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RESUMO 

Pode-se constatar a evolução do setor moveleiro no Brasil nas lojas destinadas ao 

varejo, a partir da variedade de produtos e serviços agregados, disponíveis ao 

consumidor. Desta maneira, é preciso observar este ambiente não só como um 

ponto-de-venda, mas também como um espaço capaz de aproximar o consumidor 

ao produto, permitindo com isso, conhecer o perfil dos seus clientes, assim como 

suas necessidades, para então oferecer-lhes os produtos adequados. O elo final da 

cadeia moveleira é impelido pelo varejo, o que confere a necessidade de focar 

ações direcionadas às empresas neste setor. Entretanto, faz-se necessário buscar a 

maturidade desta esfera do mercado, direcionando o crescimento das relações 

comerciais que envolvem todo o segmento. Neste sentido, a presente dissertação foi 

elaborada com o objetivo de conhecer os principais fatores que podem influenciar o 

comportamento do consumidor no processo de decisão de compra de móveis 

residenciais de decoração. A relevância da pesquisa se deve ao fato de ter sido 

baseada em dados que revelam um crescimento significativo na valorização 

residencial e na mudança de hábito dos seus moradores. Estes buscam resgatar o 

conceito de estarem mais próximos da família e amigos em um ambiente íntimo, 

seguro e confortável, além de se tornarem cada vez mais exigentes, tendo em vista 

a grande oferta do mercado, e a facilidade de acesso às informações. Desta 

maneira, o móvel, assim como demais produtos, precisa atualmente, ser envelopado 

de conceito e ambientação, para fomentar o desejo deste consumidor. Partindo 

deste pressuposto, o estudo foi realizado junto aos dois shoppings de decoração de 

Belo Horizonte. Nos procedimentos metodológicos, valeu-se da pesquisa dita como 

quantitativa e qualitativa. Assim se prosseguiu a aplicação de 120 questionários 

durante os meses de abril e maio de 2011 direcionada a unidade amostral da 

pesquisa. Por conseguinte foram comparados os resultados encontrados com a 

percepção de seis profissionais tidos como influenciadores, aqui formado por 

designers e arquitetos, representativos da unidade de análise, que fomentaram os 

resultados encontrados e permitiram corroborar as afirmações dos respondentes. 

Foram identificadas percepções semelhantes e divergentes entre os representantes 

das duas etapas da pesquisa. Também foram observados como decidem, compram 



 

 

e utilizam seu mobiliário, o que torna relevante a dissertação uma vez que preenche 

a lacuna da falta de pesquisas acadêmicas para este setor varejista de móveis 

residenciais. Poderá ainda contribuir com resultados para reflexões dos lojistas, 

fabricantes e empreendedores de shoppings do lar e mesmo aos especificadores 

deste segmento.  

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Móveis residenciais; Fatores de 

influência; Processo de decisão de compra. 



 

 

ABSTRACT 

The evolution of the furniture sector in Brazil is found in stores for retail, from the 

variety of products and value-added services available to consumers. It is necessary 

to observe this environment not only as a point of sale, but also as a space capable 

of bringing the consumer to the product, thereby allowing to know the client’s profile 

and their needs and then to offer suitable products for them. The final link of the 

furniture chain is driven by the retailer, which makes the need to focus on actions 

aimed at companies in this sector. However, it is necessary to seek the maturity of 

this market sphere, directing the growth of trade relations that involve the entire 

segment. In this sense, this dissertation has been prepared in order to know the main 

aspects that can influence consumer behavior in the decision process of buying 

residential furniture decoration. The relevance of this research is due to the fact that it 

was based on data showing a significant growth in residential value and changing 

habits of its residents, seeking to reclaim the concept of being closer to family and 

friends in an intimate, safe and comfortable environment, and become increasingly 

demanding in view of the large supply of the market, and the easy access of 

information. This way, the furniture as well as other products, must today be packed 

by the concept and has to be in a suitable environment, to support or stimulate the 

desire of the consumer. Under this assumption, this study was conducted by two 

malls of Belo Horizonte. Methodological procedures, drew on the research known as 

quantitative and qualitative, to statistically analyze the results in the questionnaires 

targeted to the consumers, describing and comparing the perceptions captured in the 

interviews applied to the specifies. So, in this way the application of 120 

questionnaires continued during the months of April and May of 2011 directed the 

sampling unit of the research. Therefore the results were compared with the 

perception of professionals seen as influencers, represented here by designers and 

architects, in addition to six interviews applied in June, focusing on representative 

professionals of the unit of analysis, which developed the results and corroborated 

the statements of the respondents. We identified similar and differing perceptions 

among the representatives of the two stages of the research. It was also observed 

how people decide, buy and use their furniture, which becomes relevant to this thesis 



 

 

once that fills the gap of lack of academic research for this retail residential furniture. 

It can also contribute with results for reflections of the retailers, manufacturers and 

entrepreneurship of the home shopping and even to those specified in this segment. 

Keywords: Consumer behavior; Residential furniture; Influence factors; The process 

of purchase decision. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em seus primeiros indícios na pré-história, o mobiliário basicamente feito em 

pedra atendia somente às necessidades fisiológicas. Ao longo da história, evoluiu 

juntamente com a sociedade e seus avanços tecnológicos, e transpôs a relação 

entre uso e necessidade, tornando-se objeto de caracterização social, estética e 

bem estar. Foi partir do século XIX, com a Revolução Industrial, que se emoldurou 

de uma percepção de qualidade e inovação necessárias no desenvolvimento da 

indústria, substituindo a tradição do antigo artesão. Desta maneira, a beleza de 

formas e criações até então ligadas à sociedade, foram gradativamente 

aprimoradas, através do processo produtivo e da inserção de novos materiais 

propiciando, com isso, a diferenciação do produto frente aos demais (CARDOSO, 

2008). 

Segundo Morikawa (2007), a trajetória do mobiliário caminha em paralelo com 

a história da cultura através dos tempos, atuando como reflexo da época e seus 

avanços tecnológicos.  

As mudanças sociais e tecnológicas advindas do acesso ao grande número 

de informações fracionadas da internet, da modificação da sociedade e das 

estruturas familiares, dentre outros, têm determinado mudanças no comportamento 

de compra do consumidor em geral. A fragmentação resultante se manifesta 

claramente na disseminação de tecnologias e processos. Como descreve Baxter 

(1998), a pressão inovadora cresce com o lançamento de produtos globalizados 

reduzindo sua vida média no mercado. 

O aumento da concorrência, e a massificação de informação e inovações 

tecnológicas são responsáveis por disseminar e influenciar a cultura, alterar os 

modos de vida e conduta de uma sociedade. O principal intuito é despertar desejo e 

induzir o consumo de bens, produtos e serviços. Tais mudanças comportamentais 

exercem uma influência implícita no estilo de vida e interpretação de valor 

determinante da decisão de compra. Góes (2009) afirma que o novo consumidor 

cada vez mais exigente, compra um conceito, uma ideologia, uma maneira de ver e 

viver a vida e de pensar diferente. 
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Se antes a compra era determinada por necessidade específica, atualmente é 

constituída por inúmeras influências e fatores sensoriais que aguçam desejos bem 

definidos; além disso, o hábito de consumo atinge novas faixas etárias e classes 

sociais que antes não tinham acesso e oportunidade de escolha e compra. À medida 

que o conhecimento é disseminado, as pessoas se voltam para uma expressão de 

personalidade, buscando produtos que apresentam padrão estético, qualidade e 

inovação, capazes de alcançar e suprir objetivos que almejam diferentes aspectos 

funcionais e psicológicos. Em mercados cada vez mais competitivos, vence quem 

consegue gerar uma identificação profunda entre o produto e seu usuário 

(CARDOSO, 2008).  

Diante do exposto, compreender o comportamento do consumidor e suas 

expectativas e atitudes, em relação a mercadorias ou serviços, auxiliam os 

profissionais de Marketing no desenvolvimento de ações direcionadas ao 

atendimento das necessidades e desejos de seus usuários. Neste sentido, traz 

fundamentos a serem adotados dentro do ponto-de-venda, visando ampliar os 

estímulos percebidos, e facilitar o processo de compra. Tal compreensão pode ser 

definida como postula Mowen e Minor (2003), como sendo de benefício para o 

auxílio dos gerentes em suas tomadas de decisão. Assim, se fortalecem as bases de 

conhecimento referentes à compra e venda de produtos e serviços e para o auxílio 

ao consumidor médio na tomada de melhores decisões de compra.  

Em concordância, Samara e Morsch (2005) afirmam que compreender os 

tipos de decisões tomadas pelos consumidores e os fatores que influenciam essas 

decisões são fundamentais para as empresas. De posse desse conhecimento elas 

poderão, com mais efetividade, desenvolver e comercializar seus produtos e 

serviços visando à maior satisfação daqueles que os compram e os usam. 

Para Semenik e Bamossy (1995) os nomeados “tomadores de decisão”, 

precisam compreender a natureza diversificada do comportamento comprador e a 

extensão pela qual a imagem e a realidade influenciam o processo de escolha do 

consumidor. Tais entendimentos possibilitam que a empresa desenvolva um 

marketing mix e ofereça satisfação e valor. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) propõem a perspectiva sobre o 

entendimento do comportamento do consumidor como de especial interesse para os 

que pretendem influenciar ou mudar este comportamento através das relações de 
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causa e efeito que regem a persuasão e/ou a educação.  

O mercado moveleiro, assim como os demais, vem sofrendo mudanças. 

Ambos se inserem neste ambiente promovido por concorrência e sujeito a 

oscilações econômicas, que levam à necessidade de identificação dos fatores 

relevantes no comportamento do consumidor varejista e no processo de decisão de 

compra. Para Arruda (1997) os altos e baixos da economia sempre afetaram mais o 

mobiliário do que qualquer outro setor econômico, exigindo maior habilidade e 

capacidade de adequação às circunstancias de momento. Denk (2002) corrobora 

com a afirmação ao descrever que a elevada elasticidade-renda da demanda torna o 

setor mais sensível às variações conjunturais da economia, sendo um dos primeiros 

a sofrer os efeitos de uma recessão. Embora tais afirmativas precisem ser vistas 

com reservas, por carecerem de demonstrações, não devem ser menosprezadas. 

O varejo de móveis sente os efeitos destes balizadores e se depara com um 

consumidor exigente, porém com restrita percepção de valor. Segundo Arruda 

(2005), os lojistas de pequenos e médios estabelecimentos do setor moveleiro ainda 

são aprendizes de venda, quando comparados aos empresários de médias e 

grandes redes. Desta maneira, tornam-se alvo de forças competitivas distintas e de 

produtos substitutos capazes de demonstrar um ganho na relação custo/benefício 

quando comparados, uma vez que a percepção de valor do consumidor induz suas 

preferências e determina a demanda por um bem ou serviço. 

Acresce-se que o consumo nacional de móveis é abastecido quase 

integralmente pela indústria interna. A ausência de fornecedores multinacionais e a 

limitada existência de indústrias de móveis de grande porte no Brasil, representam 

características particulares ao setor. De acordo com dados do Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial (IMI) em 2005, a cadeia produtiva de móveis no Brasil era 

representada por 14.400 indústrias distribuídas em todo o território nacional. Deste 

número, 90% eram médias, pequenas e micro empresas, o que infere certo grau de 

informalidade no setor e restringe as ações de marketing responsáveis pela 

percepção de valor do consumidor de móveis. 

Associações e Sindicatos do setor evidenciam este cenário buscando, 

enfrentar as dificuldades, superar os desafios e modernizar o segmento. De acordo 

com dados do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Madeira e do Mobiliário 

(Cedetem), o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira no 
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Estado de Minas Gerais (Sindimov-MG), vem desde 1995, concentrando seus 

esforços para viabilizar a modernização das empresas. 

1.1 Relevância do estudo 

O processo de troca caracterizado como principal fonte do capitalismo, se 

estabelece através da aquisição de produtos, serviços e experiências, de acordo 

com a percepção de valor, força competitiva e recursos, além de outros fatores, de 

cada parte da relação. Para Mowen e Minor (2003) sempre que uma mercadoria, 

serviço, idéia ou experiência é transferida de uma entidade para outra, ocorre uma 

troca. Compreender este processo e analisar seus fatores determinantes na escolha 

do produto, permitirão orientar esforços de venda no varejo e estratégias de 

marketing direcionados para implementar, posicionar e segmentar o mix de produtos 

dentro do ponto de venda. Na dimensão acadêmica, podem representar novas 

perspectivas de conhecimento sobre o tema. 

Segundo Porter (1999), o conhecimento das capacidades da empresa e das 

causas das forças competitivas realçará as áreas em que se deve enfrentar ou evitar 

a competição. O potencial do setor dependerá, sobretudo, da configuração das 

futuras barreiras de entrada, da melhoria da posição do setor em relação aos 

substitutos, da intensidade final da competição e do poder conquistado pelos 

compradores e fornecedores. 

Entretanto, existe uma necessidade de se estabelecer ferramentas de 

metodologia, por parte das empresas varejistas moveleiras, que permitam 

desenvolver a habilidade de planejamento e busca de melhorias no desempenho 

futuro. Faz-se indispensável, a discussão sobre como os consumidores evoluíram 

para a tomada de decisão de consumo através da percepção de valor que atenda as 

suas principais necessidades. 

Para a academia, o presente trabalho visa trazer contribuições com efeito nos 

estudos de comportamento do consumidor em compras programadas, levando em 

consideração o setor moveleiro. 

No ambiente profissional o estudo tem valia representativa para o varejo de 
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móveis, que dispõe de produtos caracterizados por alguns autores como bens de 

compra comparada. Estes, não sendo de necessidade contínua e freqüente, levam o 

potencial comprador a um comportamento geralmente criterioso, dispensando mais 

tempo na comparação com outros similares, até decidir qual exatamente comprar. 

Para Las Casas (2006), os consumidores de móveis, comparam as ofertas 

entre os diferentes comerciantes, antes de decidirem sua compra, pois crêem que 

podem encontrar diferenças significativas nos preços, compensando o esforço. 

Além disso, justifica-se também, por possibilitar o amadurecimento pessoal, 

uma vez que a autora faz parte deste contexto, pois possui lojas de móveis. Neste 

sentido, permite absorver conhecimento no que tange a capacidade de percepção 

sobre o referencial de valor percebido pelo cliente no processo de decisão de 

compra. Fatores relevantes na fortificação da empresa e no traço das estratégias de 

trabalho em relação à equipe, qualidade do produto oferecido e do serviço prestado, 

além de prospecção de crescimento. 

1.2 Problema da pesquisa e questão norteadora 

O consumo de móveis sofre a concorrência indireta de outros bens como 

automóveis e equipamentos eletrônicos e da mesma forma, depara-se com a 

substituição por lazer associado ao prazer, através de pacotes de turismo. Arruda 

(2005) suporta a afirmação expondo que os principais concorrentes dos móveis 

podem ser qualquer bem durável. 

Em decorrência disto, o problema da presente pesquisa, surgiu da 

inquietação da autora que diante do varejo moveleiro, questiona o pouco 

conhecimento do comportamento e dos processos de decisão de compra do 

consumidor de móveis residenciais de decoração. Tal conhecimento será 

representativo para o planejamento do varejo de móveis de decoração, voltado para 

ações que efetivamente atendam aos anseios do consumidor, uma vez que “O 

varejo é um dos setores mais sensíveis às mudanças no perfil do consumidor” 

(STEFANO; SANTANA; ONAGA, 2008). 

O embasamento teórico far-se-á da literatura e dos conteúdos de entrevistas 
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e pesquisas, tendo em vista o comportamento do consumidor, através do retrato a 

ser fornecido pela pesquisa e pelos autores que corroboram com os fundamentos 

descritos na presente dissertação. 

Com base nos aspectos descritos, a questão norteadora da pesquisa é:  

- Quais os principais fatores que podem influenciar o comportamento do 

consumidor no processo de decisão de compra de móveis residenciais de 

decoração? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

- Conhecer os principais fatores que podem influenciar o comportamento do 

consumidor no processo de decisão de compra de móveis residenciais de 

decoração. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar o perfil dos consumidores pesquisados de móveis, nos shoppings de 

decoração de Belo Horizonte; 

- caracterizar os hábitos de compra dos consumidores pesquisados de móveis 

residenciais de decoração; 

- identificar os principais fatores percebidos pelos clientes de móveis residenciais 

de decoração; 

- descrever os fatores de influências percebidas pelo consumidor de móveis no 

processo de compra;  

-  conhecer o processo decisório percorrido pelo consumidor pesquisado. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

O presente estudo está estruturado em seis capítulos, conforme descrito: 

1. Introdução – Aborda a contextualização do tema, relevância do estudo, 

problema da pesquisa, questão norteadora, objetivo geral, objetivos específicos e a 

estrutura da dissertação; 

2. Referencial Teórico – Apresenta e analisa a revisão da literatura referente 

ao tema comportamento do consumidor, através dos fatores que influenciam o 

comportamento de compra, os papéis do processo de compra, que permeiam 

cultura, valores e consumo. Tal abordagem descrita com ênfase no processo de 

decisão de compra, discriminado em sete etapas: Reconhecimento de necessidade, 

busca de informação, avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo, 

avaliação de alternativas pós-compra e descarte; 

3. O setor moveleiro – Aborda o paradigma situacional do segmento, suas 

principais características e implicações, em especial ao varejo de móveis. 

4. Metodologia – Descreve o processo metodológico utilizado na pesquisa 

sobre o tema estudado, onde são abordados os tipos de pesquisa, o método de 

investigação, de coleta de dados e a apresentação das limitações metodológicas do 

estudo; 

5. Apresentação e discussão dos resultados – Relata os proveitos da 

pesquisa de campo e sua descrição e análise, à luz do referencial teórico; 

6. Conclusões, implicações, limitações e sugestões para pesquisas futuras. O 

último capítulo da dissertação contém as conclusões obtidas com o desenvolvimento 

do tema, assim como as considerações finais, limitações e recomendações para 

trabalhos futuros.  

Por fim, estão o referencial teórico e apêndices representados pelo modelo de 

questionário e roteiro de entrevistas utilizados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico da presente dissertação discorrerá sobre as principais 

características do comportamento do consumidor de móveis residenciais de 

decoração. 

2.1 Comportamento do consumidor 

De acordo com Mowen e Minor (2003), os estudos da disciplina 

comportamento do consumidor iniciaram na década de 1960, porém sua origem 

intelectual tem como primeiro indício o início do século XX, quando Thorstein 

Veblen, no ano de 1889, pesquisou sobre os exageros de consumo em decorrência 

da revolução industrial. O estudo possibilitou o melhor entendimento do consumidor, 

o que permitiu a definição de estratégias de marketing direcionadas no atendimento 

das suas necessidades. 

McCracken (2003) descreve Veblen como o possível pai do moderno estudo 

do simbolismo de status, a partir da teoria que pressupõe simplesmente um 

observador inteligente capaz de formular inferências a partir do custo dos bens que 

figuram em atos notáveis de consumo.  

O termo consumo proveniente do latim consumere, que significa usar tudo, 

esgotar e destruir, é ambíguo ao termo inglês consummation, que significa adicionar 

e somar. Ante o exposto, Barbosa e Campbell (2006) exprimem que o tema é por 

vezes entendido como manipulação e/ou como experiências; em outras como 

compra, ou ainda como exaustão, esgotamento e realização. Tal ênfase simultânea 

no sentido negativo e positivo enalteceu o interesse pelo estudo do consumo, seus 

significados e suas conseqüências. Em outros termos permite realização e criação 

de sentido. 

Para Bennett e Kassarjian (1975), o comportamento de compra, emergindo da 

teoria da utilidade, voltou-se em primeiro, para os tradicionais pontos de vista de 

estímulo e resposta da psicologia behaviorista, permitindo explicá-lo em termos de 
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recompensa e castigo, deixas e impulsos. A partir de então, pesquisadores com 

orientações psicanalíticas introduziram e salientaram tanto a motivação consciente, 

quanto a inconsciente no marketing, permitindo com isso, a análise de fatores como 

a motivação, os valores e as atitudes.  

Outras contribuições vieram tanto de correntes analíticas, como da sociologia 

e da antropologia, quanto de outras correntes da psicologia como a gestalt. 

Vieira e Zouain (2005) descrevem as contribuições advindas desta corrente 

da psicologia, onde a perspectiva fenomenológica existencial (experiencial gestalt) 

ou fenomenológica hermenêutica (interpretativa) revela uma rigorosa compreensão 

do fenômeno de consumo com base empírica e rigor metodológico. 

Considerando esta base interdisciplinar, o comportamento do consumidor se 

constrói a partir de diversas áreas do conhecimento, como economia, psicologia, 

antropologia, sociologia e comunicação. Las Casas (2006); Schiffman e Kanuk 

(2000) ponderam que tal fator promove o interesse pelo estudo do ponto de vista de 

entender melhor o consumidor e os significados existentes por trás do 

comportamento de consumo, a fim de obter condições para o desenvolvimento de 

propostas adequadas de marketing. 

Conforme evidenciado por Kotler e Keller (2006), o estudo do comportamento 

do consumidor orienta o lançamento e aprimoramento de produtos e serviços, o 

direcionamento de canais de projeção e distribuição, além da determinação correta 

dos preços. Tais estratégias serão responsáveis por definir as atividades 

diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo 

os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000).  

Conhecer o comportamento do consumidor vai além da análise de como e 

porque os consumidores tomam decisões de compra, uma vez que englobam 

comportamentos demonstrados na procura, na escolha e compra efetiva, na 

avaliação pós-compra, e descarte. Para Kotler e Keller (2006), o campo 

comportamento do consumidor estuda como as pessoas, grupos e organizações 

selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou experiências 

para satisfazer suas necessidades e desejos. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000) o estudo permite avaliar como os 



 

 

27

indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, 

esforço) em itens relacionados ao consumo, englobando o que, porque, quando, 

onde, com que freqüência compra-se e usa-se o produto ou serviço adquirido. 

O comportamento do consumidor se baseia na motivação de adquirir 

determinado bem ou serviço, estabelecido através de um processo de troca, onde 

valores percebidos são transferidos entre os integrantes do processo. Segundo 

Mowen e Minor (2003), o comportamento do consumidor é definido como o estudo 

das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no 

consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e idéias. 

A troca, para Solomon (2002), se constitui em uma parte importante do 

comportamento do consumidor, embora a visão mais abrangente enfatize todo o 

processo de consumo, ou seja, as questões que influenciam o consumidor antes, 

durante e depois da compra. 

[...] a reavaliação do consumo ao longo das linhas da moderna cultura do 
consumo está vinculada à experiência de um mundo inteiramente 
transformado, não só economicamente, mas também social e culturalmente, 
pelo comércio, pela troca no mercado e pelo dinheiro. A troca e o consumo 
com base no mercado pressupunham que os indivíduos poderiam fazer 
opções irrestritas sobre que tipo de mercadorias queriam comprar, e que o 
acesso a estas mercadorias poderia ser regulamentado exclusivamente por 
sua riqueza em dinheiro (SLATER, 2002, p. 30). 

Desta perspectiva seria possível argumentar que a acumulação dos bens 

resultou no triunfo do valor de troca, onde o cálculo instrumental racional de todos os 

aspectos da vida tornou-se possível, uma vez que todas as diferenças essenciais, 

tradições culturais e qualidades podem ser transformadas em quantidade 

(FEATHERSTONE, 1995). 

Ambas as definições se assemelham e são coincidentes nas descrições sobre 

aquisição e consumo, entretanto alguns autores não abordam o tema descarte. 

2.1.1 Cultura, valores e consumo 

Ao longo da história se estabelecem processos pelos quais os bens e os 

serviços de consumo são criados, comprados e usados. Estes são carregados de 
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significado cultural, uma vez que expressam categorias e princípios culturais, 

cultivam ideais, criam e sustentam estilos de vida, constroem noções de si, criam e 

sobrevivem às mudanças sociais (McCRACKEN, 2003). 

A cultura é por definição, sutil, intangível, implícita e sempre presente 

(ROBBINS, 2005). Representa para Tavares (2005), o conjunto de idéias, 

conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões, atitudes e comportamentos que 

caracterizam uma sociedade. Assim, a cultura é tudo o que o indivíduo aprende e 

compartilha com os membros de sua nação, região ou grupo, inclusive idéias, 

normas, moral, valores, conhecimento, habilidades, tecnologia, ferramentas, objetos 

materiais e comportamento (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2008). 

Segundo Slater (2002) o conceito de cultura diz respeito a valores 

substantivos que surgem do modo de vida de uma sociedade, através de sua 

relação mútua de identidade. Estas são freqüentemente definidas por suas 

características intangíveis: comportamentos, crenças, costumes, etc. (LEITÃO; 

LIMA; MACHADO, 2006). Tal comportamento formaliza determinado julgamento com 

autoridade de percepção do bom ou mau, real ou falso, seja na arte ou na vida 

cotidiana. 

Para Dubois (1998) a influência da cultura no processo de compra e consumo 

é atualmente reconhecida em larga escala, contudo admite-se que a cultura exerce 

um efeito, porém ainda não se consegue identificar bem as engrenagens na origem 

desta influência.  

McCracken (2003) descreve que as ciências sociais demoraram a 

compreender esta relação e falharam em perceber que o consumo é um fenômeno 

totalmente cultural.  

A cultura segundo Dubois (1998), não se limita, com efeito ao apanágio do 

homem culto, mas engloba todos os elementos característicos da vida de uma 

sociedade. São compostos por elementos adquiridos, por essência, transmissível de 

uma geração para outra, entretanto encontra-se em mutação contínua decorrente de 

constantes evoluções, tais como, inovações tecnológicas, progresso de ideais, 

desenvolvimento dos meios de comunicação entre outros. Em síntese, a cultura 

manifesta-se como uma tela na qual se inscrevem as impressões e interações dos 

indivíduos que a compõem. 



 

 

29

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), os consumidores compram produtos 

buscando obter função, forma e significado, desta maneira a cultura tem um efeito 

profundo em por que as pessoas compram, assim como na estrutura de consumo, 

nos produtos e serviços oferecidos e na tomada de decisão. Tais elementos 

almejados são caracterizados por valores múltiplos sejam eles funcionais, 

condicionais, sociais, emocionais ou epistêmicos. 

A cultura detém as “lentes” através das quais os fenômenos são vistos. De 

acordo com McCracken (2003) ela determina como tais fenômenos serão 

apreendidos e assimilados a partir das coordenadas da ação social e da atividade 

produtiva, especificando os comportamentos e os objetos que delas emanam. Em 

resumo, a cultura estabelece o mundo suprindo-o de significado. 

Para Sheth, Mittal e Newnan (2008), as pessoas adquirem cultura pelos 

processos de inculturação e aculturação. A inculturação é o processo de 

aprendizado da própria cultura, enquanto que a aculturação é o processo de 

aprendizado de uma nova cultura.  

Segundo Mowen e Minor (2003) a cultura é suprida por valores que esboçam 

o que é correto, bom e importante para cada sociedade, de forma tão intrínseca, que 

de fato, dificulta a compreensão da própria cultura. Estudos sugerem que é 

necessário o conhecimento sobre outra cultura, no intuito de permitir a compreensão 

da própria, uma vez que esta se torna tão penetrante e automaticamente aceita. 

Sobre este aspecto, o estudo da história do consumo e suas mudanças ao longo dos 

séculos atuam como cenário para o entendimento da própria cultura.  

Para Canclini (2005), as perguntas próprias aos cidadãos, sobre como se 

obter informação e quem representa os seus interesses, são respondidas antes pelo 

consumo privado de bens e meios de comunicação do que pelas regras abstratas da 

democracia ou pela participação em organizações políticas desacreditadas. 

O consumo atual voltado para inovação característica de moda representava 

no século XV, o carimbo do comum. O caráter do bem de consumo durável neste 

período se distinguia em satisfazer o culto do status familiar e a barganha recíproca 

que cada geração tinha com as outras mais próximas. Nenhuma compra contribuía 

para o culto do status familiar, exceto se trouxesse consigo o aspecto “pátina”. Esta 

representada pela concreção dos pequenos signos adquiridos com o tempo e que se 

acumulam nos objetos como mobília, prataria, construções, e outros objetos de 
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manufatura humana, conferindo uma extensão de tempo e uma prova visual de 

desfrute do status social (McCRACKEN, 2003). 

[...] significava que somente determinada mobília, aquela marcada pela 
antiguidade, era um bem valor para a família nobre. [...] Mas, por assim 
dizer, todo o restante dos móveis funcionava também como um retrato de 
família. Todos eles eram representações de uma riqueza há muito 
estabelecida e de ancestrais distintos. (McCRACKEN, 2003, p. 33). 

No transcorrer da revolução do consumo McCracken (2003) define a traição 

do culto do status de família como origem do novo comportamento de consumo no 

século XVI, convertido de familiar para individual. Esta transferência ocasionou uma 

modificação no processo de decisão de consumo, o qual agora se atenta para as 

necessidades imediatas, não necessitando decorrer de propriedade de longa data 

para satisfazer as necessidades simbólicas de seus usuários. Evidencia-se a 

ocorrência da substituição histórica da “pátina” para a “moda”. 

Ao contrário das sociedades do passado, as modernas, conforme expressam 

Leitão, Lima e Machado (2006), se caracterizam por uma profusão de bens e 

serviços e por uma vontade (que se transforma em geral em necessidade) de ter 

acesso ao maior número deles. 

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). 

Tais processos ocorridos no século XVI estabelecem o discernimento, em 

primeiro lugar, de uma ampla penetração de bens de consumo na vida cotidiana de 

mais classes sociais; em segundo lugar, o desenvolvimento e a disseminação da 

“cultura de consumo” no sentido de moda e gosto como elementos cruciais na 

determinação de consumir; e por fim em terceiro lugar, o desenvolvimento de infra-

estruturas, organizações e práticas como alvo a este novo tipo de mercado 

(SLATER, 2002). 

As análises documentais e artigos descritos por Slater (2002) mostram 

categorias inteiramente novas de produtos que aparecem, durante este período, nas 

casas e lojas (como cortinas e espelhos); quantidades maiores de artigos 

tradicionais (como cadeiras e mesas); e tipos de mercadorias mais antigas 
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fabricados com materiais variados e diferenciados de maneira complexa por preço e 

qualidade (pratos e xícaras de porcelana, e roupas). 

O século XVIII desencadeou a revolução do consumo e os bens foram 

subitamente convertidos em provas no jogo do status, sendo consumidos com 

entusiasmo, e em função de novas necessidades culturais e sociais. Esta revolução 

foi conduzida por uma compreensão e por um novo domínio do mundo, através da 

sociedade e de seu mercado, direcionada para a percepção de regularidades e não 

da natureza. Este consumidor torna-se objeto de tentativas cada vez mais 

sofisticadas de incitar desejos e dirigir preferências, imergindo em um ambiente 

artificialmente estimulado. 

Para McKendrick (1982) apud McCracken (2003) o mundo dos bens se 

expandiu consideravelmente para incluir novas oportunidades para a compra de 

móveis, cerâmicas, pratas, espelhos, cutelaria, jardins, animais de estimação e 

tecidos. O autor argumenta que o século XVIII pode ver o “nascimento” da sociedade 

do consumo. 

Esta nova perspectiva de “modernidade” é de acordo com Barbosa e 

Campbell (2006) uma presença heterogênea na qual todas as sociedades inscrevem 

suas marcas, sem que sejam necessariamente relacionadas à “reinvenção da 

tradição”, à resistência, à opressão ou ao capitalismo. 

A cultura do consumo seguiu a industrialização através da produção em 

massa fordista. Segundo Slater (2002) a cultura do consumo desde o início do 

século XIX, praticamente existia como um problema para os críticos sociais, uma 

ideologia para a população e uma realidade para a burguesia. McCracken (2003) 

descreve as profundas mudanças no consumo como geradoras das profundas 

mudanças na sociedade. Tais modificações incluem a emergência das lojas de 

departamento, que contribuíram para o contexto da atividade de compra, bem como 

para a natureza da informação e da influência às quais era submetido o consumidor. 

O fenômeno das lojas de departamento, segundo Cardoso (2008) 

ocasionaram um impacto relevante sobre os hábitos do consumidor, além de uma 

transformação fundamental nos métodos de distribuição e vendas de mercadorias, 

pois garantiram a transição do consumo para o ritmo e a escala da era industrial. 

Estas instituições ajudaram a criar o significado carregado pelos bens, além 
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de atuarem como agentes de difusão (McCRACKEN, 2003), e contribuíram para que 

a cultura do consumo girasse em torno da auto criação contínua por meio da 

acessibilidade às coisas que são apresentadas como novas, e se revestem com 

objetos de moda, proporcionando aos seus “descobridores” grandes proporções da 

terra prometida da liberdade (SLATER, 2002). 

Segundo McCracken (2003), a revolução do consumo é um estranho capítulo 

na história etnográfica das espécies. Foi, no entanto, extraordinária e 

inexplicavelmente lenta em contemplar a colaboração da revolução do consumo. 

Para Barbosa e Campbell (2006) a ênfase moderna no individualismo e nas 

emoções, paralelamente a exposição dos indivíduos a uma vasta gama de produtos 

e serviços, permite que descubram “quem são realmente” e, assim enfrentem seus 

problemas de identidade. 

O significado cultural também consiste em “princípios culturais”. Neste caso o 

significado fundamenta-se nas idéias ou nos valores percebidos pelo consumidor, de 

acordo com os quais estes e outros fenômenos culturais são organizados, avaliados 

e construídos (McCRACKEN, 2003). 

Estes valores servem como instrumento para avaliar e dar significado à busca 

da visão pelos participantes da organização (TAVARES, 2005). Representam 

convicções básicas, e conforme descreve Robbins (2005), fundamentam-se em 

atributos tanto de conteúdo, através da importância do modo de conduta ou de 

condição de existência; como de intensidade, especificando o quanto é importante. 

Os valores, para Robbins (2005), geralmente influenciam o comportamento e 

suas posturas, e atuam com relevância no estabelecimento da base para a 

compreensão das atitudes e da motivação, além de influenciarem a percepção 

pessoal. Tais valores individuais variam de uma pessoa para outra, mas 

habitualmente refletem os valores da sociedade em que este indivíduo se insere, 

auxiliando a previsão de comportamentos.  

A matriz cultural apresentada na FIG. 1, proposta por Mowen e Minor (2003), 

descreve visualmente três conjuntos importantes de fatores que segundo os autores, 

compõem uma cultura. São apresentados pelo encontro de conjuntos de valores que 

consistem em materialismo, progresso, igualdade, informalidade, conquista e 

individualismo; do ambiente sócio institucional que inclui as instituições legais, 
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políticas, religiosas, comerciais e subculturais; e do ambiente material através de 

seus fatores como o nível técnico-científico da sociedade, a quantidade e o tipo dos 

recursos naturais presentes, os aspectos geográficos da sociedade e seu grau de 

propriedade econômica, que cria a estrutura cultural global de uma sociedade.  

 
Figura 1 – Matriz Cultural 

Fonte: Adaptado de Mowen e Minor, 2003, p. 296. 

O conceito de cultura possui, segundo Sheth, Mittal e Newnan (2008), seis 

características. São elas: 

- Em primeiro lugar, a cultura é aprendida excluindo a carga genética e o instinto 

desde o nascimento, já que eles não são assimilados pela experiência; 

- A cultura regula a sociedade, oferecendo normas, padrões de comportamento e 

sancionando os desvios em relação a esses comportamentos. 

- A cultura torna a vida mais eficiente, uma vez que as pessoas não se vêem 

obrigadas a aprender coisas novas quando encontram pessoas e situações 

diferentes dentro da mesma cultura; 

- É adaptativa, pois atua como uma resposta humana ao ambiente e de acordo 

com as modificações deste ambiente, a cultura tende a apropriar-se das novas 

exigências ambientais; 

- É ambiental, e envolve a vida de todas as pessoas. Em geral a cultura, assim 

como o ambiente não são questionados pelos seus integrantes; 

- Finalmente, as múltiplas culturas organizam-se em ninhos hierárquicos. A cultura 
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de um grupo maior restringe e molda a cultura de um grupo menor que é 

abrangida por ela. 

2.1.2 Influências de marketing ou ambientais no comportamento do 

consumidor 

O consumo é influenciado por inúmeros aspectos. De acordo com Kotler 

(1998) os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor são os 

de motivações internas como os psicológicos e pessoais e motivações externas 

como os culturais e sociais, tendo ligação a relevância e valor percebido, aliado ao 

nível de satisfação proporcionado. 

Segundo Kotler (1998), os estímulos de marketing associados a outros 

estímulos do ambiente, influenciam as pessoas no processo de decisão de compra, 

o qual está fortemente relacionado às características do comprador. Para escolher o 

local de compra, o cliente busca informações que o auxiliem na decisão de forma a 

minimizar o risco de insatisfação. Estas informações podem ser fornecidas por 

atividades promocionais pelo próprio varejista sobre as características do ponto de 

venda, por questões econômicas como renda familiar, dentre outras. 

Cobra (2008), corrobora com a afirmativa ao complementar que os estímulos 

provocados com a propaganda e a promoção de vendas dependem da exposição a 

qual o indivíduo é submetido, da atenção despertada, da compreensão, da aceitação 

da mensagem e por fim, da sua retenção na mente das pessoas. 

À medida que os estímulos são bem memorizados, a tendência é que o 

consumidor se sinta atraído e sua aceitação se amplie. 

Os consumidores se dividem em compradores pessoais e compradores 

organizacionais, com fatores comuns de influência no processo de compra. Os 

compradores pessoais, que compõem o objeto da pesquisa, enfatizam suas 

decisões em aspectos pessoais e emocionais, tornando-se mais sucessíveis aos 

estímulos e influências exercidas, em contraponto aos organizacionais que dão 

maior relevância aos aspectos econômicos e racionais (SAMARA; MORSCH, 2005).  
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2.1.3 Grupos de referência 

Para Semenik e Bamossy (1995) os consumidores não tomam decisões no 

isolamento; pelo contrário, quando consomem bens e serviços, eles interagem em 

um contexto social. Este processo serve de referência para a construção da 

identidade do indivíduo e diferenciação, tanto perante seu grupo, quanto em relação 

à sociedade.  

Dentro do grupo de referência, caracterizado como primário, a família atua 

como base neste processo de socialização de consumo, pois muitos dos valores 

cultivados pelo indivíduo são originados deste grupo, sendo que determinados 

membros da estrutura familiar podem contribuir significativamente no processo de 

decisão de compras diversas, dentre elas, no momento da escolha de móveis. 

Já nos grupos secundários, tais como associações profissionais ou 

comunitárias há uma interação ocasional, menos completa ou de menos influência 

para moldar o comportamento ou pensamento do indivíduo (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000; SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Os diferentes fatores que afetam os consumidores podem estar agrupados 

em: fatores relativos às características do indivíduo, às do produto ou serviço, e 

ainda às características do grupo.  

Lee e Kacen (2008) destacam que os consumidores em sociedades 

coletivistas ou individualistas esperam que suas decisões de compra sejam 

avaliadas por outros, mas o efeito desta influência interpessoal é diferente entre os 

consumidores de cada cultura. Além disso, as informações e a experiência que este 

consumidor possui acerca do produto ou serviço pode determinar o quanto ele 

recorrerá ao exemplo ou conselho dos grupos aos quais se sinta ligado. 

Para Perry e Hamm (1969) é mais provável que se leve em consideração a 

presença de outras pessoas quando o consumidor perceber que as decisões são 

mais complexas, com alto risco de envolvimento, ou ainda quando não é possível 

experimentar antes da compra.  
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2.2 Processo de decisão de compra 

O processo de tomada de decisão inicia-se nos primeiros estágios da vida, e 

caracteriza-se por uma ação baseada em algum propósito, que trará reflexos de 

reação em tempo presente e futuro. Tal atitude permite que o indivíduo se encontre 

em posição responsável por si próprio, pesando prós e contras de aquisição, que 

como conseqüências lhe serão úteis e o conduzirá a alegria ou trarão 

arrependimento, fazendo com que se sinta logrado (GADE, 1980). 

Por atitude, entende-se como uma prontidão mental ou predisposição 

implícita que exerce influência geral e coerente numa classe relativamente ampla de 

respostas de avaliação, vistas como predisposições aprendidas, apesar de 

duradouras; além disso, são momentâneas, o que sugerem serem passíveis de 

mudanças (ZIMBARDO; EBBESEN, 1973). 

Para Schiffman e Kanuk (2000) a decisão se dá através da escolha entre 

duas ou mais opções, ou ainda através da não-escolha entre as alternativas 

apresentadas. Entretanto, para que se estabeleça um processo de tomada de 

decisão é necessário que mais de uma alternativa esteja disponível. 

Intrínseca ou extrinsecamente, atitudes de decisão dos mais diferentes níveis, 

levarão a experiências, comportamentos e oportunidades distintos. O grau de 

esforço e procura de informação se distingue de acordo com a importância dada ao 

estágio do processo. 

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). 

Mowen e Minor (2003) corroboram a afirmação explanando que no final da 

década de 1970, iniciou-se o questionamento de que nem todas as compras 

resultam de um processo cuidadoso e analítico. 

Entretanto o ser humano através de sua capacidade racional capta as 

informações em seu entorno, e as transformam em comportamentos. Visam 
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benefícios, o que permite uma abordagem analítica com ênfase na maneira pela 

qual a decisão é tomada, a partir de um processo que obedece a uma seqüência 

direcionada ao ato da compra (GADE, 1980). 

Para Gade (1980) este processo, no entanto, não se segue obrigatoriamente 

a nível consciente, podendo ocorrer sem que o consumidor em perspectiva tenha 

consciência de que esta avaliando alternativas ou problemas. Pode-se dar em fração 

de segundo ou em decorrência de um amadurecimento de toda uma vida. 

De acordo com Mowen e Minor (2003), a compra resulta primeiramente da 

percepção dos consumidores de que existe um problema, e em seguida, do 

deslocamento em direção a resolução do problema. Para isso será necessário 

percorrer as etapas de reconhecimento do problema, busca, avaliação das 

alternativas, escolha e avaliação pós-aquisição. 

Para Kotler e Keller (2006), nem sempre os consumidores passam por todas 

as etapas ao comprar um produto. Podem pular ou inverter alguma delas, porém o 

modelo genérico do processo de decisão do consumidor proporciona uma boa 

referência, uma vez que capta a gama total de considerações que surgem quando 

um consumidor se depara com uma nova compra. 

Estudos e pesquisas sugerem que o processo de decisão de compra do 

consumidor ocorre a partir de uma série de estágios. Todavia é raro que o 

consumidor esteja plenamente consciente que está sistematicamente trabalhando 

num processo de decisão, entretanto Semenik e Bamossy (1995) reportam que a 

observação dos consumidores indica que um processo está realmente em curso. 

A presente pesquisa adota o modelo de tomada de decisão do consumidor 

em sete estágios proposto por Engel, Blackwell e Miniard (2000), representados 

pelo: reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das 

alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte, 

como mostra a FIG. 2: 
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Figura 2 – Fluxograma do processo de decisão do consumidor 

Fonte: Adaptado de Engel, Blackwell e Miniard, 2000, p. 86. 

O processo decisório inicia-se quando uma necessidade é ativada e 

reconhecida, levando o indivíduo à busca pelo que possa satisfazer sua necessidade, 

entretanto nem toda busca externa é dirigida por uma necessidade de compra 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Tal ressalva demonstra que nem todos os 

consumidores necessariamente percorrerão todas as etapas do processo decisório. 

2.2.1 Reconhecimento das necessidades e demandas de consumo 

As necessidades podem ser observadas como uma elaboração da sociedade, 

variável, diversa, ou como medida por processos de socialização contextos ou 

influências sociais (SLATER, 2002). 

O estímulo de demanda se dá a partir do reconhecimento das necessidades 

de consumo, que representam a primeira etapa do processo de decisão proposto 

por Engel, Blackwell e Miniard (2000). Este reconhecimento depende da disparidade 

entre a condição real e a circunstância desejada, com intensidade suficiente a    

ativar e direcionar a ação ou impulso. Tal como evidencia os autores, a necessidade 

é reconhecida, quando esta discrepância chega ou ultrapassa determinado limiar 

(FIG. 3). 
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Figura 3 – O processo de reconhecimento da necessidade 

Fonte: Adaptado de Engel, Blackwell e Miniard, 2000, p. 116. 

Segundo Sheth, Mittal e Newnan (2008) este estímulo de solução, é a 

informação que procede da própria solução, ou seja, a exposição a uma solução 

potencial dá origem ao reconhecimento da necessidade ou do problema, reforçando 

a controvérsia que o marketing é capaz de criar necessidades ou que estas já 

existem, porém precisam ir de encontro a ações que as contentem. 

Para Semenik e Bamossy (1995) o reconhecimento pode ser desencadeado 

pela necessidade de reposição, funcional ou emocional. Sendo a primeira como 

parte de um comportamento comum, de freqüência e normalmente pouco 

desconforto durante o processo de decisão. Já o reconhecimento da necessidade 

funcional surge a partir da busca de uma solução para uma exigência especifica. A 

necessidade de um ambiente mais confortável (móveis e aparelhos domésticos), a 

necessidade de transporte (um automóvel). Porém caracteriza-se como desafio, a 

necessidade emocional, que traz a complexidade decorrente da manifestação de 

desejo, satisfação, status, prestígio e conquista. Este desejo varia de um estado de 

informação para outro e necessitaram de adequações quanto ao design, preço ou 

estratégia promocional de seu produto de forma a atender aos desejos de seus 

clientes potenciais. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que é necessário identificar as circunstâncias 

que desencadeiam determinada necessidade, através da coleta de dados entre 
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vários consumidores, permitindo o desenvolvimento de estratégias de marketing que 

provocam o interesse do consumidor. Estas circunstâncias são apresentadas por 

Dubois (1998) como um problema suficiente para ativar uma reação entre a 

realidade, e outro estado considerado mais favorável. 

A necessidade precisa ser ativada antes de ser reconhecida. Para Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) fatores como o tempo, mudança de circunstâncias, 

aquisição de produto, diferenças individuais e influências de marketing estimulam a 

probabilidade de uma necessidade em particular ser ativada. Tais fatores alternam 

entre o estado real e/ou desejado da pessoa. 

Para Mowen e Minor (2003) o estado desejado é influenciado por fatores 

como cultura, subcultura, grupos de referência e tendências de estilos de vida 

afetando aspirações e circunstâncias dos consumidores. 

Já Schiffman e Kanuk (2000) caracterizam os consumidores como, do tipo 

estado real e estado desejado através das duas necessidades ou estilos de 

reconhecimento do problema, onde os do tipo estado real percebem que tem um 

problema quando um produto deixa de desempenhar sua função satisfatoriamente, 

em contrapartida os do tipo estado desejado, desejam uma coisa nova podendo 

desencadear o processo de decisão.  

Sheth, Mittal e Newnan (2008) apresentam cinco modificações determinantes 

para o reconhecimento do problema, que podem promover uma inconsistência entre 

o estado que se encontra e o desejado: 

1- A situação apresenta uma carência e esta falta faz com que ocorra o estado 

necessário para a percepção de um problema; 

2- Insatisfação com a situação presente; 

3- A situação se altera em função de modificações da família; 

4- Mudança da situação financeira poderá modificar o estado do consumidor 

fazendo com que se ache mais ou menos predisposto a reconhecer um problema 

em termos de consumo; 

5- Uma modificação em relação aos grupos-referência que já não são os mesmos, 

fazendo com que o indivíduo perceba um problema no sentido de ser diferente do 

grupo e querer se igualar. 

Este reconhecimento do problema ou da necessidade pode ser visto sobre 
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duas vertentes: de modo simples em decorrência de sua freqüência; ou de maneira 

complexa por se tratar de algo que se desenvolve ao longo do tempo, à medida que 

o estado atual e o estado desejado gradualmente se distanciam um em relação ao 

outro (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Tal reconhecimento pode ocorrer, como explana Kotler e Keller (2006); Sheth, 

Mittal e Newnan (2008), em virtude de estímulos internos percebidos através de 

estados de desconforto físicos ou psicológicos, ou estímulos externos que levam o 

consumidor a consciência de um problema a partir de sugestões do mercado. Porém 

Sheth, Mittal e Newnan (2008) ressalvam que estes termos, comumente 

empregados em psicologia, seriam mais adequados se substituídos por estímulos de 

problema, onde o próprio problema atua como fonte de informação; e estímulos de 

solução onde a informação emana da própria solução. 

Assim a demanda, se origina a partir de um horizonte onde é possível se 

identificar a solução para uma necessidade. Sheth, Mittal e Newnan (2008); Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) caracterizam como demanda primária aquelas relativas a 

uma categoria de produto ou serviço em si, e demanda secundária, também 

conhecida como demanda seletiva, como aquela desviada de uma marca para outra. 

Em outras palavras, Gade (1980) descreve a primeira fase do processo de 

consumo como o reconhecimento e consciência, de certa forma, da necessidade de 

aquisição de um produto ou serviço, e será concluída quando o consumidor admitir a 

existência da falta e a necessidade da compra corresponde. Podendo, conforme a 

circunstância, ser levado a modificar prioridades previamente estabelecidas, ou 

simplesmente aumentar sua lista de compras (DUBOIS, 1988). 

Qualquer que sejam as circunstâncias iniciais, um consumidor em “estado de 

alerta” pela existência de um problema vai, segundo Dubois (1988) no caso de uma 

compra complexa, procurar informações sobre as soluções susceptíveis de 

satisfazê-lo, modificando sua atitude face à informação. 

2.2.2 Busca de informação 

Ao ser reconhecido o problema ou a necessidade, o consumidor tende a 
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buscar informações no intuito de satisfazer as suas necessidades. 

Este, que compreende o segundo estágio, é definido por Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) como a ativação motivada de conhecimento armazenado na memória 

ou de aquisição de informações do ambiente. 

A busca de informação refere-se à quantidade de tempo e de energia que um 

indivíduo destina ao processo de coleta antes da tomada de decisão, variando em 

seu dispêndio e nível de interesse, também caracterizado por envolvimento 

(SAMARA; MORSCH, 2005). 

Segue-se que, quanto menos o consumidor sabe sobre uma categoria de 
produto e quanto mais importante a compra é para ele, mais tempo 
disponível ele terá e mais extensas tendem a ser as suas atividades de 
busca de pré-compra. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 403). 

Dependendo de quanta experiência um consumidor tem em satisfazer um 

determinado tipo de necessidade, sua fonte básica por busca de informações, 

segundo Churchill e Peter (2000); Kotler (1998); Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

podem ocorrer em cinco fontes básicas: 

- Fontes internas: as informações são armazenadas na memória pessoal; 

- Fontes de grupos: os consumidores podem consultar outras pessoas que julgam 

confiáveis e de credibilidade; 

- Fontes de marketing: informações obtidas através de ações de marketing, tais 

como, embalagens, vendedores e propagandas; 

- Fontes públicas: são fontes que incluem artigos na mídia e que costuma contar 

com alto grau de confiabilidade por se tratarem de uma mídia espontânea 

conquistada pelo potencial percebido; 

- Fontes de experimentação: Tende a ser a última fonte usada antes da compra e 

só é possível a partir do manuseio ou contato primário com o produto, seja 

através do cheiro, prova ou teste. 

Semenik e Bamossy (1995) expõem que esta busca por informação e 

conseqüentemente o envolvimento gerado por esta ação, atuam como elementos 

substanciais na decisão de compra do consumidor. Podem, contudo, variar em 

diferentes níveis de intensidade de acordo com cada individuo, com o tipo de produto 

considerado para compra, além da orientação do comprador para o consumo. 
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Kotler (1998) ressalva que o consumidor recebe a maioria das informações 

sobre um produto de fontes comerciais, ou seja, fontes denominadas pelo fabricante. 

Entretanto, as informações mais eficazes procedem de fontes pessoais. Usualmente 

as fontes comerciais desempenham uma função informativa e as fontes pessoais 

uma função legitimada e de avaliação. 

O envolvimento atua como o grau de zelo que o consumidor emprega na 

decisão de compra. Para Samara e Morsch (2005) o grau de envolvimento depende 

da orientação do indivíduo para o consumo e da natureza do produto considerado. 

Alguns produtos como móveis, automóveis, roupas, dentre outros produtos de 

pesquisa de compra, têm alto valor simbólico e tendem a despertar um alto 

envolvimento. 

Outros produtos ou serviços são comparados sem nenhum questionamento. 

Em determinados momentos são equiparados de forma rotineira, apenas em uma 

repetição da ultima compra, ou na compra do que é conveniente, mais barato ou 

está disponível (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2008). 

Diversos fatores influenciam o nível de envolvimento. Dentre eles, Mowen e 

Minor (2003) apresentam o tipo de produto em consideração; as características da 

informação recebida pelo consumidor; as características da situação na qual o 

consumidor está atuando e a personalidade do consumidor. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a busca pré-compra dependerá 

fortemente do envolvimento dos consumidores com a decisão de compra 

proveniente de suas percepções dos riscos econômicos e psicológicos associados 

com a compra do produto. Quando o produto obtiver um baixo envolvimento, poderá 

ser substituído no intuito de uma nova experimentação, entretanto, quando os 

consumidores estão altamente envolvidos com a decisão de compra, uma 

quantidade substancial de busca poderá ser empreendida para desenvolver a 

convicção desejada, de que está sendo feita uma boa escolha. 

É provável que níveis mais altos de envolvimento conduzam os consumidores 

a um processo de tomada de decisão mais prolongado, movendo-se ao longo de 

cada estágio de decisão de uma maneira mais criteriosa (MOWEN; MINOR, 2003). 

Segundo Kotler e Keller (2006), a busca de informações pode se distinguir em 

dois níveis de interesse e envolvimento. O estado denominado atenção elevada, 
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onde o indivíduo é mais receptivo a informações sobre um produto; e o então 

caracterizado como busca ativa de informações, pelo qual a pessoa percorrerá em 

diferentes ambientes no intuito de alcançar o maior número de informações. 

A informação a respeito das alternativas também será valorizada de acordo 
com a opinião que o indivíduo tiver não só da necessidade da procura, mas 
também do valor da própria informação, da sua fonte e fidedignidade. Isto 
dependerá do tipo de produto e da característica da informação. (GADE, 
1980, p. 173). 

Compras de alto envolvimento e busca de informação extensa atribuem-se 

tipicamente a produtos e serviços que refletem o status social do indivíduo, quanto 

ao seu estilo de vida, autoconceito ou participação em um grupo de referência. Tal 

atitude é decorrente de produtos comprados com pouca freqüência e preço elevado. 

Semenik e Bamossy (1995) citam as compras de móveis, dentre outros, como 

automóveis, serviços financeiros ou viagens de férias como representativas de 

decisões de compra em que a auto-imagem do consumidor ou o alto valor simbólico 

que aquele bem representa possa ser uma força motivadora de decisão, fomentando 

uma intensa coleta de fatos relativos às diferentes alternativas disponíveis. 

Kotler e Keller (2006) apresentaram quatro grupos que atuam como fontes de 

informações do consumidor, e desempenham uma função diferente ao influenciar a 

decisão de compra. As fontes pessoais, representadas pela família, amigos, vizinhos 

e conhecidos normalmente despenham função de avaliação ou legitimação; as 

fontes comerciais, encontradas em propagandas, vendedores, representantes, 

embalagens e mostruários atuam em geral como uma função informativa; fontes 

públicas constituídas por meios de comunicação de massa, organizações de 

classificação de consumo; e por fim, fontes experimentais exemplificadas pelo 

manuseio, exame e/ou uso do produto. 

Pesquisadores identificaram dois tipos diferentes de processos de busca do 

consumidor. São eles: Busca interna recuperada através da memória, onde as 

informações podem ajudar a resolver o problema; e busca externa, obtida por 

informações de fontes externas, tais como amigos, publicidade, embalagens, 

relatórios de pesquisa, vendedores e outros (MOWEN; MINOR, 2003). 
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2.2.3 Avaliação das alternativas pré-compra  

No estágio de avaliação das alternativas durante o processo de compra, o 

consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes de 

resolver o problema iniciado no processo de decisão (MOWEN; MINOR, 2003). 

Dentre o processo de avaliação das alternativas, para Kotler e Keller (2006) o 

consumidor tenta em primeiro, satisfazer uma necessidade; em segundo, busca 

certos benefícios na escolha do produto; em terceiro vê cada produto como um 

conjunto de atributos com diferentes capacidades de entregar os benefícios para 

satisfazer aquelas necessidades. 

No modelo compensatório, segundo Sheth, Mittal e Newnan (2008), o cliente 

chega a uma escolha considerando os atributos de um produto ou os benefícios do 

serviço e compensando mentalmente os pontos fracos com os pontos fortes de 

outros atributos. Inconscientemente os atributos positivos e negativos serão 

somados e a escolha far-se-á de acordo com os pontos mais valorizados. Este 

modelo é denominado compensatório porque uma falha em um atributo pode ser 

compensada por uma boa classificação em outro. 

Em princípio, de acordo com Las Casas (2006), todos os consumidores 

buscam produtos ou serviços para satisfazerem a alguma de suas necessidades ou 

desejos que são correspondidos através dos atributos oferecidos pelos produtos ou 

serviços existentes no mercado. 

Segundo Mowen e Minor (2003), os consumidores começam a levar em conta 

a importância e a qualidade desses atributos e consideram até que ponto as opções 

contam com eles. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacam a complexidade da avaliação de 

alternativa pré-compra, uma vez que varia drasticamente, dependendo do     

processo particular que os consumidores seguem ao tomar suas decisões de 

consumo.  

Para Gade (1980) quando o indivíduo tem pouco conhecimento das 

alternativas para a ação, irá procurar então as informações e formas de agir até que 

conheça o suficiente para que ocorra o “siga” ou o “sim”. Os consumidores que estão 

incertos sobre como devem tomar sua decisão podem ser receptivos para aqueles, 
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como vendedores, ou outros tais como anúncios, informativos e folhetos, que lhe 

ofereçam alguma orientação (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Bens duráveis de preços altos requerem uma avaliação pré-compra bastante 

detalhada. Engel, Blackwell e Miniard (2000) sugerem como esta avaliação assume 

a forma complexa na FIG. 4. As avaliações devem ser tomadas, inicialmente, aos 

critérios de avaliação e as alternativas de escolha, direcionadas para o julgamento 

do desempenho destas alternativas, para então aplicar-lhes o veredicto da decisão. 

 
Figura 4 – Componentes básicos do processo de avaliação de alternativa pré-compra. 

Fonte: Adaptado de Engel, Blackwell e Miniard, 2000, p. 136. 

Por meio desse processo de avaliação das alternativas, os consumidores 

tentam identificar a compra que lhes trará o maior valor, pesando benefícios 

considerados importantes em relação aos custos esperados da transação 

(CHURCHILL; PETER, 2000). 

[...] para itens de custo mais alto e de produtos de pesquisa de compra, a 
experiência de loja pode ser decisiva. A compra de muitos produtos requer 
julgamento e avaliação no ponto de compra, forçando os consumidores a ir 
até a loja. Os vendedores das lojas podem ser importantes fontes de 
informação e aconselhamento. (SEMENIK; BAMOSSY, 1995, p. 215). 

Deve-se observar que ao aplicar regras de decisão os consumidores podem 

às vezes tentar comparar alternativas que não sejam semelhantes. Para Schiffmam 

e Kanuk (2000), quando existe uma grande dessemelhança entre as alternativas de 

se alocarem os fundos disponíveis, os consumidores abstraem os produtos em um 

nível no qual seja possível efetuar a comparação. Assim o consumidor pode pesar 

as alternativas (carro novo em contraposição a cozinha reformada) em termos de 
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que alternativa oferece maior prazer, ou qual é mais “necessária” se de fato alguma 

delas o é. 

2.2.4 Decisão de compra  

A compra corresponde o principal estágio do processo decisório. Ao 

comprarem um produto os consumidores esmeram que ele desempenhe sua função 

e o satisfaça em suas expectativas. 

Este estágio é considerando por Semenik e Bamossy (1995) como o estágio 

em que o consumidor incorpora o conhecimento obtido com a busca de informação, 

avaliação do produto e avaliação de compra. Efetua sua escolha a partir da seleção 

por um produto ou serviço, uma marca, loja ou organização e a conseqüente forma 

de pagamento. 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), várias questões serão discutidas 

no processo de compra, como: se comprar ou não, quando, o que e onde comprar e 

como pagar. Além disso, fatores como a mudança de motivação, mudanças 

circunstanciais, nova informação e indisponibilidade das alternativas desejadas 

podem ser fatores de intervenção do processo de compra.  

As intenções de compra de acordo com Gade (1980) seriam divididas em: 

intenção de compra de determinado produto ou marca; intenção de compra de 

determinada classe de produto ou intenção de comprar algo sem saber de que 

produto e de que marca; ou ainda nenhuma intenção, sendo a compra estimulada 

pela oferta. Se a compra se efetivar, será atribuída a dois tipos de variáveis, que são 

variáveis do consumidor e variáveis do local e da situação. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000), complementam que geralmente é possível 

que os consumidores estabeleçam ao produto, uma categoria de compra, podendo 

se diferenciar através de suas intenções, tais como: compra totalmente planejada, 

onde tanto o produto quanto a marca são definidos com antecedência; compra 

parcialmente planejada, quando existe a intenção de compra de um dado produto, 

mas a escolha da marca é definida no ato da compra; ou ainda a compra não-

planejada na qual tanto o produto quanto a marca são escolhidos no ponto-de-
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venda, o que reforça a influência situacional como fator relevante da consumação 

das intenções de compra. 

Para Tavares (2008) a informação contida na memória do consumidor possui 

significado próprio, e será recuperada, associada e transformada em conhecimento, 

influenciando a preferência, aceitação ou rejeição deste consumidor por determinado 

produto, marca ou serviço.  

Para algumas classes de produtos, o seu elo mais forte não é a marca e sim 
sua categoria. [...] O produto será lembrado com maior intensidade quando 
o estímulo for para a categoria de produto. [...] Nessas circunstâncias, os 
pontos da rede associativa podem envolver os principais atributos do 
produto, com os pontos de interseção representando as várias marcas 
dentro da categoria de produtos. (TAVARES, 2008, p. 247-248). 

Entre a intenção de compra e a efetiva decisão, Kotler e Keller (2006) 

enumeram dois fatores de interferência (FIG. 5). O primeiro fator é a atitude dos 

outros, onde as influências alheias são capazes de reduzir a preferência, e o 

segundo diz sobre os fatores situacionais imprevistos que podem surgir e mudar a 

intenção de compra. 

 
Figura 5 – Etapas entre a avaliação de alternativas e a decisão de compra. 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller, 2006, p. 195. 

Por outro lado, Las Casas (2006) reforça que o consumidor também aprende 

no ato de comprar, podendo ter interesse em comprar determinados produtos que 

desconhece, mas as informações que obtém, auxiliam na análise das diferentes 

possibilidades do mercado, e das ofertas mais adequadas. 

A aprendizagem caracterizada por Engel, Blackwell e Miniard (2000), como o 

processo pelo qual a experiência leva a mudanças no conhecimento, atitudes e/ou 

comportamentos, reflete duas escolas de pensamento sobre a aprendizagem. Uma 
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perspectiva de abordagem behaviorista que está apenas interessada nos 

comportamentos observáveis e outra com abordagem cognitiva refletida por 

mudanças no conhecimento. 

O aprendizado cognitivo ocorre quando as pessoas aprendem através de uma 

memorização rotineira, onde as informações são aprendidas e armazenadas, de 

forma programada; ou na solução de problemas, onde os indivíduos agrupam as 

várias peças de informações e fazem suas próprias conclusões (LAS CASAS, 2006). 

Sheth, Mittal e Newnan (2008) subdividem o ato da compra em três fases 

como representa a FIG. 6, no intuito de compreender este estágio. A primeira fase 

ocorre na identificação da alternativa preferida subseqüentemente ao trajeto 

percorrido anteriormente. A próxima fase se dá na intenção formada de compra, 

como uma anotação mental que determina esta ação. Por fim, a aferição da compra 

conclui a demanda através dos termos da transação que lhe conferirá o direito ou 

título de posse do produto ou o compromisso do serviço. 

 
Figura 6 – Comportamento do cliente no processo da compra. 

Fonte: Adaptado de Sheth, Mittal e Newnan, 2008, p. 509. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), os consumidores fazem três tipos de 

compras: compras experimentais, quando um consumidor compra um produto (ou 

marca) pela primeira vez, em menor quantidade considerando-a como um teste; 

compras repetidas propiciadas pelo comportamento de fidelidade à marca; e 

compras de comprometimento de longo prazo onde o consumidor geralmente parte 

diretamente para a compra sem a oportunidade de uma experimentação efetiva. 



 

 

50

O processo de decisão dos consumidores, portanto, é variável e depende do 

tipo de produto em que tenha interesse e dos objetivos para o seu uso. Algumas 

compras são rotineiras, pois os clientes já conhecem a qualidade e o desempenho 

de determinada marca; outras compras, no entanto, necessitam de muitas pesquisas 

e busca de informações (LAS CASAS, 2006). 

De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), o momento oportuno de 

uma compra também deve ser levado em consideração. Alguns produtos são 

comprados de forma sazonal, outros com o objetivo de reposição ou ainda para 

suportar rituais de passagens, como ocorre com a mudança de estado civil. Para 

estes autores a intenção de compra não tem, geralmente, limites prévios, precisando 

assim de busca de informação adicional sobre qual alternativa selecionar. 

O consumo de móveis em geral ocorre devido à nova residência, compra para 

presente (em geral casamento ou filhos), reforma ou substituição dos móveis 

antigos. 

O consumidor encontra crescentes opções de compra, tanto no que se refere 

à escolha do produto ou serviço, quanto no modo de adquiri-los. Para Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), as compras pela internet, pressionaram o varejo para o 

marketing direto e de relacionamento, como complemento de suas atividades 

normais. 

Apesar de todo empenho para “pré-vender” através de propaganda, Solomon 

(2002) reforça que os profissionais de marketing reconhecem cada vez mais que 

muitas compras podem ser influenciadas pelo ambiente da loja. Essa personalidade, 

ou imagem da loja, é composta por muitos fatores diferentes, tais como suas 

características aliadas às características e necessidades do consumidor. 

Para Williams (1982) apud McCracken (2003) as lojas de departamento 

usavam, sem precedentes, o design de seus interiores para criar um novo ambiente 

para o ato de fazer compras e de consumir. Estes estabelecimentos ajudaram a 

mudar a natureza da estética pela qual os bens eram negociados, introduzindo 

técnicas poderosamente persuasivas no cinema e na decoração que continuam 

ainda a ser refinadas até os dias atuais. 

O mercado físico, onde indivíduos se deslocam para efetuar compras é um 

evento socialmente organizado e totalmente preenchido por uma quantidade 
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considerável de atividades e relações. Para Slater (2002) os mercados físicos e as 

lojas desempenham uma série de funções: não apenas a circulação de mercadorias, 

como também a de ser o foco de uma reunião social e identidades coletivas, na qual 

pessoas se conhecem e se sobressaem, um foco de simbolismo e identidade cívica, 

política e cultural. 

Neste ambiente propício o indivíduo pode considerar as compras como uma 

importante atividade de lazer, uma atividade honrosa ou ainda também, se envolver 

em cálculos racionais de preço, ou considerar dispendioso ou cansativo. 

Segundo Semenik e Bamossy (1995) a grande parte dos gastos de consumo 

ainda ocorre nos pontos de venda de varejo e os consumidores geralmente recorrem 

a uma visita à loja como a oportunidade final para obter informações e avaliar o 

produto. 

2.2.5 Consumo 

A decisão final que determina a escolha e o ato de comprar, normalmente, é 

seguida pelo consumo ou uso. Ante o exposto e diante da perspectiva da economia 

clássica, o objetivo de toda produção é o consumo, com indivíduos maximizando 

suas satisfações mediante a aquisição de um elenco de mercadorias em expansão 

(FEATHERSTONE, 1995). 

Para Schiffman e Kanuk (2000) a experiência de usar produtos e serviços, 

assim como a sensação de prazer derivada da posse, do ato de colecionar, ou do 

consumo de “coisas” e “experiências”, contribui para a satisfação do consumidor e 

para a qualidade de vida como um todo. Conseqüentemente, afetam os futuros 

processos de decisão dos consumidores. 

A FIG. 7 descreve um modelo de consumo, apresentado por Schiffman e 

Kanuk (2000), que reflete as idéias de escolha ou decisão de compra como um input 

para um processo de consumo. Estabeleceu-se uma lista de consumo e um estilo de 

consumo; passando pelo estágio do processo de um modelo de consumo, que na 

perspectiva do consumidor, inclui o uso, a posse, a coleção e o descarte de coisas e 

experiências; até o estágio de output que se formata em um amplo leque de 
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sentimentos, humores, atitudes e comportamentos. Assim como o reforço do positivo 

e negativo de um estilo de vida em particular, a intensificação de um senso do eu e o 

nível de satisfação do consumidor e da qualidade de vida. 

 
Figura 7 – Modelo simples de consumo 

Fonte: Adaptado de Schiffman e Kanuk, 2000, p. 417. 

De acordo com Bauman (2008) os encontros dos potenciais consumidores 

com os potenciais objetos de consumo tendem a se tornar as principais unidades na 

rede peculiar de interações humanas conhecida, de maneira abreviada, como 

“sociedade de consumidores”. Ou melhor, este ambiente existencial se distingue por 

uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das 

relações entre os consumidores e os objetos de consumo. 

Entre várias opções que o consumidor tem para que o consumo seja 

processado, Engel, Blackwell e Miniard (2000) apontaram como alternativas: o uso 

na primeira oportunidade conveniente; o armazenamento de curto prazo em 

antecipação a oportunidade de uso posterior e o armazenamento de longo prazo 

sem uso específico ou antecipado em mente. Por outro lado o processo de consumo 

pode ser eliminado a partir de um arrependimento do comprador. 

Manuais do proprietário e certificados de garantia são úteis para reforçar ao 

consumidor que ele agiu com sensatez na escolha. Já que para Engel, Blackwell e 
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Miniard (2000) estes documentos acentuam as superioridades do produto e outras 

fontes de singularidade, além de neutralizarem as dúvidas dos compradores de 

forma mais rápida e acessível, reduzindo o possível estresse gerado pós compra. 

Esta ansiedade que resulta da tomada de decisão e do compromisso da 

compra, caracterizada como dissonância cognitiva foi desenvolvida por Leon 

Festinger. Esta teoria reforça que não existe convívio harmonioso entre atitudes, 

crenças e cognição após uma tomada de decisão, promovendo o individuo a um 

estado de ansiedade variável em função dos aspectos envolvidos (LAS CASAS, 

2006). 

Semenik e Bamossy (1995) corroboram com a definição de que a dissonância 

cognitiva varia de acordo com as condições pré-compra: o valor unitário do item, a 

quantidade de alternativas próximas identificadas antes da compra, a longevidade 

do produto e a importância da decisão para o comprador. À medida que sobe o nível 

de cada um dos fatores discriminados, maior será a dissonância cognitiva 

encontrada. 

A dissonância pós-decisória, [...] ocorre com maior freqüência quando a 
decisão é importante em termos psicológicos e financeiros e quando, uma 
vez feita, é irreversível. Ocorre também quando as alternativas desprezadas 
apresentam aspectos favoráveis e existem em grande número, o que 
dificultou a escolha, e a decisão foi tomada de livre e espontânea vontade, 
sem sofrer qualquer tipo de pressão externa que pode ser tida como 
responsável. (GADE, 1980, p. 179). 

Para Sheth, Mittal e Newnan (2008), os métodos para reduzir a dissonância e 

confirmar a sensatez de uma decisão são: buscar mais informações positivas e 

evitar informações negativas. Assim os clientes relêem informações sobre o produto. 

No caso de itens caros Churchill e Peter (2000) descrevem que é comum o 

consumidor se perguntar se a alternativa escolhida era de fato a melhor. Semenik e 

Bamossy (2005), Samara e Morsch (2005), Las Casas (2006), Sheth, Mittal e 

Newnan (2008) complementam esse pensamento reforçando que há maior 

probabilidade de ocorrência de dissonância cognitiva em decisões de compra de alto 

envolvimento. Um comprador recente atentará à propaganda da mídia em busca de 

se reassegurar; e seus amigos e parentes serão solicitados a ver o novo item e 

elogiar o consumidor por ter feito uma boa escolha. 

Para Mowen e Minor (2003) a experiência de consumo pode ser definida 
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como o conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados por um indivíduo 

durante o uso de um produto ou serviço. Tal ação compreende a primeira etapa do 

processo de pós-compra. 

A freqüência, a quantidade e o propósito do consumo são fatores relevantes 

na avaliação de uso ou consumo do produto e esta experiência de consumo 

promoverá sentimentos no consumidor, capazes de influenciar as avaliações do 

produto (MOWEN; MINOR, 2003). 

2.2.6 Avaliação pós-consumo  

O processo de avaliação das alternativas não se finaliza com a venda feita e o 

produto consumido, especialmente quando o envolvimento é alto. Para Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) estas avaliações podem assumir a satisfação ou a 

insatisfação do cliente. 

Tais autores descrevem que a satisfação do cliente facilitará sua retenção, 

minimizando as despesas e dificuldades de atrair novos clientes.  

A satisfação do consumidor segundo Mowen e Minor (2003) é a atitude 

referente a um produto ou serviço após sua compra e uso. Atua como um 

julgamento de avaliação de qualidade pós-escolha, que resulta de uma seleção de 

compra específica e da experiência de usá-la ou consumi-la. Estas percepções de 

qualidade são comparadas às expectativas do consumidor quanto ao desempenho 

do produto ou serviço.  

A FIG. 8 descreve o modelo de satisfação ou insatisfação do cliente descrito 

por Mowen e Minor (2003), onde os consumidores são apresentados consumindo e 

usando um produto ou serviço. 
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Figura 8 – Modelo de satisfação/insatisfação do consumo 

Fonte: Adaptado de Mowen e Minor, 2003, p. 223. 

Para Semenik e Bamossy (1995) muitas empresas não consideram ou 

ignoram o fato de que o consumidor pode ter uma variedade de comportamentos 

depois que a compra foi feita. Esses comportamentos podem ter implicações 

importantes na tomada de decisões estratégicas de marketing, já que a busca de 

informações adicionais e a aquisição de produtos relacionados, são em geral, 

motivados pós-compra. 

Para Kotler e Keller (2006) os consumidores formam suas expectativas com 

base nas mensagens recebidas por parte de vendedores, amigos e outras fontes de 

informação. Quanto maior a defasagem entre as expectativas e o desempenho, 

maior a insatisfação e desapontamento do consumidor. Entretanto se as suas 

expectativas são alcançadas ele ficará satisfeito e se forem superadas, ele alcançará 

extrema admiração. 

Este comportamento é caracterizado por Oliver (1980) como teoria da 

desconfirmação, onde o consumidor cria um quadro de referência a partir do qual é 

efetuado um julgamento comparativo. Resultados menores do que o esperado 

(desconfirmação negativa) são julgados como inferiores a esse ponto de referência, 

enquanto que os resultados melhores do que o esperado (desconfirmação positiva) 

são avaliados como superiores a ele. 

Independentemente de qual tipo de reação pós-compra o consumidor 

experimente, esta reação será absorvida intrinsecamente e, por sua vez, terá 
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relevante influência no seu comportamento de consumo futuro (GADE, 1980). 

2.2.7 Despojamento 

Este que corresponde à última etapa do processo decisório não é menos 

importante que as demais. Kotler e Keller (2006) descrevem a importância no 

monitoramento sobre como os compradores usam, destinam o que é consumido e 

descartam os produtos, já que um elemento importante da freqüência de compras é 

a taxa de consumo do produto. 

A FIG. 9 descreve, através de um fluxograma representativo, como os clientes 

usam ou descartam os produtos. 

 
Figura 9 – Como os clientes usam ou descartam os produtos 

Fonte: Adaptado de Jacob, Berning e Dietvorst, 1977, p. 23, apud Kotler e Keller, 2006, p. 197. 

Para Leitão, Lima e Machado (2006), jogar fora e reciclar também fazem parte 

do processo de consumo, não somente adquirir, uma vez que os objetos produzidos 

para um fim acabam tendo “vida própria” e são transformados em outros objetos. O 

que um grupo joga fora, o outro consome. 

Se os consumidores jogam o produto fora, os profissionais de marketing 

precisam saber como eles o fazem, principalmente se isso vier a prejudicar o meio 

ambiente (KOTLER; KELLER, 2006). Tal problema sempre existiu, mas só 

recentemente surge como foco de pesquisa, devido à conscientização crescente 

com relação aos aspectos ambientais ameaçados em principais aspectos pela 

explosão demográfica e o consumo exacerbado. 
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A questão ambiental segundo Borges (1999) começou a ser discutida nos 

países mais desenvolvidos por volta dos anos 60 e 70. Pela primeira vez, por volta 

de 1973, o meio empresarial foi obrigado a reconhecer que as matérias-primas 

naturais não eram inesgotáveis e que o seu custo estava fadado a se tornar cada 

vez mais uma consideração proibitiva (CARDOSO, 2008). 

A redução de impactos ambientais, segundo Tramontano e Nojimoto (2003), 

deve ser buscada desde o início do processo de criação da peça de mobiliário. 

Leva-se em consideração a materialidade, a redução no consumo de energia 

durante a extração, produção e uso das peças de mobiliário, o destino dos resíduos 

do processo produtivo da peça e o destino da própria peça. Esta, depois de 

descartada, pode se tornar, ou ajudar a compor, uma nova peça de mobiliário, com 

funções e características novas. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) retratam que a pesquisa referente ao tema 

pode se subdividir em três categorias principais. São elas: 

- Descarte direto – Os bens assumem aspectos simbólicos, formando ligações e 

laços psicológicos reais com itens que passam a assumir o status de sagrado. 

Não obstante, nada pode ser projetado eternamente e as dimensões de sagrado 

versus profano inevitavelmente se alterarão no decorrer do tempo, tornando o 

descarte, uma necessidade; 

- Reciclagem – O retorno do material ao estado original com a possibilidade de 

transformação em um produto igual em todas as suas características, 

minimizando do uso de fontes naturais, por vezes, não renováveis e a quantidade 

de resíduos que necessitam de tratamento; 

- Remarketing - A revenda de produtos usados movimenta um mercado potencial e 

tem crescido notavelmente. Tal comportamento inibe a desvalorização acentuada 

do produto e reduz a dissonância cognitiva do consumidor. Classificados de 

jornais, feiras de automóveis e bazares (mercados de pulgas e vendas de 

garagem) movimentam os produtos à medida que evoluem num padrão análogo 

às lojas de departamento há, aproximadamente, um século. 



 

 

58

2.3 Papéis no processo de compra 

Todo indivíduo representa não apenas um, mas vários lugares numa dada 

sociedade e será retratado através de um comportamento associado à posição que 

assume em diversos instantes. Solomon (2002) interpreta a perspectiva da teoria 

dos papéis, como uma peça em que o consumidor assume diversos “atos” no 

processo de decisão de acordo com determinado momento, diferenciando seus 

critérios de avaliação em cada papel que se propõe a assumir. 

Em várias situações, pessoas diferentes podem estar envolvidas no processo 

de decisão de compra e atuar em papéis complementares na determinação de 

escolha do produto ou serviço. O comprador e o usuário podem não ser a mesma 

pessoa, ou ainda determinada pessoa pode agir como influenciador, sendo o último 

capaz de persuadir o consumidor através de recomendações a favor ou contra, sem 

que realmente os compre ou use (SOLOMON, 2002). 

Para Las Casas (2006), os clientes normalmente têm três papéis a serem 

desempenhados: comprar um produto, pagar por ele e usá-lo ou consumi-lo. Ao 

comprar, pagar e consumir um produto, cada indivíduo age de forma diferente do 

outro, ao passar por cada um dos processos. 

Assim, de acordo com Sheth, Mittal e Newnan (2008) o cliente pode ser um 

comprador, participando na obtenção do produto no mercado; um pagante, atuando 

como a pessoa que financia a compra; ou como um usuário que efetivamente 

consome ou utiliza o produto, ou recebe os benefícios do serviço. Qualquer um dos 

três papéis exercidos faz da pessoa um cliente. 

Dentre os papéis de responsabilidade no comportamento do consumidor 

estão o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário, ambos com 

aspectos relevantes na escolha do produto e serviço, assim como na avaliação pós-

compra (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 

2001; KOTLER; KELLER, 2006; LAS CASAS, 2006; SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2008). 

O iniciador é representado por qualquer estímulo externo ou interno que dá 

início ao processo de compra. O influenciador é quem influencia a decisão de 

compra através de sua credibilidade. O decisor é quem realmente decide sobre 
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determinada compra, mesmo que ele não seja ele o comprador. O comprador é 

aquele que realmente faz a compra do produto ou serviço. Por fim o usuário é a 

pessoa que irá consumir o produto. No caso, ele pode não participar de nenhuma 

etapa anterior, mas detém o significado para que o processo se concretize, ou às 

vezes, é possível que todos os papéis sejam desempenhados apenas por uma 

pessoa.  

No processo de decisão de compra de móveis, além de um familiar ou amigo, 

o influenciador pode ser ou um profissional da área, como, decorador, designer ou 

arquiteto. Estes podem alcançar níveis de prestígio e preponderância pela 

capacidade técnica que possuem de transformar o espaço em um ambiente 

agradável com a disposição apropriada do mobiliário. Desta maneira, aprimoram 

aspectos específicos de valorização e conforto, tais como, iluminação, espaço físico, 

circulação e estilo de vida dos usuários. 

Em qualquer situação de compra, Hooley, Saunders e Piercy (2001) 

explanam a importância da identificação dos atores capazes de exercer um impacto 

sobre a decisão de compra e consumo. Quando os vários papéis são assumidos por 

pessoas diferentes, cada uma pode estar na busca de benefícios diferentes, o que 

exigirá uma abordagem de marketing diferente para cada uma delas. 

Ao se identificar as motivações de cada personagem, a atenção volta-se para 

a maneira de aproximá-los do fornecedor (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2001). 
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3 O SETOR MOVELEIRO  

3.1 Histórico evolutivo do mobiliário de decoração 

Desde os tempos pré-históricos o homem teve contato com a madeira, 

principal matéria-prima utilizada ainda hoje na fabricação de móveis. Foi ela quem 

lhe forneceu as primeiras armas para defender-se dos perigos, habitações e mais 

adiante algumas peças de mobiliário e utensílios para seu melhor “conforto” 

(ARRUDA, 1997). 

Entretanto o valor simbólico que os móveis representam, têm segundo Arruda 

(1997), seus primeiros indícios no período compreendido entre 3100 a.C. e 1090 

a.C., onde os hábeis marceneiros egípcios confeccionavam tronos e camas com pés 

em forma de patas de animais, representativos da força, sustentação e soberania, 

para que seus faraós os utilizassem para o descanso, tanto em vida quanto depois 

de sua morte, onde eram colocadas na tumba juntamente com seus reis. 

A evolução da mobília se relaciona com a cultura de cada povo. A Idade 

Média impõe um tipo de mobiliário totalmente diferenciado dos padrões da antiga 

Grécia, ajustado às condições de instabilidade e insegurança decorrentes de 

guerras. Segundo Arruda (1997) a produção de móveis, nos períodos do 

Renascimento e Barroco eram destinados a satisfazer os desejos das pessoas mais 

ricas atuando como um símbolo de poder social. Entretanto, a partir do século XIII, 

sofre uma interferência no padrão aceito pela nobreza e burguesia, apontando para 

a originalidade, dada a introdução de máquinas que auxiliavam os projetistas a 

incorporar novos materiais.  

A preocupação com a aparência primeiramente, da própria pessoa e, por 

extensão, da moradia, como indicador do status individual, segundo Cardoso (2008) 

serviu de estímulo para a formação de códigos complexos de significação em termos 

de riqueza, estilo e acabamento de materiais e objetos. Revelava uma extrema 

preocupação com o bem-estar, com a estabilidade e com a solidez. 

A moda, por sua vez, converteu-se indubitavelmente na categoria de design 
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preponderante para a maior parte dos bens de consumo no século XVIII. Tais 

mudanças na propriedade simbólica dos bens de consumo assumiram um 

significado diferente enquanto salvaguardas da mobilidade social (McCRACKEN, 

2003).  

Ao longo de sua história, a indústria de móveis, para Denk (2002), foi 

perdendo o caráter artesanal, e muitos produtos não conservaram as características 

de bens de luxo, transformando-se em produtos padronizados, efetivando-se a 

concorrência mais por preços que outros fatores determinantes de competitividade.  

Cardoso (2008) referencia que, de modo geral, a indústria mobiliária 

conseguiu realizar aumentos significativos da sua produção sem recorrer a drásticas 

transformações em termos de mecanização, entretanto a efetiva evolução do 

mercado de móveis em mercado de massas intensificou-se graças à introdução de 

equipamentos com dispositivos microeletrônicos que, além de possibilitar uma maior 

flexibilidade dos processos produtivos, deu maior garantia à padronização e 

qualidade dos produtos, dessa indústria (ARRUDA, 1997). 

Cardoso (2008) ainda argumenta que, em função dos avanços da tecnologia 

eletrônica, o eixo conceitual do design vem se deslocando da autonomia relativa 

tradicionalmente atribuída ao produto, como entidade fixa no tempo e no espaço, 

para uma noção mais fluida de processo e de interação. 

Em contrapartida, a revolução do consumo no século XVIII sustentou as 

considerações de estilo e de estética procedendo às funções utilitárias. De acordo 

com McCracken (2003), um objeto que tenha se exaurido em sua utilidade não é 

mais motivo suficiente para sua preservação. O fator decisivo para sua continuidade, 

é ser capaz de satisfazer a condição mais importante de estar na moda. 

O sistema de design e produção responsável pela criação dos bens de 

consumo é para McCracken (2003) um fenômeno totalmente cultural, uma vez que o 

consumo é moldado, dirigido e constrangido em todos os aspectos por 

considerações culturais. 

Os mundos do design, do desenvolvimento do produto, da publicidade e da 
moda que criam esses bens são eles próprios importantes autores de nosso 
universo cultural. Eles trabalham continuamente para moldar, transformar e 
dar vida a esse universo. Sem eles o mundo moderno quase que 
certamente se desmancharia. (McCRACKEN, 2003, p. 11). 
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Para Coutinho et al. (2001) o único fator de inovação próprio da indústria de 

móveis é dado pelo design, que ao propiciar diferenciação do produto frente aos 

demais, constitui-se em um dos elementos-chave para as condições de concorrência 

nesta indústria. 

De acordo com pesquisa efetuada entre 1997 e 1998, com 155 indústrias nos 

principais Pólos Moveleiros no Brasil (TAB. 1), o quesito estilo/desenho do produto 

foi enumerado como fator de competitividade do ponto de vista mercadológico. Ficou 

a frente do prazo e até mesmo da propaganda/publicidade, e chegando bem 

próximo a fatores de relevância como preço, marca/tradição. 

Tabela 1 – Fatores de sucesso na comercialização das indústrias de Móveis – Brasil 

– Pólos Moveleiros – 1997-1998  

Fatores Pólos 

  
Mirassol Votupo-

ranga 
São 

Paulo  Ubá Arapon-
ga 

São B. 
do Sul 

Bento 
Gonçal-

ves 
Preço do produto 27% 31% 20% 27% 29% 30% 22% 
Marca/Tradição 27% 20% 30% 27% 17% 29% 20% 
Estilo/desenho 20% 19% 17% 23% 22% 26% 19% 
Assistência ao 
Consumidor 14% 14% 14% 8% 14% 5% 20% 

Prazo 10% 9% 17% 13% 13% 7% 13% 
Propaganda/ 
Publicidade 2% 7% 2% 2% 5% 3% 6% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Coutinho et al., 2001, p. 24 

Nota: Cada uma das empresas selecionadas destacou três fatores. 

A dinâmica de inovações baseia-se principalmente naquelas que se referem 

ao produto, através do aprimoramento do design e da utilização de novos materiais; 

sendo o preço, o segundo. Os ganhos de produtividade e novas tecnologias 

recuaram os preços, diminuindo o caráter de bem de luxo, embora haja um espaço 

no mercado mundial para móveis de alto padrão e personalizados aqui 

representados, como móveis de decoração. 

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2008a) a produção do setor está dividida em três áreas 

principais: 60% móveis residenciais, 25% móveis de escritório e 15% distribuído 

entre outros tipos, tais como, institucionais, escolares, médico-hospitalares, 

restaurantes, hotéis e similares.  
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Os móveis residenciais formam hoje a maior parte da produção do setor 

moveleiro e atendem a diferentes classes, respeitando características particulares de 

acordo com o perfil do consumidor a que se destina. De acordo com Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2008b) o público de classe A 

valoriza design, exclusividade, inovação, tecnologia e acessórios, enquanto o de 

classe média busca funcionalidade e aproveitamento de pequenos espaços sem, 

contudo perder a estética. Tal comportamento encontra-se em crescimento contínuo 

da demanda e fomenta o mercado de móveis de decoração. 

Atualmente existem móveis especialmente desenvolvidos para melhorar a 

configuração dos espaços, cujo objetivo é atender às novas demandas de uma 

sociedade modificada. Existem linhas de móveis direcionados a espaços diminutos 

em lares de classe média, que focam sua atenção na recente modificação dos 

modos de habitar. Estas empresas investem em design e mostram que é possível ter 

uma atitude projetual voltada às questões contemporâneas, mesmo utilizando 

produção seriada (DEVIDES, 2006). 

O móvel possui uma característica que é intrínseca à sua natureza: a 

possibilidade de requalificar o espaço onde está inserido. Para Tramontano e 

Nojimoto (2003), algumas características empregadas no mobiliário, podem melhorar 

a contribuição do móvel, no sentido de readequar os espaços domésticos às 

necessidades dos usuários e a principal delas é a flexibilidade. Tais móveis 

desenvolvidos com a preocupação de atender as necessidades gerais e específicas 

dos usuários podem potencializar suas atribuições qualificadoras e minimizar 

problemas advindos dos espaços habitacionais, proporcionando maior conforto, 

possibilitando a execução de tarefas diversas.  

A caracterização de móveis residenciais de decoração faz referência a esta 

linha de artigos destinada ao lar, direcionada às classes médias e altas, que são 

atraídas por produtos com maior valor agregado. Seu estilo diferenciado caracteriza 

qualidade e motiva a atração pelo produto, mesmo que não ocorram fortes 

mudanças em seu funcionamento técnico. Esta atratividade de um produto no 

segmento moveleiro depende basicamente de seu aspecto visual, funcional e de 

conforto. Tais elementos fomentam princípios básicos e motivadores para a análise 

de outros valores intrínsecos que complementam a decisão da compra, tais como 

preço, resistência e necessidade. Para conquistar os consumidores a Abimóvel 
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define que um produto só tem chance de penetração num grande mercado se for 

atrativo. 

Para atender ao número crescente de atividades, Tramontano e Nojimoto 

(2003) acreditam que os interiores domésticos precisam ser reconfiguráveis. Essa 

possibilidade demanda, sem dúvida, uma necessária multifuncionalidade de seus 

elementos, o que sugere, em última instância, a possibilidade de se sobrepor 

funções em um mesmo elemento constituinte do espaço, seja ele componente 

construtivo, equipamento ou peça de mobiliário. 

Quando a concorrência se dá além do preço, caracterizando-se por 

determinado estilo e design, as empresas tem um mercado mais restrito e o valor 

agregado permite maior rentabilidade pelo diferencial, entretanto, segundo Gorini 

(1998), são exigidas estratégias mais agressivas e diversificadas para a conquista 

do cliente. 

3.2 A cadeia produtiva do setor moveleiro 

A cadeia produtiva do setor moveleiro, de acordo com Denk (2002), está 

estruturada na indústria da madeira (reflorestamentos, importação, máquinas e 

equipamentos, P&D, insumos) e na distribuição (lojas, e consumidores no mercado 

interno e exportação. 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES, 1998) citado por Mota (2009), a cadeia produtiva deste setor tende a ser 

puxada pelo varejo, a exemplo do que se verifica com os supermercados em relação 

aos produtores de alimentos perecíveis. 

Marion Filho (1997) apud Denk (2002) estabelece um macro fluxo que 

evidencia as principais relações ao longo da cadeia, conforme apresentado na FIG. 

10. 
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Figura 10 – Macro fluxo das relações na cadeia produtiva da indústria de móveis. 

Fonte: Marion Filho, 1997 apud Denk, 2002, p. 59. 

Esta cadeia produtiva é responsável por suprir o consumidor final de produtos 

em quantidade e qualidade compatíveis com suas necessidades e a preços 

competitivos. Corresponde ao elo de atividades que se articulam desde a extração, 

utilização dos insumos básicos, a indústria de transformação e a comercialização de 

produtos acabados que atenderão o consumidor final do produto, incluindo o 

processamento da matéria-prima e sua transformação, a distribuição e 

comercialização do produto, constituindo os elos de uma corrente ou cadeia. 
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3.3 A demanda de consumo do setor 

O potencial de consumo estimado para móveis e artigos do lar em 2010, foi 

de R$ 42 bilhões, com alta de 3,89% em relação ao registrado em 2009 (REDE 

GLOBO, 2010). Ainda assim, o crescimento desta categoria está abaixo do 

crescimento do potencial de consumo geral, impulsionado pelo ramo de construção 

civil. 

Para Devides (2006) o mercado de móveis exerce baixa influência sobre o 

comportamento da demanda final. Tal fato se dá em decorrência do restrito 

investimento das indústrias, em ações que promovam suas marcas junto ao 

consumidor final. Na maioria das vezes este consumidor só terá o primeiro contato, 

com o produto, no ponto de venda, através das lojas de varejo multimarcas. Apenas 

alguns grandes fabricantes, em principal, de móveis modulares, apresentam 

orientação para a fixação de marca e relacionamento direto com seus consumidores 

e influenciadores de opinião (arquitetos, designers e decoradores). Estas empresas 

estabelecem, por meio de franquias ou lojas próprias, pontos de venda específicos 

para fomentar e comercializar suas marcas, aliados a serviços especializados de 

montagem e prestação de assistência técnica. 

Para Miranda (1997) as relações de adversidade entre as indústrias e o 

comércio se desenvolvem a partir de uma ótica distorcida dos fabricantes e dos 

varejistas influenciando a retração de demanda do consumidor.  

Em contrapartida, o comportamento do consumidor no setor movelereiro, 

assim como nos demais setores apontam para maiores exigências quando à 

qualidade, conforto, durabilidade e, acima de tudo, praticidade. Além da 

padronização, existe uma forte tendência à diferenciação do produto, para atender a 

exigências específicas como no caso de móveis planejados (DENK, 2002). Tal 

especificidade amplia a necessidade de um profissional capacitado, seja ele, 

vendedor, designer, decorador de interiores ou arquiteto. Cabe a este profissional 

atuar como facilitador, sendo capaz de identificar as necessidades do consumidor, a 

fim de conduzi-lo para uma conclusão satisfatória. Solomon (2002) descreve que 

estes profissionais detêm o poder da informação, sendo capazes de influenciar os 

demais por meio de sua aparente capacidade de deter a verdadeira informação, e 
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de compilar e disseminar esta informação.  

Diante do exposto, os profissionais técnicos do setor, desempenham a função 

de conciliar as mudanças de hábito de consumo às tendências de mercado, 

auxiliando o consumidor e/ou usuário do produto na escolha adequada do mobiliário.  

Cabe ao vendedor conduzir o comprador, seja fornecendo informações para 

subsidiar a tomada de decisão, seja motivando, transmitindo segurança, ou ainda 

tomando as providências necessárias para a concretização da venda e entrega do 

produto ao consumidor (MALLALIEU; NAKAMOTO, 2008). Tais autores ressaltam 

que a interação entre o comportamento do vendedor e o estado mental do 

comprador provoca no último, uma determinada resposta cognitiva e emocional 

capaz de causar impacto, tanto na decisão de compra, quanto na satisfação e 

lealdade do consumidor. 

No setor moveleiro o vendedor desenvolve maior proximidade com o cliente, 

uma vez que participa de maneira atuante no processo de venda. Determinados 

produtos exigem do vendedor uma visita técnica a casa do cliente, o que propicia 

interação e intensifica a capacidade de percepção do mesmo em relação às 

necessidades, aspirações e potenciais deste consumidor.  

Segundo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2008a) 

para os clientes, os móveis customizados se transformaram em objetos de desejo a 

partir da valorização dos profissionais de arquitetura e decoração. Os consumidores 

de maior poder aquisitivo, passaram a sofrer influência destes profissionais. Embora 

seja um público de difícil conquista, é importante para os fabricantes e varejistas de 

móveis estabelecerem contato com decoradores e arquitetos, uma vez que a 

confiança, de alguns consumidores, depositada nestes profissionais, pode superar o 

prestígio do vendedor e do estabelecimento na hora da compra.  

O público consumidor de móveis e artigos de decoração padronizados e 

personalizados, objeto desta pesquisa, é de acordo com especialistas, composto 

basicamente de representantes da classe A e B, que representam 66,5% do 

potencial de consumo por classes, segundo dados do Índice Potencial de Consumo 

(IPC) Maps – Censo 2010. Estes clientes geralmente possuem imóvel próprio, 

procuram produtos de maior durabilidade e têm menos restrições em pagar por este 

diferencial. 
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3.4 O comércio varejista de móveis 

A Pesquisa Anual do Comércio (PAC, 2005) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) classifica o varejo do setor como: Comércio Varejista 

de móveis, artigos de iluminação, peças, acessórios e outros artigos de uso 

doméstico. 

A TAB. 2 descreve a representatividade dos canais de distribuição por tipos 

de móveis. 

Tabela 2 – Canais de Distribuição por tipo de móvel 

Canais de distribuição Residenciais Escritórios Total 
Móveis Colchões 

Lojas especializadas 31,4% 37,6% 33,0% 33,4% 
Lojas de departamento 31,8% 30,9% 30,1% 40,4% 
Na fábrica (sob desenho) 11,3% 6,4% 10,6% 2,4% 
Lojas próprias/franquias 4,8% 8,1% 4,7% 1,9% 
Atacado  1,9% 3,9% 2,9% 4,2% 
Mercado Corporativo/ 
Governamental 1,9% 0,6% 1,9% 0,1% 

Hipermercados 1,1% 0,3% 1,0% - 
Outros mercados internos 0,3% 1,4% 0,6% - 
Educação  0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 
Exportação 15,2% 10,5% 14,8% 17,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Hansen, 2006, p. 56. 

Este comércio é composto, segundo Hansen (2006), por quatro canais 

básicos que representam quase 80% da revenda de móveis a varejo, no país. São 

as lojas especializadas, as lojas de departamento, as vendas diretas na fábrica sob 

desenho e as lojas próprias e franquias. As lojas especializadas são o canal mais 

importante e consistente na venda a varejo de móveis, com 33% das vendas totais 

do montante comercializado por este canal, 14% é obtido a partir de lojas exclusivas, 

o que significa que estão ligadas de uma forma ou de outra a algum fabricante. 

Metade destes estabelecimentos organiza-se em redes, seja atuando em áreas 

geográficas circunscritas, seja espalhando-as por grandes áreas geográficas 

(estados, regiões ou mesmo todo o país). 

São nestes ambientes que o consumidor de móveis terá o maior contato com 

o composto de marketing através dos “4Ps”: Produto, Preço, Praça (ponto de venda / 
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distribuição) e Promoção. O conceito se baseia nos estudos de Neil Borden que 

usou o termo Marketing Mix, pela primeira vez em 1949. Jerome McCarthy, 

aprimorou a Teoria de Borden em 1960 e definiu as formas de influência entre os 

canais de comercialização e os consumidores finais. 

Cada uma das variáveis engloba uma série de atividades. O QUAD. 1 

descreve as atividades mais usuais em cada um dos “4 ps”. 

Variável Atividades 

Produto Diferentes tipos de Design, características, diferencias com a 
concorrência, marca, garantia, especificações, embalagem 

Preço Financiamentos,  Condições de Pagamento,  Prazo médio,  Número de 
Prestações,  Descontos,  Crediário 

Praça Lojas, canais de distribuição, armazenamento, logística, distribuição 
Promoção Propaganda, publicidade, relações públicas, trade marketing, promoções
Quadro 1 – Atividades relacionadas aos “4 Ps” 

Fonte: Serrano, 2006, p. 02.  

Diante deste cenário, o varejo de móveis desempenha papel relevante para a 

indústria moveleira, embora ainda encontra-se pulverizado de pequenas lojas de 

móveis que representam a maior soma de receita para a indústria. De acordo com 

Miranda (1997) o varejo muitas vezes adquire uma imagem própria que se sobrepõe 

à imagem das marcas ali vendidas. Isto posto, ocupar um local de destaque na 

prateleira equivale a um endosso de qualidade transferido à marca pelos varejistas.  
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4 METODOLOGIA 

O presente capítulo tem por objetivo descrever a metodologia utilizada na 

pesquisa, facilitando a compreensão dos aspectos que podem influenciar o 

comportamento do consumidor no processo de decisão de compra de móveis 

residenciais de decoração em Belo Horizonte e atender os objetivos propostos na 

dissertação.  

A pesquisa aqui representada tem como aspecto básico a pesquisa de 

campo. Toda pesquisa de campo, de acordo com Mattar Neto (2005), parte da 

construção de um modelo da realidade, que permite diversas técnicas de 

observação, coleta de dados, registro, análise e interpretação destes dados. Faz-se 

necessário definir, dentre outros parâmetros, o campo de pesquisa, as formas de 

acesso a esse campo e os participantes, para então ser possível determinar os 

meios de coleta e análise de dados. 

Desta maneira, utilizou-se da estrutura dividida em método de estudo mais 

apropriado, unidade de análise, unidade de observação, tipo de amostragem e forma 

de aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

4.1 Caracterização da pesquisa  

Quanto ao tipo de pesquisa, ou seja, quanto aos fins, foi desenvolvido um 

estudo de caráter exploratório-descritivo, no intuito de observar e descrever as 

características dos consumidores. Para Malhotra (2001), um determinado projeto de 

pesquisa pode incluir mais de um tipo de concepção de pesquisa. 

Esse autor enfatiza que a pesquisa exploratória é a etapa inicial na estrutura 

geral de concepção de pesquisa e que na maior parte dos casos ela deve ser 

acompanhada por pesquisas descritivas ou causais. 

Para Vergara (2005) esta investigação, é realizada em áreas na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Assim, visa prover o pesquisador 

de maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva.  
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Já a pesquisa descritiva, segundo Malhotra (2001), é um tipo de pesquisa 

conclusiva que tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente 

características ou funções do mercado.  

Vergara (2005) corrobora com a afirmação ao explanar que a pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população, no caso os 

consumidores de móveis residenciais de decoração; ou de determinado fenômeno, 

sem o compromisso de explicar as manifestações que descreve, embora sirva de 

base para tal explicação. 

Na pesquisa descritiva, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), adota-se 

como procedimento a coleta de dados, com o uso da entrevista e da observação, 

através de recursos como questionários e/ou formulários entre outros, e visa 

descrever as características de uma população ou de um fenômeno.  

Quanto aos meios, a pesquisa realizada discorre a partir de duas etapas, 

sendo a primeira etapa quantitativa, o que significa que utilizou de recursos 

associados a medidas, com a aplicação de questionário como instrumento de coleta 

de dados. Na segunda etapa, empregou-se uma abordagem qualitativa através da 

entrevista direcionada a cada participante. A pesquisa qualitativa e a pesquisa 

quantitativa devem ser vistas como complementares (MALHOTRA, 2001). 

A primeira etapa do estudo, caracterizada a partir da metodologia quantitativa, 

pode ser nomeada como pesquisa de campo com a utilização do método Survey 

(ROESH, 1999). Esta foi desenvolvida através de uma investigação empírica, obtida 

por meio de entrevistas dirigidas aos consumidores. 

Este método é empregado para a obtenção de informações sobre 

comportamento, intenções, atitudes, percepções, motivações, características 

demográficas e de estilo de vida, baseado no interrogatório dos participantes 

(MALHOTRA, 2001).  

O decurso completo de realização de uma survey, segundo Babbie (1999), 

inicia-se pela seleção de uma amostra e prossegue com a elaboração e aplicação 

de um questionário para se obter informações relevantes em relação ao tema 

investigado, junto à amostra.  

Na segunda etapa, caracterizada como qualitativa, foi aplicado como 

complemento, um questionário semi-estruturado aos profissionais influenciadores. 
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Sobre este aspecto, pretendeu-se estabelecer uma análise, entre o comportamento 

dos potenciais consumidores e as percepções dos profissionais influenciadores, em 

duas situações distintas. Para Vieira e Zouain (2005) a pesquisa qualitativa permite a 

captação de descrições ricas e bem fundamentadas, embora, por vezes seja 

considerado de maior subjetividade, tampouco apresenta conotações especulativas.  

Para Collis e Hussey (2005), o uso de diferentes métodos e técnicas de 

pesquisa no mesmo estudo, pode as potenciais limitações de uma abordagem de 

método único. O estudo presente utiliza a triangulação de dados, coletados em dois 

momentos distintos. 

Foi desenvolvido um estudo transversal único, uma vez que, para Malhotra 

(2001), trata-se da concepção mais comumente utilizada em pesquisas de 

marketing, que envolvem a coleta de informações de qualquer amostra da 

população-alvo respondente somente uma vez. O estudo transversal diferencia-se 

do longitudinal que se caracteriza pelo envolvimento de uma amostra fixa, a qual é 

medida repetidamente. 

Por outro lado, permite identificar variáveis que devem ser incluídas em 

pesquisas posteriores, uma vez que o interesse deste trabalho culmina-se em 

descrever com maior rigor o problema em questão. 

4.2 Universo e amostra 

Para a parte quantitativa dessa pesquisa, considerou-se que a amostra que 

compõe a população é aqui constituída pelo conjunto de elementos que possuem as 

características e que são objeto deste estudo (VERGARA, 2005). 

O universo da pesquisa de campo, ou a população-alvo deste estudo 

constitui-se por todos os compradores de móveis de decoração de Belo Horizonte.  

Por conseguinte, extraiu-se deste universo, uma unidade amostral da 

pesquisa, composta por 120 (cento e vinte) consumidores, de ambos os sexos e 

estado civil, com idade entre 18 e 70 anos, que efetuaram compra de móveis em 

shoppings do lar de Belo Horizonte nos doze meses anteriores a data da pesquisa. 

Na seleção destes sujeitos foi utilizada a técnica de amostragem não-probabilística e 
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intencional que teve como critério de seleção, as pessoas que efetivamente já 

haviam participado da compra de móveis anteriormente à pesquisa e que visitaram 

os dois shoppings de decoração em Belo Horizonte no espaço de tempo definido 

para a realização da pesquisa.  

Segundo Malhotra (2001) neste tipo de amostragem os entrevistados são 

escolhidos porque se encontram no momento certo e lugar exato. Desta maneira 

não são representativas de qualquer população definível, logo não é possível 

generalizar sobre qualquer população a partir desta amostra. 

O uso dos dois shoppings de móveis viabilizou o acesso às informações que 

se pretendia pesquisar, uma vez que seus clientes são condizentes com o perfil do 

consumidor pesquisado, e também pelo fato da pesquisadora possuir lojas nestes 

dois shoppings, facilitando o acesso aos entrevistados. Pode-se dizer por 

conseguinte que a amostragem foi por acessibilidade. 

4.3 Unidades de análise e unidades de observação 

Para a dimensão qualitativa, conforme Collis e Hussey (2005), considerou-se 

como unidade de análise da pesquisa qualquer grupo bem definido de pessoas ou 

de itens que estará sob consideração. Assim, a unidade de análise compõe-se pelos 

designers de interior e arquitetos de Belo Horizonte. 

Como esta unidade é bastante ampla, o estudo delimitou-se por entrevistar 

seis profissionais de decoração, sendo composto por cinco designers de interiores e 

uma arquiteta. Todos mantém ou mantiveram contato com os dois shoppings, ou 

fazem parte do quadro funcional de lojas situadas nestes empreendimentos, o que 

facilita o acesso aos entrevistados. 

Estes estabelecimentos, considerados grandes aglomerados de lojas do 

setor, são caracterizados como formadores de opinião e disseminadores de novas 

tendências de mercado. São aqui representados, pelo Ponteio Lar Shopping situado 

na zona sul de Belo Horizonte e pelo Shopping Minas Casa que se encontra na 

região nordeste da cidade, com o objetivo de ampliar a profundidade da pesquisa. 

Por este estudo investigar o processo de tomada de decisão dos 
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consumidores de móveis de decoração, a unidade de observação da pesquisa foi a 

relação destes profissionais com os compradores, no tocante da percepção e do 

conhecimento das necessidades dos clientes. Tal ação permitiu a avaliação dos 

pressupostos inferidos por estes profissionais, atuando como complemento da 

pesquisa, no intuito de acurar e comparar as informações coletadas. 

4.4 Elaboração do instrumento e coleta de dados 

Foram construídos dois instrumentos de coleta de dados. Sendo, o primeiro, 

um questionário estruturado direcionado aos consumidores de móveis residenciais 

de decoração em Belo Horizonte, com a finalidade de se levantar opiniões de cada 

elemento pesquisado sobre as influências no processo de tomada de decisão. Com 

o objetivo de corroborar as afirmações presentes na etapa quantitativa, foi elaborado 

um roteiro entrevista, aplicado aos profissionais, comparando afirmações presentes 

na etapa quantitativa, além de descrever a presença ou ausência de sinergia entre 

os profissionais influenciadores e os consumidores. 

Tanto no questionário, quanto na entrevista, os roteiros foram elaborados com 

a sua devida estruturação e divisão. Para atender os objetivos da pesquisa, a 

investigação envolveu perguntas em relação ao comportamento, influências, 

percepções de valor, atributos e benefícios associados ao consumidor de móveis de 

decoração.  

4.4.1 Questionário  

Na etapa quantitativa, foi utilizado um questionário estruturado como 

instrumento de pesquisa, dividido em cabeçalho informativo e três seções acerca do 

tema (APÊNDICE A). O escopo do questionário segue o formato descrito: 

- Cabeçalho informativo; 

- Seção 1 - Questões comportamentais que visam identificar as preferências e 

atitudes da amostra; 
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- Seção 2 - Questões configuradas a partir de quatro afirmativas para cada um dos 

temas levantados no referencial teórico. Entre eles estão questões sobre cultura, 

valores e consumo, influências, grupos de referência, processo de compra, 

consumo, avaliação e descarte do móvel adquirido e papéis desempenhados 

neste processo. Esta seção foi descrita através da escala de mensuração do tipo 

Likert de cinco alternativas (sendo 1 = discordo totalmente, 2 = discordo, 3 = nem 

discordo, nem concordo, 4 = concordo e 5 = concordo totalmente). Tal escala é do 

tipo itemizada, que pode ser utilizada para avaliar produtos/serviços, onde o 

entrevistado escolhe um único item de acordo com o grau de satisfação 

(MALHOTRA, 2006).  

- Seção 3 - Caracterização do entrevistado, como: gênero, escolaridade, renda, 

dentre outros.  

Tal direcionamento visa responder os objetivos específicos da presente 

dissertação.  

4.4.2 Entrevista  

Na etapa qualitativa, o instrumento utilizado foi a entrevista semi estruturada, 

elaborada contendo 15 questões com vistas a atender os objetivos estipulados para 

o presente trabalho (APÊNDICE B). 

O roteiro da entrevista teve como foco a discussão sobre como os 

componentes da amostra reagem aos estímulos internos e externos no processo 

decisório de compra de móveis residenciais de decoração. 

O escopo da entrevista segue o formato descrito: 

- Cabeçalho informativo; 

- Seção 1 - Questões comportamentais que visam identificar as preferências e 

atitudes da amostra na percepção dos profissionais; 

- Seção 2 - Questões configuradas a partir dos mesmos temas levantados no 

questionário.  

- Seção 3 - Caracterização do entrevistado, como: gênero, escolaridade, renda, 

dentre outros.  
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Tal direcionamento visa complementar as informações, corroborando os 

dados coletados com a percepção dos profissionais do setor. 

4.5 Coleta de dados 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada em duas fases. A primeira, 

através de questionário (APÊNDICE A) para caracterizar o perfil do consumidor de 

móveis residenciais de decoração, usuário dos shoppings de móveis aqui citados. 

A segunda se efetivou a partir de entrevistas pessoais e individuais, 

conduzidas pela própria autora da dissertação, a partir do roteiro de entrevista 

(APÊNDICE B). Estas, foram direcionadas na identificação dos aspectos relevantes 

na decisão de compra, inferidos pelos clientes, na percepção dos profissionais. 

Tais ações se tornaram possíveis devido à acessibilidade aos clientes e 

freqüentadores dos dois shoppings, assim como os profissionais do setor. Malhotra 

(2001) defende que podem ser empregados diversos modos de coleta de dados 

visando complementar os pontos fortes de cada um e compensar as respectivas 

fraquezas. 

4.5.1 Primeira etapa da coleta de dados  

Aos sujeitos da pesquisa foram aplicados questionários entre as datas de 15 

de abril a 06 de maio de 2011, por se tratar de um momento propenso à compras no 

setor, já os dois shoppings desenvolvem promoções neste período e os 

consumidores desejam decorar seus lares para o ano vigente.  

Collis e Hussey (2005) confirmam que os dados originais, também conhecidos 

como dados primários, são coletados na fonte. 

Na primeira fase, os dados foram obtidos por interceptação, a partir de 

abordagem direcionada aos consumidores transeuntes que visitavam os respectivos 

shoppings nas datas de aplicação dos questionários. 

Os gerentes de Marketing de cada empreendimento, concederam 
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previamente autorizações para o cumprimento desta etapa.  

O procedimento envolveu a participação de três entrevistadoras, identificadas 

por crachás. Estas, abordavam clientes ao saírem das lojas, ou ao experimentarem 

produtos que se encontravam nos corredores dos shoppings, uma vez que neste 

período de promoção é convencional que as lojas de móveis exponham produtos 

promocionais nas áreas externas, em frente aos seus respectivos estabelecimentos. 

Tal cenário facilitou a receptividade, uma vez que, em muitos momentos a família ou 

casais, ao experimentarem sofás ou cadeiras, eram abordados e ficavam 

confortavelmente instalados durante todo o período de aplicação do questionário. 

Poucos clientes tiveram resistência em participar ou apresentaram impaciência 

durante a aplicação do teste.  

4.5.2 Segunda etapa da coleta de dados  

Na segunda etapa da coleta de dados da pesquisa, foram aplicadas 

entrevistas pessoais com os profissionais influenciadores do setor, sendo 

previamente agendadas e organizadas a partir de um roteiro de questionamentos. O 

objetivo dessa parte do estudo foi determinar as atitudes e comportamentos dos 

profissionais com relação ao consumo dos clientes e como eles acreditam influenciar 

o comportamento de compras do consumidor de móveis de decoração.  

As entrevistas foram aplicadas pela pesquisadora, entre os dias 02 e 06 de 

julho de 2011, dentro dos shoppings de decoração, no local de trabalho dos 

respectivos entrevistados, que receberam a ação com receptividade. Todas foram 

gravadas e transcritas após a aplicação.  

Visando assegurar o sigilo das informações e preservar a identidade das 

pessoas entrevistadas, os nomes próprios que emergiram das pesquisas qualitativas 

foram substituídos pela designação genérica “participante” seguida de uma 

identificação numérica. 

Por sua natureza interativa, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002) 

confirmam que a entrevista permite levantar observações que dificilmente poderiam 

ser investigados adequadamente através de questionários, explorando-os em 
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profundidade. À medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador procura 

identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões 

e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados, 

complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações. 

4.6 Estratégia de análise dos dados  

4.6.1 Quantitativos 

Os dados coletados na etapa quantitativa foram processados e tabulados 

através do sistema Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Windows, que 

permite validar o teste, a partir análise dos mesmos, no intuito de alcançar o objetivo 

geral e conseqüentemente responder a pergunta da pesquisa. 

O processamento compreendeu as seguintes fases: verificação; 

processamento; tabulação. 

O pacote de software SPSS permitiu a análise de dados de forma a alavancar 

informações para aumentar receitas e melhorar processos (COOPER; SCHINDLER, 

2003). Em complemento, Collis e Hussey (2005) descrevem que tal programa auxilia 

na execução de testes estatísticos de maneira rápida e precisa com a apresentação 

dos resultados na forma de tabelas ou gráficos, sendo de notória utilidade desde que 

se saiba como interpretar os resultados apresentados. 

Nesta etapa foram utilizados os questionários que atenderam aos critérios da 

pesquisa. 

4.6.2 Qualitativos 

Já a etapa qualitativa teve como estratégia de análise de dados, a então 

denominada análise de conteúdo. Segundo Cooper e Schindler (2003), esta análise 

fornece ao pesquisador, uma imagem qualitativa das preocupações, idéias, atitudes 



 

 

79

e sentimentos dos respondentes. 

Para Malhotra (2001), este é um método apropriado quando o fenômeno a ser 

observado é a comunicação, e não um comportamento e objetos físicos, incluindo 

tanto a observação quanto a análise. 

Para Guerra (2006), tal análise pretende não só descrever as situações, mas 

também interpretar o sentido do que foi dito. Considera-se que o sujeito é uma 

síntese ativa do todo social, que tende a interpretar a relação entre o subjetivo da 

ação; o ato objetivo, também nomeado práticas sociais; e o contexto social em que 

decorrem as práticas em análise. 

A proposição é a de que os resultados brutos de uma pesquisa, segundo 

Ungaretti (1998), após serem submetidos a diversas etapas de classificação e 

ordenamento constituem-se num quadro sugestivo de inferências onde se criam 

novas possibilidades de interpretação.  

Concluídas as etapas que explicitaram a metodologia da pesquisa, procedeu-

se a fase final do estudo, que apresenta no capítulo seguinte, uma análise descritiva 

dos resultados obtidos junto aos clientes de móveis residenciais de decoração 

corroborando com elementos de análise de conteúdo das entrevistas direcionadas 

aos profissionais do setor, relacionadas ao referencial teórico exposto.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente capítulo explicita os resultados obtidos através da pesquisa de 

campo, com vistas a atingir os objetivos definidos, baseando-se para tanto nas 

estratégias metodológicas traçadas. 

5.1 Apresentação dos resultados 

Neste tópico foram descritos o perfil, classe social, faixa etária e preferências, 

além de aspectos simbólicos e valores percebidos dos consumidores entrevistados. 

5.1.1 Caracterização dos entrevistados, consumidores de móveis em 

shoppings de decoração 

De acordo com a metodologia proposta inicialmente, foram coletados dados 

demográficos e ocupacionais dos participantes a partir das pesquisas quantitativa e 

qualitativa.  

5.1.1.1 Pesquisa quantitativa 

Pode-se perceber entre os pesquisados, quanto ao gênero, uma 

predominância do público feminino nos dois shoppings de móveis de Belo Horizonte. 

Dos respondentes 66,7% são do gênero feminino e 33,3% do gênero masculino, 

conforme apresentado no GRAF. 1. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos entrevistados quanto ao gênero 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Em relação à idade dos entrevistados, esta se divide em 10% na faixa etária 

compreendida entre 18 e 25 anos, 28,3% entre 26 e 35 anos, 29,2% na faixa de 36 a 

45 anos, 17,5% de 46 a 55 anos, 10,8% de 56 a 65 anos e 4,2% acima de 65 anos. 

A maioria dos respondentes está distribuída em faixas etárias que vão de 26 a 45 

anos, totalizando uma participação deste público em 57,5%. 

Estes números e percentuais estão descritos no GRAF. 2  

De 26 a 35 anos
‐ 28,3% (34)

De 36 a 45 anos ‐ 29,2% (35)

De 18 a 25 anos 
‐ 10% (12)

De 46 a 55 anos ‐
17,5% (21)

De 56 a 65 anos ‐
10,8% (13)

Acima de 65 anos ‐ 4,2% (5)

 
Gráfico 2 – Distribuição da faixa etária dos participantes  

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Foi verificado de acordo com o estado civil que, 22,5% são solteiros, 3,3% 

são separados ou divorciados, 71,7% são casados ou com união estável e 2,5% são 

viúvos (TAB. 3). 
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Tabela 3 – Distribuição do estado civil dos participantes  

Estado Civil Quantidade % 
Solteiro 27 22,5% 
Separado/divorciado 4 3,3% 
Casado/união estável 86 71,7% 
Viúvo 3 2,5% 
Total 120 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Outro dado atribuído ao perfil do consumidor foi o nível de escolaridade dos 

respondentes da amostra. Entre os entrevistados, conforme descrito na TAB. 4, 

situa-se uma participação dos consumidores respondentes entre o ensino médio ou 

superior incompleto com 35,8%, superior completo com 55,8% e Mestrado e 

Doutorado com 8,3%. Observa-se que 64,1% enquadram no nível de formação 

superior a complementar. 

Tabela 4 – Escolaridade dos participantes  

Escolaridade Quantidade % 
Ensino médio ou Superior incompleto 43 35,8% 
Superior completo 67 55,8% 
Mestrado ou Doutorado 10 8,3% 
Total 120 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Na referência aos aspectos financeiros, utilizou-se do critério baseado no 

número de salários mínimos, divididos em cinco faixas, válida para o ano de 20111. 

No que tange a renda mensal familiar, observa-se no GRAF. 3 que 33,3% dos 

entrevistados pertencem à faixa três de ganho salarial que compreende ganhos 

entre R$ 2.180,00 e R$ 5.450,00, seguido por 26,7% que pertencem à faixa cinco e 

ganham acima de 20 salários mínimos; 25,8% pertencem à faixa quatro, com 

ganhos entre R$ 5.451,00 e R$ 10.900,00; 11,7% encontram-se na faixa dois que 

representa ganhos de R$ 1.091,00 a R$ 2.180,00 e somente 2,5% estão na faixa um 

ganhando até dois salários. A amostra revela que 52,5% dos entrevistados 

enquadram-se nas classes A e B com faixas superiores a R$ 5.451,00. 

                                            
1 O salário mínimo considerado para efeito desta pesquisa foi de R$ 546,00 em vigor no período de 

coleta de dados. 
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Acima de R$ 
10.901,00

Série1 2,5% 11,7% 33,3% 25,8% 26,7%
 

Gráfico 3 – Distribuição dos entrevistados quanto à classificação sócio-econômica 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.1.2 Pesquisa qualitativa 

Quanto a faixa etária dos entrevistados, percebe-se que eles se concentram 

na faixa entre 26 e 45 anos, sendo que 1 (um) participante encontra-se na faixa até 

25 anos e 1 (um) na faixa compreendida entre 46 e 55 anos (TAB.5). 

Tabela 5 – Distribuição da faixa etária dos participantes da pesquisa qualitativa 

Faixa etária Quantidade 
Até 25 anos 1 
De 26 a 35 anos 2 
De 36 a 45 anos 2 
De 46 a 55 anos 1 
De 56 a 65 anos 0 
Acima de 65 anos 0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Em relação ao estado civil, de acordo com a TAB. 6 pode-se observar que 4 

(quatro) dos participantes são casados, enquanto que os outros 2 (dois) são 

solteiros. 
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Tabela 6 – Estado civil dos profissionais influenciadores 

Estado civil Quantidade 
Solteiro 2 
Separado/Divorciado 0 
Casado/União Estável 4 
Viúvo 0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

No que diz respeito à escolaridade, todos os entrevistados possuem nível 

superior completo e exercem função de especificadores, atuando como profissionais 

de decoração e auxiliando tecnicamente os consumidores de móveis residenciais.  

Prosseguindo a classificação dos entrevistados, foi questionado aos profissionais 

como caracterizavam o perfil sócio econômico de seus cliente. As respostas foram 

unânimes para a classe B (TAB. 7). 

Tabela 7 – Classificação social dos clientes  

Classe social dos clientes Quantidade 
Classe A 0 
Classe B 6 
Classe C 0 
Classe D 0 
Classe E 0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Finalizadas as caracterizações demográficas e pessoais que descrevem o 

perfil dos entrevistados deste estudo, será descrito nos itens a seguir, os hábitos de 

compra destes consumidores, os principais valores percebidos, as influências 

sofridas e os atributos considerados por este consumidor no processo de compra. 

5.1.2 Caracterização dos hábitos de compra dos consumidores entrevistados  

Os resultados a seguir mostram a periodicidade de compra e motivadores dos 

consumidores entrevistados, bem como a visão dos profissionais sobre os hábitos 

de seus clientes no processo de compra, de acordo com o segundo objetivo 

específico proposto. 



 

 

85

5.1.2.1 Pesquisa quantitativa 

Do total entrevistado, 5,8% compra móveis para sua casa a cada seis meses, 

31,7% consomem móveis uma vez ao ano, 29,2% entre dois e cinco anos e 33,3% 

acima de cinco anos, conforme o GRAF. 4. Tal periodicidade demonstra que a troca 

de mobiliário não se dá com freqüência. 

Uma vez ao ano ‐
31,7% (38)

Entre 2 e 5 anos ‐ 29,2% (35)

A cada 6 meses ‐
5,8% (7)

Mais de 5 anos ‐
33,3% (40)

 
Gráfico 4 – Periodicidade na compra de móveis para a casa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Para estes consumidores, o principal motivo que levou a compra de móveis 

da última vez compreendeu 40% para troca, precedido de 30,8% para mudança de 

endereço, e conseqüentemente 17,5% devido a casamento, 9,2% por outro motivo e 

2,5% por separação (TAB. 8). 

Dentre outros motivos foram apresentados por 9 (nove) entrevistados o termo 

renovação devido à reforma ou atualização da decoração. Além disso, 1 (um) 

entrevistado caracterizou o preço e 1 (um) entrevistado nomeou gravidez como o 

motivo da sua última compra. 
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Tabela 8 – Motivo da última compra de móveis 

Motivo da última compra Quantidade % 
Mudança de endereço 37 30,8% 
Casamento 21 17,5% 
Separação 3 2,5% 
Troca 48 40,0% 
Outro 11 9,2% 
Total 120 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Quando solicitado aos entrevistados que caracterizassem o ambiente ou os 

ambientes de sua casa que foram renovados recentemente, 49,2% do total dos 

respondentes sinalizaram a sala de estar. Maiores relevâncias foram detectadas 

para outras áreas sociais, tais como, sala de TV e jantar com 24,2% cada, além do 

quarto com 28,3%. Entre os demais respondentes 10% renovaram recentemente a 

cozinha, 4,2% renovaram o banheiro, 1,7% a varanda, 4,2% não renovaram nenhum 

ambiente completo e 14,2% responderam todos, que representa um comportamento 

convencional para os que casaram recentemente ou mudaram de endereço e não 

levaram os móveis antigos (TAB. 9). 

Tabela 9 – Ambientes renovados recentemente 

Ambientes renovados Quantidade % 
Sala de estar 59 31,0% 
Sala de TV 29 15,0% 
Cozinha 12 6,0% 
Sala de jantar 29 15,0% 
Quarto 34 18,0% 
Banheiro 5 2,0% 
Varanda 2 1,0% 
Nenhum 5 3,0% 
Todos 17 9,0% 
Total 192 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Nota: Respostas múltiplas. 

Analisando suas aspirações, foi solicitado que julgassem o ambiente em sua 

casa, que deveria ser o mais bem decorado. Como apresentado no GRAF. 5, 63,3% 

do total caracterizaram a sala de estar como o ambiente que deve ser o mais bem 

decorado dentro da residência. Já 10,8% dos respondentes julgaram todos os 

ambientes, sem prevalecer algum específico em nível de importância, o que 

representa uma preocupação deste público com a harmonia de sua residência no 
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que diz respeito à boa apresentação. Os demais consumidores foram divididos em 

9,2% para os que dão preferência a sala de TV, 5,8% a sala de estar, 4,2 % a 

cozinha, 2,5% ao banheiro, 1,7% ao quarto, 1,7% a nenhum ambiente e 0,8% a 

varanda. 

Sala de estar
63,3% (76)

Sala de TV
9,2% (11)

Cozinha
4,2% (5)

Sala de jantar
5,8% (7)

Quarto
1,7% (2)

Banheiro
2,5% (3)

Varanda
0,8% (1)

Nenhum
1,7% (2)

Todos
10,8% (13)

 
Gráfico 5 – Interesse em ambiente mais bem decorado na residência 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.2.2 Pesquisa qualitativa 

O requisito principal para a participação nesta etapa do processo, foi que os 

profissionais entrevistados já houvessem auxiliado consumidores na compra de 

móveis residenciais. Esta assessoria envolve dicas sobre como o produto se 

fundamentará no ambiente, e como o espaço e as cores devem ser distribuídas em 

relação ao mobiliário. 

Quando questionado aos profissionais o motivo pelo qual os clientes trocam 

de móveis, os entrevistados relataram afirmativas com fundamento próximo, onde 

expressaram a necessidade, seja ela em busca do conforto e status ou para se 

organizar em um novo espaço, conforme apresentado no QUAD. 2. Observa-se que 

o consumidor de móveis prima por um ambiente atual e inovador. 
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Entrevistado Porque o cliente troca de móveis? 

Participante 1 Necessidade, uma vez que o consumidor atual está mais propenso 
a ficar em casa, então busca conforto pessoal. 

Participante 2 O cliente troca os móveis com intuito de se organizar. Em principal, 
efetua trocas quando se muda de endereço. 

Participante 3 Por necessidade, quando se mudam, porque o móvel atual já 
estragou ou porque está desatualizado. 

Participante 4 
Por status e novas necessidades que surgem a partir de demandas 
advindas de outros produtos. Ex. As TVs de LCD motivaram os 
clientes a busca de painéis para afixá-las. 

Participante 5 Buscam um móvel de vanguarda, uma vez que os que dispõem não 
mais os atendem do ponto de vista de beleza e estética. 

Participante 6 

Para atender uma nova necessidade específica que se altera por 
uma mudança social, financeira ou pessoal. Ou ainda, para 
acompanhar uma nova tecnologia como no caso dos sofás 
retráteis. Entretanto esta segunda ainda é pouco explorada pelo 
setor. 

Quadro 2 – Motivo pelo qual os clientes trocam os móveis 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Outro questionamento levantado diz respeito a como se difere o 

comportamento de compra de móveis de consumidores que mudam de endereço, se 

casam, se separam ou trocam os móveis. O intuito foi analisar como estes hábitos 

se alteram de acordo com as fases de cada indivíduo. 

De acordo com o QUAD. 3, pode se perceber que as opiniões são próximas, 

porém se divergem com relação ao foco tratado na resposta. Alguns entrevistados 

analisam sentimentos, outros, facilidade de acesso ao cliente, mas em ambos é 

possível caracterizar os hábitos com relação a compra de móveis nos diversos 

estágios e situações que demandam a compra de móveis, de forma mais incisiva. 
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Em que diferem o comportamento de compra de móveis de 
consumidores que: Entrevistado Mudam de 

endereço Se casam Se separam Trocam os 
móveis 

Participante 1 

Sente a 
necessidade de 
renovar tudo, por 
isso acabam 
sendo bons 
compradores. 

Cliente bom, mais 
propenso a 
compra, 
entretanto 
buscam mais 
preço, pois estão 
comprando muita 
coisa. 

Cliente de 
negociação mais 
difícil. 

Buscam maior 
qualidade nos 
produtos pois 
julgam que o 
novo móvel deve 
ser melhor que o 
anterior. 

Participante 2 
Se preocupam 
muito com as 
dimensões. 

Estão envolvidos 
com o momento e 
buscam estética e 
funcionalidade 

Buscam objetos e 
móveis mais 
práticos e não se 
preocupam com a 
qualidade. 

Querem 
novidade, buscam 
um móvel de 
leitura mais 
moderna. 

Participante 3 

Já estão 
acostumados com 
a compra de 
móveis e por isso 
se dispõem a 
gastar mais. 

Gastam mais e 
são mais 
propensos a 
comprar pois 
estão mais 
empolgados, 
entretanto pagam 
em mais 
prestações. 

Buscam trocar os 
móveis para 
esquecer do 
passado e 
reiniciar vida 
nova. 

São mais difíceis 
de se convencer, 
pois só compram 
o que precisam 
realmente e não 
vão por impulso. 

Participante 4 

São mais 
propensos, e em 
maioria, idealizam 
o móvel antes de 
comprar. 

São inseguros e 
ficam 
investigando 
detalhes, mas 
buscam uma 
"casa de revista". 

Troca poucos 
móveis, pois 
aproveita o que já 
tem. Não quer 
gastar 
novamente. 

Pagam mais, pois 
querem qualidade 
no novo móvel. 

Participante 5 

A mudança gera 
demanda, no 
sentido de ser um 
novo formato de 
morar. Buscam 
novidades. 

Nova demanda, 
porém com a 
preocupação de 
atender a si e 
agora também a 
um terceiro. 
Consomem mais. 

Terá que refazer 
e comprar móveis  
até então 
impensáveis. Ex. 
Da geladeira 
Duplex para uma 
menor. 

O produto já não 
mais o atende. 
Trata-se de um 
cliente mais bem 
resolvido. 

Participante 6 

Surgem novas 
necessidades 
adequadas ao 
novo ambiente, 
desta maneira se 
tornam ótimos 
clientes, pois não 
querem levar 
móveis antigos. 
Casa nova, 
móveis novos. 

Estão felizes, 
vivem a maior 
mudança de 
todas, que exige 
autonomia. 
Entretanto são 
inseguros e 
precisam de 
auxílio. 

Vivem um 
momento difícil e 
em geral não 
gastam muito no 
primeiro 
momento. 
Buscam 
economia e 
praticidade no 
primeiro 
momento. 

São autênticos e 
desejam algo que 
lhes faça 
realmente bem. O 
novo móvel pode 
ser mais caro, 
pois foi planejado 
e desejado, uma 
vez que o anterior 
não mais atendia. 

Quadro 3 – Hábitos nos diferentes estágios de demanda 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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5.1.3 Principais fatores percebidos pelos clientes 

Neste item estão descritos, de acordo com o terceiro objetivo específico da 

pesquisa, os principais valores percebidos pelo cliente de móveis residenciais de 

decoração. 

5.1.3.1 Pesquisa quantitativa 

Foi solicitado aos entrevistados que determinassem qual dos fatores dentre 

as opções citadas, mais motivou sua última compra de móveis. Com destaque 

38,3% responderam renovação por julgarem que o outro móvel já se encontrava 

ultrapassado, seguidas por 35,8% que adquiriram um novo móvel, pois sentiram a 

necessidade de integração do novo ambiente. A promoção do item que desejavam 

foi determinante para motivação de 9,2% dos respondentes, enquanto que a 

composição dos materiais utilizados representou 1,7% do total. A resposta outros foi 

apresentada por 4,2% (GRAF. 6). 

Os entrevistados que responderam a palavra outros, mencionaram que o 

principal aspecto que motivou sua última compra foi mudança de endereço, conforto, 

necessidade de renovar a decoração da casa, necessidade de troca e um 

entrevistado julgou todos os aspectos como motivadores. 
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Gráfico 6 – Motivador de compra 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Para os pesquisados, o fator mais importante nesta última compra foi as 

facilidades apresentadas pela loja, tais como, condição de pagamento e prazo, 

somando 29,2% dos respondentes (GRAF. 7). Ainda sobre o tema, 20% percebem o 

vendedor como importante no momento da compra. Este se torna responsável por 

transmitir qualidades técnicas e valores intrínsecos ao produto. Sua capacidade de 

convencimento e persuasão será um dos responsáveis para o desempenho da 

empresa e o destaque de venda de produtos em específico. Seguindo com 15,8%, o 

auxílio de seus familiares confirma a importância da família no papel de influenciador 

do comportamento de compra.  

Corroborando com a afirmação, 15% do total escolheu a influência do 

decorador, o que representa a confiança no profissional com sua capacidade de 

interpretar as necessidades do cliente.  

A questão expõe alternativas relacionadas a fatores humanos, como 

influência ou auxílio do decorador, vendedor ou familiar, ou ainda a fatores técnicos, 

tais como facilidades apresentadas pelo estabelecimento, tendo sido observadas no 

momento da compra. Entretanto 20% dos respondentes optou pela alternativa 

“outros”, onde apresentaram argumentos pessoais tais como, gosto próprio, 

encontrar o móvel que estava procurando, necessidade de troca, características do 

produto e qualidade. 
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Gráfico 7 – Importância na compra 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Dando continuidade ao tópico, as frases pertencentes ao item 7 (sete) do 

questionário visam complementar este objetivo. Para tal, buscou-se respostas a 

respeito de motivações, tendências, renovação e necessidades que evoluem a partir 

das interações dos indivíduos entre si e o meio que estão inseridos. 

Em sua maioria, 55,8% dos respondentes, concordaram com a afirmativa: 

“gosto de receber os amigos em casa, por isso ela deve estar elegante e bem 

decorada”, seguido por 28,3% que concordaram totalmente. Desta maneira, 84,1% 

reagiu positivamente à frase. Outros 11,7% não concordaram, nem discordaram e 

4,2% discordaram. Nenhum entrevistado discordou totalmente da afirmativa. 

Para a afirmativa: “os móveis da sala, assim como o vestuário, devem 

acompanhar tendências e serem substituídos quando estiverem ultrapassados”, houve 

certo equilíbrio entre as respostas discordo com 30,8%, nem discordo nem concordo 

com 28,3% e concordo com 26,7%. Dos entrevistados 8,3% concordaram totalmente e 

5,8% discordaram totalmente, o que representa uma diferença de opinião entre os que 

associaram os móveis ao vestuário e suas tendências que irão reger o mercado por um 

determinado período de tempo, enquanto que os outros acreditam que os móveis 

devem ser duradouros e não acompanharem um modismo temporário. 

A afirmativa: “depois de um dia exaustivo, chegar em casa e ver um ambiente 

aconchegante e confortável me renova”, obteve a concordância total de 59,2% e a 

concordância de 38,3%, representando um somatório quase absoluto de 97,5% dos 

entrevistados. No restante, 1,7% nem discordou, nem concordou e 0,8% discordou.  
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Complementando a descrição sobre valores percebidos pelo cliente, 33,3% 

concordaram com a frase: “ao modificar um ambiente da casa, sinto necessidade 

comprar um móvel novo”. 28,3% foram imparciais a afirmativa, respondendo não 

discordar, nem concordar, 24,2% discordaram. Outros 13,3% concordaram 

totalmente em contrapartida a 0,8% que discordou totalmente. 

O QUAD. 4 que se segue, faz um resumo de todos os percentuais 

encontrados em resposta às frases explanadas, permitindo uma visualização 

conjunta e sintética do tema avaliado, apresentado anteriormente. 

Frase 
Discordo 

total-
mente 

Discordo
Nem 

discordo, 
nem 

concordo

Concordo 
Concordo 

total-
mente 

Total 

Gosto de receber os 
amigos em casa, por 
isso ela deve estar 
elegante e bem 
decorada. 

0,0% 4,2% 11,7% 55,8% 28,3% 100,0%

Os móveis da sala, 
assim como o vestuário 
devem acompanhar 
tendências e serem 
substituídos quando 
estiverem 
ultrapassados. 

5,9% 30,8% 28,3% 26,7% 8,3% 100,0%

Depois de um dia 
exaustivo, chegar em 
casa e ver um ambiente 
aconchegante e 
confortável me renova. 

0,0% 0,8% 1,7% 38,3% 59,2% 100,0%

Ao modificar um 
ambiente da casa, sinto 
necessidade comprar 
um móvel novo. 

0,8% 24,2% 28,3% 33,3% 13,4% 100,0%

Quadro 4 – Fatores percebidos pelos clientes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.3.2 Pesquisa qualitativa 

Na etapa qualitativa, foi questionado aos profissionais qual ambiente da casa 

é priorizado pelo cliente na hora de trocar os móveis e o porque desta preferência. 



 

 

94

Cinco participantes concordaram que a sala de estar é o local de maior 

relevância pois é neste ambiente que se recebem pessoas diversas. Foi comentado 

que trata-se do cartão de visitas da residência, uma vez que neste espaço tem-se a 

primeira impressão sobre, como os moradores se comportam, qual seu estilo e nível 

de preocupação com a casa, como um todo. Já outro discorda, atribuindo sua 

escolha a sala de TV, por ser um ambiente onde os moradores ficam mais tempo.  

Sobre o que mais motiva o cliente a comprar móveis e porque, o QUAD. 5 

explana a opinião dos profissionais. 

Entrevistado Em sua opinião, o que mais motiva o cliente a comprar 
móveis? Porque? 

Participante 1 

O cliente busca uma casa bem montada e confortável. Enxerga o 
móvel na loja e imagina em sua casa. O vendedor é importante 
no atendimento ao cliente direto, entretanto o cliente de maior 
poder aquisitivo busca o decorador. 

Participante 2 
Necessidade, porque julga que irá resolver problemas pessoais. 
Como muitas vezes não consegue mudar coisas pessoais, muda 
na casa para intuir na sua vida. Às vezes também por status. 

Participante 3 

Antigamente era mais por necessidade, hoje eles querem ter 
mais conforto em seu lar. Atualmente buscam vestir a casa como 
se veste uma roupa, acompanhando tendências. Além disso 
buscam emoção para se satisfazerem ou para mostrar e receber 
amigos e familiares. 

Participante 4 
Necessidade de ter algo melhor, ou quer algo que ainda não tem. 
A prioridade é o conforto aliado a beleza e as características do 
produto. Por fim, vem o preço. 

Participante 5 

Necessidade de organização e bem estar. Trata-se de um cliente 
que já chegou em um estado de maturidade e equilíbrio financeiro 
e  que carrega a percepção que a casa lhe trará um certo bem 
estar enquanto pessoa. 

Participante 6 

Uma necessidade específica. Quando ele muda de estado civil  
ou posição social em geral, ele precisará de um móvel para esta 
nova etapa da vida. Ex. Ao me casar, necessito de um armário 
maior. Além disso, por estética ou bem estar pessoal.   

Quadro 5 – Fatores da compra de móveis 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Quando questionados sobre o que o cliente prioriza ao comprar um móvel, o 

participante 1 respondeu que o preço e a qualidade são importantes. O participante 

2 alega ser o design, a praticidade e a funcionalidade, entretanto reforça que no 

primeiro momento o móvel deve ser bonito e “encher os olhos” do consumidor. O 

participante 3 afirmou que em primeiro lugar vem a beleza, em segundo o conforto e 

por fim a qualidade que está aliada ao preço e confirma o explanado pelo 
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participante 2 ao descrever que, se o móvel parece confortável, mas não “enche os 

olhos” do cliente ele nem experimenta. Já o participante 4 respondeu diretamente 

beleza, depois conforto e por fim preço que faz relação com as características do 

produto. 

Já o participante 5 apresentou dúvida em responder e disse se questionar 

isto, todo o tempo. Depois de pensar por alguns minutos respondeu conveniência, 

conforto e principalmente estética. 

Para o participante 6 a durabilidade é algo imprescindível para os Belo 

Horizontinos que não tem a cultura do consumo de móveis. Buscam algo bonito e 

durável pois julgam que o móvel tem um valor expressivo, por isso dever ter vida longa. 

Ao finalizar o descritivo que delineia os principais valores percebidos pelo 

cliente, passa-se para o próximo objetivo específico. 

5.1.4 Fatores de influências percebidas pelo entrevistado, consumidor de 

móveis, no processo de compra 

O quarto objetivo específico que compreende esta etapa, visa conhecer as 

influências sofridas pelos grupos de referência a partir de sua relação com o 

indivíduos e com os estímulos mercadológicos que o cercam. 

5.1.4.1 Pesquisa quantitativa 

Prosseguindo a escala de mensuração, as afirmativas de número 8 (oito) e 9 

(nove) do questionário propõem uma análise que representa os grupos de referência 

aqui caracterizados pela família, vendedores e especificadores, no processo de 

compra e por estímulos de mercado, tais como produto, preço, praça e promoção. 

Fatores estes, responsáveis pelas decisões de consumo uma vez que os 

consumidores recebem este estímulos e se tornam mais ou menos suscetíveis ao 

consumo. 

O QUAD. 6 descreve os percentuais atingidos em relação as afirmativas abaixo.  
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Inicia-se com a frase “nunca compro móveis sem consultar os familiares 

próximos”. Nestes dados nota-se que 36,7% discordam 11,7% discorda totalmente, 

14,2% não discordam, nem concordam, 24,2% concordam e por fim 13,3% 

concordam totalmente. Isso representa uma alternância de personalidades dos 

entrevistados, sendo que 37,5% vêem importância na opinião dos familiares e outros 

48,4% não têm a mesma percepção. 

31,7% dos entrevistados discordaram que “só adquirem móveis em lojas 

bonitas e bem ambientadas”; 25,8% nem discordou, nem concordou. Outros 25,8% 

concordaram 11,7% concordaram totalmente e 5% discordaram totalmente. 

Na percepção dos respondentes, 39,2% discordaram e 12,5% discordaram 

totalmente da afirmação: “Um bom vendedor é capaz de me fazer levar um móvel 

que eu não havia saído para comprar”. Em contrapartida de 25,8% que concordaram 

e 8,3% que concordaram totalmente. Já 14,2% do total optaram em não discordar, 

nem concordar. 

O resultado para a questão: “sempre acato a opinião de um arquiteto ou 

decorador”, manteve 35,8% para os que discordaram e a mesma representatividade 

para os que não discordaram, nem concordaram. Já 16,7% responderam concordar 

e 4,2% respondeu concordar totalmente, enquanto que 7,5% discordaram totalmente 

sobre a consideração e respeito ao juízo de valor do profissional. 

Para a frase: “comparo em diversas lojas e analiso as opções encontradas 

antes de comprar”, a amostra sinalizou também que a maioria dos respondentes 

concorda com a afirmativa. Do total 57,5% concordam e 28,3% concordam 

totalmente, enquanto que 4,2% nem discorda, nem concorda, 6,7% discordam e 

3,7% discordam totalmente. 

Para os resultados encontrados na frase: “não sei o que comprar quando 

visito muitas lojas”, Observa-se que 45,8% discordam da informação, e 9,2% 

discordam totalmente, outros 12,5% nem discordam, nem concordam, 30% 

concordam e 2,5% concordam totalmente. 

Ainda no contexto das influências sofridas pelo consumidor, pode-se observar 

o comportamento diferenciado dos entrevistados quando nomeiam a sentença: 

“quando decido comprar móveis espero por uma liquidação”. Eles se dividiram entre 

as opções apresentadas, sendo que 35% discordou, 32,5% nem discordou, nem 
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concordou, 22,5% concordou, 5,8% concordou totalmente e 4,2% discordou 

totalmente. 

Por fim, a expressão: “busco informações sobre as características do móvel 

que pretendo adquirir”, obteve 58,3% de concordância dos respondentes, somando 

19,2% para os que concordaram totalmente. 8,3% não discordaram, nem 

concordaram, 12,% discordam e 1,7% discordam totalmente. 

Frase 
Discordo 

total-
mente 

Discordo
Nem 

discordo, 
nem 

concordo

Concordo 
Concordo 

total-
mente 

Total 

Nunca compro móveis 
sem consultar os 
familiares próximos. 

11,6% 36,7% 14,2% 24,2% 13,3% 100,0%

Só adquiro móveis em 
lojas bonitas e bem 
ambientadas. 

5,0% 31,7% 25,8% 25,8% 11,7% 100,0%

Um bom vendedor é 
capaz de me fazer levar 
um móvel que eu não 
havia saído para 
comprar. 

12,5% 39,2% 14,2% 25,8% 8,3% 100,0%

Sempre acato a opinião 
de um arquiteto ou um 
vendedor. 

7,5% 35,8% 35,8% 16,7% 4,2% 100,0%

Comparo em diversas 
lojas antes de comprar. 3,3% 6,7% 4,2% 57,5% 28,3% 100,0%

Não sei o que comprar 
quando visito muitas 
lojas. 

9,2% 45,8% 12,5% 30,0% 2,5% 100,0%

Quando decido comprar 
móveis espero por uma 
liquidação. 

4,2% 35,0% 32,5% 22,5% 5,8% 100,0%

Busco informações 
sobre as características 
do móvel que pretendo 
adquirir. 

1,7% 12,5% 8,3% 58,3% 19,2% 100,0%

Quadro 6 – Fatores de influências no processo de compra 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Em continuidade, o GRAF. 8 relaciona a renda como um dos possíveis fatores 

de influências no processo de compra. Este evidencia que as pessoas que 

pertencem à categoria de renda um (entre R$ 546,00 e R$ 1.090,00) não opinaram 

sobre a influência familiar no processo de compra e possuem opiniões divergentes         

sobre acatar a opinião do decorador. Já as pessoas de renda três (De R$ 1.091,00 a 
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R$ 2.180,00) discordam da importância de opinião de seus familiares no momento 

da compra e se mantiveram neutros em relação à influência do ambiente da loja no 

processo de compra, em contraponto aos que ganham acima de R$ 10.901,00 (faixa 

cinco), que concordaram sobre a influência do ambiente da loja e de seus familiares 

no processo de compra, entretanto não opinaram sobre a influência do vendedor.  

 
Gráfico 8 – Fatores de influência no processo de compra versus renda 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Ainda sobre os fatores de influência no processo de compra, as pessoas entre 

26 e 45 anos têm a mesma opinião no que diz respeito ao processo de compra. 

Concordam que um bom vendedor é capaz de fazer o cliente levar um móvel que 

não havia planejado comprar, mas não opinam sobre os especialistas da área. Os 

respondentes de faixa etária mais avançada acima de 56 anos concordam em 

consultar os familiares próximos no processo de compra. Entretanto observou-se um 

grupo, independente da faixa etária, que discorda da influência do ambiente da loja 

no processo de compra e discorda que se deve acatar a opinião de um profissional 

ou de familiares (GRAF. 9). 
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Gráfico 9 – Fatores de influência no processo de compra versus faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.4.2 Pesquisa qualitativa 

Na entrevista semi-estruturada foi questionado sobre como estes profissionais 

influenciam os consumidores de móveis. 

O QUAD. 7 apresenta a resposta de cada participante que compreende a 

unidade de análise deste estudo, sobre o questionamento apresentado. Dentre as 

respostas, foram descritos aspectos em relação a apresentação dos diferenciais do 

produto, adaptações em decorrência da necessidade do cliente, dos espaços e da 

funcionalidade, além da preocupação com a beleza e a estética. 
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Entrevistado Como você influencia o consumidor de móveis? 

Participante 1 
Falo sobre os diferenciais do produto, da estrutura até o 
revestimento, qualidade do tecido, espuma, espessura do vidro 
no caso de mesa, resistência. 

Participante 2 
Apresento a qualidade do móvel e como ele será útil para o 
cliente. A busca constante é adaptar o móvel à necessidade do 
cliente, quanto ao design, medidas e função. 

Participante 3 
Busco o produto ideal para o ambiente dele, em termos de beleza 
e estética, só depois vem a praticidade. Além disso, analiso se 
tem a medida necessária e conforto. Por último avalio o preço. 

Participante 4 
Funcionalidade em primeiro lugar. O que o produto novo vai 
ajudar no ambiente. Ex.: Painel para esconder os fios de uma TV 
afixada na parede. 

Participante 5 
Através da demonstração de vantagens que até então ele não 
conhece, e ainda o embelezamento que este móvel pode 
propiciar em sua casa. 

Participante 6 
Buscando o produto que mais se adéque ao seu estilo de vida, 
características  e gostos pessoais aliados ao bom gosto e 
funcionalidade. 

Quadro 7 – Fatores de influência dos profissionais no processo de compra 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.5 O processo decisório percorrido pelo consumidor pesquisado 

O caminho pelo qual o consumidor percorre no processo de decisão de 

compra foi considerado nas afirmativas de números 10 (dez) e 11 (onze) do 

questionário quantitativo e de números 8 (oito) e 9 (nove) na entrevista qualitativa. 

Estas correspondem às últimas frases da pesquisa de campo e visam elucidar o 

último objetivo específico da presente dissertação, a partir da análise entre as 

variáveis de consumo, avaliação e descarte do móvel adquirido. 

5.1.5.1 Pesquisa quantitativa 

Os resultados permitem avaliar que a maioria dos componentes da amostra 

valoriza a beleza e o design dos móveis que adquirem, pois 50,8% discordaram da 

frase: “priorizo o conforto, mesmo que o móvel não seja bonito”, somados a 8,3% 

que discordaram totalmente. Os demais entrevistados se dividiram da seguinte 
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forma: 20,8% nem discorda, nem concorda, 17,5% concorda e 2,5% concorda 

totalmente. 

Observa-se que a inovação e o diferencial como fomentador de desejo, pode 

ser avaliado na frase: “aprecio móveis que empregam materiais diferenciados, como 

couro ecológico, acrílico e fibras”. Dos respondentes, 40,8% concordaram, 30,8% 

não concordaram, nem discordaram, 20% discordaram, 5,8% concordaram 

totalmente e outros 2,5% discordaram totalmente.  

No intuito de avaliar se existe ainda tradicionalismo na escolha do mobiliário, 

a afirmativa: “móveis clássicos e tradicionais são mais adequados ao meu estilo de 

vida”, trouxe variação de opiniões que refletem uma discordância no que se refere 

ao comportamento pessoal de cada entrevistado, 40% concordaram com a 

expressão, enquanto que 33,3% discordaram. 23,% se mantiveram em neutralidade 

e entre os que discordaram totalmente e concordaram totalmente o resultado foi 

uniforme, apresentado em 1,7% dos respondentes. 

A última questão abordada nesta seção que avalia a afirmativa: “cada 

ambiente da minha casa reflete o estilo de seu usuário”, obteve 50,8% de 

concordância seguida por 16,7% de concordância total. O resultado mostra ainda 

que 15% nem discorda, nem concorda, 14,2% discorda, e 3,3% discorda totalmente.  

Dos entrevistados, 60% concordaram e 34,2% concordaram totalmente com a 

frase: “cuido dos meus móveis, com atenção para que durem muito”. 

Os demais, 1,7% discordaram totalmente, 2,5% discordaram e 1,7% nem 

discordaram, nem concordaram.  

A frase “O comprimento das promessas no ato da compra é fundamental para 

novas compras no mesmo estabelecimento”, também caracterizou o pós compra 

como de importância, já que sustenta a possibilidade de retorno para compras 

futuras. 

Em complemento ao nível de assertividade das empresas varejistas de 

móveis, a frase: “os móveis que recebi, correspondem às expectativas que tive 

durante a compra”, avalia se os consumidores estão satisfeitos com os produtos que 

receberam e se estes condizem com o que esperavam receber. O resultado 

encontrado mostra que 63,3% concordaram e 9,2% concordaram totalmente que os 

móveis recebidos atingiram suas expectativas, 14,2% discordaram, 11,7% não 
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formaram opinião sobre o assunto e 1,7% discordaram totalmente. 

Por fim, a última frase do questionário: “não troco meus móveis sempre, por 

não saber o que fazer com os antigos”, buscou avaliar se os níveis de dissonância 

cognitiva em relação à compra de mobiliário estavam interligados ao processo de 

descarte, porém isso não foi constatado na amostra, uma vez que a maioria não 

julgou relação entre a compra sazonal de móveis novos e a dificuldade de destino 

aos antigos. Dos respondentes, 59,2% discordaram com a frase, partidários a 12,5% 

que discordaram totalmente, enquanto que 13,3% não discordaram, nem 

concordaram, 14,2% concordaram e somente 0,8% concordaram totalmente. O 

QUAD. 8 disponibiliza estes resultados encontrados na pesquisa. 
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Frase 
Discordo 

total-
mente 

Discordo
Nem 

discordo, 
nem 

concordo

Concordo 
Concordo 

total-
mente 

Total 

Priorizo o conforto 
mesmo que o móvel 
não seja bonito. 

8,3% 50,8% 20,8% 17,5% 2,6% 100,0%

Aprecio móveis que 
empregam materiais 
diferenciados, como 
couro ecológico, acrílico 
e fibras. 

2,6% 20,0% 30,8% 40,8% 5,8% 100,0%

Móveis clássicos e 
tradicionais são mais 
adequados ao meu 
estilo de vida. 

1,7% 33,3% 23,3% 40,0% 1,7% 100,0%

Cada ambiente da 
minha casa reflete o 
estilo de seu usuário. 

3,3% 14,2% 15,0% 50,8% 16,7% 100,0%

Cuido dos meus 
móveis, com atenção 
para que durem muito. 

1,7% 2,5% 1,7% 60,0% 34,1% 100,0%

 O cumprimento das 
promessas no ato da 
compra é fundamental 
para novas compras no 
mesmo 
estabelecimento. 

0,0% 2,5% 4,2% 40,0% 53,3% 100,0%

Os móveis que recebi, 
correspondem as 
expectativas que tive 
durante a compra. 

1,7% 14,2% 11,7% 63,3% 9,1% 100,0%

Não troco meus móveis 
sempre, por não saber o 
que fazer com os 
antigos. 

12,5% 59,2% 13,3% 14,2% 0,8% 100,0%

Quadro 8 – Aspectos referentes ao processo de decisão de compra  

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Outro fator relevante diz respeito ao processo de decisão em relação à 

condição financeira dos entrevistados. O GRAF. 10 representa esta associação. 

Verificou-se que os entrevistados de renda dois (De R$ 1.091,00 a R$ 2.180,00) 

discordaram totalmente da apreciação de móveis que empregam materiais 

diferenciados, como couro ecológico, acrílico e fibras e concordaram totalmente com 

a questão sobre móveis clássicos e tradicionais, serem mais adequados ao seu 

estilo de vida, o que representa uma visão conservadora. 
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Já os respondentes de renda quatro (De R$ 5.451,00 a R$ 10.900,00) 

discordaram desta última questão e concordaram com a afirmativa “cada ambiente 

da casa reflete o estilo de seu usuário", assim como, concordaram em priorizar o 

conforto, mesmo que o móvel não seja bonito. 

Também é possível analisar que as pessoas que concordam totalmente com 

materiais diferentes, são as que discordam totalmente de móveis clássicos 

independente da renda. 

 
Gráfico 10 – Processo decisório versus renda 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A faixa etária trouxe possibilidades associativas em relação à percepção de 

valor e simbolismo dos entrevistados. 

O GRAF. 11 evidencia que existe um número de pessoas com faixa etária 

entre 18 e 25 anos que concordam com a afirmativa de que os móveis da sala, 

assim como o vestuário, devem sim, acompanhar tendências e serem substituídos 

quando estiverem ultrapassados. Já os entrevistados que compreendem a faixa 

entre 36 e 45 anos concordam que a casa deve estar bonita e elegante para receber 

os amigos. Os entrevistados das faixas dois (de 26 a 35 anos) e seis (acima de 65 

anos) faziam associação à expressão concorda totalmente que depois de um dia 
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exaustivo, chegar em casa e ver o ambiente aconchegante e confortável age de 

forma renovadora. 

 
Gráfico 11 – Percepção de valor e simbolismo versus faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.1.5.2 Pesquisa qualitativa 

Na entrevista qualitativa, em complemento ao entendimento do processo 

decisório percorrido pelo consumidor na compra de móveis, foi solicitado aos 

entrevistados que explicitassem quais as atitudes de um cliente desde o 

reconhecimento da necessidade até a compra do mobiliário. Os resultados 

encontrados estão divididos da seguinte maneira: 

O participante 1 relatou: 

Primeiro o cliente vai a loja, então toma contato com o móvel e passa a 
conhecer o produto. Acredita que o consumidor não pesquisa antes na 
internet, nem em revistas. Não fecham no primeiro momento. Vão para casa 
pensar, e fazem contas com o companheiro(a) e somente após este 
amadurecimento é que fecham o negócio.  
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Em concordância afirmou o participante 2:   

O cliente mineiro, olha, pesquisa até encontrar o que realmente necessita. 
Preço e atendimento contam muito. Na maioria das vezes pesquisa como 
garantia, para não se arrepender depois.  

O participante 3 complementou: 

Quando está só, o cliente pensa muito e é indeciso. Sai despreparado e 
sem noção do que realmente deseja. Quando encontra um profissional ou 
um bom vendedor para lhe auxiliar ele se torna mais direcionado. 
Acompanhado por um decorador compra mais impulsivamente pois se sente 
seguro. Caso contrário visita muitas lojas e retorna ao mesmo 
estabelecimento diversas vezes. 

Nesta questão o participante 4 respondeu: 

Necessitam ter idéias. Desta maneira, buscam no mercado o que existe em 
disponível, como material, preço, modelos que lhe agradem, beleza e 
funcionalidade e aliam às suas capacidades de compra. O cliente que paga 
a vista é mais consciente, já nas compras com cartão de crédito, o cliente se 
torna mais compulsivo. 

Em contraponto aos demais, o participante 5 relatou:   

Que os clientes pesquisam pela internet no primeiro momento. O processo 
passa por pesquisa e dúvida. Após esta etapa vão a loja analisar qualidade, 
usabilidade e viabilidade. Necessitam de um bom vendedor ou decorador 
para sanar seus questionamentos e buscam concordância de seus 
familiares, para só então concluírem a compra. 

Por fim, o participante 6, expressou: 

Ao perceberem esta necessidade, buscam lojas do setor para o 
conhecimento do produto. Este deve ser experimentado, tocado e sentido 
para que desperte o desejo do consumo. Trata-se de um cliente que pensa 
muito antes de comprar e raramente compra por impulso. Caso isso 
aconteça, tem grande probabilidade em se arrepender depois. 

O QUAD. 9 transcreve o que os respondentes afirmaram, quando 

questionados sobre quais são os sentimentos e ações do cliente após a compra do 

mobiliário. 
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Entrevistado Após a compra da mobiliário quais são os sentimentos e 
ações do cliente? 

Participante 1 
O cliente fica feliz com a compra, fala para outras pessoas e se 
ficar insatisfeito não retorna a loja para novas aquisições. Quando 
decide trocar, tenta vender e se não consegue doa para alguém. 

Participante 2 

Satisfação e a sensação de resolução de um problema ou 
expectativa. No descarte tenta vender a parentes e vizinhos mas 
não é valorizado, então acaba dando para alguém, ou leva para o 
sítio ou casa de campo. 

Participante 3 

Ao comprar fica muito feliz, pois achou o que precisava, 
entretanto se ele estiver muito envolvido mas ainda incerto, ele 
certamente ficará apreensivo com a compra. Quando quer 
descartar tenta vender primeiro. Caso não consiga, doa para 
alguém e só descarta em último caso.  

Participante 4 

Em alguns homens aparece uma insegurança muito grande. Já 
nas mulheres, é possível perceber maior satisfação e orgulho na 
compra. Em geral sentem dificuldade em descartar, pois não 
sabem o que fazer com os móveis. Então dão para algum parente 
ou levam para uma segunda casa. Normalmente quando 
compram, pensam que só trocarão de novo em 15 ou 20 anos. 

Participante 5 
Geralmente contemplação, êxtase momentâneo, pois o ato da 
compra deste tipo de produto gera dispêndio de muita energia ao 
cliente. 

Participante 6 

Alegria, entretanto é percebido grande ansiedade, em principal 
pela impossibilidade de levar o bem adquirido consigo no 
momento da compra. A intenção deste cliente é que o móvel dure 
muito, pois visualiza o produto como de alto valor agregado. 

Quadro 9 – Comportamentos pós compra 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

5.2 Discussão e análise dos resultados 

Nesta dissertação buscou-se responder a pergunta orientada da pesquisa: 

Quais os principais fatores que podem influenciar o comportamento do consumidor 

no processo de decisão de compra de móveis residenciais de decoração?  

A discussão e análise a seguir foi pautada nos resultados encontrados nos 

questionários direcionados aos consumidores, e entrevistas com foco nos 

profissionais influenciadores do setor. 

Os números e percentuais encontrados permitiram visualizar, nos dois 

shoppings, uma predominância do público casado que pode ser caracterizado como 

principal consumidor de móveis residências, por vivenciarem um período com maior 
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número de mudanças sociais, tais como nova residência, nascimento e crescimento 

dos filhos. Engel, Blackwell e Miniard (2000) confirmam que visitas a shoppings 

geralmente envolvem diversos membros da família para comprar uma variedade de 

artigos domésticos, dentre outros. 

Identificou-se uma predominância do gênero feminino entre os entrevistados 

nos dois shoppings de móveis de Belo Horizonte, contradizendo grande parte dos 

autores que aborda o marido como preponderante no processo de compra quando 

considerada a influência familiar. Sob este aspecto Schiffman e Kanuk (2000) 

complementam que as mulheres estão mais participantes, com grande influência nas 

compras, entretanto para outros esta hegemonia ainda é sincrética.  

Dentre os entrevistados pôde se perceber uma relevância na escolha da sala 

de estar como ambiente priorizado na renovação recente, por ser este, o espaço de 

convivência da casa. Em suma, representa o espaço de integração em que todas as 

pessoas da residência e do convívio social podem freqüentar. Assim, proporciona 

uma maior percepção de valor para o consumidor, em relação aos outros espaços 

de sua residência.  

Tais resultados de acordo com Robins (2005) representam comportamentos e 

posturas individuais que refletem os valores da sociedade em que este indivíduo se 

insere, auxiliando a previsão de comportamentos.  

Douglas e Isherwood (2006) mostram que os indivíduos assumem 

publicamente os objetos que consideram valiosos. Nesse contexto, McCracken 

(2003) corrobora com a idéia ao afirmar que o consumo adquire, também, uma 

dimensão simbólica e passa a exercer uma função social de inclusão e dissociação.  

Ao espaço quarto, percebe-se que ele não é uma prioridade quanto se refere 

ao ambiente que deve ser mais bem decorado. Esta variável exige dos responsáveis 

pelo segmento de quartos, como é o caso das lojas de planejados, e de colchões, 

um tratamento diferenciado para o negócio, visando desenvolver o desejo do 

consumidor para este espaço, através da associação do status ao ambiente.  

Duarte (2009) reforça que o reconhecimento da qualidade móvel dos 

significados, transportados e comunicados pelos bens e atividades de consumo, 

permite perceber, de forma completa, a capacidade instrumental detida pelos itens 

de consumo e colocada a serviço dos sujeitos e seus projetos. 
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Para os entrevistados, um novo ambiente propulsiona o interesse em adquirir 

um móvel novo. Este resultado confirma o efeito Diderot descrito por McCracken 

(2003), que caracteriza um novo bem como gerador de demanda para novos bens 

acompanhantes. Desta maneira, o indivíduo que consente com a primeira demanda, 

descobre que esta será seguida por diversas outras, ou seja, ao renovar um 

ambiente, faz-se necessário a compra de novos móveis. 

Este reconhecimento da necessidade é confirmado segundo Schiffman e 

Kanuk (2000) a medida que o estado atual e o estado desejado gradualmente se 

distanciam, um em relação ao outro. 

Dentro dos estímulos de marketing, para os participantes, o fator mais 

importante na última compra foi as facilidades apresentadas pela loja. Este resultado 

pode ser associado a pouca percepção de valor do consumidor de móveis, o que 

leva a necessidade de outros atributos serem agregados, para que percebam 

vantagem ao adquirir o mobiliário para suas residências.  

Kotler (1998) confirma que o comportamento do consumidor tem ligação à 

relevância e valor percebido, aliado ao nível de satisfação que determinado produto 

ou serviço proporciona e complementa que os clientes de hoje são mais difíceis de 

agradar. São mais inteligentes, mais conscientes em relação aos preços, mais 

exigentes, perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas 

iguais ou melhores. 

Quando referido sobre o ambiente da loja e sua capacidade de ampliar o 

estímulo ao consumo, pôde-se perceber variáveis de opinião entre os participantes, 

entanto, alguns autores, entre eles, Engel, Blackwell e Miniard (2000); Moura (2005) 

afirmam que a imagem da loja é um dos fatores que mais influenciam o consumidor 

na escolha de um estabelecimento para compra.  

Observa-se que existe uma concordância total e parcial, quando questionado 

o conceito de cuidado aliado à durabilidade, o que permite caracterizar que os 

usuários de móveis os percebem como algo de valor agregado alto e por isso os 

associam a necessidade de uma vida útil dilatada. Nomeando estas aquisições 

como compras de comprometimento longo, Schiffman e Kanuk (2000) reforçam tal 

comportamento.  

Uma proporção dos participantes confirma sofre influências de diversos 
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personagens no decorrer do processo de compra de mobiliário. Semenik e Bamossy 

(1995) corroboram com este achado ao explanarem que os indivíduos interagem em 

um contexto social e não tomam decisões no isolamento ao consumirem bens e 

serviços. Entretanto outros entrevistados não concordaram quando mencionado 

termos como influência ou auxílio. Tal ocorrência torna passível a argumentação de 

que estes consumidores tenham visto as opções apresentadas, a partir de estímulos 

prévios armazenados. Assim de forma conservadora ou ainda preconceituosa, o 

termo “ser influenciado” e “ser auxiliado”, podem tê-los levado a nomear como mais 

importante em sua última compra, valores pessoais ou destinados ao produto. 

Foi possível detectar que os profissionais entrevistados tem bons 

conhecimentos a respeito do comportamento de seus clientes, uma vez que suas 

respostas explanavam e complementavam os resultados encontrados nas 

entrevistas direcionadas aos consumidores. 

Kotler e Keller (2006) complementam que conhecer o comportamento do 

consumidor vai além da análise de como e porque os consumidores tomam decisões 

de compra, uma vez que englobam comportamentos demonstrados na procura, na 

escolha e compra efetiva, na avaliação pós-compra, e descarte.  
Dentre as considerações apresentadas foi possível avaliar que a maioria dos 

componentes da amostra caracteriza inovação e o diferencial como fomentador de 

desejo. Kotler (2009) reforça que a inovação é a melhor defesa em um mercado de 

intensa concorrência, já que direciona ao aperfeiçoamento do valor para o cliente. 

Góes (2009) complementa que o novo consumidor cada vez mais exigente, 

compra um conceito, uma ideologia, uma maneira de ver e viver a vida e de pensar 

diferente. Nesse quesito, é percebido que embora o cliente priorize a inovação, o 

setor não dispõem de grandes diferenciais em relação a novas tecnologias, uma vez 

que a indústria de móveis pode ser considerada uma das mais conservadoras da 

atual estrutura produtiva, refletindo seu desempenho junto ao consumidor. Isso é 

especialmente verdadeiro no segmento de móveis de madeira, uma vez que se trata 

de material pouco propício à utilização de processos contínuos de fabricação, o que 

por sua vez dificulta consideravelmente a automação e a possibilidade de ganhos de 

escala. Uma das soluções encontradas pelo setor consiste na transferência de 

determinadas operações para o varejo (montagem) e para a preparação da matéria- 

prima (acabamento de painéis). 
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Pôde ainda identificar que ao adquirir um móvel de decoração, o consumidor, 

além da funcionalidade, busca tornar o ambiente mais bonito e agradável, compondo 

com o espaço de forma harmoniosa e estética. Estes são alguns fatores que 

despertam o desejo e motivam este indivíduo. Tal condução serve como exemplo da 

diversificação do mercado, ou seja, se todos os consumidores comprassem produtos 

e não se importassem com serviços e benefícios adicionais, todos os mercados 

dependeriam apenas de preço (KOTLER, 1998).  

A partir dos comentários dos participantes, foi possível identificar os principais 

fatores que podem influenciar o comportamento do consumidor no processo de 

decisão de compra de móveis residenciais de decoração: Qualidade, durabilidade, 

beleza, funcionalidade e status. Finalizada a apresentação e discussão dos 

resultados, apresenta-se a seguir uma síntese dos achados da pesquisa, bem como 

a conclusão do trabalho. 
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Neste capítulo, são descritas as principais conclusões e percepções sobre 

este estudo, tendo por fundamentação os resultados nas análises das pesquisas de 
campo (questionários e entrevistas). Serão apresentadas, também, suas principais 

limitações, bem como recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 

6.1 Conclusões 

A pesquisa exploratório-descritiva investigou 120 consumidores de móveis 

residenciais e seis profissionais de decoração, com o objetivo de conhecer os 

principais fatores que podem influenciar o comportamento do consumidor no 

processo de decisão de compra de móveis residenciais de decoração. 

A partir disso foi possível perceber que, de maneira geral, no comportamento 

do consumidor existem diferenças e semelhanças quanto ao seu perfil, seus hábitos 

de consumo, fatores percebidos, fatores de influências sofridas e o percurso seguido 

no processo de decisão de compra. 

Ao fazer uso do questionário e da entrevista, os cinco objetivos da pesquisa 

foram concluídos com êxito. 

Foi possível, a partir do primeiro objetivo específico, caracterizar os 

consumidores pesquisados de móveis residenciais de decoração e conhecer dados 

demográficos e ocupacionais de todos os participantes da amostra, bem como a 

diferenciação entre suas classes sociais, faixa etária, estado civil e escolaridade. 

Quanto ao perfil demográfico, as empresas do setor precisam desenvolver 

ações específicas em especial ao público feminino, uma vez que este tem se 

tornado um grande fomentador de opinião, além do aumento potencial de sua 

capacidade financeira. 

No segundo objetivo, foi concluído que o consumo de móveis não se dá com 

freqüência, tratando-se de uma compra sazonal ligada a uma necessidade 
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específica. Além disso, pôde-se perceber que este consumidor dá mais importância 

aos ambientes de maior visibilidade pelos que não moram neste espaço, e não 

priorizam os ambientes mais íntimos de uso exclusivo da família. Tal achado, implica 

na necessidade de ações que incitem a associação de status e desejo ao mobiliário, 

associados ao prazer, conforto e bem estar pessoal. 

O terceiro objetivo específico identificou os principais fatores percebidos pelos 

consumidores, com relação aos grupos de referência. Este objetivo demonstrou que 

estes indivíduos creditam confiança em seus familiares, vendedores e profissionais 

do setor e se relacionam com as opções ofertadas com consciência. Isto posto, 

permite referenciar o estudo dos papéis no processo de compra e direciona as 

empresas para necessidade de preparar os integrantes do ponto de venda, bem 

como os lojistas e seus espaços destinados a apresentação e comercialização do 

produto.  

Quando analisado sobre os fatores percebidos pelos consumidores, com 

relação aos estímulos mercadológicos, o quarto objetivo confirmou o anterior e 

permitiu analisar que os consumidores se motivam a comprar móveis principalmente 

quando os existentes já estão ultrapassados ou quando precisam integrar um novo 

espaço. Estes indivíduos valorizam diferenciais apresentados pela loja, comparam 

ofertas de produtos e valor e buscam informação acerca do produto que pretendem 

adquirir. Trata-se de um reflexo cultural relacionado a percepção de valor do 

produto, o que pode ser caracterizado pela pouca força das marcas no setor. Desta 

maneira, o consumidor se conscientiza da qualidade, beleza e funcionalidade, 

somente dos móveis que tem acesso no ponto de venda, e seus benefícios passam 

a ser diretamente ligados aos diferenciais do mercado e aos indicadores 

apresentados por lojas concorrentes do ramo. Sob este prisma faz-se necessário um 

maior investimento dos fabricantes em ações direcionadas ao consumidor final, no 

intuído de criar proximidade com o produto, desenvolver um senso crítico e fomentar 

o desejo deste bem. 

Cabe aos fabricantes investir em conhecimento, capacitação e aprimoramento 

de seus revendedores, no intuito de ampliar oportunidades comerciais e valorizar 

seu produto, uma vez que, de nada adianta efetuar a venda ao varejista uma única 

vez, se o mobiliário não for bem ambientado e explorado de forma que permita um 

giro representativo, propiciando rentabilidade. 
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O último objetivo permitiu analisar o percurso do consumidor de móveis no 

processo decisório de compra, bem como a compra, a avaliação pós compra e o 

descarte. Por fim, este objetivo teve o propósito de coadunar o modelo de tomada de 

decisão abordado, que vai desde o reconhecimento da necessidade até a perda de 

desejo pelo produto. Nele foi possível identificar aspectos relacionados às 

preferências pessoais, estilos de vida e às possíveis diferenças entre as idéias e 

ações dos consumidores neste processo. Este último objetivo reforça a posição de 

que deve-se investir na diversificação dos produtos, ampliando assim as 

oportunidades de mercado. Deve-se ainda investir em cada uma dessas etapas 

proporcionando insights que o consumidor considera essenciais para passar de uma 

fase para outra. 

Aproximar o consumidor do produto e fortalecer sua capacidade de 

associação com a moda, status e poder através da posse de objetos simbólicos, 

ampliará a motivação de compra e troca, em complemento ao desapego por móveis 

já ultrapassados e desatualizados. Explorar o setor tal como o de vestuário, a partir 

de coleções periódicas, aliadas a uma estação ou período cultural, permitirá ampliar 

a capacidade de consumo. 

Os resultados da pesquisa apontam para a congruência nos estudos do 

consumo e cultura, atribuídos aos valores simbólicos e subjetivos dos bens, bem 

como aos desejos de consumo dos indivíduos. 

Face às descrições apresentadas, pôde-se perceber que as práticas de 

consumo dos consumidores estudados estabelecem modos de se posicionar 

individualmente ou no coletivo, conforme a descrição de seus significados e valores, 

considerando também os atributos considerados e os benefícios almejados e por 

conseguinte alcançados. Ficou comprovado também que os fatores considerados 

são múltiplos e, em grande parte, contingente das circunstâncias de compras. 

6.2 Limitações  

Embora se tenha buscado todo rigor nas análises e procedimentos utilizados 

neste estudo, é fundamental que sejam destacados alguns aspectos referentes às 

suas limitações. Vale ressaltar que esta pesquisa foi aplicada na cidade de Belo 
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Horizonte e pode ser de certa forma diferente se aplicada em outras cidades do país.  

O acesso aos consumidores e profissionais desse mercado também pode ser 

elencado como um fator limitador, uma vez que foi utilizada a técnica de 

amostragem não-probabilística e intencional. Assim, as conclusões da pesquisa não 

podem ser generalizadas.  

Outro limitador pode ser referenciado à época de liquidação, em que foram 

aplicadas as entrevistas direcionadas aos consumidores. Tal período pode afetar o 

comportamento e a motivação dos clientes em relação ao desejo e consumo dos 

bens focados por esta pesquisa. 

6.3 Sugestões para futuras pesquisas 

Tendo em vista a amplitude do campo de estudo sobre o comportamento do 

consumidor, sugere-se a realização de novos trabalhos e pesquisas futuras, que 

permitam ampliar as percepções sobre os fatores influenciadores do comportamento 

de consumo de móveis residenciais de decoração, no que tange: 

- Realizar estudos comparativos com aplicação dessa pesquisa em outras cidades 

brasileiras, visando mensurar os possíveis perfis apresentados e buscando 

generalizar os resultados; 

- Desenvolver o mesmo trabalho em outros espaços expressivos no comércio 

varejista de móveis, tais como, Av. Silviano Brandão no bairro Sagrada Família, 

região próxima a Praça Marília de Dirceu no bairro de Lourdes e espaço BH 

Decor no bairro Pedro II. Permitindo com isso, avaliar diferentes efeitos sociais e 

econômicos, além de aspectos relevantes em cada um destes públicos;  

- Explorar a pesquisa em outro período de tempo, complementando assim outras 

fases econômicas que provavelmente influenciam no comportamento de compra 

dos consumidores; 

- Avaliar as principais tendências com relação a faixa etária dos entrevistados, 

visando mensurar diferenças entre comportamentos. 
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Apêndice A – Questionário  

Fundação Dr. Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

 

 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DOS CONSUMIDORES DE MÓVEIS 
RESIDENCIAIS DE DECORAÇÃO EM BELO HORIZONTE 

 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

O presente questionário faz parte da pesquisa acadêmica do curso de mestrado da 

Fundação Pedro Leopoldo e se propõe a disseminar novas práticas e 

conhecimentos a cerca do tema Comportamento do Consumidor. 

Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e suas respostas 

serão significativas para a pesquisa. 

As mesmas serão mantidas em sigilo. Você não precisa se identificar. Por sua 

especial colaboração, meu mais sincero agradecimento!  

Seção 1 
 
Assinale com X a opção que melhor opção: 
1. Você compra móveis para sua casa, a cada: 
1.1 (   ) 6 meses  1.3 (   ) Entre 2 e 5 anos 
1.2 (   ) Uma vez por ano 1.4 (   ) Mais de 5 anos 
 
2. Qual o principal motivo que o levou a compra de móveis da última vez? 
2.1 (   ) Mudança de endereço 2.4 (   ) Troca 
2.2 (   ) Casamento 2.5 (   ) Outro: _______________ 
2.3 (   ) Separação 
 
3. Qual(is) ambiente(s) da sua casa foi(ram) renovado(s) recentemente? 
3.1 (   ) Sala de estar 3.4 (   ) Sala de Jantar 3.7 (   ) Varanda                                  
3.2 (   ) Sala de TV 3.5 (   ) Quarto 3.8 (   ) Nenhum 
3.3 (   ) Cozinha 3.6 (   ) Banheiro 3.9 (   ) Todos 
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4. Qual ambiente da sua casa deve ser o mais bem decorado? 
4.1 (   ) Sala de estar 4.4 (   ) Sala de Jantar 4.7 (   ) Varanda                                  
4.2 (   ) Sala de TV 4.5 (   ) Quarto 4.8 (   ) Nenhum 
4.3 (   ) Cozinha 4.6 (   ) Banheiro 4.9 (   ) Todos 
 
5. Qual dos aspectos abaixo motivou sua última compra de móveis? 
5.1 (   ) Características do produto 5.4 (   ) Necessidade de integração do novo  
     ambiente 
5.2 (   ) Renovação (por estarem  5.5 (   ) Composição dos materiais utilizados 
   ultrapassados)  
5.3 (   ) Promoção do item que  5.6 (   ) Outros: _______________________ 
   desejava  
 
6. O que julgou mais importante nesta última compra? 
6.1 (   ) Influência do decorador  6.4 (   ) Atenção do vendedor 
6.2 (   ) Auxílio de seu(s) familiar(es)  6.5 (   ) Facilidades apresentadas pela loja  
     (pagamento, prazo de entrega) 
6.3 (   ) Outros: __________________________               
 

Seção 2 
 
A seguir, dê suas respostas marcando com x nos retângulos após cada frase, o 

número de (1 a 5) que melhor representa sua opinião, sendo que: 

1 2 3 4 5 
Discordo 

totalmente Discordo nem discordo 
nem concordo Concordo Concordo 

totalmente 
 
7. Sobre os fatores percebidos 

Afirmativas 1 2 3 4 5 

7.1 Gosto de receber os amigos em casa, por isso ela 
deve estar elegante e bem decorada.      

 

7.2 
Os móveis da sala, assim como o vestuário, devem 
acompanhar tendências e serem substituídos 
quando estiverem ultrapassados. 

     
 

7.3 Depois de um dia exaustivo, chegar em casa e ver 
um ambiente aconchegante e confortável me renova.      

7.4 Ao modificar um ambiente da casa, sinto 
necessidade comprar um móvel novo.       

 
 
8. Sobre os fatores de influência sofridas - grupos de referência 

Afirmativas 1 2 3 4 5 

8.1 Nunca compro móveis sem consultar os familiares 
próximos.      

 

8.2 Só adquiro móveis em lojas bonitas e bem 
ambientadas.      

 

8.3 Um bom vendedor é capaz de me fazer levar um 
móvel que eu não havia saído para comprar.      

 

8.4 Sempre acato a opinião de um arquiteto ou 
decorador.      
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9. Sobre os fatores de influência sofridas - estímulos mercadológicos 
Afirmativas 1 2 3 4 5 

9.1 Comparo em diversas lojas e analiso as opções 
encontradas antes de comprar.      

 

9.2 Não sei o que comprar quando visito muitas lojas.      
 

9.3 Quando decido comprar móveis espero por uma 
liquidação.      

 

9.4 Busco informações sobre as características do móvel 
que pretendo adquirir.      

 
 
10. Sobre o processo decisório percorrido - Compra  

Afirmativas 1 2 3 4 5 

10.1 Priorizo o conforto, mesmo que o móvel não seja 
bonito.       

 

10.2 
Aprecio móveis que empregam materiais 
diferenciados, como couro ecológico, acrílico e 
fibras. 

     
 

10.3 Móveis clássicos e tradicionais são mais adequados 
ao meu estilo de vida.      

 

10.4 Cada ambiente da minha casa reflete o estilo de seu 
usuário.      

 
 
11. Sobre o processo decisório percorrido - consumo pós compra e descarte do 
móvel adquirido  

Afirmativas 1 2 3 4 5 

11.1 Cuido dos meus móveis, com atenção para que 
durem muito.      

 

11.2 
O comprimento das promessas no ato da compra é 
fundamental para novas compras no mesmo 
estabelecimento. 

     
 

11.3 Os móveis que recebi, correspondem as 
expectativas que tive durante a compra.      

 

11.4 Não troco meus móveis sempre, por não saber o que 
fazer com os antigos.      

 
 

Seção 3 
 
12. Faixa Etária: 
12.1 (   ) De 18 a 25 anos 12.4 (   ) De 46 a 55 anos 
12.2 (   ) De 26 a 35 anos 12.5 (   ) De 56 a 65 anos               
12.3 (   ) De 36 a 45 anos 12.6 (   ) Acima de 65 anos 
 
13. Gênero:                           
13.1 (   ) Feminino  13.2 (   ) Masculino  
 
14. Estado civil: 
14.1 (   ) Solteiro 14.3 (   ) Casado / União Estável                      
14.2 (   ) Separado / Divorciado 14.4 (   ) Viúvo                     
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15. Escolaridade 
15.1 (   ) Ensino médio ou superior incompleto 
15.2 (   ) Superior Completo 
15.3 (   ) Mestrado ou Doutorado 
 
16. Renda Mensal familiar (Valor do salário mínimo vigente: R$ 545,00) 
16.1 (   ) De R$ 546,00 a R$ 1.090,00  
16.2 (   ) De R$ 1.091,00 a R$ 2.180,00  
16.3 (   ) De R$ 2.180,00 a R$ 5.450,00  
16.4 (   ) De R$ 5.451,00 a R$ 10.900,00  
16.5 (   ) Acima de R$ 10.901,00  
 
 
Nome do entrevistado: ______________________________   Telefone: __________ 
Caso se interesse pelo resultado desta pesquisa, deixe seu e-mail que enviaremos 
ao final da avaliação. 
 

Muito Obrigada! 
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Apêndice B – Entrevista semi-estruturada  

 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DOS CONSUMIDORES DE MÓVEIS 
RESIDENCIAIS DE DECORAÇÃO EM BELO HORIZONTE 

 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

O presente questionário faz parte da pesquisa acadêmica do curso de mestrado da 

Fundação Pedro Leopoldo e se propõe a disseminar novas práticas e 

conhecimentos a cerca do tema Comportamento do Consumidor. 

Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e suas respostas 

serão significativas para a pesquisa.    

As mesmas serão mantidas em sigilo. Você não precisa se identificar. Por sua 

especial colaboração, meu mais sincero agradecimento!  

Seção 1 
 
Responda as questões abaixo: 
 
1. Você já auxiliou um consumidor na compra de móveis residenciais? 
 
 
2. Porque o cliente troca de móveis? 
 
 
3. Em que diferem o comportamento de compra de móveis de consumidores que 
mudam de endereço, se casam, se separam ou trocam de móveis? 
 
 
4. Qual ambiente da casa é priorizado pelo cliente na hora de trocar os móveis? Por 
quê? 
 
 
5. Em sua opinião, o que mais motiva o cliente a comprar móveis? Porque? 
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Seção 2 
 
6. Sobre os fatores percebidos 
6.1 O que o cliente prioriza ao comprar um móvel? 
 
7. Sobre os fatores de influência sofridas - grupos de referência 
7.1 Como você influência o consumidor de móveis? 
 
8. Sobre os fatores de influência sofridas - estímulos mercadológicos 
 
8.1 Quais são as atitudes de um cliente desde o reconhecimento da necessidade até 
a compra do móvel? 
 
9. Sobre o processo decisório percorrido - consumo pós compra e descarte do móvel 
adquirido  
9.1 Após a compra do mobiliário quais são os sentimentos e ações do cliente? 
 

Seção 3 
 
10. Faixa Etária: 
10.1 (   ) Até 25 anos 10.4 (   ) De 26 a 35 anos 
10.2 (   ) De 36 a 45 anos 10.5 (   ) De 46 a 55 anos 
10.3 (   ) De 56 a 65 anos 10.6 (   ) Acima de 65 anos 
 
11. Gênero:                           
11.1 (   ) Feminino  11.2 (   ) Masculino  
 
12. Estado civil: 
12.1 (   ) Solteiro 12.3 (   ) Casado / União Estável                      
12.2 (   ) Separado / Divorciado 12.4 (   ) Viúvo                     
 
13. Escolaridade 
13.1 (   ) Ensino médio ou superior incompleto  
13.2 (   ) Superior Completo 
13.3 (   ) Mestrado ou Doutorado  
 
14. Qual a sua profissão?  __________________________________________ 
 
15. Como caracteriza a classe social de seus clientes 
15.1 (   ) Classe E 15.4 (   ) Classe B                    
15.2 (   ) Classe D 15.5 (   ) Classe A               
15.3 (   ) Classe C 
 
Nome do entrevistado: ______________________________   Telefone: __________ 
Caso se interesse pelo resultado desta pesquisa, deixe seu e-mail que enviaremos 
ao final da avaliação. 
 
 

Muito Obrigada! 


