisfação do consumidor depende de alguns fatores como, 

por exemplo, "à qualidade do produto, garantia do produto, localização do produto a 

disposição do cliente e boas instalações” 

       Umas pequenas dos consumidores entrevistados alegam que as mercadorias ficam 

próximas uma das outras, e que o ambiente possui pouca iluminação. Embora muitos dos 

clientes que frequentam a lojas já estão acostumados com seu layout, onde tem facilidade de 

encontrar o que desejam,  poderiam ser adotadas medidas para solucionar esta dificuldade que 

os clientes encontram, melhorando a iluminação, e o modo com que os produtos estão 

expostos. 
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GRÁFICO 8 - Opinião das propagandas  

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

Ao perguntar sobre a questão da propaganda dos produtos da loja de vestuário, 

constatou-se que 47% dos clientes estão satisfeitos, 33% encontram-se totalmente satisfeitos, 

13% indicaram ser indiferente, e 7% estão insatisfeitos com o modo como a loja faz sua 

propaganda.  

“A propaganda significa qualquer forma paga de apresentação de ideias, bens ou 

serviços por um patrocinador indicado”. 

A maiorias dos entrevistados estão totalmente satisfeitos com as propagandas, pois os 

horários com que são realizadas são favoráveis. No entanto, poderia realizar uma pesquisa 

com o público que está insatisfeito, verificando uma outra opção para atender estes 

consumidores. 

Conforme já citado, Kotler (1998) marketing não é simplesmente venda e propaganda 

e sim um conjunto de ações que a empresa deve empreender para se posicionar de forma 

correta no mercado. 
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GRÁFICO 9 - Meio de comunicação que recebe informações das propagandas  

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Conforme apontamentos dos clientes da loja de vestuário, o meio de comunicação que 

oferecem acesso às informações das propagandas dos produtos, segundo 52% dos clientes é 

por meio de carros de som, 17% por propaganda boca a boca, 17% por meio de folhetos, 7% 

por meio de TV e 7% outros meios de comunicação, incluindo internet. 

A loja possui um veículo próprio que realiza as propagandas nas ruas, com as 

promoções, descontos e novidades, são feitas 1 (uma) hora durante a manhã, e 2 ( duas) horas 

durante a tarde em horário comercial, também contam com folhetos,  e informações boca a 

boca. Poderia ser adotada uma promoção “relâmpago”, na qual o cliente que indicasse uma 

pessoa nova ganharia um desconto em uma mercadoria que gostaria de comprar, uma 

estratégia para ganhar a confiança, e atrair novos consumidores. 

 

 

GRÁFICO 10 - Opções de pagamento mais utilizadas  
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Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme informações dos clientes da loja do ramo de vestuário, 43% dos clientes 

efetuam pagamento dos produtos por meio de cartão de crédito, 40% por meio de crediário, 

17% por meio de cheque, não houve opções por meio de boleto bancário. 

De acordo com o informado, a empresa poderia adotar a forma de pagamento por meio 

de boleto bancário, pois a loja possui CNPJ e conta em Cooperativa. Através do pagamento 

de boletos a empresa pode conhecer um pouco mais sobre o perfil dos clientes, e estimulá-los 

a fazer pagamentos em dia, ou seja, se o pagamento não for efetuado, o consumidor poderá 

poder os descontos existentes no boleto até o dia do vencimento. 

As demais formas de pagamento disponibilizadas pela empresa estão de acordo com as 

necessidades dos consumidores. 

 

 

GRÁFICO 11 - Avaliação do atendimento 

 

 
Fonte: autores da pesquisa, 2015. 

 

 

 Em relação ao atendimento, dos clientes que participaram da pesquisa constatou-se 

que 46% estão totalmente satisfeitos com o atendimento, 27% está satisfeito, 20% consideram 

indiferente, e 7% apontaram estar insatisfeitos com o atendimento na loja de vestuário.  

A empresa em questão poderia estar investindo em treinamentos, ter uma equipe bem 

treinada; Como os clientes devem ser abordados; Quais os produtos devem ser apresentados, 

deve-se também mostrar as opções de assistências, caso algo der defeito, podendo assim 

satisfazer os 7% dos consumidores que estão insatisfeitos, e os 20% que consideram 

indiferentes.  
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 Ao solicitar que os participantes da pesquisa descrevessem sobre a avaliação pessoal 

das estratégias de marketing utilizadas pela empresa do ramo de vestuário, constatou-se que 

na opinião dos clientes as estratégias de marketing utilizadas na empresa, incluindo questões 

de satisfação dos produtos, atendimento em comparação com outras empresas do ramo de 

vestuário são pouco divulgadas. Tal abordagem foi evidenciada nas questões n° 4, 9 e 11. A 

empresa ainda deve aprimorar a questão de marketing, ou seja, os clientes não compram os 

produtos apenas por suas características físicas, mas sim por seus benefícios ou utilidades. 

Isso significa que o empresário deve acompanhar o passo do consumidor para oferecer o 

produto que o satisfaça. 

O autor Richard (1992) também diz sobre a importância em atender as expectativas 

dos clientes, o qual leva o consumidor ao encantamento e consequentemente a fidelidade. O 

mesmo autor afirma, “quando suas necessidades e expectativas se tornam o padrão em relação 

ao qual a organização mede seus esforços e seu vigor, os clientes verão suas expectativas 

constantemente superadas”. (RICHARD, 1992, p.38) 

A coleta de informações envolve: "o consumidor e as marcas que são desenvolvidas 

pesquisas qualitativas de forma sustentável abrangendo o Marketing e as avaliações 

quantitativas” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 132). 

Conforme relato dos participantes da pesquisa, a empresa tem poucas opções de 

novidades sobre moda ou qualidade dos produtos, mas tem ampla variedade do que possui. Os 

produtos possuem durabilidade. Mas, é necessário aumentar as ofertas da moda. Ainda na loja 

encontra-se a necessita de opções de atratividade nos mostruários e vitrines, Deve ser 

abrangente e competitiva na medida certa, pois se tiver pouca variedade, ela tem um público 

limitado; se tiver muita variedade, pode perder eficiência e competitividade. No atendimento 

também é necessário inovar as estratégias de marketing. Por isso, a na opinião dos clientes a 

loja deve adotar organização nas gôndolas de estoque, procurar separar as peças por 

numeração correta, e diferençar os tipos de tecidos. 

 Quanto aos preços e produtos possui atratividade dos clientes por serem valores com 

menor custo dos concorrentes, e também possuir várias formas de pagamento. Mesmo tendo 

investimento em propagandas os produtos possuem poucas promoções, Podendo-se adotar 

algumas ações de marketing, como a comunicação impressa através de promoções, 

propagandas que comuniquem ao cliente o valor do produto/serviço ofertado pela empresa. 

Deve-se comunicar o produto ou serviço ao mercado, estimulando e realizando a venda. 
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CONCLUSÃO  

 

 

Como foi possível perceber no decorrer deste estudo, analisar e tomar ações a partir da 

perspectiva do que o cliente pensa e espera da organização é aspecto fundamental para o 

desenvolvimento da mesma. Isto se dá tendo em vista que o perfil do consumir mudou. Hoje 

os clientes tem poder de definir o que, onde e quanto comprar, e tais decisões estão 

intimamente relacionadas ao grau de satisfação dos mesmos em relação às organizações que 

estão no mercado. Cabe a estas, portanto, adequar-se, na medida do possível, àquilo que o 

consumidor delas esperam. 

Diante de tal perspectiva, com a análise da satisfação dos clientes da loja de vestuário 

concluiu-se que as estratégias de marketing bem-sucedidas oferecem oportunidade de realizar 

a avaliação da satisfação do consumidor na organização, sendo que é um método de obter 

informações do valor do cliente por meio da procura dos produtos disponibilizados no 

mercado competitivo, que segundo Ferrell et al (2000), envolve a seleção de um mercado-alvo 

específico e a tomada de decisões em relação aos elementos fundamentais do produto, preço, 

promoção e distribuição para satisfazer as necessidades dos consumidores. 

As administrações das empresas comerciais dependem do marketing para que suas 

atividades desempenhadas obtenham resultados satisfatórios da satisfação dos clientes de 

comércio de vestuário sendo que segundo a pesquisa a frequência de consumo é uma vez ao 

ano; e os produtos ofertados oferecem satisfação total aos consumidores. Também apresentam 

satisfação quanto ao preço, variedade e formas de pagamento. Quanto a disposição de 

mercadorias os clientes  indicaram estar totalmente satisfeitos, pois, os meios de comunicação 

utilizados para a propaganda oportuniza total satisfação de audiência por adotarem carros de 

som; e as formas de pagamentos em sua maioria são efetuadas por meio do crediário.  

Quanto ao atendimento, segundo pesquisa concluiu-se que a satisfação apresentou 

pontos positivos. Pois, o atendimento é a porta de entrada do consumidor na empresa. 

Aumentar o número de atendentes também se faz necessário. Aumentar a bancada de 

exposição dos produtos proporciona maior interesse ao cliente. 

A variedade de produtos utiliza praticamente todo o espaço físico para exposição e 

tem bons índices de aprovação dos consumidores, porém se forem implantadas melhorias 

estas podem agregar valor para o consumidor. A instalação de um mostruário para exposição 

e a montagem de uma prateleira para exposição dos produtos são necessários. 
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No que se refere à qualidade dos produtos a empresa deve manter um equilíbrio entre 

qualidade e preço, uma vez que optar por produtos de alto nível de atributos, pode acarretar 

em um aumento de custos e consequentemente, a empresa se vê obrigada a acrescer seus 

preços, diminuindo as oportunidades de promoção. Ainda torna-se necessário garantir um 

melhor atendimento para aumentar os índices de satisfação dos consumidores. 
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Apêndice I – Pesquisa com os clientes 

  

 
1 - Identificação  

a) O entrevistado é do sexo: 

(    ) masculino                    (   ) feminino 

b) Qual a idade do entrevistado: 

(    ) 18 a 24 anos   (    ) 25 a 35 anos  (    )36 a 45 anos  (    ) 46 a 60 anos 

(   ) acima de 61 anos 

c)  Qual a renda familiar do entrevistado: 

(    ) 1 SM  (    ) de 2 a 4 SM (    ) 5 a 7 SM (    )acima de 8 SM 

 

2 Quanto à frequência de compras no ramo de vestuário 

(    ) 1 vez ao mês  (   ) 1 vez ao ano 

(    ) no período de inverno 

(     ) no período de verão 

Em datas comemorativas, assinale qual: 

(   ) Páscoa  (   ) Natal,  (  ) dia das Mães (    ) dia dos Pais  (   ) dia das Crianças  

 

3 Quanto aos produtos ofertados, qual sua opinião: 

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito 

 

4 Com relação à variedade dos produtos da loja de vestuário 

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    ) totalmente insatisfeito 

 

5 Considerando o preço praticado, qual sua avaliação 

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito 

 

6 Em relação às formas de pagamentos que a empresa oferece aos clientes 

 (    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito 

 

7 Em relação à disposição das mercadorias no mostruário dos produtos,  

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito 

 

8 Quanto as propagandas realizadas qual a opinião que você se considera: 

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito. 

 

9 Através de qual meio de comunicação, tem informações das propagandas? 

(    )TV (    ) rádio (    ) folhetos (    ) carros de som (    )boca-a-boca    (   )outros 

 

10 Qual das formas de pagamento, oferecidas, que você mais utiliza? 

(   )Cartão   (   )Cheque   (   )Boleto (   )Crediário 

 

11 Em relação ao atendimento qual sua avaliação: 

(    )totalmente satisfeito (    )satisfeito (    ) indiferente (    ) insatisfeito (    )totalmente insatisfeito 

 

12) Descreva sua opinião sobre a avaliação pessoal das estratégias de marketing utilizadas na empresa, 

e se as mesmas oferecem satisfação dos produtos e atendimento; comparando com outras empresas do 

mesmo segmento no município de Toledo. 


