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RESUMO 

Entender o comportamento do consumidor tornou-se um dos principais estímulos dos 

estudiosos de diversas áreas, incluindo administração e marketing. Estudar culturas, meios 

sociais, estilos de vida, dentre outros fatores, fazem parte da busca pela compreensão de um 

dos temas mais importantes da área mercadológica que também tem como função, entender os 

mercados. O setor moveleiro evoluiu juntamente com o todo da sociedade, e assim, tornou-se 

alvo de investigação da área. O intuito dessa pesquisa foi identificar os principais fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor de móveis na cidade de Poções-BA, buscando 

compreender como as pessoas enxergam esse ramo comercial e as suas preferências, e como o 

marketing e suas ações induzem o comportamento dos clientes. Dentre os principais autores 

teóricos utilizados, destacaram-se as contribuições das obras de: Kotler (2003, 2006 e 2008), 

Keller (2006 e 2008), Armstrong (2003 e 2008), Minor (2003) e Mowen (2003). Os 

procedimentos metodológicos foram organizados a partir de levantamento de dados, utilizando-

se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritiva e caracteriza-se como em um estudo de 

caso, considerando os clientes ativos de uma empresa local. Os resultados encontrados 

apontam: que, os consumidores estão mais criteriosos e rigorosos em suas escolhas e 

aumentaram seu grau de exigência quanto ao relacionamento com a empresa, bem como os 

benefícios que a fidelização traz para clientes e organização. Os relacionamentos pessoais 

seguem como um dos principais fatores influenciadores na decisão de compra, além de aspectos 

importantes como preços, benefícios oferecidos, com destaque para as ações de marketing.  

Palavras-chaves: Comportamento do Consumidor; Marketing; Mercado moveleiro.  

 

1 Apresentação 

 

O comportamento do consumidor é um dos fatores que mais despertam a atenção 

quando o assunto está relacionado ao entendimento das empresas quanto a associação com seus 

clientes. Trata-se de um aspecto chave que tem alcançado, cada vez mais, relevância nos 

últimos estudos voltados ao comércio em geral. Diversos fatores estão intrinsecamente 

relacionados a tais estudos, a exemplo de: quanto, quando e como as pessoas irão consumir. 

Além de outros fatores, inclusive comportamentais, que remetem ao entendimento dos atos de 

compra.  
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 Poções é uma cidade ativa quando se trata de comércio. Apresenta uma evolução 

comercial que destaca-se com a chegada de novos empresários e até de multinacionais e 

franquias importantes no mercado do Brasil. O mercado moveleiro na cidade é autossuficiente, 

principalmente considerando outros mercados locais, como o de automóveis, em que os 

consumidores têm que adquirir os produtos em outras cidades maiores. Em se tratando de 

móveis as empresas locais vêm suprindo com boas opções a demanda dos clientes. 

Dessa forma, a natureza do presente estudo tem a proposta de compreender o 

comportamento do consumidor no mercado de móveis (mobiliário), bem como fatores que 

influenciam nas suas decisões de compra. Segundo Kotler e Keller (2006), “o comportamento 

do consumidor pode ser influenciado por diversos fatores dos quais podem ser citados: os 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos, sendo os fatores culturais que exercem maiores e 

mais influências”. As organizações perceberam que, cada vez mais, os clientes tornaram-se 

avaliadores no momento que antecede a compra e na hora de fazê-la, utilizando critérios que 

podem modificar e influenciar o seu pensamento quanto a tal produto e serviço.  

O mercado mobiliário em seu contexto histórico sempre recebeu muita influência dos 

aspectos comportamentais dos clientes, e com a evolução histórica, a exigência aumentou 

fazendo com que a adaptação e a disponibilidade dos comerciantes estivessem diretamente 

ligados ao sucesso da empresa. A necessidade em observar o que o consumidor quer, quais suas 

preferências, as mudanças de gosto, opiniões,etc.,demonstra o quanto é importante entender 

melhor os clientes e o seu comportamento perante uma compra. Entendendo os contextos, quais 

são os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor no mercado 

moveleiro na cidade de Poções na Bahia? Tal questionamento remete ao seguinte objetivo de 

pesquisa: Identificar os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor no 

mercado moveleiro na cidade de Poções- BA.   

A fim de atingir os objetivos traçados para este trabalho, apresenta-se esta introdução, 

que traz um conceito inicial do tema abordado problematização e objetivo. Em seguida, 

apresenta-se o referencial teórico, que aborda a fundamentação de estudiosos sobre os temas 

que compõe o estudo do comportamento do consumidor. A metodologia apresenta o percurso 

utilizado para o alcance do objetivo. O tópico seguinte aborda a apresentação e análise dos 

resultados. Ao final, apresenta-se as Consideração Finais, constando as análises finais do 

trabalho, as limitações do trabalho, além de indicar a possibilidade de pesquisas futuras acerca 

do tema trabalhado. 

 

2 Pressupostos Teóricos 

 

2.1 MARKETING 

 

A atividade de marketing é caracterizada por ser uma tarefa gerencial que envolve 

programar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de produtos com fins de encontrar 

a demanda de consumidores. No meio organizacional, o Marketing atua principalmente como 

um conector, que faz a ligação do que a organização pretende passar aos consumidores. Kotler 
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e Armstrong (1998) afirmam que o marketing deve ser compreendido não unicamente na 

divulgação e venda do produto ou serviço, mas, na satisfação das necessidades e vontades do 

cliente. Assim, o Marketing ganhou relevância e extrema importância nas ações que uma 

empresa pretende efetivar para competir no mercado. Para Las Casas (1997, p. 26): 

 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 

concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de 

empresas ou indivíduos, e considerando sempre o meio ambiente de atuação 

e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade (LAS 

CASAS, 1997). 

 

Em uma perspectiva gerencial, o que os profissionais de marketing fazem é um 

conjunto de ações que envolvem analisar oportunidades de mercado, escolher mercado salvo, 

desenvolver estratégias/programas de marketing, organizar, implementar e controlar esforços 

de marketing . Um bom marketing é essencial para qualquer organização, seja ela com ou sem 

fins lucrativos, pois o mesmo irá atrair clientes e manter os clientes atuais com satisfação. Uma 

organização bem-sucedida ela precisa cuidar bem dos seus clientes para que exista um feedback 

positivo, na qual, como consequência trará um aumento nos seu lucros e na sua participação de 

mercado. O marketing se apresenta então como um mediador entre empresa e cliente, fazendo 

com que exista uma aproximação entre ambos, por isso a elevada importâncias nas ações de 

marketing que será vinculada ao consumidor.  

 

2.1.1Marketing no varejo e o composto do Marketing Mix 

 

É possível afirmar que o marketing de Varejo é uma gama de atividades que são 

desenvolvidas por varejistas para: vender mais, promover os produtos da sua loja, entender os 

clientes e se antecipar quanto a concorrência. O composto do varejo, segundo Parente e Barki 

(2008), engloba todos os fatores controláveis articulados pelo varejista, sendo eles o mix de 

produtos, os preços, as promoções, a apresentação, o pessoal e o ponto de venda.  

A questão do mercado varejista é bem específico e deve ser entendido pelos 

consumidores que procuram adquirir algo que está no mercado. Mas antes de atingir o 

consumidor, o empresário que quer atuar no ramo varejista deve entender suas particularidades 

e suas características. O varejista deve se concentrar na gama de valores percebidos pelo cliente 

e, assim, definir suas ações, como em umas das estratégias apresentada por Parente e Barki 

(2006), denominada estratégia de proximidade, que busca a construção de um relacionamento 

mais íntimo da empresa com o cliente. Além de se atentar ao preço baixo, propondo uma força 

maior frente a concorrência, juntamente com as formas de pagamento que a empresa 

possibilitará ao consumidor. Portanto, apresentar preços baixos para aquisição à vista e oferecer 

prazo e pequenas parcelas para que o consumidor consiga honrar suas dívidas são premissas 
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para atuar nesse mercado (Nogami et al., 2012). Tudo isso aproximará e potencialmente 

fidelizará o cliente com a organização.  

Acredita-se que muitos dos consumidores são atraídos por ações promocionais que a 

empresa realiza, advindo de ofertas de produtos e também da redução de preços, servindo de 

aproximação da empresa com clientes antigos e principalmente com novos clientes, que num 

processo de decisão de onde comprar, o preço baixo se torna um fator determinante para sua 

escolha. Portanto, Kotler e Armstrong (2008) afirmam que as empresas do ramo do varejo 

devem adotar uma política de preços definidas de acordo com o mercado que quer atingir e 

posicionar-se frente a concorrência, com variedades de produtos e serviços. A venda no varejo 

é a atividade de negócio de vender bens e/ou serviços ao consumidor final. O que diferencia 

atividades de varejo do atacado é a ênfase que se deve dar ao consumidor final (Omar & Shittu, 

2005).  

 No Marketing de Varejo, o preço serve muito como diferenciador dentro do mercado, 

pois, em diversas ocasiões, empresas comercializam o mesmo tipo de produto, com as mesmas 

características, mas adotam uma precificações diferente, por vários fatores, como: localização 

da empresa (praça), canais de divulgação (propaganda/promoção), custeamento da distribuição, 

valor de compra pago ao fornecedor, ações de Marketing, dentre outros. Assim, entende-se que 

as empresas devem buscar sempre atingir os clientes da melhor forma possível e apresentando 

os seus diferenciais frente aos concorrentes. Para Kotler e Armstrong (2008), as empresas que 

mais tem destaque são as que utilizam instrumentos promocionais no mercado, como as 

promoções de vendas, antes já citadas, a venda pessoal, o interesse com as relações públicas, a 

própria propaganda, o marketing direto, com intuito de atingir os consumidores de forma 

positiva. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.2.1 Teoria e história 

O comportamento do consumidor iniciou a sua trajetória de estudos muito por conta das 

revoluções industriais, onde as mudanças que ocorreram naqueles períodos traziam consigo a 

necessidade de aprofundar estudos que buscassem entender o comportamento de membros 

inseridos na sociedade no momento de comprar algum produto. É possível observar que a 

competição acirrada existente entre as organizações fizeram pressão para que as empresas 

buscassem formas de garantir sua sobrevivência e atuação no mercado, tentando identificar a 

satisfação das necessidades dos consumidores como uma opção para suas estratégias de 

marketing. 

Diversos fatores foram interligados ao comportamento do consumidor, como: fatores 

psicológicos, culturais, econômicos, comunicativos, dentre outros. Assim, todos esses aspectos 

se tornaram aliados dos estudiosos quanto a percepção do comportamento do consumidor, 

trazendo benefício à aqueles empresários que queriam um fator que servisse de norteador em 

momentos decisivos, como nas ações de marketing.  
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Entender e conhecer o comportamento do consumidor vai além de enxergar as 

pretensões de aquisição, mas juntamente com o estudo do meio social em que o cliente está 

inserido, buscar entender suas práticas de vida, as suas necessidades, a frequência e rotatividade 

em suas compras, investigar como os indivíduos adotam seus critérios para determinado ato de 

consumo. Ou seja, entender de diversas formas como o consumidor pode alterar o seu 

pensamento com o passar do tempo, estando atento ao que o mercado consumidor tem 

oferecido, juntamente com a preponderância de algum produto ou serviço frente a outros.  

Um fator que sempre foi e até os dias atuais é considerado preponderante nos critérios 

de consumismo é a cultura. A cultura é um termo que é analisado e definido por muitos autores, 

e muitos deles entendem que este é um ponto chave da sociedade quando se trata do hábito de 

consumir, assim entende-se que a cultura é um determinante fator que influência certos 

consumidores no momento de adquirir produtos ou serviços. O meio social em que está 

inserido, os costumes, as crenças, todos esses e outros fatores estão ligados a questão cultural 

das sociedades. 

Segundo Slater (2002):  

 

Na medida em que o ‘moderno’ se estabelece com base em uma visão de 

mundo vivenciada por um agente social que é supostamente livre e racional 

enquanto indivíduo, dentro de um mundo que não é mais governado pela 

tradição, e sim pela abundância, [...], a figura do consumidor e a experiência 

do consumismo são ao mesmo tempo típicas do novo mundo e parte integrante 

de sua construção. (SLATER, 2002, p.18).  

 

Além das questões culturais, o consumo sofre influência de diversos aspectos e, segundo 

Kotler (1998), os fatores internos preponderantes quanto ao comportamento do consumidor são 

os pessoais e psicológicos e externos, os culturais e sociais. Assim, o estudo realizado pelos 

responsáveis pelo marketing é voltado para conhecer as características dos fatores internos e 

externos para aplicar as suas estratégias. 

O comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o estudo dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos (SOLOMON, 2011, 

p.33).                 

 

2.2.2 Retenção e fidelização do consumidor 

 

A realidade atual do mercado brasileiro em geral, é de quanto maior o número de 

consumidores uma organização atende, mais forte ela se torna e maior é a sua probabilidade de 

se manter no mercado, principalmente levando em consideração a elevada concorrência que a 

maioria dos segmentos de mercado tem nos dias de hoje. Porém, reter e manter esses clientes 

depende muito das ações que a empresa terá para com os seus consumidores, ou seja, depende 
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muito do comportamento que a organização terá no mercado. Hoffman e Bateson (2006) 

acreditam que a retenção se caracteriza como a intenção da empresa de conhecer os seus 

consumidores, entender as suas necessidades e definir ou redefinir os seus negócios para 

satisfazê-los, criando um laço de fidelidade com os clientes já existentes na organização.  

Perder um consumidor não é somente deixar de lucrar com ele, envolve diversos danos 

a organização. O próprio consumidor poderá fazer um marketing reverso para a empresa, 

relatando a sua experiência negativa para outras pessoas, que deverão criar uma imagem ruim 

desta organização e consequentemente evitar comprar nela. As pessoas, historicamente 

comprovado, tendem a propagar com maior ênfase experiências negativas frente as positivas, 

como uma espécie de defesa pessoal. A empresa tem que se cuidar quanto a possíveis erros, 

observando testemunhos dos próprios clientes quanto a erros de outras organizações, evitando 

a mesma complacência, garantindo assim a satisfação dos clientes e a chance de ter a sua 

fidelização.  

Economicamente falando, a retenção dos clientes é mais barata do que a conquista de 

novos consumidores. Não que conquistar novos consumidores seja ruim, mas a retenção de 

clientes exige um gasto menor. Toda a importância da retenção se dá pela fidelização do cliente, 

a realização da recompra. Assim, a organização tem prezado pela satisfação dos clientes, 

objetivando o desenvolvimento do relacionamento a médio e longo prazo, e pensando nos 

possíveis benefícios dessa fidelização, como o lucro com as vendas mais frequentes, a sensação 

de confiança dos clientes, que poderão fazer um marketing indireto da empresa para outras 

pessoas, dentre outros.  

Fidelizar é tornar o seu serviço, produto e atendimento tão especial que quando o seu 

cliente precisar de você novamente, ele não pensará duas vezes e comprará de você outra vez. 

Portanto, torna-se totalmente importante nos dias de hoje pensar em estratégias de fidelização 

para a retenção de clientes. Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 180) afirmam que “as 

avaliações positivas pós-consumo são essenciais para manter os clientes” e ressaltam, ainda, 

que é mais barato manter um cliente do que conquistar um novo.  

O consumidor tende a fazer uma série de análises antes, durante e depois da compra, 

contando com um fator importante nesse processo decisório, que são as influências ou grupos 

influentes: família, grupo social, dentre outros. Entende-se que o consumidor busca por 

opiniões antes de comprar determinado produto ou solicitar um serviço, principalmente quando 

estas situações apresentam um alto grau de complexidade ou certa indecisão por parte do 

comprador, como entendiam Perry e Hamm (1969).  

 
Nem todas as situações de tomada de decisão do consumidor recebem (ou requerem) 

o mesmo grau de procura de informação. Se todas as decisões de compra precisassem 

de grande esforço, o processo de tomada de decisão de consumo seria um processo 

exaustivo, que deixaria pouco tempo para qualquer outra coisa. Por outro lado, se 

todas as compras fossem rotina, tenderiam a ser monótonas e proporcionariam pouco 

prazer ou novidade (SCHIFFMAN; KANUK, 2010, p. 394). 
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 O processo decisório é algo que está implantado no meio social desde sempre, quando 

se existem o momento de escolher algo tendo-se mais de uma opção, onde essas escolhas trarão 

as reações que, ora atendem as expectativas das pessoas, ora trazem decepções. Cada produto 

ou serviço apresentam seus atributos, que geralmente são os fatores observados pelos 

indivíduos em processos de aquisição. Assim entende-se que esses atributos significam muito 

para os consumidores. Frasncischelli (2009) considera que uma organização deve aprofundar 

os seus estudos para capacitar sua mensurar com exatidão aos atributos de cada produto, para 

que os clientes enxerguem suas preferências e optem por adquirir o que a empresa fornece. Para 

Franscischelli (2009), identificar os atributos representa o principal aspecto da opção de compra 

e da escolha do produto, levando em conta a que cada indivíduo pensa deforma distinta. A 

propaganda age como um influenciador para com as ações dos consumidores, logo é uma 

estratégia da comunicação propagar os aspectos dos produtos, buscando atingir determinado 

cliente ou grupo de consumidores.  

 

2.3 PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO 

 

O processo decisório acontece quando os clientes passam a usar os diversos critérios 

analíticos antes de efetuar uma compra, como preço, qualidade, necessidade, dentre tantos. O 

consumidor usa a racionalidade para analisar os fatores e assim chegar o mais próximo de uma 

conclusão quanto aquilo que se quer adquirir. Este processo acontece quando o cliente percebe 

que tem uma necessidade que precisa ser preenchida, assim o indivíduo busca suprir tal 

necessidade, porém entende-se que nem toda busca por uma aquisição é devido uma 

necessidade (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2007). Logo, a necessidade precisa ser vista 

e enxergada como um fator preponderante no processo de efetuar a compra de um produto ou 

serviço.  

 

2.3.1 Importância da marca para a tomada das decisões 

As marcas, cada vez mais estabelecidas nos conceitos do mercado, surgiram com a ideia 

de diferenciação e exclusividade de certas patentes, identificando as organizações e evitando 

plágio dos concorrentes no mercado. As marcas são frutos do desenvolvimento das estratégias 

de mercado, que teve rápida globalização  e se tronou permanente em muitas empresas. Hoje 

as marcas aparecem como a alma da organização, e serve como fator decisivo sobre o 

consumidor em momentos de decisão da comprar de um produto ou solicitação de um serviço. 

Assim as organizações passaram a valorizar muito o quesito marca, dando ênfase a esse ativo 

intangível, e fortalecendo a aproximação com os consumidores, reforçando a ideia de que a 

marca é muito mais do que apenas um agente que diferencie as empresas.  

Ogilvy define de uma forma mais extensa: 

 
Uma marca é um símbolo complexo. Ela é a soma intangível dos atributos do produto, 

de seu nome, seu preço, sua embalagem, sua história, sua fama e a forma como é feita 
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sua publicidade. Uma marca é também definida pelas impressões dos consumidores 

sobre as pessoas que a usam, tanto quanto pela sua própria experiência. (OGILVY, 

1997). 

 

O consumidor também enxerga a marca como algo pessoal. E segundo Kotler e 

Armstrong (2008), a marca é tudo o que o produto ou serviço significa para o consumidor. 

Assim mede-se a força de uma marca conforme o potencial que ele tem para conquistar os 

clientes, e por consequência garantir a sua fidelização. Para Christensen (1999) a marca é 

apresentada em dois conceitos: a sua identidade e sua essência. A identidade da marca refere-

se mais a questão da simbologia, onde prevalece a exclusividade, onde a marca é reconhecida. 

Já a essência é ligada a capacidade de percepção do consumidor, onde podem ser tangíveis ou 

não, real ou imaginário, emocional ou racional, justamente ao simbolismo que se associa as 

marcas. 

O mercado moveleiro apresenta características iguais a outros mercados em termos de 

marcas. Existem os fabricantes mais famosos, as marcas que tem maior poder midiático, e que 

naturalmente chamam maior atenção dos consumidores, como a Itatiaia, fabricante de móveis 

de cozinha, e a Batrol, de móveis infantis. Assim, como a empresa em questão, que não fabrica 

os seus móveis, a venda de produtos de marcas renomadas facilita e impulsiona seu poder de 

lucratividade e aumenta o grau de confiança dos clientes, pois estarão obversando que a 

empresa repassa móveis de organizações famosas e conceituadas.  

Diferente de outros mercados do Brasil, onde o grau de importação de produtos 

fabricados no exterior é muito grande, o setor moveleiro sempre foi autossuficiente em território 

nacional, muito por conta do fácil acesso as principais matérias primas para produzir os 

produtos deste ramo, como madeira, algodão e látex. Assim, as marcas das organizações que 

fabricam móveis no Brasil tem grande reconhecimento das pessoas e ganharam a confiança dos 

consumidores, ate por que segundo a Associação Brasileira da Indústria Moveleira 

(ABIMOVEL), o Brasil é o quinto maior país com lucratividade neste mercado. 

 

2.3.2 Fatores que influenciam os processos de tomada de decisão de compra 

 

Existem várias formas de diferenciar as atitudes de um indivíduo ou de um grupo social 

com uma cultura bem estabelecida. Assim acontece em momentos decisórios quanto a aquisição 

de algum produto ou serviço. Individualmente falando, as pessoas se diferem em muitos 

aspectos, e no entendimento de Blackwell et al (2005, p. 88) essas diferenças se resumem em 

nove fatores: demográficos, psicográficos, valores, personalidade, recursos do consumidor, 

motivação, conhecimento e atitude. Logo, cada um desses fatores serão influenciadores ao 

cidadão que deseja adquirir algo.  

Exemplificando, o recurso do consumidor refere-se a condição financeira que o 

consumidor possui e como ele adquire e paga por um produto ou serviço. Consumidores de 

classes distintas tendem a comporta-se diferentemente dentro da sua realidade, onde 

consumidores de Classe A podem e devem comprar produtos de alto valor pagando a vista, e o 
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consumidor da Classe B ou C, pode ou não comprar esse mesmo produto, mas com uma forma 

de pagamento diferente, parcelando os valores até chegar ao montante total. A motivação é 

citada por Hilgardet al apud Minor e Mowen (2003, p. 90) como  o indivíduo "em estado 

alterado, com comportamento voltado a um objetivo", referindo-se a o consumidor estimulado, 

interno ou externamente, a efetuar uma compra, ou seja, reconhecendo assim uma necessidade 

daquele consumidor. A motivação pode partir de um sentimento de desejo, de inveja, dentre 

outros. Westbrook apud Minor e Mowen (2003, p.90) afirma que existem dois tipos de 

necessidades: as necessidade utilitárias, que refere-se a aquisição de produtos básicos e 

necessários no cotidiano social para sobrevivência, e a necessidade de expressão, que é ligada 

a compra de produtos para inflar o ego do consumidor, a auto imagem.  

Outras influências que fazem parte do cotidiano dos indivíduos são as ambientais, que 

se dividem da seguinte forma: cultura, classe social, família, influência pessoal e situação. A 

cultura, já dita anteriormente, é um dos fatores que tem maior influência no comportamento do 

consumidor e reúne uma série de aspectos que formam seu interior. A cultura é influenciada 

por fatores como raça, etnia, identidade social, religião, tradições, costumes, rotina, dentre 

outros. Ademais, o fato de estarmos sempre em processo evolutivo e de mutação, remete à  ideia 

de que culturas evoluem juntamente com a mentalidade dos indivíduos.  

 

 

 

3 Metodologia 

  

Os procedimentos metodológicos foram organizados a partir de levantamento de dados 

do público consumidor em uma empresa do segmento moveleiro da cidade de Poções-Ba. 

Utilizou-se, portanto, a pesquisa de caráter exploratório e descritivo, uma vez que a mesma se 

encontra ainda em processo preliminar, onde o seu objetivo é fornecer uma quantidade maior 

de informações sobre determinado assunto, conferindo a possibilidade de uma definição mais 

concreta e um maior entendimento sobre o tema. Caracteriza-se, também, como pesquisa 

descritiva, uma vez que esta tende a descrever características de determinado grupo social ou 

as relações existentes entre suas variáveis. 

Esta pesquisa caracteriza-se, ainda, como teórico-empírica, tendo em vista que buscou-

se apreender e compreender  a revisão da literatura sobre o tema estudado, aprimorando os seus 

fundamentos teóricos, além de produzir e analisar dados. A opção por tal tipologia justifica-se 

pela possibilidade de oferecer argumentações mais concretas acerca do tema estudado. 

 A pesquisa é fundamentada por um estudo de caso, uma vez que a mesma visa agregar 

informações detalhadas,  possibilitando compreender a totalidade da situação investigada. As 

informações obtidas nesta pesquisa foram alcançadas por meio de fontes de dados primários e 

secundários. Foram utilizados como fonte de dados secundários pesquisas, periódicos, artigos 

de revistas e livros. Já os dados primários foram coletados por meio de questionário aplicado 

junto aos consumidores da empresa em evidência.  
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Considerando que o universo da  pesquisa refere-se às lojas de móveis localizadas na 

cidade de Poções, adotou-se uma amostra não-probabilística. Conforme Gil (2008), as 

pesquisas sociais podem utilizar de amostras probabilísticas ou não-probabilísticas, sendo o 

primeiro grupo rigorosamente científico, enquanto o segundo não apresenta fundamentação 

matemática ou estatística, isto é, depende dos critérios adotados pelo pesquisador. Em relação 

ao presente estudo, a amostra não-probabilística foi determinada a partir do critério de 

acessibilidade, que consiste na seleção de elementos de mais fácil acesso que representem, de 

algum modo, o universo da pesquisa. Dessa forma, escolheu-se, portanto, a cidade de Poções 

como o universo de pesquisa. A cidade tem um mercado ativo e cada vez mais crescente, o que 

incluí o mercado moveleiro, o qual influencia diretamente as cidades vizinhas, a exemplo de 

Planalto, Mirante, Boa Nova, dentre outras. Uma empresa, considerada a maior do segmento 

da cidade foi escolhida como ponto de colheita de informações. Utilizou-se a amostra por 

conveniência, ao se selecionar uma parte da população que seja acessível. Ou seja, os 

indivíduos empregados nessa pesquisa são selecionados porque eles estiveram prontamente 

disponíveis, embora haja, como consequência, a incapacidade de realizar generalizações com 

rigor estatístico sobre a população. Assim, os pesquisados referem-se aos clientes que 

consomem os produtos da empresa estudada, totalizando 60 pessoas. O estudo foi realizado 

durante o mês de julho do ano de 2018. 

Enquanto instrumento de coleta de dadosprimários, utilizou-se questionários. O 

questionário foi fundamentado em perguntas fechadas e estruturadas. Os dados obtidos através 

das aplicações das ferramentas escolhidas para o  levantamento passaram por análise, onde, ao 

fim da pesquisa de campo, reuniu-se os dados para a obtenção dos resultados propostos. As 

perguntas foram organizadas por blocos relacionados ao objetivo do trabalho, afim de 

proporcionar ênfase ao assunto tratado, organizando as perguntas para maior percepção de 

conteúdo do pesquisador e do entrevistado. O tratamento dos dados foi realizado considerando 

os resultados obtidos dos questionários aplicados e demonstrados por meio de ferramentas 

numéricas (gráficos e tabelas).  

Quanto ao histórico da empresa, esta foi fundada no ano 1994. Seus fundadores 

inauguraram a loja em um ponto pequeno e, inicialmente, comercializavam móveis usados. O 

mercado mobiliário na cidade ainda era tímido, com poucas lojas e havia certa facilidade para 

a entrada de novos investidores, visto que a empresa não demorou a se estabelecer no comércio 

do município e posteriormente sua consolidação. A empresa, por um período, chegou a produzir 

seus próprios móveis, com uma pequena fábrica, que só não foi mantida devido a falta de 

profissionais capacitados para executar as atividades necessárias. A empresa não parou de 

crescer, visto que, no ano de 2007, fundou a sua primeira filial, na cidade de Planalto, a 20 km 

de Poções. Hoje a empresa conta com outra filial em Bom Jesus da Serra (30 km de Poções) e 

com uma loja em construção na Barra do Choça.   

A cidade de Poções, segundo o Censo do IBGE no ano de 2013, conta com 48.576 

habitantes. Trata-se de uma cidade de pequeno porte, situada no sudoeste baiano e próxima a 

cidades de maior porte, a exemplo de Vitoria da Conquista e Jequié. É uma cidade em 

crescimento que se desenvolve junto ao setor agropecuário. O mercado moveleiro em Poções 
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tem, assim, crescido e novas pessoas chegam e tendem a adquirir produtos domésticos que 

formataram a sua residência.  

 

 

 

4   Resultados 

 

4.1 Perfil dos pesquisados 

 

 Quanto ao perfil dos pesquisados, há a predominância feminina na compra de móveis 

68% do público entrevistado foi feminino e 32%  faz parte do público masculino.Em relação à 

faixa etária, há uma predominância de compra por pessoas adultas, sendo que as de 31 a 40 
anos, aparecem com o maior percentual (37%), geralmente pessoas casadas e que já moram 

com seu parceiro (a) e filhos.  

Identificar a renda mensal dos clientes possibilitou compreender e demonstrar que o 

maior percentual de consumidores que compra na empresa é pessoas mais pobres, que recebem 

até 1 salário mínimo (45% dos entrevistados). Possivelmente, são as formas de pagamento que 

permitem que pessoas com condições financeiras limitadas possam comprar os produtos A 

maior concentração de clientes da empresa, em termos de moradia, é mesmo na cidade onde a 

organização está sediada, em Poções, com 93% dos entrevistados assim distribuídos: 48% 

moradores da zona urbana do município, e 45% moradores da zona rural do município.  

 

4.2 Marketing 

 

Apresenta-se, nesta etapa, os resultados obtidos pela pesquisa relacionados aos canais 

de comunicação utilizados pelo Marketing da Empresa, os quais os pesquisadores se sentem 

mais influenciados no momento da decisão de compra. 

 

Gráfico 1: Influência das ações de marketing 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Mesmo considerando uma organização com pouca atuação em grandes redes de mídia, 

como a televisão, a empresa possui algumas formas de propagar suas mensagens aos clientes. 

O que mais destaca nos resultados, é o baixo índice de clientes que foram atraídos pelas redes 

sociais (10%), hoje cada vez mais presente no cotidiano social. Mas muito é explicado pelo 

grupo que mais frequenta a loja, que são pessoas com faixa etária mais idosa e que, por vezes, 

não demonstram tanto interesse em ter acesso a redes sociais, diferente do público jovem, que 

está praticamente online em tempo integral, mas são os que menos compram na empresa.Muito 

desses dados se justificam, ainda, devido à pequena atuação que a empresa tem nessas mídias 

sociais, mesmo sendo constatado como um do meio de propagação de mensagens e propagandas 

mais rápidas e eficientes. A maioria das pessoas tem mais acesso ao carro de som da empresa 

e as propagandas nas rádios, que são meios de comunicação ainda muito utilizados pelos 

moradores do município, principalmente os que residam na zona rural. 

 Os pesquisados foram investigados, ainda, sobre a influência da localização da empresa, 

quanto ao fator compra. Neste aspecto, a empresa encontra-se em uma localização considerada 

privilegiada no mercado municipal, no centro na cidade, onde está concentrada a feira livre do 

município e outras  lojas do comércio, além dos bancos, casa lotérica, prefeitura e órgãos 

municipais. Localiza-se, ainda, próxima aos pontos de transportes da cidade, como ponto de 

táxi e moto-táxi, além dos ônibus, vans e carros menores que transportam os moradores das 

zonas rurais até o centro do município. O acesso à empresa é considerado fácil, com 

possibilidade de locomoção tranquila de veículos, apesar de trânsito mais intenso em horários 

de "pico". Portanto, 92% dos entrevistados consideram positiva localização da empresa, e 

apenas 8% marcaram a opção negativa. 

O preço sempre foi algo que possibilitou análise e base no comércio em geral, desde os 

primórdios até os dias atuais. É normal que os consumidores pesquisem os preços dos produtos 

que pretendem comprar antes de decidirem, principalmente se o produto for encontrado em 

mais de uma loja, com as mesmas funcionalidades, da mesma marca. Assim, então temos como 

resultado da pesquisa, que 78% dos consumidores tratam o preço como fator preponderante na 

decisão da compra  

Possivelmente, tal fato ocorre em função da maioria dos consumidores que frequentam 

ser de classes mais baixas, e que, normalmente, analisam muito os preços antes de comprar, 

devido as suas condições financeiras. A empresa conta com fatores, que, mesmo praticando 

preços mais elevados em alguns produtos, são favoráveis em seu número de clientes, como os 

serviços que a empresa presta durante e depois da compra. Certamente, tal fato justifique um 

percentual relativamente alto de pessoas que responderam que o preço não é fator determinante, 

sendo 22% dos entrevistados. Possivelmente, podem ser pessoas que compram na empresa, 

independente do preço praticado (por benefícios ou fidelidade) ou pessoas que não levam o 

preço como fator primordial.  

Já, quando perguntado aos 60 pesquisados, se estes já haviam deixado de comprar na 

empresa por encontrar o mesmo produto em outra loja com preço inferior, ocorreu aquele 

resultado que qualquer gestor sonharia em ter. O resultado apontou que 62% dos clientes não 
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comprariam em outra empresa, mesmo encontrando o produto desejado com preço mais barato 

em uma loja concorrente. Muito do exposto é explicado pela fidelização que os clientes têm 

com a empresa, e pelas vantagens que a empresa oferece a seus clientes. 

Na opinião dos clientes quanto aos preços que são praticados pela empresa. 

praticadospela empresa, (47%), respondeu que são acessíveis ou seja, estão dentro da 

normalidade dos valores de mercado. Quanto aos preços serem barato ou caro, houve um 

equilíbrio (20% - caro e 17% - barato). 

Os clientes que acreditam que os produtos são caros justificavam o custo de vida da 

cidade de Poções, que é considerado baixo. Por isso, existe a crítica quando alguma empresa 

pratica a venda com valores mais caros.  

 

4.1.3 Comportamento do consumidor 

  

Neste bloco apresentam-se as análises de dados sobre o comportamento dos 

consumidores entrevistados, suas preferências e alguns aspectos de relacionamento com a 

empresa. 

 

Tabela 1: Quantidade de vezes que comprou na empresa 

Número de Vezes Porcentagem 

1 vez 

De 2 a 4 vezes 

3% 

13% 

De 5 a 10 vezes 47% 

Acima de 10 vezes 37% 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A Tabela 1 traz a informações referentes à quantidade de vezes que os clientes 

compraram historicamente na empresa. O número apresenta um resultado otimista pra empresa, 

onde a maioria dos clientes compraram entre 5 e 10 vezes (47%) e o segundo percentual mais 

alto é dos clientes que compraram acima de 10 vezes (37%), o qual  apresenta um grau de 

fidelidade muito alto. Ou seja, geralmente os clientes compram mais de uma vez na empresa, 

que justifica pelo alto poder de fidelidade que a empresa tem e pelas qualidades percebidas 

pelos clientes. 

Perguntados sobre há quanto tempo são clientes da empresa, a maioria define que, há  

mais de 6 anos (47%), seguido daqueles que já consomem os  mesmos produtos entre 4 e 5 anos 

(27%). Móveis são produtos que tem um alto grau de durabilidade, o que indica uma baixa 

rotatividade. Porém, garantir a fidelização dos clientes assegura que quando for necessário 

trocar um produto por outro, o lugar procurado será a empresa que conseguiu fidelizar aquele 

consumidor por um longo período. 

Já, ao serem questionados sobre a "frequência de compras em lojas concorrentes", os 

resultados são positivos quanto a fidelidade dos clientes da empresa. O comportamento dos 

consumidores demonstra que a grande parte destes tem preferência em comprar na organização. 
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Raramente (50%) esses clientes compram em outras lojas do ramo, seja da cidade de Poções ou 

em lojas de outras cidades. O otimismo é maior ainda quando o número de clientes que nunca 

comprou em outras empresas atingiu o percentual de 28%. Ou seja: muito à frente dos 2% que 

informou sempre comprar em outras lojas. Esses dados ratificam, cada vez mais, a preferência 

dos consumidores pela empresa. 

Quanto ao feedbackentre empresa e cliente, buscou-se compreender se a empresa 

demonstra preocupação com as opiniões dos clientes, seja pelo retorno referente a compra, um 

palpite ou opinião, sugestões, dentre outros. O percentual maior ficou por conta da categoria 

"preocupação convincente", que aparece como o meio termo, entre muita preocupação e pouca 

preocupação, e mostra que a empresa parece se preocupar de maneira sensata. Porém algumas 

pessoas demonstraram insatisfação com este quesito, onde 22% indicaram que a empresa pouco 

se preocupa com a opinião do cliente, que é algo que pode ser corrigido com atitudes simples.  

O feedback, referente ao pós-venda, faz parte de uma das preocupações que a empresa 

deve ter com os seus clientes: grau de satisfação, opiniões quanto a melhoria, funcionalidade 

do produto. E os resultados da coleta de dados das perguntas mostram essa semelhança, pois, 

em grande parte das opiniões, a empresa demonstra ter o feedback dos cliente em apenas 

algumas compras, como indicaram a grande maioria (67% dos entrevistados). É um déficit que 

a empresa pode corrigir, e que implicará em resultados positivos para ambos. 

 As falhas geram danos quase sempre irreparáveis para as empresas, vide que a 

propagação de notícias ruins, neste âmbito, tem um poder de persuasão muito grande. Ou seja, 

se uma organização cometeu um ato falho com algum consumidor, este mesmo irá criar um 

bloqueio quanto a esta empresa e muito facilmente irá divulgar as suas experiências negativas 

para pessoas próximas, como uma espécie de autodefesa. E o resultado da pesquisa não deixa 

negar este fato: 65% já deixaram de comprar em alguma loja por conta de algum ato falho com 

a própria ou com alguém próximo, o que deve chamar, e muito, a atenção da organização, para 

que não cometam erros que poderá trazer consequências maléficas a empresa e seus clientes.  

 

4.1.4 Processo de tomada de decisão 

  

Neste tópico serão analisadas as questões relacionadas ao processo de tomada de decisão 

dos clientes, ou seja, todo o processo que antecede a decisão da compra dos produtos.  

Conforme resultados da pesquisa, os questionados analisam muito e decidem a depender 

da necessidade que têm de comprar certo produto, apontando em 40% como maior 

influenciador na decisão de compra, ou seja, a urgência. Outro resultado expressivo refere-se 

ao valor pago pelo produto (32%), ou seja, são aqueles consumidores que analisam muito o 

gasto efetuado com a compra. É maior ainda a convicção desta ideia de necessidade e preço, 

como maiores influenciadores ao se considerar qual o cliente que vai comprar aquele produto. 
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Muitas vezes, clientes de classes mais baixas, preferem comprar um produto quanto existe a 

real necessidade de tê-lo ou quando o preço se faz favorável a sua realidade.  

O Gráfico 14 remete a um assunto que é bem abrangente no mundo do marketing, que 

envolve o poder que as marcas têm em influenciar o consumidor. As grandes marcas usam de 

propagandas atrativas para tentar persuadir o consumidor, através de televisão, redes sociais, 

dentre outros meios de comunicação. Ou seja, os cliente procuram aquele produto que viu numa 

propaganda e que lhe chamou atenção. Logo, irá buscar um estabelecimento que comercialize 

o que o mesmo deseja. Assim, evidencia-se a importância das empresas de terem produtos de 

grandes marcas em seu rol de vendas. Neste aspecto, 60% dos entrevistados afirma que ter 

interesse em comprar em lojas que comercializam produtos de marcas renomadas, contra 

apenas 3% que afirma que este aspecto não tem influência na sua decisão de onde comprar.  

O meio social em que cada indivíduo está inserido sempre foi grande influenciador no 

processo decisório de suas ações, e o comportamento de consumir é um dos que mais sofrem 

influência.  

Considerando a pesquisa realizada, os consumidores de móveis abordados na empresa 

estudada, afirmaram que, neste mercado específico, a maior influência quanto ao que comprar 

origina-se nos esposos(a), registrando 37% dos 60 entrevistados. Acredita-se que este seja o 

maior percentual, devido ao grande número de pessoas casadas que têm cadastro como clientes 

da empresa, o que remete à ideia de que a primeira opinião que essa pessoas buscam seja a do 

seu parceiro. Os filhos e os pais aparecem com 50% dos votos computados (25% para cada), 

representando a influência da família como fator decisivo nos momentos da compra  

 

Gráfico 2: Principais motivos para comprar na empresa estudada 

 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

  

O Gráfico 2 representa os principais aspectos que são influentes à decisão da compra, 

que estão intrinsecamente ligadas a organização e o que contém nela. O Gráfico 2 apresenta 8 
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opções para os clientes votarem em ordem, escolhendo qual dos fatores apresentados são mais 

importantes para eles ao decidirem comprar na empresa estudada. Apresentando os resultados, 

houve um equilíbrio nas respostas, onde todas as opções tiveram ao menos 1 cliente que tratou-

lhe como principal motivo de comprar na empresa. O preço apareceu como o principal fator 

influenciador, com 22% dos votos, seguido da variedade dos produtos e dos atributos variados 

(forma de pagamento, entrega e montagem a domicílio, dentre outros), ambos com 20% cada. 

Um destaque refere-se ao baixo índice de importância dado para a localidade da empresa (3%) 

e a marca de produtos vendidos na empresa (2%), tratados como aspectos de boa influência em 

outras questões presentes no questionário, mas que pode ser explicada pela "concorrência" de 

fatores considerados mais importantes para o cliente, como a questão financeira e a 

disponibilidade e diversidade de produtos que a empresa vende.  

 

5 Considerações finais  

 

A pesquisa para o estudo de caso proposto, referente ao comportamento do consumidor 

na empresa, localizada em Poções - BA,  teve como objetivo identificar os principais fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor no mercado moveleiro da empresa do 

município escolhido. Compreender o comportamento do consumidor e entender o mercado 

moveleiro interliga-se para um entendimento quando ao objeto de estudo. Cada mercado e cada 

consumidor têm suas características. A compreensão dessas características é que, muitas 

vezesfaz o diferencial das organizações. O referencial buscou trazer informações baseadas em 

autores que estudaram o comportamento do consumidor em diversas frentes.  

A metodologia está intrínseca a como o estudo foi dirigido e como os resultados foram 

obtidos. A metodologia objetivou, assim, apresentar informações precisas quanto a população 

e amostra escolhida. Não foi realizada distinção alguma para aplicação do instrumento de coleta 

de dados dentre os consumidores da organização, o único requisito estabelecido foi ser cliente 

ativo da empresa. A aplicação ocorreu de forma simples e direta, onde o pesquisador fez as 

perguntas diretamente para os clientes, de forma clara e precisa, para que obtivesse as respostas 

corretas e sinceras de cada entrevistado.  

 Os resultados trouxeram convicções quanto ao pensamento do consumidor, como: os 

clientes se importam e valorizam o feedback quando procurado pela empresa; as marcas tem 

importância no pensamento qualificativo do consumidor; as pessoas são influentes as decisões 

de compras, principalmente os familiares dos consumidores. Abrangendo mais especificamente 

os consumidores da empresa escolhida para o estudo, verificou-se, considerando os resultados, 

que a sua maioria são pessoas de classes mais baixas, com uma renda mensal pequena; que 

valorizam muito mais a qualidade e durabilidade dos produtos do que os seus status; que 

compram mais por necessidade do que por luxo; que se importam com o preço cobrado, mas 

que, mesmo por vezes,  encontrando produtos mais baratos em outras lojas, ainda preferem 
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adquirir os seus móveis na empresa onde já é cliente fidelizado, devido aos benefícios que a 

organização dispõe para eles; e que apresentam um grau de fidelidade muito satisfatório para a 

empresa.  

 Quanto às limitações da pesquisa destaque-se que apenas uma única empresa do ramo 

no município  se disponibilizou ao desenvolvimento da pesquisa, sem que pudesse fazer uma 

análise comparativa entre duas ou mais organizações, o que permitiria, certamente, uma análise 

mais precisa e mais ampla, sem que o foco ficasse apenas nos consumidores de uma empresa. 

Porém o fato da empresa ser considerada  a maior do ramo e a que possui maior quantidade de 

clientes, que abrangem zona urbana e rural da cidade, fortalece as informações obtidas para a 

análise dos consumidores de uma forma geral para o município e seus moradores. O número de 

60 questionários aplicados, por mais que seja consideravelmente bom, ainda parece ser remoto 

para definir o comportamento de uma população em escala se for observado a quantidade de 

potenciais consumidores do município. Ambos aspectos são passíveis de aprofundamento e 

abrem passagem para estudo mais completo deste conteúdo, mesmo que o já realizado consiga 

trazer aquilo que o objetivo propôs.  

 Considerando o campo acadêmico e a ciência, a maior contribuição do trabalho foi no 

aprofundamento e no maior entendimento do estudo sobre o comportamento do consumidor, 

buscando compreender suas preferências e os aspectos que mais influenciam o seu 

comportamento. Dessa forma, compreende-se que os resultados obtidos não são definitivos, 

mas podem apresentar novas possibilidades de estudos sobre o tema, o que é fundamental para 

área da administração e do marketing.  
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