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RESUMO

Este trabalho tern como foco de estudo a comportamento do consumidor, mais
precisamente 0 processo de decisao de compra na escolha de colch6es de mala na laja
Class Colch6es e como fontes, utilizou-se a pesquisa bibliografica e a pesquisa de
campo.
Para identificar 0 perfil demografico e comportamento de compra dos clientes e
prospects da laja Class Colch6es, fcram entrevistadas 40 pessoas, e analisadas
caracteristicas referentes ao perfil na hara da compra de colch6es de mola, razoes e
motiva.y6es que levarn as pessoas buscarem informac;oes, S8 confiam e utilizam essas
informac;6es, habitos de compra e con sumo , fatares mais importantes para a escolha
da loja ende comprar e opini6es e sugest6es dos entrevistados para melhoria do
atendimento e da loja.
Entre as principais conclusoes deste estudo, destacam-se a convergencia de respostas
para melhoria do atendimento e da loja.
Sao pessoas que se preocupam com a qualidade de vida, levando em conta, uma serie
de atributos do produto que estao comprando.

Palavras-chave: col chao de mola, clientes, prospects e comportamento de compra.
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1 INTRODU<;:AO

1.1 APRESENTA<;Ao DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

Tempo e mais tempo. Paraee que esta naG e mais suficiente. 0 mundo

modamo con some, inclusive a proprio tempo, alucinadamente. Ai come<;:8 uma luta

interminavel porque 0 homem disp6e de menes tempo para realizar mais. Essa

corrida desesperada gera nas pessoas uma reag8.0 que pade ser expressa par uma

das palavras mais usadas hoje, 0 famasa 8stresse.

Existe pouco tempo para S8 pansar nisso tambem. Felizmente, industria e

comercio tern oferecido 0$ mais diversos conceitos e criar;oes para proporcionar aos

seus consumidores uma vida saudavel, relaxante au menes estressante.

Produtos que realmente proporcionem urn sona reparador tambem estao

nessa lista. 0 ser humano passa urn terc;o de sua vida dorm indo e 0 colchao e

decisivo para que 0 tempo dedicado ao sono seja bern aproveitado. As pessoas

estao sendo conscientizadas sobre isso e hoje ja e possivel encontrar no rnercado

urn volume maior de opr;:6es com qualidade.

o desenvolvimento de novas molas com formatos e especifica¢es

diferenciadas, associ ado aos novos componentes para 0 estofamento, vern tornando

os colch6es de mola da atualidade mais indicados a obtenr;:ao de uma boa e

reconfortante noite de sono.

Este e tambem 0 objetivo da tndustria Vale do A~o, fabricante dos colch6es

da sua marca, que tern como proposta urna estreita parceria entre clientes e

fornecedores no aprimoramento de seus produtos e servi90s, a cada dia buscando

estar ativamente no mercado.
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A Industria Vale do Ayo e representada no Estado do Parana pela loja

especializada "Class ColchOes", localizada na Avenida Kennedy, 1455 na Vila

Guaira desta cidade, que tern como principal produto comercializado as colch6es

da marca Vale do Ayo.

Percebe-se atualmente, que ha uma revolu<;:8onos habitos das pessoas.

Uma nova maneira de dormir, morar e, portanto consumir, atrai cada vez

mais investimentos de fabricantes de colch6es do mundo inteiro, 0 que e faGil

perceber pela diversidade de marcas tais como MaxfleX®, Probel®, Le Martan®,

Castor®, e muitas Qutras que 0 mercado oferece. Mais do que nunca 0 col chao e
objeto de desejo. No entanto, nao ha informa96es disponiveis especificas sobre 0

comportamento de compra destes consumidores. Urn mercado em ascensao como

a de colch6es, exige noves canceitos e implementay80 de eficiente estrategia de

vareje.

Oiante disso, fai realizada uma pesquisa de marketing, com clientes da loja e

prospects que procuram 0 prod uta, para responder a seguinte problema de

pesquisa: Como se caracteriza a processo de decisao de compra de colch6es de

mola na loja Class Colch6es?

1.2 OBJETIVOS

Objetivo geral:

Este estudo concentra-se no processo decis6rio de compra, com a objetiva

geral de identificar os criterios determinantes na compra de calch6es de mala sob a

atica dos clientes da Loja Class Colch6es.
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Obietivos especificos:

Identificar as raz6es para compra de urn novo colchao de mola;

Mansurar a utilizac;ao de colch6es de mola;

Identificar quais sao as principais fontes de informay6es utilizadas no

processo de compra de colch6es de mola;

Identificar quem sao as influenciadores e decisores da compra de

colch6es de mola;

Identificar quem sao 0$ principais concorrentes visitados e que Qulras

loias os clientes da Class Colch6es pretendem visitar;

Identificar como os prospects e clientes tomaram conhecimento da

existencia da laja;

Identificar os principais fatores para escolha do colchao de mola e da

loia onde compra-Io;

Mensurar a avaliayao feita pelos clientes sobre 0 colchiio Vale do Ayo,

quanta aos atributos: conforta, esteticalbeleza, garantia e pret;o;

Aferir como as clientes avaliam a laja em rela<;ao a: agilidade no

atendimento, cordialidade e conhecimento do vendedor, localiz8<;2IO,

estacionamento, mix de produtos, ambiente internal/aY-Dut, pre9Q,

condiy6es de pagamento e prazo de entrega.

Identific8r 0 perfil sociodemografico de consumidores e prospects da loja

Class Colch6es.

Verificar quais sao os tres programas de TV preferidos pelos prospects e

clientes da loia.



1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

13

Compoe a estrutura deste trabalho, embasamento te6ricG, metodologia

aplicada na pesquisa, analise e apresentayEio dos resultados.

o proximo capitulo, abordara a fundamentac;ao te6rica sabre 0

comportamento do consumidor, processo decisorio, variaveis que influenciam a

tomada de decisao, varejo, mercado atual, colch6es de mola e seu hist6ricD.

o terceiro capitulo tratara dos procedimentos metodol6gicos que foram

utilizados para realizar as pesquisas com clientes e prospects da 10ja Class

ColcMes.

E par fim sera apresentado as resultados da pesquisa em graficos e analise

descritiva e analltica.
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2 FUNDAMENTAc;:Ao TEORICA

2.1 MARKETING

Para Kotier (1998, p. 27), "marketing e um processo social e gerencial pelo

qual individuos e grupos obtem 0 que necessitam e desejam atraves da criagao,

oferta e traca de produtos de valor com outros"

Las Casas (2000, p. 13), define marketing como "a area do conhecimento

que engloba todas as atividades concernentes as relac;:6es de traca, orientadas para

a satisfac;:ao dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcantyar

determinados objetivDs da organiz8yElo au individua, considerando sempre 0 meio

ambiente de atuac;ao e 0 impacto que estas relac;oes causam no bem-estar da

sociedade".

Nesta definir;.3o, urn dos principais elementos e 0 aspecto de orientagao para

os consumidores, ou seja, a chave do sucesso da empresa coordenada pelos

profissionais de marketing, e dirigir a atividade mercadol6gica para as clientes

consumidores.

Assim, a desafio e entender 0 consumidor, no sentido de conhecer as suas

expectativas antes, durante e ap6s a compra.

Modernamente, 0 conceito de marketing passa a trabalhar com uma fo~ma

mais compreensiva da dinamica das mudant;as dos consumidores, mercadps,

competic;ao, formas de distribuic;ao e estrategias empresariais.

Para Gade (1998, p. 6), a partir da analise do comportamento do

consumidor, a empresa pode trabalhar com 0 composto mercadol6gico, procurando
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adaptar-S8 aD mercado, desenvolvendo produtos que atendam as diversas

necessidades e desejos dos clientes.

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

lndivfduos diferem entre si. Ao que S8 sabe, nenhum ser humano e igual ao

Qutro , e issa tambem e valida para 0 comportamento de compra.

Gade, (1998, p. 1), define comportamento do consumidor como "as

atividades fisicas, mentais e emocionais realizadas na selec;:ao, compra e usa de

pradutos e servi90s para satisfaC;:8o de necessidades e desejas".

Para Engel et al. (2000, p. 4), sao: "as atividades diretamente envolvidas em

abler, consumir e dispor de produtos e servic;:os, incluindo os processos decisorios

que antecedem e sucedem estas ac;6es".

Solomon (2002, p.24), considera comportamento do consumidor como: "um

campo que abrange uma ampla area: ~e0 estudo dos processos envolvidos quando

individuos au grupos selecionam, compram, usam ou dispoem de produtos, servi90s,

ideias au experiencias para satisfazer necessidades e desejos."

Para Karsaklian (2000, p. 18 ) "0 estudo do comportamento do consumidor

diz respeito a elucidagao das razoes que fazem com que 0 individuo compre e

consuma um produto em vez de outro, em determinada quantidade, em um

momento especifico e em certo lugar."

Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 5) "e 0 estudo de como os individuos

tomam decisoes de gastar seus recursos disponiveis (tempo, dinheiro, esfor90) em

itens relacionados ao consumo. Engloba 0 estudo de 0 que compram, par que
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compram, quando compram, onde compram, com que freqOencia compram e com

que frequencia usam 0 que compram. ~

Engel et ai, (2000, p. 8), consideram essencial a pesquisa sobre 0

comportamento do consumidores, pois conhecendo-os, pode-s8 encontrar

estrategias mais eficazes para influenciar e moldar este comportamento. Alem de

que, a pesquisa contribui para diminuir 0 risco do fracasso das empresas varejistas,

pois a sucesso das vendas, ocorre porque ja existe uma demanda tatente e

esperando pela oferta de marketing adequada.

2.3 PROCESSO DECISORIO

Pesquisar sobre 0 processo de decisao de compra e essencial para as

profissionais de marketing, para saber 0 que realmente leva 0 consumidor ao ato da

compra, con sumo e usc. Neste processo 0 individuo, pesara todos as pros e

contras na aquisi<;ao de determinado produto, ou S8 deixara levar par impulsos

irresistiveis, comprando objetos que podem ser Dteis, Ihes dar prazer, ou fazer com

que se sintam arrependidos e enganados.

Decis6es sao tomadas diariamente, sob os mais variados aspectos. Em

geral, tomam-se decis6es sem parar para pensar em como sao tomadas e no que

esta envoi vi do nesse processo. Para que uma pessoa possa tomar uma decisao e
preciso que mais que uma alternativa esteja disponivel, ou seja, uma decisao e a

escolha de uma OP9ao entre duas ou mais alternativas.

Para Schiffman e Kanuk (2000, p.394), quando 0 consumidor esta diante de

uma escolha entre a marca A e a marca S, ele esta em pasi9ao de tamar uma

decisaa.
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Para Engel et a/. (2000, p. 87), a processo de decisao de compra engloba as

seguintes etapas: Reconhecimento da necessidade; Busca; Avaliagao de alternativa

pre-compra; Compra; Consumo; Avalia9ao p6s-consumo e Despojamento.

FIGURA 1 - PROCESSO DE DECISAo DE COMPRA

FONTE: Engel et. al. (2000, p. 86)

2.3.1 Reconhecimento da necessidade

Segundo Solomon (2002, p. 211) e Engel et a/. (2000, p.116), a

reconhecimento da necessidade ocorre quando 0 consumidor percebe uma

difereng8 entre seu estado atual e algum estado desejado ou ideal de satisfayao.

Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 402), a reconhecimento da necessidade

au do problema tambem pode ser vista tanto de modo simples como de modo

complexo. Urn processo simples refere-s8 as necessidades ocorridas

frequentemente. Ja, quando 0 processo e complexo, 0 problema S8 desenvolve 80

lango do tempo, a medida que 0 estado atual e 0 estado de desejo afastam-se

gradualmente.

Conlorme Engel et a/. (2000), uma necessidade primeiro precisa ser ativada

antes de ser reconhecida e ha urn grande numero de fatores que influencia

diferentemente cada pessoa com necessidades particulares a serem ativadas. Esses

fatores operam ao alternar entre 0 estado real e/ou desejado da pessoa.

Os autores afirmam, que a passagem do tempo pode ser urn potente

ativador da necessidade, como per exemplo para uma pessoa que tenha feito sua
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ultima refeig80 ha muito tempo, a simples passagem do tempo vai ativar suas

necessidades de consumo. Outro importante tator e mudanC;8 de circunstancias lais

como a nascimento de urn filhe que exige mudanC;8 nos m6veis, na alimentaC;80 e

moradia. Tambem a aquisiC;80 de produto como a compra de uma nova casa pode

despertar 0 reconhecimento da necessidade de se comprar produtos adicionais

como cortinas e tapetes novas. No con sumo de produto que e Dutro fatof, 0 proprio

con sumo pode ativar uma necessidade reconhecida devido a uma situayao de falta

de estoque como par exemplo: as ultimas fatias de paD fcram consumidas no cafe

da manha e sera necessaria mais paD para 0 jantar. Outro fator considerado

importante e Influencia de marketing: Como os consumidores VaD ser influenciados

atraves da conscientiza9ao e 0 reconhecimento da necessidade pel a propaganda.

2.3.2.Busca

Reconhecida a necessidade por produtos ou servi90s, 0 consumidor inicia

busca de informa90es, 0 segundo estagio do processo de decisao de compra ,

Para Engel et at. (2000, p. 115), essa busca e: "a ativa9ao motivada do

conhecimento armazenado na mem6ria ou da aquisi9ao de informa98a do

ambiente",

Como a propria defini980 destaca, para estes autores a busca pade ser

interna au externa.

Busca Interna - quando envolve 0 reconhecimento de algo guardado na

mem6ria. Neste casa, 0 cansumidor busca lembran9as de experiencias anteriores

armazenadas na mem6ria e essas informar;oes podem ser suficientes para dar ao

consumidor condic;oes de fazer a escolha atual de um praduto. No entanto, depende

da adequar;ao ou qualidade de seu conhecimento. Porem, se nao teve experiencia
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anterior vai fazer urna busca no ambiente externo para caletar informa90es que ele

possa utilizar para sua compra.

Busea Externa - quando consiste em pesquisar 0 mercado. Segundo Engel

et al. (2000), quando a busca interna S8 revela insuficiente, a consumidor decide

caletar informa90es adicionais no ambiente de mercado. Urna decisao de compra

futura e conhecida como busea pre-compra, que pode ser com parada com Dutra que

e a busea continuada. Na busea pre-compra, 0 consumidor tern como objetivo tazer

melhares escolhas de consuma, enquanto a busca continuada e adquirir

informayoes frequentemente, independente da necessidade de compra.

Ainda conforme Engel et a/. (2000) a busca de consumidores pode ser

caracterizada em torna de tres dimens6es principais: grau, dire980 e seqCJencia,

on de grau representa a quanti dade total da busca que e a numero de lojas, marcas,

atributos e fontes de informa980 que sao considerados como tambem 0 tempo gasto

nesta busca. 0 conteudo espedfico da busca e representado pela direyao na qual

estao as marcas e lojas especfficas envolvidas, e nao s6 no numero delas. A ordem

na qual ocorrem as atividades de busca e representada pela terceira dimensao que

e a seqCJencia.

o comportamento de compra do consumidor pode ser determinado pel a

fonte de informay80 que os consumidores consultam no inicio da busca externa.

Fontes diferentes podem guiar 0 consumidor por caminhos de compra diferentes.

Para desenvolver a estrategia de marketing pode ser util entender a busca do

consumidor. Pode-se mol dar estrategias de preyo, promoyao e distribuiyao de uma

empresa, sabendo 0 quanto os consumidores buscam e que fontes em especial eles

utilizam durante a busca.
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2.3.3 Avaliagao de alternativa

Quando a busea esta completa, 0 consumidor parte para a avaliaC;8o das

alternativas par ele encontradas, 0 terceiro estagio do processo de decisao de

compra que pode ser definido segundo Engel at at. (2000, p.135) "como 0 processo

pelo qual urna alternativa de escolha e avaliada e selecionada para atender as

necessidades do consumidor". Mas muitas vezes a busea e a avaliac;ao das

alternativas e realizada em conjunto.

Ainda segundo Engel et at. (2000) as decis6es de compra devem ser

tomadas, a principia em relaC;8o a que alternativas de escolha a considerar e que

criterios de avaliac;ao utilizar ao julgar as alternativas. 0 desempenho relativos das

alternativas consideradas ao lango dos criterios de avaliaC;8o, devem ser julgados e

nesses julgamentos e aplicada urna regra de decisao para selecionar urna

alternativa em particular.

Segundo Kotier (1998), hi! diversos processos de avaliagao de decisao,

sendo a maioria dos modelos atuais orientada cognitivamente. Isto e, eles veem 0

consumidor formando julgamentos sobre produtos, largamente em base racional e

consciente. Para 0 autor, alguns conceitos basicos ajudarao a entender esse

processo de avalia980 do consumidor. Primeiro, ele esta tentando satisfazer a uma

necessidade. Segundo, este consumidor esta procurando certos beneffcios a partir

da solu980 oferecida pelo produto. Terceiro, ele ve cada produto como um conjunto

de atributos, com capacidades diferentes de prestar os beneffcios anunciados e

satisfazendo a esta necessidade

Ainda, segundo este autor, 0 consumidor desenvolve um conjunto de

cren""s de marca em que cad a marca e posicionada dentro de um atributo. 0
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conjunto de crenyas sabre urna marea formam a imagem de m;~\\\ variarc3 de

acordo com as experiencias do consumidor, filtradas pelos efeitos da percepc;ao,

distorc;ao e retenc;ao seletiva.

2.3.4 Compra

Ap6s as criterios terem sido avaliados, as consumidores passam entaD para

a compra, a quarto estagio no processo de decisao do consumidor.

Engel et at. (2000), concordam que nem todas as inten~6es de compras sao

efetivadas, pais 0 consumidor pode a qualquer momento desistir e abortar 0

processo neste ponto, devido a alguns fatores tais como:

Mudanya de motiva.yao - a necessidade ativada e atendida de Qutras

maneiras ou Qutras necessidades tarnam-S8 dominantes;

Mudanc;a de circunstancias - fatores econ6micos tarnam a compra neste

ponto imprudente;

Nova informaC;ao - a avaliayao de alternativa anterior mostrou-se

deficiente;

Alternativas desejadas nao estao mais disponiveis - a produto desejado

acabou. Escassez nao prevista.

Ainda conforme Engel et at. (2000), a compra tambem tem seu momenta

oportuno. Produtos sazonais par exemplo, como presentes de Natal, ou

aquecedores eletricos onde 0 clima e mUlto frio.

Para Kotler (1998) durante 0 estagio de avalia~ao, a consumidor pode

preferir tendenciosamente alguma marca dentre as disponiveis para escolha. Pode

ainda para adquirir a marca preferida formar uma inten9ao de compra. Porem ainda

SETOBl!<l BARIGUI
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segundo este autor ha Qutros dois fatores que podem intervir entre a intenC;;:8o e a

decisao de compra.

A atitude dos Qutros e 0 primeiro fator. Se um amigo recomenda

veementemente que com pre 0 produto de menor prec;;:o, que nao e a marea

preferida, a probabilidade de se comprar a marca preferida sera bastante reduzida,

ocorrendo 0 contrario em relayeo ao prod uta de menor prec;o. Ha dais fatos pelo

qual a atitude de Qutras pessoas pode reduzir a alternativa preferida par alguem: 1 -

a intensidade da atitude negativa de Dutra pessoa em relayeo a alternativa preferida

pelo consumidor e 2 -8 motiv8C;80 do consumidor em atender aos desejos de Qutras

pessoas. Quanta mais amiga e maior for 0 negativismo da Dutra pessoa, mais S8

modificara sua intenc;ao de compra. 0 inverso tambem e verdadeiro. Quando alguem

que ele goste favorecer alguma marca a preferemcia do consumidor por esta

determinada marca aumentara.

Ainda segundo Kotler (1998) tambem 0 que pode influenciar e mudar a

intenc;ao de compra sao fatores situacionais, tais como: Perda do emprego, outra

compra tornou-se mais importante no momenta ou desapontamento com 0 vended or

da loja. Portanto, preferencias e intenc;oes de compra nao sao fatores total mente

confiaveis do comportamento de compra.

2.3.5 Consumo

o processo decis6rio do cliente nao termina com a compra. A experiencia de

consumir a produto fornecera informac;oes que 0 cliente utilizara em uma tomada de

decisao futura. Neste estagio do processo, ele ainda pode ser abortado.



Engel et al. (2000), lembram que apos a compra, 0 consumidor deve decidir

entre algumas op6es de como ira consumir 0 produto. Pode utilizar ou consumir na

primeira oportunidade conveniente, guardar par curto espac;o de tempo antecipando

uma oportunidade de usa posterior au ainda, armazenar par urn perlodo mais longo,

sem uso especifico ou antecipado em mente.

Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 416) , "a experiencia de usar produtos ou

servigos, assim como a sens8C;8o de prazer derivada da posse, do ato de colecionar,

au de con sumo de eoisas e experiencias, contribuem para a satisfac;ao do

consumidor e para a qualidade de vida como urn todo"

2.3.6 Avaiia9ao p6s-consumo

Ap6s consumir 0 produto 0 cliente entrara num estado de satisfac;.3o au

insatisfac;ao.

Para Sheth et al (2000), Solomon (2002) e Engel et al. (2000), a satisfagao

do consumidor esta relacionada com suas expectativ8S perante 0 desempenho do

produto. Se 0 desempenho percebido neste produto nao atender suas expectativas,

ele fican3 decepcionado; ficara satisfeito se corresponder as suas expectativas; e se

ultrapassa-Ias ficara encantado.

Ha ainda segundo Karsaklian (2000, p. 166 ) a dissonancia cognitiva pas

compra cuja ideia sugere que "um consumidor que acaba de efetuar compra

importante sente necessidade de col her informac;:6es positivas que possam garantir-

Ihe ou confirmar que tenha feito uma boa escolha"

Conforme Schiffman e Kanuk (2000) a dissonancia cognitiva e chamada de

dissonancia p6s-compra, e e normal, porque as decis6es de compra podem exigir



relativo comprometimento. Entretanto, ainda segundo estes autores provavelmente

isso deixe a consumidor quanto as suas cren9as e ac;6es anteriores, com um

sentimento dificil, que ele pode tentar resolver mudando as suas atitudes, para que

se igualem com seu comportamento.

Desse modo, de acordo com as autores citados, se a experiencia com 0

produto au servi90 satisfaz as expectativas pre-compra, 0 resultado e a satisfa9Bo.

Por outro lado, se as expectativas nao forem atendidas, 0 resultado e a insatisfa9Bo.

2.3.7 Despojamento

Engel et al. (2000) , apresentam ainda 0 descarte, uma vez que nada dura

para sempre, mas e comum formar liga90es e la90s psicol6gicos reais com itens que

para alguns se tornaram sagrados. Como por exemplo, objetos que fizeram parte da

infancia, a que alguns dao grande valor, mesmo quando nao mais usados. Tanto a

ate de doar quanto 0 de jogar no lixo, representa uma forma de despojamento.

Estes sao todos os estagios de processo de decisao de compra do

consumidor que e 0 objeto deste estudo.

2.4 VARIAvEIS QUE INFLUENCIAM A TOMADA DE DECISAo

De acordo com Engel et at. (2000), muitos fatores e determinantes moldam e

influenciam a tomada de decisao do consumidor, que podem ser agrupadas em tres

categorias distintas: Diferenc;as individuais, influencias ambientais e processos

psicologicos.
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FIGURA 2 VARIAvEIS QUE INFLUENCIAM

FONTE: Engel e/ al. (2000, p. 93)

2.4.1 Diferenc;as individuais

As pessoas diferem uma das outras, e nestas diferenc;:as temos; a) os

recursos do consumidor; b) conhecimento; c) atitudes; d) motivac;:ao e autoconceito;

e) personalidade, valores e estil0 de vida.

FIGURA 3 DIFERENC;:ASINDIVIDUAlS

FONTE: Engel e/ a/. (2000, p. 188)

A) Recursos do consumidor - Segundo Engel et al. (2000, p. 191) "os

consumidores possuem tres recursos basicos que sao: econ6micos, temporais e

cognitivos. Isto significa que 0 comercio esta competindo pelo dinheiro, tempo e

processamento de informac;:6es dos consumidores. A percepc;:ao de um consumidor

dos recursos disponiveis pode afetar a disposic;:ao de gastar tempo au dinheiro nos

produtos. Assim, medidas de confian<;ado consumidor podem ser uleis para prever

futuras vendas por categoria de produto" ".

Por sua vez, Schiffman e Kanuk (2001) dizem que para se comportar

racionalmente no senti do economico, um consumidor teria de estar ciente de todas
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as alternativas de produto disponiveis, 5er capaz de classificar corretamente cada

alternativa em termos de seus beneficlos e de suas desvantagens e ainda ser capaz

de identificar a melhor alternativa.

B) Conhecimento - Segundo Engel et al. (2000), 0 conhecimento que os

consumidores possuem sobre produtos afeta seus padr6es de compra. 0 que eles

compram, quanto eles pagam, onde compram e quando compram vai depender do

conhecimento que eles tern para decidir sabre estas quest6es basicas, por iS50 e
importante para as empresas 0 que os consumidores sabem au nao. Atraves dessas

informa90es pode-s8 descobrir brechas no conhecimento do consumidor, que aD

serem preenchidas aumentam a probabilidade de compra do consumidor.

Ainda segundo 0 autor, alem de identificar essas brechas, deve-s8 estar

atenta aos erras no conhecimento do consumidor. Muitas vezes eles podem estar

mal informados, e a 1550 chama-s8 percepc;ao equivocada, 0 que pode ser um

empecilho para 0 sucesso dos negocios. Urn produto vendido por uma loja ao

mesmo pre90 da concorrente, mas e percebido equivocadamente como mais caro,

vai estar em desvantagem. E quando existem essas percep90es equivocadas, sao

necessarias a90es corretivas como par exemplo, enviar ao publico-alvo folhetos

contendo explica90es sabre essas percep90es.

C) Atitudes - Alem de campreender 0 que 0 consumidar sabe au nao sabe

tambem e importante entender a que os consumidores gostam au tem aversao, 0

que e chamada atitude.

Conforme Engel et al. (2000), as atitudes desempenham um papel

impartante no compartamento do consumidor. A decisao de que marca comprar au

em que loja comprar, narmalmente leva a cansumidar a selecionar a marca au loja

que foi avaliada de maneira favaraveL Muito util para a desenvalvimento da



compreens80, as atitudes est80 ligadas ao conhecimento que 0 co

porque compra determinado produto ou nao numa certa loja. Ainda segundo 0 autor

isso e real quando essas atitudes estao entrelagadas ao conhecimento que 0

consumidor possui sobre uma loja ou produto.

Tradicionalmente conforme Engel et a/. (2000) a atitude tem tres

componentes: Cognitiv~, afetivo e conativo

Cognigao - Conhecimento, opiniao ou convicg8o sobre 0 meio ambiente,

sobre si ou comportamento proprio. Cad a imagem que 0 individuo tem de um

aspecto do universo, das pessoas e de si proprio constitui uma cogni~ao. (BUENO,

1996).
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Afeto - Afei~ao, amizade, simpatia. (Id. Ibidem).

Conota~ao - Rela~ao mutua entre duas coisas.(ld. Ibidem).

No componente cognitiv~ res idem 0 conhecimento e as crengas de uma

pessoa sobre algum objeto de atitude e podem ser impulsionadas basicamente por

suas percepgoes sobre os beneficios funcionais de um produto. Representado pelos

sentimentos de uma pessoa em relaC;80 ao objeto da atitude esta 0 componente

afetivo, que pode ser 0 principal fator determinante das atitudes, como por exemplo

uma pega de teatro, apresentac;ao de um coral e filmes sao valorizados porque

evocam sentimentos durante 0 consumo. Assim e possivel que as crengas e

sentimentos influenciem e formem as atitudes e identificar como isso acontece e
importante porque fornece orientag8o para os interessados em influenciar as

atitudes do consumidor.

No componente conativo residem as intengoes comportamentais de uma

pessoa e nao e visto como um fator determinante de atitude. Ao contrario, as

atitudes e que determinam 0 componente conativo e e 0 unico componente que

fSEToiii:,LBl,r,;-;U-i!
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pode ser medido para dar uma previsao mai5 exata do comportamento futuro do

consumidor.

Muitas vezes as atitudes dos consumidores estao relacionadas com a

motivayao.

D) Motiva9ao e autoconceito Para Soloman (2002, p. 95) "a mativa9aa

refere-s8 aos processos que fazem com que as pessoas S8 comportem do jeito que

S8 comportam. Ocorre quando uma necessidade e despertada e 0 consumidor

deseja satisfaze-Ia"

Conforme Salaman (2002, p. 115) autoconceito refere-se "As cren98s de

uma pessoa sabre seus pr6prios atributos e como ela avalia essas qualidades"

E muito complexa a estrutura do autoconceito, pois ale e composto de muito

atributos, e alguns deles sao mais realr;ados quando 0 eu e avaliado como urn todo.

E ainda canforme Solaman (2002, p 115) "as atributas do autacanceita podem ser

descritos em dimens6es como conteudo (par exemplo, urn roslo atraente versus

aptidao mental), positivi dade ou negatividade (ou seja, auto-estima), intensidade,

estabilidade no decorrer do tempo e precisao (isto e, 0 grau em que a auto-avalia.yao

carrespande a realidade)".

De acordo com Schiffmann e Kanuk (2000, p. 62), a motiva9iio pode ser

descrita como" a for~ motriz interna dos individuos que os impele a ac;.ao" Fonya

essa produzida por estado de tensao, existente por causa de uma necessidade nao

satisfeita. E atraves do comportamento que os individuos esperam satisfazer suas

necessidades para alivia-Ios do estresse que sentem e se esfor9am tanto consciente

quanto inconscientemente para reduzir essa tensao.

A motivayao ainda segundo este autor pode ser positiva, uma forc;:a que nos

impele para algum objeto ou condic;:ao, ou negativa uma forc;:a que nos afasta de
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algum objeto au condi<;ao. Mesma as fory8S motivacionais positivas e negativas

parecerem ser drasticamente diferentes urna da Qutra em termos de atividade fisica

e algumas vezes emocionais, slas sao basicamente semelhantes no senti do de que

ambas servem para iniciar e manter 0 comportamento humano. Essas forgas

motivacionais normal mente sao conhecidas como necessidades, desejos e

vontades.

Engel et al. (2000), par sua vez, discordam desses auto res. Para sles, urna

pessoa para estar motivada 0 seu sistema deve estar energizado ou seja ativado, e

a comportamento esta dirigido a meta desejada.

Ainda conforme as autores a necessidade e ativada e sentida quando he

urna distancia entre 0 estado desejado e 0 estado real. E na medida que esta

distancia aumenta, e ativado outro sistema que e chamado impulso. A motivary80

varia de pessoa para pessoa, depende da personalidade, valores e estilo de vida.

E) Personalidade, valores e estilo de vida

Solomon (2002, p.139), Engel et al. (2000, p. 283) e Schiffmann e Kanuk

(2000, p. 81) definem personalidade como caracteristicas psicol6gicas inerentes a

um indivfduo que 0 torna unico e que influencia a maneira dele reagir ao seu

ambiente.

Segundo Engel et a/. (2000, p.286) varios estudos indicaram a hip61ese de a

personalidade estar relacionada a escolhas de produtos e, alguns poucos relataram

que entre 0 uso do produto e traryos de personalidade hi! alguma relary8o. Mas a

maioria encontrou apenas uma quanti dade pequena de variayao na escolha de

produtos alraves da personalidade.

Ainda conforme este autor, nao foi encontrada ate esta data evidencias de

que a personalidade seja um meio util para segmentar mercados. Indivfduos com um
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dado perfil de personalidade que sejam homogeneos em outros aspectos , nao e

raZ80 para pressupor nem esperar que ten ham muito em comum para serem

impactados pel a midia de massa sem atrair muitos cliente que nao sejam potenciais.

Valores pessoais - Conforme Engel et al. (2000, p. 302), valores pessoais

tambem explicam diferen9as individuais entre consumidores, porque representam as

crenc;as sabre a vida e 0 comportamento ace ita vel. Os valores sao expressados

at raves de metas que motivam as pessoas e as maneiras certas de atingi-Ias.

Os valores podem ser pessoais ou sociais. Valores sociais definem 0

comportamento normal para uma sociedade ou grupos. Val ores pessoais definem 0

comportamento normal para urn individuo. Entretanto par mais que as valores

socials influenciem os indivfduDS atrav9S dos grupos a que pertencem (nagao,

religiao, familia e Qutros), eles escolhem e selecionam va!ores sociais para

desenvo!ver va!ores pessoais proprios.

Estilo de vida - Para Solomon (2002, p.145) e Engel et a/. (2000, p. 302)

estilos de vida sao padroes de consumo que reflete as escolhas das pessoas no

modo de gastar seu tempo e dinheiro. Reflete tambem atividades, interesses e

opinioes de uma pessoa. Estilos de vida mudam rapidamente e os profissionais de

marketing devem estar sempre atentos no que esta atua! e na flexibilidade ao

pesquisar metodos e estrategias de marketing.

2.4.2 Infiuencias ambientais

Os consumidores sao mo!dados pelo ambiente em que vivem e funcionam

dentro dele. Porem mudam esse ambiente atraves do comportamento e isto

acontece aD receber 0 impacto em suas decis6es de compra e consumo das



influencias ambientais que sao: a) cultura; b) classe social; c) influencia pessoal; d)

familia; e)influencia situacional.

FIGURA 4 INFLUENCIAS AMBIENTAIS

FONTE: Engel et al. (2000, p. 390)

A) Cultura - Solomon (2002) e Schiffmann e Kanuk (2000) concordam que,

cultura e a soma das crengas, normas, tradi90es e valores aprendidos que servem

para direcionar 0 comportamento de consumo dos membros de uma sociedade.

Engel et al. ( 2000) acrescentam que a cultura aleta os produtos especificos que as

pessoas com pram, a tomada de decisao individual e a comunica9aO numa

sociedade.

B) Classe social - Schiffmann e Kanuk (2000, p. 267) definem cia sse social

como "a divisao dos membros de uma sociedade em uma hierarquia de classes de

status distintos, de modo que os membros de cada classe ten ham relativamente 0

mesmo status e os membros de lodas as outras classes ten ham mais ou menos

status". Para Engel et al. (2000) status social e desigualdade sao divis6es da

sociedade e afelam tanto a compra quanto consumo. Porem segundo Solomon

(2002) as sociedades sao grosseiramente divididas entre "tern" e "nao tern" e a

posi9aO de urn consumidor na sociedade e definida por urn complexo conjunto de

variaveis, como renda, passado familiar e ocupac;ao. Alem da cultura e da classe

social outro fator importante no comportamento do consumidor e a influencia

pessoal.
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C) Infiuencia pessoal - Segundo Engel et al. (2000), a influencia pessoal

pode ser direta au indireta, e e urna forma de persuasao. A opiniao de pessoas com

quem nos identificamos pode passar uma grande credibilidade. A influencia pessoal,

pode determinar 0 sucesso ou fracasso de urna empresa. Essa influencia pode vir do

boca-a-boca de alguem conhecido ou formador de opiniao e normalmente essa fonte

e vista como muito confiavel. Ainda segundo os autores a infiuencia pessoal

assume duas formas principais: A primeira e que outras pessoas sao usadas como

urn grupo de referenda, refletindo quais as escolhas aceitaveis e quais nao 0 sao.

Alem da influencia pessoal a familia tambem maida 0 comportamento do

consumidof.

D) Familia - A familia e definida por Engel et al. (2000) e Schiffman e Kanuk

(2000) como urn grupo de duas ou mais pessoas ligadas por layos de sangue,

casamento au ado98o que moram juntas.

Ainda conforme as autores a maieria das sociedades ocidentais sao

farmados por tres tipo: as casais casados, a familia nuclear e a familia estendida. 0

tipo de sociedade mais comum e a de casais casados, um marido e uma esposa,

que ainda nao tenham filhos e as casais idosos, que ja criaram seus filhos. A familia

nuclear e pai, mae e filhos, enquanto a familia ampliada e formada pela familia

nuclear, acrescida de pel a menos mais urn parente, como avo, tio, au primo.

Familias sao de grande importancia para a estudo do comportarnento do

consumidor, porque sao unidades para compra e usa de muitos produtos para

can sumo, e tambem tem uma influencia muito forte nas atitudes e comportamento

de individuos.

E) Influencias situacionais - Engel et al. (2000), consideram que infiuencias

situacionais sao fatores unicos e particulares encontrados em um momenta e lugar
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especificD, que independem das caracteristicas do consumidor. Os ambientes ffsicos

e socia is, tempo, tareta e estados antecedentes sao as caracterfsticas principais que

abrangem uma dada situayao de consume e sao influemci8s que podem surgir de

propriedades situacionais. Ainda segundo os auto res a propriedade do ambiente de

informa,ao, como a disponibilidade, quantidade e a forma de informa,ao, pod em ter

uma forte influencia no processo de decisao de compra. 0 aspecto do ambiente

fisico, como layout, cores, distribuiCY80 dos produtos, influenciarao 0 comportamento

de compra do consumidor.

2.4.3 Processos psicol6gicos

Motiv8cyao e comportamento do consumidor sao moldados par tres

processos psicol6gicos centrais: a) processamento de informac;ao; b)

aprendizagem; c) mudanc;a de atitude e comportamento.

FIGURA 5 PROCESSOS PSICOLOGICOS

FONTE: Engel el al. (2000, p. 306)

A) Processamento da informa,ao - Engel et al. (2000, p. 309) dizem que "0

processamento de informayao e 0 processo pelo qual urn estimulo e recebido,

interpretado e armazenado na mem6ria e mais tarde recuperado"
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Schiffmann e Kanuk (2000) concordam e acrescentam que os consumidores

processam a informagao do produto de acordo com atributos, marcas, comparagao

entre marcas ou uma combinac;ao desses dois fatores. Ap6s 0 processamento, ha 0

processo de aprendizagem.

B) Aprendizagem - Segundo Engel et al. (2000, p. 335) "aprendizagem e 0

processo pelo qual a experiencia leva a mudangas no conhecimento, atitudes e/ou

comportamento". Ha duas perspectivas de aprendizagem, uma cognitiva e outra

behaviorista. Abordagem cognitiva e refletida por mudangas no comportamento e a

abordagem behaviorista esta apenas interessada nos comportamentos observaveis.

Processamento de informagoes e a aprendizagem sao dois dos tres

processos psicol6gicos centrais que moldam todos os aspectos da motivac;ao e do

comportamento do consumidor, mas ha ainda mudanc;a de atitude e comportamento.

C) Mudanga de atitude e comportamento - Tentar mudar atitudes e os

comportamentos dos consumidores, segundo Engel et al. (2000) e fundamental e

uma das tarefas mais desafiadoras. Modificar ou reforgar a maneira como os

consumidores pensam, sentem e agem no mercado e um esforc;o que as empresas

fazem a cada ano. Pedidos simples e multiplos, ainda conforme 0 autor, podem ser

dispositivos eficazes para moldar 0 comportamento.

Ap6s as variaveis que influenciam a decisao de compra do consumidor,

temos a questao de como eles tomam decisoes sobre varejistas e varejo.

2.5 VAREJO

De acordo com Levy e Weitz (2000) e Kotler (1998), 0 varejo e um conjunto

de todas as atividades envolvidas na venda de bens e servigos diretamente aos
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consumidores finais para usa pessoal e familiar. Urn varejo au loja de varejo e

qualquer empresa cujo volume de vend as decorre, principalmente, da

comercializag80 par unidade au em pequenas quantidades.

Segundo Levy e Weitz (2000) varejo tambem envolve a venda de servic;os

tais como: corte de cabelo, locac;aode fitas de video, exame medico au uma estadia

em urn hotel.

Ainda segundo Levy e Weitz (2000, p. 27) para se ter sucesso no varejo a

fundamental e "oferecer a produto certo, ao prego certo, no lugar certo, na hora

certa e obtendo lucro" Para isso ser alcangado e necessario que os varejistas

compreendam 0 que as clientes querem e 0 que os concorrentes estao oferecendo.

Para Parente (2000) e grande a importflncia que 0 varejo vern assumindo no

panorama empresarial do Brasil. As atividades varejistas vern se consolidando em

ritmo acelerado, e urn numero crescente de empresas varejistas aparece nas

relagoes de maiores empresas no Brasil. Nas ultimas decadas, houve urn intense

ritmo de transformag80 nas instituigoes varejistas e ao longo desses anos, varios

modelos de lojas foram dando lugar aos novos formatos, mais eficientes e mais

adequados as novas necessidades do mercado consumidor.

Os varejistas podem ser classificados em termos de loja de varejo, varejo

sem loja e organizag6es de varejo.

FIGURA 6 CLASSIFICACAo DOS VAREJISTAS

FONTE: Kotler, 1998, p. 493)
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Para Kotler (1998, p. 493) loja de varejo e " qualquer empresa cujo volume

de vendas decorre, principalmente, do fornecimento par unidade au pequenos lotes".

Os mais importantes tipos de varejo de laja, classificam-se em aita categorias: [ojas

de especialidade, lojas de departamentos, supermercados, lojas de conveniencia,

superlojas, lojas de descontos, varejo de liquidayiio, e showrooms de catalogos.

TABELA 1 - PRINCIPAlS TIPOS DE VAREJO

Principais tipos de vareios
Tipo I Descric;:ao

Loja de especialidade ;~n~~!i~~~da de produtos com um amplo

Vasta linha de produtos,sendo cada linha
operada como um departamento separado,
gerenciado par compradores au expositores
especializados.

Loja de departamento

Supermercado

Operac;:6es de auto-servigo, de baixo custo,
baixa margem e alto volume, projetadas
para atender a todas as necessidades de
alimenta~o, higiene e limpeza domestica.

Loja de conveniencia

Lojas relativamente pequenas, localizadas
proximo a areas residenciais, funcionando
em horarios prolong ados com uma linha
limitada de produtos de conveniencia de
alta rotatividade, a precos ligeiramente mais
altos.

Superloja

Varejos majores que 0 supermercado que
of ere cern praticamente todos os itens, de
alimentacao ou nao, que os consumidores
costumam comprar.

Lojas de descontos

Vendem mercadorias-padrao a precos mais
baixos, com margens menores e volume
maior.

Varejistas de IiquidaCao
(off-price)

Com pram mercadorias por precos de
atacado mais baixos do que os normais
e cobram dos clientes precos mais baixos

do que os de varejo. Englobam lojas de
des contos independentes, lojas de fabrica e
clubes de compra.

Clientes encomendam as mercadorias de
Showroom de vendas urn cataJogo na loja e entao retiram essas

por catalogo mercadorias em uma area de entrega dentro
da loja.

FONTE: Kotler, (1998, p. 494)
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Embora a maiaria dos bens e servic;os sejam vendidos atraves de lojas, 0

varejo sem loja vern crescendo, sendo classificado por Kotler (1998) em quatro

categorias: venda direta, marketing direto, venda automatica e servic;;ode compra.

Ja as organiz8c;;oesde vareje, que sao lojas de varejo independentes que

estao S8 transformando em varejo corporativD, pais com issa obtem economia de

escala em funyao do maior poder de compra, reconhecimento de marca mais ampla

e funcionarios melhor treinados. Rede corporativa, rede voluntaria, cooperativas de

varejistas, cooperativas de consumidores, organiza¢es de franquia e

conglomerados de comercializ8g8o, sao os principais tipos de varejo corporativ~.

E uma das principais tendencias que vern impulsionando a transformac;ao no

varejo sao as lojas de especialidade, categoria na qual se enquadra a 10ja Class

Colchoes, foco deste estudo.

2.5.1 Lojas de especialidade

Segundo Levy e Weitz (2000) quando uma loja se especializa em produtos

diferenciados do tradicional, concentra-se em urn numero limitado de categorias

cornplementares e fornece urn servi9Q de alto nivel, ela passa a ser urna loja

especializada. Diferente das lojas de departamentos e descontos, as lojas

especializadas enfocam urn estreito segmento de mercado ou um nicho.

Ainda conforme esses autores, essas lojas atraem clientes em virtude do

atendimento ser diferenciado, a cliente receber atenc;ao exclusiva, a atmosfera de

loja ser mais agradavel e haver sortimentos profundos de produtos.

Conforme Kotler (1998) e Levy e Weitz (2000) lojas especializadas vend em

urna linha de produtos estreita com urn profunda sartirnento dentro dessa linha,
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oferecendo assim produtos selecionados e especiaHstas em vendas de urna

determinada categoria aos clientes do que as oferecidos par loja de departamentos

au de descontos.

Existem enormes e variados tipos de lojas especializadas. E podem

posicionar-se nos mais variados segmentos.

2.5.2 Segmentac;ao

Segundo Levy e Weitz (2000) a segmental'ao e 0 esforl'o de dividir 0

mercado em grupos diferentes de compradores que podem requerer produtos ou

compostos de marketing separados. Hit varios metodos para segmenta9ao de

mercados de varejo tais como: geograficD, demografico, nacionalidade, psicosocial e

par sentimentos e comportamentos.

Na segmenta9ao geografica, agrupa-se clientes par regiao, tamanho da

cidade au pelo clima. Demografica, quando divide-s8 0 mercado par: idade, sexo,

tamanho e cicio de vida da familia, renda, profissao, escolaridade, religiao e ra9a. A

segmenta~o par nacianalidade pode ser: brasileira, alema, americana au inglesa. E-

dita pSicossocial, quando segmentada por classe social, estilo de vida e

personalidade, ou ainda par sentimentos e comportamentos quando segmenta-se

por atitudes, status de lealdade, envolvimento, taxa de uso e outros.

Para Kotler (1998) ha nos mercados diferentes tipos de compradores,

portanto ele pode ser segrnentado de diversas maneiras.

Para este autor, a segmenta9ao de mercado nada mais e que, um esfor90

para 0 aumento da acuracldade do alvo de urna empresa e pode ser adotada em

quatro nfveis: segmentos, nichos, areas locais e individuos.
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o segmento e farm ada par urn grupo grande de compradores que sao

idenlificaveis em urn mercado. Apesar da empresa que pralica esle segmenlo, saber

que os consumidores diferem em desejos, poder de compra, localizacy6es

geograficas, atitudes e habitos de compra, nao personaliza a cada consumidor. 0

que ela faz e isolar alguns segmenlos amplos que formam urn mercado.

o nicho e farmada par urn grupo mais restrito de consumidores, urn mercado

pequeno para necessidades que naD estao sendo bern atendidas. As caracteristicas

de urn nicho rentavel sao as seguintes: como os compradores possuem urn conjunto

distinto e completo de necessidades e estao dispostos a pagar urn pre90 maior para

ter essas necessidades atendidas, e a empresa praticante deste nicho deve possuir

as habiHdades para alender esses consumidores de maneira superior.

Na segmentay80 local as empresas devem ter programas preparados

especialrnente para atender as necessidades e desejos de grupos de compradores

locais (areas comerciais, vizinhan9as e ate lojas individuais).

Na segmentacyao individual cada individuo recebe urna oferta diferente,

customizada para ele. E 0 marketing um a urn. Com a nova tecnologia e possivel

formar um banco de dados sabre as clientes, criando assim a customizaQ8o de

massa que e a habilidade para preparar uma base solida de comunica<;8o e produto

para atender as exigencias individuais de cada comprador.

A loja especializada, objeto deste estudo, esta mais associ ada ao conceito

de marketing de nicho. Um nicho e considerado atraente porque seus consumidores

possuem um conjunto complexo e distinto de necessidades e estao dispostos a

pagar um pre<;o maior para satisfaze-Ias. Normalmente esses nichos atraem

empresas menores, que conhecem bem a necessidade de seus clientes e possui

habilidade para satisfazer essas necessidades de maneira superior, obtendo assim



alguma economia de escala atraves da especializa9aO. Alem disso, 0 nicho tem

potencial de tamanho, lucro e crescimento suficiente.

2.6 COLCHAo DE MOLA

2.6.1 Hist6rico

No inicio da humanidade, 0 unico consolo para as noites de sonG era 0 chao

duro e frio, assim conta a historia. Oepois de algum tempo, 0 que fazia as vezes de

colchao eram galhos e folhagens que as pessoas cobriam com peles de animais. Os

romanos costuraram essas peles envolvendo as folhas, surgindo assim 0 primeiro

colchao da historia.

A Revolw;:ao Industrial, trouxe muitas mudan9as, e uma delas foi 0

surgimenlo do molejo quando foi desenvolvida a mol a de ar;o em espira!. Oepois

disso, par volta da decada de 20, as colch6es de mala ganharam a mercado, e se

cansolidaram apos a segunda guerra mundial. Os tecidos bordados surgiram par

volta da decada de 50 e 60 anos. 0 matelasse em substitui,ao aos lisos. Os

colchoes de mola antigos, fabricadas ha mais de 30 anos, naa tinham tanta

qualidade, pois as molas perdiam elasticidade e, muitas vezes, perfuravam os

tecidos que recobriam °colchfio.

Pode-se dizer, que a malejo sofreu diversas alterar;oes desde a sua

invenr;ao, quando eram compostos par molas conicas ou bi-conicas, com feilura

quase artesanal. Existem hoje cerca de oito tipos diferentes de molejo. A mola

ensacada, tambem conhecida como pocket, e apresentada em diversos formatos:
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tipo barril, helicoidal, ampulheta, entre outras. Tambem existe 0 molejo bonnel e as

de fic continuo, conhecidos tambem como: multilastic, miracoil e superlastic.

Na decada de 30, com a descoberta do poliuretano, as espumas em placas

ou flexiveis tiveram papal fundamental na industria de colch6es. Surgiu depois a

espuma viscoelastica, com tecnologia da Nasa, que S8 sobressai pela alta resiliencia

e par suportar grandes press6es, permitindo ajuste peneito do corpo do usuario ao

col chao. Em seguida, 0 latex, muito utilizado nos an os 30, voltou com fon;a total e

recebeu tratamentos que 0 tornou mais resistente.

Assim como as habitos do homem mudaram, a maneira de dormir tambem

mudou. Hoje 0 que mais conta para um consumidor no momenta de comprar um

colchao e 0 conforto que vai apresentar e a garantia de durabilidade.

Muitas vezes uma boa noite de sono pode ser conquistada com solu96es

relativamente simples, como um col chao conlortavel por exemplo. (MARQUES,

2003).

2.6.2 Mercado atual

Os numeros do mercado nacional de colch6es sao sempre significativos. 0

Instituto Nacional de Estudos do Repouso (Iner), estima que, em 2002 loram

comercializados cerca de 15 milh6es de unidades do produto. Destes, 90% sao

colch6es de espuma, 8% de mola e 2% de outros materiais. Dos 13,5 milh6es de

colch6es de espuma, 10% ou 1,35 milh6es, sao produtos com 0 selo de qualidade

Pr6-Espuma. 0 selo e lornecido pelo Iner, mediante testes realizados pelo Centro de

Tecnologia da Madeira e do Mobiliario do Senai (Senai/Cetmam), em Sao Jose dos

Pinhais (PR).



Os colch6es de molejo tem hoje um mercado em franco crescimento e sao

preferencia para muitos consumidores. Tamanho sucesso 8 marito puramente da

tecnologia, pois os colch6es comercializados atualmente nao se parecem e nem

lembram remota mente os colch6es antigos que soltavam molas no meio da noite.

(CERNICCHIARO, 2002)

Na busca por melhor qualidade de vida, acentua-se a preocupac;ao com as

condi96es do sono para que, efetivamente, seja reparador. Ciente disso, as

institui96es de pesquisas empresariais estao investindo para aprimorar 0 colchao,

pois 0 produto interfere, diretamente, no repouso cotidiano. Isso tem promovido 0

avanc;o tecnol6gico das matarias-primas e do processo de fabricaC;80, agregando

valor ao produto final.

Em meados da decada passada, essa evoluC;80 se instalou no Brasil,

decorrente da abertura de mercado que, al8m de intercambios financeiro e

comercial, gera mais viagens regula res para 0 exterior, on de 0 turista tern contato

com outros padr6es de qualidade.

Entre as inovagoes, langadas em mead os dos anos 90, esta um modelo de

cama jo3 consagrado: 0 colchao vern acompanhado por um apoio, formando urn

conjunto que pode ser box spring (com molas envoltas em feUro ou espuma) ou

sommier (estrutura de madeira, envolta com feltro ou espuma). Esse apoio substitui

com vantagens os antigos estrados, pois propicia maior conforto.

o trabalho de conscientiza9c30 dos lojistas e dos consumidores deve ser

sempre renovado e os argumentos relembrados. "Apesar do cliente estar cada vez

mais exigente, muitas vezes leva pre90 80 inves de qualidade, colocando em risco

sua saude" (MARQUES, 2003).



A saude e para 0 homem, dentre todos os bens cultivados, 0 mais precioso.

Mas mesmo conscientes da importancia de ter uma vida saudc'wel, a maioria

sucumbem a correria do mundo moderno. Para conservar a saude do corpo e da

mente e essencial ter uma boa noite de sana. (MARQUES, 2003).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

3.1 ESPECIFICACAo DO PROBLEMA

A pro posta deste trabalho e entender um pouco melhor a comportamento do

consumidor que compra colchao de mala na loja Class Colch6es, do qual deriva a

seguinte problema de pesquisa:

Quais as criterios de avaliagao para compra de colch6es de mola sob 6tica

dos clientes da loja Class Colch6es?

Para responder a essa problematica de pesquisa algumas quest6es foram

levantadas:

Quais as raz6es que motivam os clientes a comprar um colchao novo?

Quais as principais fontes de informa96es consultadas no processo de

decisao de compra de colch6es de mola?

Que outras lojas de col chao 0 cliente visitou ou pretende vi sitar?

Quais sao os criterios mais importantes na decisao de compra de um

colchaa novo?

Quem sao os influenciadores e decisores da compra?

Qual 0 perfil sociodemografico de consumidores e prospects da loja Class

Colch6es?

Como os clientes avaliam a loja Class Colch6es em rela9ao a: atendimento,

localizagao, estacionamento, mix de produtos, ambiente interno/lay-out, preyo,

condic;6es de pagamento e praza de entrega?

Como os clientes avaliam 0 colchao Vale do Ago® quanta a: durabilidade e

conforta proporcionado.



3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Pesquisa conclusiva descritiva com abordagem de analise cross sectional,

que segundo Malhotra (2001, p.109) e "coleta de informa<;:oes de uma dada amostra

de elementos da populayao somente uma vezn

Divide-s8 em pesquisa descritiva e causal, e neste estudo foi realizada uma

pesquisa descritiva, cuja abjetivo principal visa normal mente a descriyao de alga,

caracteristicas ou fun<;:oes do mercado, segundo Malhotra (2001, p.108).

3.3 POPULA<;Ao E AMOSTRAGEM

Esta pesquisa e composta por clientes que visitaram a loja Class ColchOes.

o objetivo era aplicar a pesquisa a todas as pessoas que entrassem na loja.

Nao foi passivel, pelo fato de que algumas destas pessoas, ou demonstravam

pressa ou 0 fluxo era intenso, nao permitindo tempo para responder a todo 0

questionario.

Oas 77 pessoas que visitaram a loja, obteve-se uma amostra nao

probabiHstica par conveniencia de 40 questionarios validos, 0 que equivale a 52%

dos visitantes.

3.4 PLANO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados para essa pesquisa foi prima ria, atraves de entrevistas

quantitativas, efetuadas pela autora do projeto, com 0 auxilio de 01 entrevistadora

no periodo de 01/09/2003 a 10/10/2003.



o instrumento de coleta de dados foi urn questionario semi estruturado

(anexo 1), aplicado par meio de entrevistas pessoais fiagrantes no interior da loja,

com urn tempo medio de aplicag80 de 20 minutos.

Como forma de auxilio aos entrevistados algumas quest6es foram

elaboradas com cartees (anexo 2) que pudessem lacilitar a resposta.

3.5 PLANO DE TRATAMENTO DOS DADOS

Para a tratamenta dos dados lai empregada procedimento quantitativa.

Os dadas quantitativos loram tabulados e digitadas no Excel e depais

exportados para 0 software SPSS, onde foram processadas analises estatfsticas

descritivas como analise de freqOencia, medidas de tendencia central e dispersao.

Os resultados sao apresentados em forma de graficos e tabelas construfdos

nos softwares Power Point e Excel.

3.6 L1MITAC;;OES DA PESQUISA

Como a amostra e nao probabilistica, nao e possivel identificar a dimensao

do nfvel de confianc;a e erro amostral. Portanto a extrapola920 dos resultados dessa

pesquisa para a loja Class Colchoes deve ser utilizada com certo cuidado.
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4 APRESENTAc;:Ao DOS RESULTADOS

Neste capitulo sao apresentados e analisados os resultados da pesquisa

realizada com 40 prospects e clientes da Loja Class Colchees localizada em Curitiba no

periodo de 01 de setembro a 10 de outubro de 2003. A ordem de apresenta9ao dos

resultados e a seguinte: perfil s6ciodemografico dos entrevistados, perfil do domicilio,

(comportamento do consumidor) raz6es e motiv8yoes para escolha do col chao e da Icja

onde comprar, e a opiniao e sugest6es dos entrevistado sabre a Icja Class Colch6es.

4.1 CARACTERisTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

Na descric;ao sociodemografica dos entrevistados sao apresentadas

caracteristicas quanta ao sexo, estado civil, idade, grau de escolaridade, ocupac;ao,

numero de pessoas no domicflio e classe s6cioeconomic8.

Segundo dad os do Censo 2000 do IBGE existem em Curitiba 2% mais mulheres

(51%) do que homens (49%).

Ja na amostra de 40 prospects da Loja Class Colch6es observa-s8 que 62% sao

do sexo feminino e 38% sao do sexo masculino, 0 que representa um numero

significativamente maior de mulheres que visitam lojas.



GRAFICD 1 - SEXD
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Em rela,ao a idade dos prospects e clientes da Loja Class Colch6es, 42%

estao na faixa de 22 a 30 anos, 23,8% entre 36 a 40 anos e 20,8% tem mais de 41

anos.

GRAFICD 2 - IDADE

De 22 a 30 anos f:::=::=:::::: 42,0%

De 31 a 35 anos

De 36 a 40 anos

De 41 a 50 an05

Acima de 50
anos

Base: 40



Conforme a pesquisa Retrato Curitiba Seculo XXI realizada em 2001, 0 indice

de casados e 42%, solteiros 36%, separados 3% e viuvos 4%.

Dentre os entrevistados na Icja Class Colch6es, a proporgEio de pessoas casadas e
ainda mais express iva, correspondendo a 62,5% dos que visitam a loja

GRAFICO 3 - ESTADO CIVIL
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Na pesquisa Retrato Curitiba Seculo XXI 0 grau de escolaridade da popula9iio

curitibana esla assim dividido' analfabeto/primario incomplete 6%, primario

completo/gimisio incompleto 31%, ginasio completo/colegial incompleto 27%, colegial

completo/superior incompleto 28%, superior completo 6%, p6s-graduado 1%.

Comparando-se a escolaridade dos curitibanos que possuem colegial completo

(31%) a escolaridade dos clientes e prospects da Class ColchOes, e um pouco maior

(40%). Observa-se·ainda que apenas 6% da popula9iio curitibana possuem superior

completo enquanto dos entrevistados, 40% ja completou 0 30 grau. 0 que vern
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corroborar a hip6tese de que S8 trata de nicho para pessoas com mais escolaridade e

desejos diferenciados.

GRAFICO 4 - GRAU DE INSTRUCAO
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Pode-S8 observar no grafico que 37,5% dos entrevistados sao empresarios ou

empregados com fun98.0 de chefia, demonstrando que alem de boa escolaridade 0

publico alvD tambem possui uma boa COIOC898.0no mercado.
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GRAFICO 5 - OCUPACAO

Base. 40

Conforme a tabela, a grande maioria dos entrevistados provem de Qutros bairros

para vi sitar a loja Class Colch6es (73%). E uns poucos (13,5), moram no mesmo bairro.

TABELA2 PROCEDENCIA

PROCEDENC1A N %

Mesmo Bairro Vila Guaira 5 13.5
Bairros Ad"acentes 4 13.5

Portao 2 8,1
Vila Fanny 1 2,7
Vila lzabel 1 2,7

Qutros Bairros 28 73
Total 37 100
Base 37
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4.2 PERFIL DO DOMICiLiO

Neste t6pico sao apresentados e analisados graficos sobre a perfil do domicilio,

onde serao abordando aspectos como: quantas pessoas residem no domicflio, idade

dos moradores e renda familiar.

Pelo grafieD pode-s8 observar a concentrar;:ao de 4 pessoas residentes na

mesma casa ou 35% dos entrevistados. Oestaca-se tambem residencias com 2

pessoas (30%).

Ponderando-se as resultados verifica-se uma media de 3,1 pessoas par

domicflio.

GRAFICO 6 - NUMERO DE PESSOAS RESIDENTES NO DOMICiLiO

Uma Duas Tres Quatro Cinco

Base: 38

Pelo grafico pode-s8 observar que 0 percentual de crianr;:as e adolescentes e 0

mesma (7,6%). Ja na faixa eta ria acima dos 18 anos este percentual e
significativamente maior (84,7%).



GRAFICO 7 - IDADE DOS MORADO RES
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Dentre os entrevistados 27,5% lem renda familiar superior a R$ 2.994,00 e

20% ganham acima de R$ 5.555,00. Apenas 10% dos respondentes ganham entre R$

497,00 a R$ 1.064,99.

Conforme dados do IBGE 2001, a renda da popula<;:iio brasileira oj muito baixa,

pois a maioria (26,1%) ganha entre R$ 240,00 a R$ 480,00. Uma parcela muito

pequena da popula<;:iio (3,3%) ganha entre R$ 2.400,00 a R$ 4.800,00. E somente

1,4% dos brasileiros ganham acima de R$ 4.800,00.

A alta renda corrobora com 0 fata dos entrevistados terem alta escolaridade,

(52,5% possui 3° grau incompleto ou completo), terem cargo de chefia au serem

empresarios (37,5%) e possuirem familias pequenas, pais a media e de 3 pessoas par

domicilio. E urn produto para urn publico mais elitizado.



GRAFICO 8 - RENDA FAMILIAR
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4.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

54

Serao abordados neste capitulo 0 processo de decisao de compra. Raz6es e

motiv890es, papeis de compra, experi€mcia anterior com 0 produto, os fatares mais

importantes para a escolha do col chao, como conheceu a Icja, programas de TV que

utiliza e confia na hara da compra.

mais assiste, lojas que visitou au pretende visitar, e quais fantes de informac;6es que
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4.3.1 Reconhecimento da necessidade

sao problemas de saude (27,5%) e mudanc;a de circunstancias como casa nova (20%).

Pelo grafico verifica-se que as principais razoes da compra de um colchao novo

Dos entrevistados, 15% responderam que a razao para a compra e 0 fato de quererem

um colch§o mais bonito. Somente 10% responderam que casamento e reforma no

quarto sao razoes para compra de colchoes novas. Foram citados alguns outros fatores

tais como: 0 colchao estar velho, comprou m6veis novas para 0 quarto ou ainda, vai

receber a visita dos pais.

GRAFICO 9 - PRINCIPAL RAZAO
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E possivel observar no grafico que 0 principal papel da compra na hora de

levantar a necessidade de novos itens domesticos, pertence a mulher (62,5%), seja ela

casada au solteira,

GRAFICO 10- QUEM LEVANTOU A NECESSIDADE
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4.3.2 Busca

Pelo grafico pode-se notar que a grande maioria das pessoas (70%) nunca

utilizou um colchao de mola.

Porem e interessante observar que os consumidores estao cada vez mais

preocupados com a saude buscando urna rnelhor qualidade de vida, acentuando-se

assirn a preocupagao com as condic;6es do sono para que este, efetivarnente, seja

reparador,
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GRAFICO 11 - EXPERIENCIA ANTERIOR COM 0 PRODUTO

Nao DSim

No grafico pode-se observar que, alem de ser a mulher quem na maioria das

vezes reconhece a necessidade de S8 adquirir novos produtos, e ela tambem quem

busca informal'oes sobre colchiio (82,5%).

Base: 40
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GRAFICO 12 - QUEM BUSCOU INFORMA<;OES
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Observando-se 0 grafico pode-s9 notar que uma das tantes de informagoes

rnais utilizadas na hora da cornpra e a propaganda na televisao (72,5%), cornprovando

assim mais uma vez 0 impacto dessa midia na mente dos consumidores, Porem as

vendedores (72,5%) tambem sao apontados como a fonte de informa~o mais utilizada,

pais para alguns consumidores nada substitui 0 atendimento pessoal e personalizado.

Outra fonte muito utilizada pelos entrevistados e visita pessoal a laja (60%).



GRAFICO 13 - FONTES DE INFORMACAO MAIS UTILIZADAS
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Lista Telefonica ~~gjR~!3I!IIi•••• !l!ig ••• !l!ia!l!i!l!i!l!i!l!im

El Utilizo Muito EI Utilizo JillUtilizo Pouco lIDNao Utilizo

Base: 40

Ao avaliar 0 comportamento de compra e consumo dos entrevistados com

relay8,o aD grau de confianC;8 foi observado que a visita a loja e ainda a fonts mais

confiavel para 0 consumidor (80%). Cantato pessoal com vendedor tambem gera

confianC;8 no entrevistado (72,5%).Confiam tambern na experiencia anterior e indic8980

de ami gas na hara de comprar um colchao de mola (52,5%).

Portanto e possivel constatar, que mesmo com a alta tecnologia disponivel

atraves de vendas pela internet, a maioria dos entrevistados ainda prefere 0 sistema
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antigo de visitar a loja, para ver e sentir 0 produto e fazer contato pessoal com os

vended ores.

GRAFICO 14 - GRAU DE CONFIAN<;:A DOS ENTREVISTADOS EM RELA<;:Ao AS
FONTES DE INFORMA<;:OES

Vendedores .5R~=======::§]i&li2:========J\\l!•• R.I!l!l,5%
2.5%

ExporiOnciaAnterior .'.E••• lliL~~~:Eia••••••••

Encartcs em Jomais ~1'l!ll;;5~'%c~4~.7'l!.;1J..~E:'•••••••••• ~ •••• !\!'!
75'

LislaTelefonica .~~ ••• ~ •••••••••••• ~

[IConfio Muiio DConfio rnlConfio Pouco mNao Confio

Base: 40
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Quando foi questionado sabre como soube da 8xistencia da loja, mais da

metade dos entrevistados (57,5%) respondeu que viu propaganda na TV, comprovando

que essa mfdia de massa ainda e a que mais impacta 0 consumidor para este

segmento. Qutros fatores importantes foram apontados pelos respondentes como,

estavam passando em frente e foram atraidos pela fachada da loja.(17,5%).

GRAFICO 15 - COMO SOUSE DA LOJA

Propaganda na TV F======S7,5%
Indicacao Amigos ::::::: 15,0%

Passando em frente :::::: 10,0%

Fachada da loja ~7,5%

E Vizinho ~ 7,5%

ColcMo no telhado 2,5%

Trabalha perto "2,5%

Base. 40
Respostas Multiplas
Total igual au superior a 100%
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Pode-se observar pelo grafico que os tres programas mais assistidos pel os

entrevistados sao: Jornal Nacional (87,2%), Novelas (51,3%) e Filmes (33,3%).

E interessante observar, que a maioria das pessoas procuram estar atentas ao

novelas e filmes.

que acontece no Brasil e no mundo. Primeiro se informam e depois se entretem com

GRAFICO 16 - PROGRAMAS DE TV QUE MAIS ASSISTE

87,2%

51,3%

33,3%

Base: 40
Respostas Multiplas
Total igual ou superior a 100%

Jomal
Nacional

Filmes Mais Voce Jomal do Jo Soares

meio dia
Novela

4.3 3 Avaliagao de alternativas

Observa-se que as lojas mais visitadas pelos entrevistados foi a Maxflex (45%)

e Renovar (37,5%).Tambem e posslvel notar que 45% dos respondentes ainda nao

haviam visitado nenhuma loja anteriormente.
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GRAFICO 17 - OUTRAS LOJAS QUE VISITOU

Maxflex 45,0 %

Nenhuma "45,0%

Renovar 37,5%

Sonosul 32,5%

Americanflex ::::::;7,5%

Multiflex ::2,5%

Sonoshop ~2,5%

Base. 40
Respostas Multipla
Total igual ou superior a 100%

A grande maioria dos entrevistados (85%) respondeu que nao pretende visitar

nenhuma Dutra loja, e apenas (7,5%) pretende ir a Renovar.

GRAFICO 18 - OUTRAS LOJAS QUE PRETENDE VISITAR

85,0%

7,5%

IT M
5,0%
m,n 2,5% 2,5%

Nenhuma Renovar Maxflex Sonosul Rei das
Espumas

Base. 40
Respostas Mtiltipla
Total igual ou superior a 100%
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Para S8 obter esses dados foi utilizado 0 chamado escore ponderado ou

ponderagao, que significa "urn ajuste estatlstico dos dados em que a cada case ou

respondente no banco de dados S8 atribui urn peso que reflete sua importancia

relativamente aos outros casos ou respondentes" (MALHOTRA, 2001, p.384). Foi

solicitado aos entrevistados que citassem as tres fatares mais importantes para a

escolha de urn col chao de mola par ordem de importancia, e atribuiu-se peso 3 ao 1°

fator, peso 2 ao 2° fator e peso 1 ao 3° fator, e em seguida soma-S8 esses resultados.

Os tres principais fatares para a escolha de urn colchao de mola fcram:

qualidade, conferta e preyo respectivamente.

Interessante destacar que hoje em dia, 0 culto ao carpa, a crescenta

preocupar;ao das pessoas para obter uma melhor qualidade de vida, mudanga de

habitos alimentares para terem uma vida mais longa e saudavel, a saude nao e um

fator considerado importante para esses entrevistados para a escolha da opgao de

marca de um colchao, porem e a principal motivagao para se decidir a comprar um

colchao novo.
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GRAFICO 19- FATORES MAIS IMPORTANTES PARA ESCOLHA DO COLCHAo

73

52

40
35

Qualidade Prec;:o Saude GaranliaConforto

Base:40

4.3.4 Compra

No grafico pode-se observar que a mulher alem de levantar a necessidade da

compra e buscar informagoes, e tambem quem decide qual marca que sera comprada

(47,5%).

Porem como nos dias atuais, atividades domesticas ja nao e mais prerrogativa

feminina, 0 homem tambem influencia na decisao da compra (35%),



GRAFICO 20 - DECISOR DA MARCA QUE SERA COMPRADA

47,5%

35,0%
30,QO,~

7,5%

I I ~5~ :5';
Esposa Esposo Mulher Homem Filhos Ainda

salteira salteire n.o
decidiu

Base:40
Respostas Multipla
Total igual ou superior a 100%

Conforme 0 grafico, pode-se observar que a forma de pagamento

preferida pela grande maioria dos entrevistados e a prazo com cheque (65%).

GRAFICO 21 - FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA

A praza ,65,0%
c/cheque 1""' •••••_....;;;;;.._ •••••••••••

A vista em
dinheiro ~17,5%

~7,5%
A vista

c/cheque

Cartao de b 50%
crMito ~'

Carti(lo de

debito ~5,O%

Base. 40
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4.3.5 Avaliac;:ao p6s compra

No grafico pode-se observar que mais da metade dos entrevistados (61,1 %)

pretende dear 0 colchao usado. Apenas 30,6% pretende guardar, deixar para visitas OU

passar para Dutro comodo.

GRAFICO 22 - DESCARTE DO COLCHAo

Doar 61,1%

Quarto de visitas ::: 13,9%

Guardar =11,1%

Levar p/praia :: 5,6%

Passar p/outro comodo :: 5,6%

Nao sabe 2,7%

Base. 36
Resposta Multiplas
Total igual ou superior a 100%
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44 AVALlAr;Ao DA LOJA

Nesta etapa sera apresentado 0 resultado da avalia980 e opiniao sabre a

melhor localiza,ao da loia .sob a 6tica dos clientes e prospects da loia Class ColcMes.

Com base no grafico, pode-s8 observar que as aspectos que tiveram nota

6lima, eslao relacionados ao prazo de enlrega (9,33), condi~oes de pagamenlo (9,33) e

atendimento (9,31).

Tambem boa foi a avalia~ao referenle a localiza~ao (8,9), ambiente interno/lay-

out (8,87) e 0 pre~ (8,87).

As piores avalia~oes foram para op~oes de modelo (8), marcas (7,56), outros

produtos vendidos (7,5), fato este que por ser uma loia especializada em colchoes nao

tem muito sortimento 0 estacionamento tambem nao teve uma avalia~o boa (7,03) 0

que S8 deve ao fata da loja ser em bairro e nao haver estacionamento perto para a loja

fazer urn convenio, mas como ha vaga nas ruas, esse fator naD e relevante.



GRiiFICO 23 - AVALlAC;;iiO DA LOJA

Prazo de entrega .9,33

Condi90es de pagamento ~=================~.~9.33
Atendimento "9,31

localiza"Ao 8,9

Ambiente interno/Lay-out 8,87

Preyo 8,87

Op90es de Modele

Op90es de Marcas f:::==============7.56
QuIros Produtos Vendidos 7,5

Estacionamento 7,03

Base. 40

Na opiniao dos clientes e prospects, para este tipo de loja especializada a

melhor localizac;:ao e loja de rua nos bairros (92,5%).

GRiiFICO 24 - MELHOR LOCALlZAC;;iiO

92,5%

Bairro ~:Centro tlShopping

Base. 40
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4.5 AVALlAr;Ao DO COLCHAo VALE DO Ar;O

70

Neste topico serao apresentados as resultados da avalia980 do col chao e

comparacyao da qualidade com outras marcas.

para garantia (9,68)

Todos loram bem avaliados, com maior destaque para esteticalbeleza (9,70) e

GRAFICO 25 - AVALIACAO DO COLCHAO VALE DO ACO

970
-; 8,92

1,00

Pre<;:oEsllHica/Beleza Garantia

Base: 40

Conforta

Proporcionado

Conforme nota-s8 no grafico, para mais da metade dos entrevistados (75%) a

qualidade do col chao Vale do Ar;D e igual a das Qutras marcas existentes no mercado,

demonstrando a percep,ao de lalta de dilerencia,ao de produtos neste segmento.
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GRAFIGO 26 - QUALIDADE DO GOLGHAO EM RELACAo A OUTRAS MARGAS

-----

)
, 75%

4.6 -SUGESTOES

Base: 40

Neste t6pico sera apresentada a sugestao dos clientes, do que a loja poderia

oferecer para atende-los ainda melhor.

Como pode ser observado no grafico, a maioria dos entrevistados (70%)

7,5% sugeriu estacionamento,

respondeu que nao ha nada que a laja precise fazer para atende-Io melhor, e apenas
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GRAFICO 27 - SUGESTOES PARA ATENDE-LO MELHOR

Nao 70,0%

Estacionamento F:J7,5%
Nao encontrou 0 que procurava 1=5.0%

Mais opffoes de marcas/modelos pS.Q%
Nao cobrar frete ps.O%

Prazo de pagto s/juros P2,5%

Entrega no dia 2,5%

Cartazes na rua p2.5%

Base. 40
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5 CONCLUsAo E RECOMENDA<;:OES

Neste estudo sabre 0 processo de compra de colchoes de mola foi passivel

identificar que as principais razaes para compra de urn novo colchao sao: problemas de

saude, mudanrras de circunstancias como casa nova, a colchao velho rasgou, vai S8

casar, quarto novo ou apenas 0 fato de querer urn colchao mais bonito. E tais fatores

podem ser explorados pela loja direcionando assim a sua comunicayao.

Identificou-se no perfil s6cio-demografico que ha mais mulheres do que

homens, em sua maiaria casadas, com idade entre 22 a 35 anas, born nfvel de

escolaridade (3° grau completo), com boa colocayao profissional, empresario ou

empregado com fun,ao de chefia e alta renda mensai.

No perfil do domicilio identificou-se a concentrac;ao de 2 a 4 pessoas, sendo a

media de 3 pessoas por domicilio.

A idade dos moradores e significativamente aeima dos 18 anos, ha poucas

crianc;as e adolescentes.

Outre dado significativo e que sao as mulheres que levantaram a necessidade

de comprar urn colchao e foram elas tambem que buscaram informac;5es a respeito e

vao decidir sobre a marca que sera com prada.

A grande maioria das pessoas nunca utilizaram urn colchao de mol a.

Interessante que grande parte das pessoas ja viram propaganda da loja na

televisao e por isso eles prevem de bairras mais distantes.

A televisao como fonte de infarmac;ao e a mais utilizada, porem as pessaas

confiam mais na visita a laja e contato com os vendedores.
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Os fatores mais importantes para a escolha do colchao sao qualidade, conforta

e prego.

Em relagflo ao descarte, e interessante destacar que a grande maioria vai doar

o colchao.

Quando perguntado sobre a loja 0 item melhor avaliado foi 0 prazo de entrega.

Urn fata interessante que faz parte da vida de urna capital e 0 espago fisico pais 0 item

estacionamento nao obteve urna nota boa. Recomenda-se portanto que a loja observe

nos empreendimentos futures esse detalhe, ainda mais que para 0 entrevistado a

melhor localiz8g80 para urna Icja de col chao e em bairros.

o col chao Vale do Ago®, par ser urna marea relativamente nova no mercado

aqui no sui, teve urna avaliag80 muito boa par parte dos entrevistados, que 0 achou

igual a maioria das marcas encontradas no mercado.

Outro aspecto considerado importante foi que as entrevistados preferem pagar

a prazo com cheque, portanto a loja pode continuar com sua politica que esta

agradando aos cllentes.

Quando foi solicitado a emitir opiniao e sugestao para a loja melhor atende-Io a

grande maioria dos entrevistados, disse que foi muito bem atendido, e alguns poucos

citaram novamente a estacionamento, mais opgoes de marcas e model os e nao cobrar

frete.

E interessante destacar que a produto e vista como igual aos do mercado e a

diferencial deve se dar em servigos, destacando-se a importEmcia da qualificac;ao dos

vended ores.

E importante tambem utilizar a composto promocional em situagoes em que se

possa contatar pessoas que estao mudando de casa ou pensando em salide.



75

Por fim conhecer as raz6es de compra de clientes e prospects e de suma

importancia para aprimorar a estrutura ja existente e elaborar novas estrategias para as

pr6ximas lojas, em consonancia com as necessidades e expectativas dos clientes.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - QUESTIONARIO



ANEX01

AVAlIAr;AO OOS CRIT RIOS DE ESCOlHA NA COMPRA DE COlCHAO DE MOlA SOB
A OTICA DOS CliENTES DA CLASS COlCHOES

Born dia Itarde, meu nome e , sou aluna do 40 ana do curso de Marketing da UTP e estou realizando
urna pesquisa com 0 objetivo de identificar as criterios de escolha na compra de colchoes de mala sob a 61ica
dos clientes da loja Class Colchoes. Gostariamos de contar com sua colaboray8o no sentida de responder
algumas perguntas.

Nome: Telefone _

Enderey<>: Bairro: _

PI. Quantas pessoas residem no seu domicilio?

P2. Quantas delas tern idade de ate 6 anos?

1'3. Quantas tern idade entre 7 e 17 anos?

1'4. E quantas tern idade aeima de 18 anos?

·1-1
21_1
'1_1
'1-1

1. Oornas costas
4. Vai se casar

2. Col chao velho rasgou
5. Gasa nova

1'5. Qual a principal razliopara 0 Sr(a) ter decidido comprar urn col chao novo? (RU) Espontanea 51_1

''--IP6. O(A) Sr(a) ja utilizou um col chao de mola? (RU)

1. Sim 2. Nao

P7. 0 quanto 0 Sr(a) costuma utilizar as seguintes fontes de infonna~ao quando esta pensando em
comprar um col chao de mola. (RU)

I 1.Nao utilizo 2.Utilizo pouco 3.Utilizo 4.Ulilizo muito

3. Querer um colchao mais bonitolvistoso
6.0ulro _

2.Confio pouco 3.Confio 4.Confio muito

1'8. Equal 0 seu grau de confianc;a nas seguintes fontes de infonnac;ao quando esta pensando em
camprar um colchao de mala.

1. Visilas a loja
2. Vendedores
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

"

P7. Uliliza9ao
7.11_1
7.21_1
7.31_1
7.41_1
7.51_1
7.61_1
7.71_1
7.BI_1
7.91-1
7.101_1
7.111-1

Lisla lelef6nica
Encartesemjomais
Propaganda em revistas
Propaganda TV
Intemet
Familiares
Experiencia Anterior
Amigos
Medico

p8. Confian~
B.11_1
B.21_1
8.31_1
8.41_1
B.51_1
B.61_1
8.71_1
B.81_1
B.91_1
8.101-1
8.111_1

3. Garantia 4. Marca

P9. Cite os 3 fatores que rnais 0 influenciam a escolher urn colchao de mola, ordenando-os pela
importancia. (RM) Espontanea 9.1'-1 9.21_19.31_1

5. Conforto 6. Saude1. Qualidade 2. Pre90
7. Oulros. Qual? _

Pl0. Quem levantou pela 1° vez a necessidade de comprar urn colchao novo? (RU) Esponttmea 101_1
2. Esposa 3. Esposo1. Eumesmo

6.0utros. _
4. Filhos 5. Amigos



PI1. Quem buscou infonna-;oes para auxiliar a decisao? (RM)Espontanea
1. Eumesmo
6.0utros _

P12. E quem decidiu a marca/modelo do colchao que seria/sera comprado? (RM)Esp 121_11_11_1

2. Esposa 3. Esposo 4. Filhos 5. Amigos

1. Esposa 2. Esposo 3. Filhos 4. Amigos

P13. Que outras lojas o(a) Sr(a) visitou? (RM)EspontMea

5.0utros. _

1. Maxflex 2. Sonosul 3. Americanflex 4.Renovar 5. Nenhuma
131_11_11_11_11_1
6.0utra Qual, _

P14. Que outras lojas ainda pretende visitar? (RM)Espontanea
1. Maxflex 2. Sonosul 3. Americanflex 4.Renovar 5. Nenhuma 6. Outra Qual, _

PIS. Como o(a) Sr(a) ficou sabendo da existencia desta loja? (RM) EsponUinea 151_11_11_1
1. Propaganda na TV
4. Feiras
7.0utra Qual _

2. Propaganda na Radio
5. Fachada da loja

3. Panfleto
6. Indica(fao de amigos

P16. Cite os tres fatores mais irnportantes para escolher a loja oode cornprar urn col chao de rnolas,
ordenando-os pela irnportancia Espontanea 16.1\_11621_11631_1

1. Atendimento 2. Localizayao
4. Opr,;:6esde modeles 5. Opr,;:oesde marcas
7. Ambiente internollay-out 8. Preyo
10.Prazo de entrega 11.0utros _

P17. Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa pessirno e 10 excelente, que nota 0 Sr. daria para os
seguintes aspectos desta loja: Ler op\;oes

1. Atendimento 17.11_1 2. Localiza(fao 17.21_1
3. Estacionamento 17.31_1 4. Opr,;:6esde modelos 17.41_1
5. OP9i5es de marcas 17.51_1 6. Outros produtos vendidos 17.61_1
7. Ambiente interno/lay-out 17.71_1 8. Pre(fo 17.81_1
g. Condi90es de pagamento 17.91_1 10.Prazo de entrega 17.101_1
PIS. Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa pessirno e 10 excelente, que nota 0 Sr. daria para os

seguintes atributos do colchao Vale do A-;o que acabou de ver? Ler op~6es

1.Conforto proporcionado 18.11_1 2.Estetica/beleza 18.21_1
3.Garantia 18.31_1 4.Pre90 18.41_1
P19. Com rela-;ao a outras rnarcas que voce viu ou conhece, voce diria que os colchoes Vale do A-;o

sao de qualidade: (RU) Ler op~6es

3. Estacionamento
6. Oulros produtos vendidos
9. Condi90es de pagamento

1. Inferior 2.lgual 3. Superior 19L-l

P20. Na sua opiniao a rnelhor localiza-;ao para urna loja de colchoes seria:

1. Loja de rua no centro 2. Loja de rua nos bairros 3. Loja em Shopping

P21. Qual a fonna de pagarnento de sua preferimcia (RU) Espontanea

201_1

1. A vista em dinheiro
4. A prazo c/came
7.0utros _

2. A vista c/cheque
5. Carta a de debito

3. A prazo cI cheque.
6. Cartiio de credilo.

P22. Cite os 3 prograrnas de TV que o(a) Sr(a) rnais costurna assistir:

Apenas para fins de classifica-;ao estatistica, por gentileza:

P23. Idade

P24. Sexo

1.Masculino 2. Feminino

P25. Escolaridade

,. Analfabeto 2. 1°grauincompleto 3. 1U graucompleto 4. 'Z'grau incompleto
5. 2<'grau completo 6. 3° grau incomplete 7. 3° grau completo



P26. Estado Civil
1. Solteiro 2. Casadoillive junto

P27. Principalocupa!tao

26L-1
3. Divorciadolseparado 4. 0 ViLivo

1. Empregado sem funl;ao de chefia
4. Funcionario publico
7. Estudante
10. Aposentado

P28. RendaFamiliar Mensal
1. Ale 262,00 reais
4. Entre 1.065,00 a 1.770,99 reais
7. Acima de 5.555,00

2. Empregado com funl;ao de chefra
5. Empresario/s6cio da empresa
8. Dolar

"L-I
3. AutonomolProfissionalliberal.
6. Estagiario
9. Empregada domestica

2. Entre 263,00 a 496,99 reais
5. Entre 1.771,00 a 2.943,99 reais

"1_1
3. Entre 497,00 a 1.064,99 reais
6. De 2.994,00 a 5.554,99 reais

P29. Uma vez que 0 Sr. (a) tenha adquirido urn colchao novo, 0 que pretende fazer com 0 colcMo
usado? 291_1

P30. Na sua opiniao existe algo que poderia ser feito para que esta loja pudesse atende-Io ainda
melhor? 301_1

Muito Obrigado pela colaborayao
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ANEXO 2 - CARTOES



ANEXO 2

CARTAO 1 UTILIZACAO

1. Nao utilizo 2. Ulilizo pouco 3. Utilizo 4. Utilizo muito

CARTAO 2 CONFIANCA

1. Nao confio I 2. Confio pouco 3. Confio 4. Confio muito

CARTAO 3 RENDA

1. Ate
2. Entre
3. Entre
4. Entre
5. Entre
6. De
7. Acima de

262,00 reais
263,00 a 496,99 reais
497,00 a 1.064,99 reais

1.065,00 a 1.770,99 reais.
1.771,00 a 2.943,99 reais
2.994,00 a 5.554,99 reais
5.555,00 reais



ANEXO 3 - APRESENT AC;Ao DOS RESULTADOS

SJ
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