A experiência de compra do consumidor
popular no varejo de moda

Andréia Bezerra Bessa Vieira Rocha

São Paulo | 2018

ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR (MPCC)

ANDRÉIA BEZERRA BESSA VIEIRA ROCHA

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR POPULAR
NO VAREJO DE MODA

SÃO PAULO
2018

ANDRÉIA BEZERRA BESSA VIEIRA ROCHA

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR POPULAR
NO VAREJO DE MODA

Dissertação apresentada como requisito para
obtenção

do

Administração,

título
com

de

Mestre
ênfase

em
em

Comportamento do Consumidor, pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing – ESPM

Orientador: Prof. Dr. Fábio Mariano Borges

São Paulo
2018

ANDRÉIA BEZERRA BESSA VIEIRA ROCHA

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR POPULAR
NO VAREJO DE MODA

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do
título de Mestre em Administração, com ênfase em
Comportamento do Consumidor, pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing – ESPM

Aprovação em: ____ de _______________ de 2018

Banca examinadora

_______________________________________________
Prof. Dr. Fábio Mariano Borges – ESPM/SP

_______________________________________________
Prof. Thelma V. Rocha – ESPM/SP

_______________________________________________
Flávia Angeli Ghisi Nielsen – FIA/SP

À minha doce filha, Beatriz

RESUMO

Tema recorrente na comunidade empresarial, e desde a década de 90 também na comunidade
acadêmica, é a experiência de compra. Cada vez mais se observa a necessidade de se oferecer
uma experiência de compra diferenciada e alinhada com o propósito de marca da empresa, a
fim de se alcançar a diferenciação de um dado produto ou serviço. O presente estudo investiga
a experiência de compra do consumidor popular brasileiro no varejo de moda. Entende-se por
consumidor popular aquele com renda familiar mensal entre R$ 1.835,72 a R$ 7.914,19
(valores atualizados até 2016), segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Por meio da
utilização da metodologia qualitativa, com a realização de entrevistas em profundidade com
13 participantes, buscou-se compreender as características relevantes que os consumidores
percebem na experiência de compra e como impactam na decisão de compra. Para a
realização das entrevistas foi escolhida uma loja de vestuário localizada na região do Brás, na
cidade de São Paulo, área tradicionalmente conhecida como concentração do atacado e varejo
de vestuário para o consumidor das classes populares. A importância econômica do varejo
aliada à relevância do mercado consumidor popular justifica a opção pelo tema estudado. O
varejo é uma das principais portas de acesso ao consumidor de baixa renda, hoje ainda carente
de estudos científicos no Brasil sob o ponto de vista do consumidor. Como contribuição,
pretendeu-se elucidar os fatores relevantes e aplicáveis à experiência de compra desse
consumidor no consumo de vestuário. A revisão da literatura cobriu os seguintes tópicos: o
setor do varejo, o varejo de moda, o consumidor popular brasileiro e a experiência de compra.
O trabalho de campo trouxe um panorama relevante sobre a atual experiência de compra da
consumidora popular, como é o seu processo de compra, motivações e processo decisório.
Identificou as principais variáveis das expectativas na compra de roupa, e, sobretudo da
satisfação com a compra. A qualidade do produto e o atendimento mostraram-se
extremamente relevantes para a escolha da loja, e, para a satisfação das entrevistadas.
Encontrar tudo num só lugar, pelo preço justo, e não necessariamente o mais barato, num
ambiente limpo e confortável, que lhes proporcione acolhimento e bem-estar são os drivers
dessa experiência. A pesquisa concluiu, ainda, os principais fatores da atmosfera de loja desse
público. Como resultado, identificou-se a loja e a experiência do consumidor popular.

Palavras-Chave: Comportamento do consumidor; moda; varejo; classes populares;
experiência de compra.

ABSTRACT

The shopping experience is a recurring topic in the business community and also in the
academic community since the 90’s. It is increasingly necessary to offer a special shopping
experience, aligned with the brand vision of the company, with the purpose of reaching a
differentiation of a given product or service. This dissertation has the purpose of studying the
shopping experience of low income customers in the Brazilian fashion retail. According to
Getúlio Vargas Foundation (often abbreviated as FGV), a low income consumer has a
monthly income in the range between R$ 1,835.72 and R$ 7,914.19 (amounts updated up to
2016). This study has the purpose of understanding the most significant characteristics
perceived by the consumers in the shopping experience and that impact their shopping
decision, through the use of qualitative methodology, with in-depth interviews of 13
participants. For the purpose of the interviews, it was chosen an apparel store in the region of
Brás, city of São Paulo, an area notorious for the concentration of wholesale and retail stores
for the low income consumers. The importance of the retail industry, allied with the relevance
of the low income market in Brazil justify the adoption of such theme for this study. The retail
industry is one of the main access gates to the low income consumers, which still lacks
scientific studies in Brazil on the perspective of the consumer. As a contribution, the purpose
is to study the significant factors applied to the consumer experience in the apparel retail
industry. The revision of the literature covered the following topics: retail sector, apparel
retail sector, the low income Brazilian consumer and the shopping experience. The field
research brought a relevant panorama on the actual shopping experience of the low income
consumer, how the shopping experience works, its motivations and decision making. It were
identified the main variables on the expectancy of a shopping experience and the satisfaction
with the shopping. The quality of the product and the service were determining factors for the
selection of the stores. The key drivers of the experience were finding all the products in a
single place, for a fair price (not necessarily the cheaper one), in a clean and comfortable
welcoming environment. The research concluded on the main factors of the shopping
atmosphere of this public. As a result, it was clearly identified the shopping and experience of
the low income consumer.

Keywords: Consumer behavior; Fahion; Retail. Low income. Customer Experience.
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INTRODUÇÃO

Tema e Objeto de Estudo
O varejo no mundo contemporâneo tem sido desafiado a entregar experiências
memoráveis e diferenciadas ao seu consumidor. É no varejo que o consumidor pode tocar,
cheirar e sentir um produto ou serviço em sua máxima expressão. É na loja que o cliente pode
ter o contato com o propósito de marca e viver experiências, incluindo o lazer.
A experiência de compra é um tema amplamente discutido pelos profissionais de
mercado, e, no entanto, ainda há espaço para ampliar e aprofundá-lo com mais estudos
científicos1. Em vista do atual estágio da economia – momento esse em que o consumidor
vive experiências e não apenas compra um produto –, a experiência de compra merece e deve
ser estudada sob o rigor científico.
Nos últimos anos tem aumentado as discussões sobre o crescimento da
importância econômica do consumo baseado na experiência (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON,
2006). Trata-se da então chamada “economia das experiências”, buscando-se proporcionar um
momento memorável para seus consumidores. O produto, então, é a própria experiência
vivida. E, experiências memoráveis, permitem às empresas cobrar um valor superior pela
“transformação” vivida pelo consumidor (PINE II, GILMORE, 1999).
Do ponto de vista da chamada “economia das experiências”, o conceito de
experiência ainda é indefinido quando se considera as características únicas do ambiente de
loja, segundo Bäckström e Johansson (2006).
Tema em pauta na comunidade empresarial, muito se discute sobre como criar
experiências de compra memoráveis e quais são as empresas que entregam tais experiências e
geram lealdade do consumidor, lembrança e preferência pela sua marca. Na esteira das
experiências experimentadas pelo consumidor, vem ganhando destaque a importância de se
criar experiências emocionalmente envolventes no ponto de venda (SHAW; IVENS, 2002).
As emoções experimentadas na loja influenciam as compras, a percepção e o tempo de
permanência do consumidor (GARDNER, 1985).
1

Em busca realizada no banco de teses e dissertações do portal CAPES, relativa à produção acadêmicocientífica, até janeiro de 2017, o resultado é inexpressivo em termos numéricos, tendo sido encontrados apenas
32 estudos na área de Administração e Marketing diretamente relacionados ao tema da experiência de compra.
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De acordo com Schmitt (2003), no entanto, não há um entendimento consolidado
na literatura sobre a definição da experiência de compra e as características únicas e
marcantes que definem um ambiente de compra. O que determina, então, a experiência do
consumidor e como essas experiências são criadas no ponto de venda ainda não estão
esclarecidas em definitivo, uma vez que a experiência é orgânica e mutável segundo
diferentes variáveis.
Um dos fatores determinantes para a experiência de compra no varejo são as
características da loja. A literatura indica que determinadas características, tais como,
sortimento, preço, qualidade, localização, serviços e a própria atmosfera da loja, influenciam
o consumidor e suas escolhas (BEARDEN, 1977). A influência da atmosfera da loja, então,
pode fazer a diferença no sucesso ou no fracasso de um negócio (BITNER, 1990).
A seguir detalhado em profundidade, o estudo tem como objetivo principal
identificar as características que compõe a experiência de compra do consumidor popular no
varejo de moda.
Nesse sentido, faz parte do objetivo compreender quais as características são as
mais relevantes para esse consumidor, perfazendo então, para eles, a percepção de uma
experiência de compra satisfatória.
O foco recai sobre o consumidor da baixa renda, colocando-o no centro do estudo,
dando voz ao objeto de pesquisa.
Entende-se, neste trabalho, como consumidor popular aquele com renda entre R$
1.115,00, e R$ 4.807,00, em valores atualizados até o ano de 2016 pelo Índice Geral de
Preços do Mercado (IGPM), a renda seria de R$ 1.835,72 a R$ 7.914,19, de acordo com
estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base nos dados de 2008 da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (LEITÃO, 2009).
Os elementos que compõem a experiência de compra no varejo permeiam as
diversas áreas da empresa e da cadeia de valor do cliente: desde a seleção de produtos,
pessoas, ambiente de compra, marketing, tecnologia da informação, a própria operação e o
composto completo do varejo. Trata-se de um tema amplo e complexo.

19
Justificativa e Problemática
A experiência de compra tem ganhado relevância no âmbito empresarial do
varejo, uma das razões para o presente estudo. Atualmente, o setor varejista é o maior
empregador da economia brasileira e possui um faturamento estimado de mais de 1,4 trilhão
de reais, de acordo com a Pesquisa Anual do Comércio (PAC), de 2015, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os varejistas buscam, na prática sem
amparo científico, criar experiências de compra que gerem lealdade, lembrança e preferência
de marca.
O varejo é uma das principais atividades econômicas da economia brasileira. De
acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), é o maior gerador
de empregos formais do país, de maneira que 1 (um) a cada 4 (quatro) empregados está no
varejo.
De acordo com a Pesquisa Anual do Comércio (2015), realizada pelo IBGE, o
comércio varejista de vestuário e complementos, no ano de 2015, teve um faturamento de 101
bilhões de reais, o que representa 7% (sete por cento) do total apurado do comércio varejista.
O Índice do Varejo de Vestuário, elaborado pela consultoria AT Kearney (2016),
indica que o Brasil é o 5º país mais atrativo para o varejo de vestuário. Atualmente, é o maior
mercado da América do Sul, com um faturamento estimado de U$ 42 bilhões. A evolução do
Brasil do ranking, saindo do 7º para 5º lugar, de 2015 para 2016, reside nos fatores como a
classe média crescente, maior percepção de moda e conhecimento de marcas, além de possuir
o mercado de shopping centers em expansão.
O varejo de confecções brasileiro é amplamente pulverizado. Os dados da última
PAC (2015) indicam um total de mais de 200 mil empresas atuantes no ramo. Estima-se que
15% (quinze por cento) do faturamento bruto do varejo de moda esteja concentrado nas
maiores redes de departamento do país: C&A, Renner, Marisa e Riachuelo (MIOTTO, 2009).
No tocante ao gasto com vestuário, a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), feita
pelo IBGE (2009), indica que o brasileiro gasta, em média, 5,5% da sua renda com roupas. Ou
seja, é a principal categoria de consumo após Habitação e Alimentação, o que mostra sua
relevância e expressividade. Destaca-se, ainda, que quanto menor a renda do brasileiro, maior
o gasto percentual com o vestuário.
Por sua vez, o estudo da experiência de compra vivenciada pelo consumidor da
baixa renda torna-se uma pesquisa ainda mais instigante. A definição de baixa renda ainda
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não possui um consenso em todo o mundo. Prahalad (2009) conceitua como baixa renda as
pessoas que vivem com menos de US$ 2 (dois dólares) por dia. A United Nations
Development Programme (UNDP) possui um conceito mais amplo de baixa renda, incluindo
nessa classificação aqueles que vivem com menos de US$ 8 (oito dólares) por dia.
No Brasil, não há consenso sobre a categorização de classes sociais e tal definição
tem sido um desafio histórico, inclusive para as Ciências Sociais. De acordo com a
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), a renda média familiar mensal
da classe C estaria entre R$ 639,78 e R$ 1.391. No ano de 2013, a Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República Brasileira (SAE) definiu como a nova classe média
aquela composta por indivíduos de renda familiar per capita entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00,
que representa mais de 50% (cinquenta por cento) da população do país.
Para o IBGE (2012) a população de baixa renda pode ser definida como o
conjunto de brasileiros com renda familiar mensal de 10 salários mínimos, equivalente, em
2016, a R$ 8.800,00. Para Marcelo Neri (2011), da Fundação Getúlio Vargas, essa renda
estaria entre R$ 1.115 e R$ 4.807, o que corresponde, em 2016, a R$ 1.835,72 e R$ 7.914,19,
respectivamente. Esta é a definição adotada no presente trabalho.
Também conhecida como baixa renda, a classe média brasileira ganhou papel
central no cenário nacional nos últimos dez anos, em virtude de profundas transformações
sociais políticas e econômicas ocorridas no país. O surgimento do Plano Real, o controle
inflacionário, a formalização da mão-de-obra, a queda do desemprego e o aumento real da
massa salarial fez emergir uma nova classe social que passou a ter acesso ao universo do
consumo. Sua renda cresceu 71% (setenta e um por cento) de 2005 a 2015 (DATA
POPULAR, 2015).
O consumidor da classe média brasileira representa, atualmente, mais da metade
da população do país (SAE), e é um mercado detentor de um poder de consumo da ordem de
1 bilhão de reais (DATA POPULAR, 2015).
O potencial do mercado da baixa renda é acompanhado com interesse pelas
empresas interessadas em explorar países como China e Índia, que somam cerca de 2,5
bilhões de pessoas, ou seja, quase 40% da população mundial. A incorporação de um
contingente de consumidores ao mercado, ainda que de baixa renda e repleto de
peculiaridades, tem se constituído em um grande mercado com potencial de consumo
(PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008).
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Na área de pesquisa acadêmica de Marketing, o consumo das camadas populares é
pouco presente como objeto de estudo (BARROS; ROCHA, 2007), razão pela qual a presente
dissertação é relevante e vem a se somar aos atuais trabalhos acadêmicos no intuito de
promover um melhor entendimento desse consumidor no Brasil e no mundo2. Na área de
pesquisa de mercado no Brasil, observa-se historicamente um desinteresse em relação ao tema
do “consumo popular”. Privilegiando-se os estudos das classes A/B, o fato é que poucas
pesquisas de mercado foram feitas elegendo o universo da população de baixa renda como
objeto de estudo (BARROS, 2006; BARROS; ROCHA, 2007).
No universo dos estudos varejista é possível encontrar pesquisas relevantes sobre
o varejo de baixa renda, com mais destaque para o alimentar (ZAMITH, 1993;
GIOVANAZZO, 2003; PARENTE; BARKI; KATO, 2005; BARKI, 2005; VAROTTO,
2007; MIOTTO, 2009; MOLL; PARENTE; BASTOS, 2010). No entanto, há ainda espaço
para novos estudos científicos sobre o varejo de moda voltado ao consumidor de baixa renda,
tendo esse consumidor como voz e objeto de estudo.
A experiência de compra, por sua vez, é o tema atual da comunidade empresarial.
Soma-se a isso, o fato de que apesar das publicações científicas referentes à experiência serem
comuns desde a década de 1990, o conhecimento sobre como se criar e induzir às
experiências ainda é raro. Ou seja, o que significa o consumo orientado pela experiência e
como essas experiências são criadas não estão claros (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
Ademais, o conceito de experiência de compra é, ainda, indefinido e muitas vezes
analisado somente do ponto de vista das características do ambiente de loja (MATHWICK;
MALHOTRA; RIGDON, 2001; SCHMITT, 1999, 2003).
A importância econômica do varejo aliado à relevância do mercado consumidor
de baixa renda justifica a relevância do tema estudado. O varejo é uma das principais portas
de acesso ao consumidor popular e, mesmo em tempos da evolução do comércio digital, a
experiência de compra também é aplicada ao ambiente virtual.
Dada a relevância econômico-social do consumidor de baixa renda, tanto no
Brasil como entre as economias emergentes, e a necessidade de um aprofundamento de
estudos científicos, o consumidor popular – seja ele chamado de baixa renda ou de nova

2

Em busca realizada no banco de teses e dissertações do portal CAPES, relativa à produção acadêmicocientífico, até janeiro de 2017, o resultado é inexpressivo em termos numéricos, tendo sido encontrados apenas
27 estudos, na área de Administração e Marketing, diretamente relacionados ao tema do consumo da baixa
renda.
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classe média – é, por si só, um objeto de estudo importante na sociedade acadêmica e
empresarial.
Soma-se a isso a relevância do Brasil como uma das principais economias
emergentes, em que pese o atual momento econômico-político nesses anos de 2016 a 2018. O
crescimento da globalização vem criando oportunidades para os países integrantes do BRICS:
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Nesse contexto, são bem-vindos novos estudos, que visam acrescentar à
comunidade acadêmico-científica e empresarial, sobre os mercados emergentes, sobre o
varejo de moda e sobre as experiências de compra experimentadas pelo consumidor popular
na compra de roupas.
A motivação principal para realização do trabalho surgiu do desejo de
compreender a experiência de compra do consumidor na base da pirâmide. Espera-se, então,
contribuir com o aprofundamento da conceitualização da experiência de compra no ambiente
de loja, por meio da investigação do processo de compra no ponto de venda, sob a ótica do
consumidor. Por fim, considerando-se a importância do setor do varejo de moda, o estudo
vem a contribuir com informações dos players com estratégias direcionadas ao consumidor da
baixa renda, bem como contribui para um melhor entendimento do comportamento do
consumidor no ponto de venda de uma das principais categorias de compra do varejo, a moda.
Desejado por muitas empresas, o consumidor popular é uma fonte de
conhecimento, de curiosidade, de experiência de vida e do retrato do nosso país.

Problema e Objetivo do Estudo
Dessa forma, o problema de pesquisa inicialmente proposto é: “Quais são os
fatores determinantes da experiência de compra para o consumidor popular no varejo de
moda?”.
O objetivo principal do projeto está ligado a uma visão global e abrangente do
tema (LAKATOS; MARCONI, 2006) e, neste trabalho, é identificar as características que
compõe a experiência de compra do consumidor popular no varejo de moda, compreendendose, então, para eles, a percepção de uma experiência de compra satisfatória.
Como decorrência do objetivo principal, tem-se os objetivos específicos, descritos
a seguir.
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Identificar os fatores relevantes e suas justificativas na experiência de
compra. Busca-se compreender o que é importante em uma experiência de compra de roupa.
Isso inclui diversos fatores presentes, sobretudo, no ponto de venda, tais como sortimento de
produto, expectativa de qualidade, características do atendimento, expectativa com relação
aos serviços e instalações disponíveis, entre outros diversos fatores que compõe a experiência
de compra.
Compreender o processo de compra desse consumidor no varejo de moda.
Identificar as expectativas do consumidor ao se dirigir ao ponto de venda, como se dá o seu
planejamento de compra e como e por que ele escolhe um ambiente de compras, permite
compreender os fatores críticos para a operação varejista com foco no consumidor de baixa
renda.
Identificar os fatores determinantes para uma experiência de compra
memorável. Ao se compreender a dinâmica dos diversos fatores integrantes da experiência de
compra e o que é relevante para o consumidor popular no consumo de moda, é possível
identificar os fatores que determinam uma experiência de compra memorável e satisfatória.
O trabalho tem como objetivo colocar o consumidor como protagonista da
experiência e compreendê-la sob a sua perspectiva.
Não é objetivo desse trabalho aprofundar e trabalhar à exaustão cada componente
da experiência de compra. Trata-se de uma pesquisa exploratória, na qual o objetivo é o
panorama geral dessa experiência e, sem dúvida, novos estudos aprofundando cada etapa são
necessários e bem-vindos.
O ponto de partida da pesquisa da experiência de compra do consumidor popular é
a teoria existente acerca da experiência de compra no varejo em geral, bem como aquelas
relativas ao consumidor de baixa renda e à atmosfera da loja, um dos principais pontos dentro
da experiência vivida pelo consumidor. Importante destacar que, até a finalização deste
trabalho, não foram localizadas publicações científicas sobre a experiência de compra desse
consumidor popular no varejo de moda, tendo-o como objeto central do estudo.

Estrutura do Trabalho
Para o desenvolvimento do presente trabalho utiliza-se a metodologia qualitativa.
O trabalho de campo foi desenvolvido por meio de entrevistas em profundidade com
consumidoras populares em São Paulo com idade superior a 18 (dezoito) anos. As entrevistas
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foram conduzidas logo após a realização ou a seleção de roupas em uma compra – momento
que antecede ao pagamento ou logo após o mesmo – dentro do próprio ponto de venda.
O estudo é composto por 5 (cinco) capítulos. Após a introdução, o Capítulo 1
aborda a metodologia da pesquisa empregada, explorando-se o contexto, o problema, bem
como a vertente metodológica, tipos de pesquisa, método de pesquisa, técnica de coleta e os
detalhes metodológicos relativos ao trabalho de campo.
O Capítulo 2 traz a revisão teórica relativa ao comportamento do consumidor no
varejo, do próprio varejo brasileiro, do setor varejista de moda, bem como do consumidor
popular brasileiro.
O Capítulo 3 apresenta o trabalho de campo desenvolvido a partir do referencial
teórico apresentado, no qual é possível concluir as expectativas, os desejos e as experiências
de compra do consumidor da baixa renda no varejo de moda.
O Capítulo 4 traz as conclusões da pesquisa, a análise geral e ampla dos
resultados, e, com a retomada dos objetivos e problema propostos inicialmente.
O capítulo 5, por fim, apresenta as limitações do presente estudo e elenca as
possibilidades de pesquisas futuras, aprofundando-se no tema ora proposto, ampliando-se o
objeto de estudo ou delimitando o escopo em novos estudos.
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1. METODOLOGIA DE PESQUISA

O primeiro capítulo aborda a metodologia utilizada no alcance do objetivo do
trabalho. A partir da contextualização, definiu-se o problema de pesquisa, seguido dos
objetivos primários e secundários.
A metodologia é composta pela vertente metodológica, método de pesquisa, tipo
de pesquisa, definição da pesquisa de campo e indicação dos instrumentos de coleta. Por fim,
define-se o tratamento de dados a ser utilizado.
A Figura 1 ilustra uma síntese do capítulo de metodologia do estudo.
Figura 1 – Metodologia de Pesquisa

Fonte: ROCHA; SPERS, 2016.
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1.1

TIPO DE PESQUISA

O tipo de pesquisa compreende as técnicas a serem utilizadas para a coleta e
produção de dados, sejam primários ou secundários.
Quanto ao levantamento dos dados secundários, utiliza-se a pesquisa
bibliográfica, que se refere ao referencial teórico disponível e que é a base de sustentação
teórica à dissertação, bem como dados estatísticos, relatórios de órgão oficiais, relatórios de
institutos de pesquisa, artigos, notícias ou quaisquer outros dados, verbais ou não,
relacionados ao tema.
A fim de enriquecer os dados secundários e o referencial bibliográfico disponível,
é de grande importância a realização de uma pesquisa de campo. A coleta dos dados primários
foi desenvolvida com entrevistas em profundidade logo após uma experiência de compra –
finalizada com pagamento ou não –, em uma tradicional loja do comércio popular do bairro
do Brás. As entrevistas foram realizadas no próprio ambiente de consumo.
Considera-se importante a realização das entrevistas no exato momento de visita
ao ponto de venda, pois se captura, assim, emoções e percepções recém-experimentadas, além
de ser possível observar o comportamento do consumidor.
Segundo Lakatos e Marconi (2006), as entrevistas caracterizam-se por uma
conversação face a face, realizada de maneira metódica. É por excelência o instrumento da
investigação social.
No trabalho de campo são realizadas entrevistas não-estruturadas do tipo
focalizada.
O entrevistador tem a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção
que considere adequada. É uma forma de poder explorar amplamente uma questão.
Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma
conversação informal (LAKATOS; MARCONI, 2006, p. 199).

Na pesquisa qualitativa utiliza-se a amostra não-probabilística. Neste trabalho a o
universo pesquisado é composto de 13 (treze) consumidoras3, captadas no ponto de venda e

3

Conforme pesquisa survey, realizada pelo Instituto Data Popular, em uma amostra de 301 respondentes e
consumidores do Lojão do Brás, 80% dos respondentes são mulheres. Além disso, a mulher é a principal
shopper e responsável pelas escolhas e compras da família da baixa renda, apesar do recente crescimento da
participação dos homens no processo de decisão de compra (CHIKWECHE; STANTON; FLETCHER, 2012).
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com incentivo financeiro de R$ 50,00 (cinquenta reais) por entrevistada para a participação na
pesquisa.
As entrevistas foram realizadas após uma experiência de compra na loja Lojão do
Brás, unidade localizada no bairro do Brás, atendendo à distribuição em faixas etárias da
seguinte forma:
18 a 25 anos: 2 entrevistadas;
26 a 35 anos: 4 entrevistadas;
35 a 45 anos: 4 entrevistadas;
45 anos em diante: 3 entrevistadas.
As entrevistadas foram selecionadas, de forma aleatória, ao entrarem na loja,
desde que estivessem dentro da necessidade das faixas acima descritas. A idade média
identificada foi de 37 anos, sendo a mais nova com 25 anos e a entrevistada mais velha com
56 anos. Uma boa parte das entrevistadas estava acompanhada e os acompanhantes
aguardaram a realização da entrevista. As entrevistas foram todas realizadas entre novembro e
dezembro de 2017 e tiveram uma duração média de 40 minutos.
A rede Lojão do Brás é uma das principais marcas do varejo popular de moda em
São Paulo e onde a autora do trabalho desenvolve suas atividades profissionais, o que facilitou
o acesso ao ambiente de compras, abordagem e contato com os consumidores e utilização da
infraestrutura para as entrevistas logo após uma experiência de compra.
Importante destacar a ocorrência ou não da saturação do trabalho qualitativo. O
universo pesquisado, composto pela quantidade de unidades de análise é ditado pelo processo
social em escrutínio. Isso significa que se avança na seleção do objeto estudado até atingir o
ponto de saturação, ou seja, até o momento em que o pesquisador não obtém novas
informações. Trata-se de um processo dinâmico, avançando ou não conforme os achados da
pesquisa de campo (MASON, 2002).
As entrevistas foram registradas por meio da gravação do áudio, com registros
fotográficos no ponto de venda e anotações no diário de campo.
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1.2

ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa qualitativa é a base metodológica deste trabalho.
De acordo com Jankowski e Wester (1991), a abordagem qualitativa refere-se a
uma compreensão do significado que as pessoas atribuem a sua situação social e às suas
atividades, tendo em vista que os indivíduos agem com base nos significados que atribuem a
si mesmos e aos outros. O foco, então, da ciência social qualitativa é sobre a vida cotidiana e
seu significado como percebido pelos participantes.
O método qualitativo é utilizado para obter detalhes mais aprofundados ou
intricados sobre um determinado fenômeno, tais como sentimentos, processos de pensamento
e emoções, os quais são difíceis de extrair ou de descobrir por meio de métodos de pesquisa
convencionais (STRAUSS; CORBIN, 2008).
Considera-se, ainda, a pesquisa qualitativa aplicável para os casos em que:
[...] as pessoas podem ser incapazes de dar respostas precisas a perguntas que
apelem para seu subconsciente. Os valores, emoções e motivações que se situam no
nível subconsciente são disfarçados do mundo exterior pela racionalização e outros
mecanismos de defesa do ego (MALHOTRA, 2001, p. 155).

Trata-se uma vertente metodológica acertada dada a profundidade que se busca
nos resultados, bem como a dificuldade e os possíveis vieses na pesquisa quantitativa com o
consumidor popular, o qual possui mais dificuldades de interagir com o entrevistador e
entender a dinâmica de questionários e formulários.

1.3

MÉTODO DE PESQUISA

Inicialmente foi utilizada a pesquisa exploratória, aplicada para identificar a causa
de um problema, pois permite, além de identificar a causa, lapidar e alinhar a própria
definição do problema e estabelecer as premissas da pesquisa. “O objetivo da pesquisa
exploratória é explorar um problema ou uma situação para prover critérios e compreensão
[...]” (MALHOTRA, 2001, p. 106).
Por meio da pesquisa exploratória foi realizada a revisão da literatura no tocante à
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economia da experiência, varejo e setor do varejo de moda brasileiro; experiência de compra
do consumidor; influência do ambiente de loja na experiência de compra; classe média ou
consumidor popular.
Foram realizadas, na fase da pesquisa exploratória, entrevistas em profundidade e
compras acompanhadas no ambiente de loja a fim de mapear informações, fatores de análise e
estabelecer critérios para a pesquisa de campo posterior.
Na entrevista focal há um roteiro com tópicos previamente definidos e o
entrevistador tem liberdade para fazer as perguntas que julgar necessárias, a fim de sondar
razões, motivos, emoções, esclarecimentos (LAKATOS; MARCONI, 2006).
O universo pesquisado é distribuído por quotas, conforme as faixas etárias da
população a ser estudada e com uma participação maior do gênero feminino, e é identificada
no varejo popular no bairro do Brás, na cidade de São Paulo.
O Quadro 1 apresenta a Matriz de Amarração com as categorias e subcategorias
de pesquisa e as respectivas literaturas.

Quadro 1 - Matriz de Amarração
MATRIZ DE AMARRAÇÃO
BLOCO

CATEGORIA
Economia da Experiência

Experiência de Compra

Consumidor Popular/ Baixa Renda

Varejo de Moda

SUBCATEGORIA

AUTORES

Evolução do conceito experiência

Pine II e Gilmore (1999), Holbrook e Hirschman (1982)
Backstorm e Johansson (2006), Shaw e Ivens (2002), Prahalad e
Experiência de Compra no varejo Experiência de compra, Experiência no varejo
Ramaswamy (2004), Jones (1999), Smith e Wheeler (2002)
Composição da atmosfera da loja: design,
Atmosfera do ponto-de-venda
arquitetura, iluminação, sonorização, aroma, Donovan e Rossiter (1982), Bearden (1977), Changjo (1998), Bitner
conforto térmico
(19990), Sherman e Mathur e Smith (1997), Hoffman e Turley (2002)
Características, evolução, valores, relevância Dialo (2012), Chikweche e Fletcher (2010 e 2012), Prahalad (2005),
Mercados emergentes
mundial econômica
Jaiswal e Gupta (2015)
Neri (2014), Sciré (2009), Hart (2005), Pochmann (2014), Rocha
Baixa renda
Características, evolução, valores
(2014), Souza (2015), Rocha e Silva (2009)
Definições, composição, análise setorial e
Varejo Brasileiro e Varejo de Moda evolutiva do varejo de moda/ vestuário.
Lewis e Dart (2014), Parente (2014), Scmid (2004), Websites,
Composição players do setor
relatórios e pesquisas de consultorias e entidades de classe
Composto do varejo aplicado à baixa renda e
Varejo baixa renda
suas especifidades
Parente (2010), Barki (2005), relatórios e pesquisas de consultoria

Fonte: Elaborado pela Autora (2016).

1.4

TRATAMENTO DOS DADOS

Para o tratamento dos dados utilizou-se a Análise de Conteúdo, um conjunto de
técnicas de análise das comunicações. Trata-se de um único instrumento, com diversas
formas, e adaptável a um vasto campo de aplicação (BARDIN, 2011).
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Segundo Marshall e Rossman (1999), a análise dos dados na pesquisa qualitativa
possui seis fases: (1) organizar os dados; (2) gerar categorias, temas e padrões; (3) codificar
os dados; (4) testar os entendimentos emergentes; (5) buscar as alternativas de explicações; e
(6) escrever o relatório.
Destaca-se, nesse momento, a importância da codificação dos resultados, onde se
atribui uma categoria ou palavra para os resultados. A codificação permite ao pesquisador
organizar os dados coletados e identificar padrões e semelhanças, preparando, assim, os dados
brutos para posterior análise, comparações e predições. Para a apresentação dos resultados
foram utilizados diagramas, tabelas e esquemas que sintetizam os resultados.
No registro, organização e análise dos dados utilizou-se o software Atlasti, o qual
permite a indexação de um grande número de categorias, de forma mais eficiente do que feito
à mão ou mesmo em planilha excel, além de permitir hiperlinks entre diferentes tipos de
documentos e dados (MASON, 2002).
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão teórica do presente trabalho traz, inicialmente, a contextualização do
varejo brasileiro e, mais especificamente, o varejo de moda. Uma vez definido o setor de
recorte, sua evolução e composição, bem como a sua cadeia de valor, as estratégias de
marketing no varejo, parte-se para a experiência de compra.
O shopper e seu comportamento são então analisados no contexto do varejo,
sendo feitas considerações sobre a formação das suas expectativas, o processo de compra e as
variáveis que afetam esse processo.
De acordo com Bäckström e Johansson (2006), a experiência de compra do
consumidor no varejo é influenciada por variáveis pessoais e variáveis situacionais (Figura 2).
Portanto, a revisão teórica central do trabalho compreende a análise dessas variáveis e com
um aprofundamento maior nas situacionais, onde se destaca a atmosfera de loja.

Figura 2 - Variáveis que afetam a experiência de compra no ponto de venda

Fonte: Elaborado pela Autora (2016).

Por fim, encerra-se o referencial teórico com as considerações do consumidor
popular. A partir de dados disponíveis, é apresentado um perfil desse consumidor, aspectos
demográficos, culturais, bem como a sua relação com o consumo e a moda.
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2.1

O SETOR DE VAREJO E O VAREJO DE MODA NO BRASIL

Nesse tópico são contextualizados o varejo brasileiro e o varejo de moda,
partindo-se da sua definição, composição, evolução do setor, as estratégias de marketing e o
branding aplicado ao varejo.

2.1.1

Conceito e Caracterização do Varejo

A Associação Americana de Marketing (2013) define o varejo como um lugar
único de negócios engajado, principalmente, no desempenho das funções de marketing, onde
as vendas são feitas, primariamente, a consumidores finais.
O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços
diretamente aos consumidores finais, para uso pessoal e não-comercial. Um varejista
ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo faturamento
provenha principalmente da venda de pequenos lotes no varejo (KOTLER, 2000, p.
540).

O varejo, apesar de intermediário, possui um papel de protagonista na cadeia de
valor ao manter o contato direto com o consumidor final, identificar suas necessidades e
desejos, definir o que será produzido e oferecer experiências prazerosas que fortaleçam a sua
marca (PARENTE, 2014).
O consumo das famílias é a maior referência do volume que o varejo movimenta
na economia brasileira: no ano de 2016 foi de, aproximadamente, R$ 4 trilhões, o que
representa um impacto de 63,4% no Produto Interno Bruto (PIB).
Em razão do seu contato direto com o consumidor, fornecendo produtos e serviços
para consumidores e suas famílias, o varejo afeta todas as facetas da vida consumidor.
Atualmente, o Brasil possui mais de 1,6 milhões de estabelecimentos comerciais. Destes,
73,7% corresponde ao comércio varejista, 1,2 milhão de estabelecimentos. O varejo possui
um volume de vendas estimado em 1,175 trilhão de reais e responde por 73,7% do pessoal
ocupado no comércio, de acordo com a Pesquisa Anual do Comércio (2015).
A Tabela 1 mostra os setores varejistas e seu desempenho no ano de 2015. O
varejo de moda, setor de estudo nesse trabalho, teve um desempenho negativo de 8,6%,
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marcado pelo mal desempenho da economia, baixo índice de confiança do consumidor,
restrição ao crédito e diminuição do consumo, tendo como resultado o pior crescimento
econômico do país desde 1996. Os setores que mais sofreram foram o varejo de bens
duráveis, como móveis e eletrodomésticos.

Tabela 1 - Índice de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista

Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por
tipos de índice e atividades (2011 = 100)
Atividades
Combustíveis e lubrificantes
Hipermercados e supermercados
Tecidos, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Móveis
Eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação
Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Dez 2015 %
-6,1
-2,6
-8,6
-14,1
-16,5
-13
3
-10,9
-1,8
-1,3

Fonte: PMC – IBGE (2016).

O setor varejista é uma das principais atividades econômicas da economia
brasileira. De acordo com o CAGED, é o maior gerador de empregos formais do país, de
forma que 1 (um) a cada 4 (quatro) empregados está no varejo. O IBGE (2015) estima que o
varejo emprega cerca de 19 milhões de brasileiros, ou seja, 19% dos trabalhadores formais
brasileiros. Nesses números não são considerados o pequeno empreendedor e o comércio
informal.
O Gráfico 1 mostra que, desde o ano de 2005, o varejo vinha apresentando
resultados crescentes e consistentes, com uma média de crescimento de 7%. Esse ciclo de
resultados positivos foi interrompido no ano de 2015, com uma queda nas vendas de 4,3%. O
último ano de resultados negativos havia sido em 2003. Considerando o varejo ampliado,
incluindo-se as categorias de automóveis e material de construção, a queda foi ainda maior, de
8,6%. A atividade que mais pesou para o resultado negativo do varejo foi a de móveis e
eletrodomésticos (-14%), altamente dependente do crédito e da confiança do consumidor.
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Gráfico 1 - Índice do volume de vendas no comércio varejista

Fonte: PMC – IBGE (2016).

Os anos de 2015 e de 2016, marcados por turbulências político-econômicas,
deixaram claro para a economia brasileira que o varejo é um reflexo direto do consumo das
famílias. O nível de emprego do país, crédito e a confiança do consumidor são os drivers do
desempenho do setor.4
Trata-se, portanto, de um setor economicamente relevante com substancial
representatividade no PIB e na geração de empregos. O varejo é o atual e maior contato com o
consumidor final, exercendo o papel de identificar e traduzir hábitos de consumo.5
A consultoria AT Kearney (2016), em seu tradicional estudo sobre o setor
varejista mundial, Global Retail Development Index, há mais de 15 anos lista os países mais
atrativos para investimento no setor do varejo e de potencial futuro. O Brasil aparece como o
30º país mais atrativo para se realizar investimentos no setor, conforme a Figura 3. A
colocação do país vem apresentando quedas sucessivas em razão dos recentes acontecimentos
políticos e das dificuldades econômicas enfrentadas nos últimos anos até o presente momento.

4

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2015 foram
fechados quase 100.000 (cem mil) estabelecimentos varejistas. O volume corresponde a uma retração de 13,4%
nos estabelecimentos comerciais que empregam ao menos um funcionário. Nem mesmo as grandes lojas do
varejo foram poupadas, registrando recuo de 14,8%, em 2015 (BOUÇAS, 2016).
5
Para conhecer os maiores varejistas brasileiros, o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC, 2016) possui um ranking detalhado com as 300 maiores empresas do país.
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Figura 3 - Global Retail Development Index 2016

Fonte: AT Kearney (2016).

A Figura 3 mostra a atratividade do varejo de um país com base no risco-país e no
seu potencial de mercado. Como se depreende, o Brasil oferece um baixo risco-país e um
baixo potencial de mercado, o que justifica sua negativa qualificação no ranking global do
varejo.
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Figura 4 - Atratividade países setor Varejista

Fonte: AT Kearney (2016).

A Figura 4 (Atratividade países setor Varejista) ilustra o ranking global do varejo.
Como se vê, Índia e China são os maiores mercados potenciais varejistas do mundo e, o
Brasil, o país com o setor varejista mais atrativo da América Latina.

2.1.2

Classificação e formatos varejistas

Para compreender as possibilidades de interação, canais e panorama do varejo, é
importante definir a classificação e os formatos varejistas. Ao contrário do que se acredita, o
varejo não é composto apenas por estabelecimentos comerciais físicos, mas também por
serviços, vendas diretas e o comércio eletrônico.
As classificações do varejo são as mais diversas e possuem diferentes critérios.
Parente e Barki (2014) propõem a classificação do varejista conforme a Figura 5.
Primeiramente, dividem-se os tipos de varejistas de acordo com o tipo de propriedade. Em
seguida, os varejistas são classificados com ou sem loja. Os varejistas com loja podem ser
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classificados como varejo alimentar, não alimentar e serviços. O varejo sem loja pode ser
dividido em marketing direto, vendas diretas, máquinas de vendas e varejo virtual.

Figura 5 - Classificação das instituições varejistas

Instituições
Varejistas

Classificação de
acordo com a
propriedade

Independentes
Redes
Franquias
Departamentos Alugados
Sistemas Verticais de Marketing

Instituições com
lojas

Alimentícias
Não alimentícias
Serviços

Instituições sem
lojas

Marketing Direto
Vendas Diretas
Máquinas de Vendas
Varejo Virtual

Fonte: Parente e Barki (2014).

Cada formato de varejo possui suas peculiaridades, prós e contras. O poder de
barganha com fornecedores, complexidade da gestão, agilidade em responder às flutuações do
mercado, grau de contato com o consumidor mudam conforme o formato do varejo.
Um varejista independente possui apenas uma loja. As redes operam mais de
uma loja sob a mesma direção. Ao contrário das lojas independentes, possuem maior poder de
barganha de compra e maior complexidade de gestão. As franquias consistem em um arranjo
de negócios em que uma empresa, o franqueador, recebe taxas contínuas em troca do uso da
sua marca por outras empresas. Departamentos alugados são os departamentos de uma loja
de varejo que são operados e gerenciados por outra empresa. Similar aos departamentos
alugados, há a figura da loja dentro da loja (store within store), quando fabricantes alugam
uma parte de uma loja para comercializar seus produtos. No Sistema Vertical de Marketing
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todos os membros do canal de distribuição (varejistas, atacadistas, produtores, distribuidores)
trabalham como um sistema integrado, procurando eliminar desperdício e otimizando os
resultados do canal (PARENTE; BARKI, 2014).
O varejo com loja pode ser classificado como instituições alimentícias, não
alimentícias e serviços. O varejo alimentício é o principal varejo mundial e possui os mais
diversos formatos, que têm estado em constante mutação conforme o comportamento do
consumidor, a tecnologia e as necessidades da vida moderna. Pode-se destacar os seguintes
formatos de varejo alimentício: bares, mercearias, padarias, minimercado (apenas 1 checkout),
sacolão/hortifrúti, loja de conveniência, supermercado compacto (2 a 6 checkouts),
supermercado convencional, supermercado de desconto (hard discount) hipermercado
compacto, hipermercado, atacarejo (cash and carry), clube atacadista (PARENTE; BARKI,
2014).
O varejo não alimentício com lojas físicas possui as seguintes subclassificações:
lojas especializadas (menor porte, segmento específico de consumidores e sortimento),
superlojas especializadas (lojas de grande formato e especializadas em poucas categorias de
produtos), lojas de departamento (lojas de grande porte, grande variedade de produtos, gama
de serviços e cada departamento é uma unidade de negócio), minilojas de departamentos ou
magazines (modelos compactos das lojas de departamentos, mas maiores que lojas
especializadas), loja de desconto, lojas de variedades, lojas de fábricas (PARENTE; BARKI,
2014).
O presente trabalho está delimitado ao varejo de moda do consumidor popular.
Em geral, são lojas de grande formato, como as minilojas de departamento descritas
anteriormente e lojas especializadas de pequeno porte.
Ao contrário do que se acredita, o varejo não é formado apenas por lojas físicas.
Há também o varejo de serviços formado por uma extensa gama de serviços classificada
como varejo, tais como escolas, lavanderias, lanchonetes, cinemas, bancos etc. O varejo sem
loja possui suas origens na venda porta-a-porta, venda direta e no marketing direto, mas tem
ganhado destaque com o varejo virtual (PARENTE; BARKI, 2014).
Importante destacar o varejo on-line, aquele conceitualmente realizado na
internet e não em lojas físicas. Segundo a consultoria especializada em varejo, Gouvêa de
Souza (2016) as vendas via internet ainda representam 3,5% do total das vendas do varejo
brasileiro, porém com crescimento cinco a 10 vezes maior que o crescimento das vendas do
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varejo tradicional. Um estudo da Ebit (2016, p. 11), chamado WebShoppers, aponta que o
faturamento do e-commerce, no primeiro semestre de 2016, atingiu o valor de R$ 19,6
bilhões, o que representa um crescimento nominal de 5,2% na comparação com o mesmo
período no ano anterior, 2015.
Segundo a SBVC, atualmente, fala-se no crescimento do varejo on-line e o
hibridismo digital, onde os clientes otimizam tempo nas tarefas indesejadas e aproveitam o
que é atraente na loja física, seja comprando on-line e retirando o produto no varejo físico
(click & collect, drive thru), seja por experiências experimentadas pelo consumidor em uma
visita ao ponto de venda.
Nesta pesquisa, o varejo estudado é o varejo de moda, também conhecido como
varejo “mole”, detalhado no item 2.1.3.

2.1.3

A Evolução do setor varejista

O varejo é um setor em constante evolução e compreender tais mudanças permite
um melhor entendimento das propostas atuais dos varejistas.
O varejo originou-se a partir do excedente de produção humana, antes utilizado
apenas para consumo próprio. A moeda de troca deu início ao comércio, uma atividade
civilizada, a qual demandava comunicação e organização das partes. Por volta de 1700, surgiu
o estabelecimento comercial denominado Loja Geral (general store), cujo mix de produtos era
composto por alimentos, roupas, produtos agrícolas, assim como também aceitava
encomendas de um centro comercial mais desenvolvido (ASCAR, sem data).
A partir do crescimento e do amadurecimento das comunidades, surgiu o
comércio especializado, baseado na segmentação, como a grocery store, a loja de alimentos
ou armazém de alimentos vendidos a granel. Importante destacar, que nessa fase, as lojas
possuíam entre 50 e 60 metros e utilizava-se um balcão para separar o cliente do dono e das
mercadorias. Com o advento da revolução Industrial (século XIX), o constante crescimento
das cidades, bem como as necessidades da população, e a adequação da indústria para atender
a essas necessidades, surgem diversos tipos de lojas (ASCAR, sem data).
A Le Bon Marchè Rive Gauche, a primeira loja de departamentos no mundo,
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abriu em 1850, e foi a pioneira na exposição de produtos por categoria. No ano de 1912,
inaugurou-se a primeira loja autosserviço nos Estados Unidos, o chamado cash and carry –
pague e leve. O cash and carry caracterizava-se por produtos com preços pré-determinados,
onde o cliente escolhia seus produtos sem auxílio de vendedor ou do dono do estabelecimento
e dirigia-se até o caixa. O supermercado surgiu dez anos após o autosserviço nos Estados
Unidos, com a inauguração da primeira loja em Nova York (ASCAR, sem data).
Em seguida, o modelo de lojas de departamento disseminou-se pelo mundo,
sobretudo nos Estados Unidos. Por fim, o último formato de loja a aparecer no mesmo país
era a convenience store – loja de conveniência. Localizadas em bairros, a pequena loja supria
emergência de pequenas compras do consumidor.
Varotto (2006) apresenta um retrospecto do varejo brasileiro, onde a atividade
comercial teve início na sua colonização, com o escambo de pau-brasil e bugigangas. O
comércio em si nasce com o surgimento das cidades litorâneas, orientado para a exportação e
tendo o açúcar como principal produto. O comércio se restringia, portanto, aos empórios de
importação de escravos e manufaturas e de exportação de açúcar e, posteriormente, ouro,
pedras preciosas e outras poucas mercadorias. Na metade do século XVII, com a descoberta
de ouro na região de Minas Gerais, desencadeou-se um novo processo de povoamento com o
surgimento de novos caminhos para o interior, consequentemente surgindo pousos e
estalagens que abasteciam os viajantes com mantimentos, ferragens e descanso. A vinda da
família real portuguesa, no ano de 1808, mudou profundamente o comércio da Colônia, antes
limitado e restrito à subsistência. Somado a isso, a abertura dos portos causaram uma intensa
movimentação de navios e mercadorias em cidades portuárias como Rio de Janeiro, Salvador,
São Luís, Recife e Belém. Nesse momento, houve a instalação de diversas lojas próximas aos
portos sob a administração de comerciantes europeus.
Com a independência do Brasil-colônia e, por volta de 1850, com a proibição do
tráfico de escravos, o capital é direcionado para a importação de produtos duráveis e
semiduráveis e supérfluos da Europa e dos Estados Unidos. O subsequente processo de
industrialização foi acompanhado pela crescente urbanização, com o grande crescimento das
cidades, principalmente São Paulo. Frente à carência de alimentos na cidade, surgiram as
primeiras “feiras livres”, estruturas de distribuição que permitiam o acesso mais barato aos
gêneros de primeira necessidade, reduzindo o número de intermediários. Além das feiras
livres, os paulistanos abasteciam-se em mercados destinados à comercialização dos
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excedentes da região. Existiam também nos bairros os armazéns de secos e molhados e os
vendedores ambulantes. Ainda na década de 1920, surge o Mappin, a primeira loja de
departamentos de São Paulo, além do processo de expansão das Casas Pernambucanas, então
especializada na venda de tecidos. Fundada no ano de 1908, no final da década contava com
mais de 200 lojas distribuídas pelo Brasil. O Mappin era considerado um varejo inovador na
época: fazia vendas por catálogos, liquidações e promoções com intensa divulgação nos
jornais (VAROTTO, 2006).
Tanto o Mappin quanto a Mesbla são lojas fruto do processo de industrialização e
urbanização do país, o que levou a mudanças nos hábitos e no comportamento do consumidor.
A mulher já não tinha mais tempo de costurar a própria roupa e tais lojas nascem como um
canal de escoamento da produção de vestuário, cama, mesa e banho, eletrodomésticos e
decoração. As mercadorias tornaram-se mais acessíveis e baratas e com grande variedade
(VAROTTO, 2006).
Na virada da década de 1940, surge em São Paulo a Sears, loja de departamentos
pioneira no autosserviço, em que o cliente se serve sozinho sem o auxílio de atendimento, e
com diferenciais como estacionamento e lanchonete. Contemporânea à chegada da Sears,
surgem as lojas especializadas em roupas que começam a se utilizar de vitrines para
exposição de produtos, propagandas em rádios e jornais, lançamento de promoções em datas
comemorativas. São dessa época lojas como Janeiro, Mappin, Garbo, Casa José Silva,
Everest, Colombo e Ducal, todas em São Paulo. Esse período marca o nascimento do
crediário, que passa a ser amplamente utilizado por tais lojas (VAROTTO, 2006).
O primeiro supermercado do Brasil foi instalado, em 1953, na rua da Consolação.
O Supermercado Sirva-se S.A. (Figura 6) foi o primeiro a utilizar layout e equipamentos
similares aos norte-americanos. Foi precedido por outras lojas de autosserviço, como o
Frigorífico Wilson, em 1947.
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Figura 6 – Supermercado Sirva-Se

Fonte: Stravaganza (2011).

2.1.4

O Varejo de Moda

O varejo de moda, também conhecido como varejo de confecção, varejo mole ou
varejo de vestuário, possui, dentre essas definições, um mix de produto variado, como os itens
de vestuário, até um mix mais amplo, incluindo artigos de cama, mesa e banho, acessórios e
calçados.
A indústria da moda praticamente condiciona toda a oferta dos bens de vestuário,
visto que todos os itens incorporam algum estilo, carregando uma dose de valor simbólico
social. O setor procura passar a mensagem de que a caracterização e as diferentes formas de
se vestir traduzem também o estado de espírito e estilo de vida das pessoas que os utilizam.
Nesta pesquisa, o foco é o varejo de vestuário, tendo os produtos têxteis e confeccionados
como o principal produto (MIOTTO, 2009).
De acordo com a Pesquisa Anual do Comércio (2015), realizada pelo IBGE, o
comércio varejista de vestuário e complementos, no ano de 2015, teve um faturamento de 101
bilhões de reais, o que representa 7% do total apurado do comércio varejista.
O Índice do Varejo de Vestuário, elaborado pela consultoria AT Kearney (2016),
indica que o Brasil é o 5º país mais atrativo para o varejo de vestuário. É o maior mercado da
América do Sul, com um faturamento estimado de U$ 42 bilhões. A evolução do Brasil do
ranking, saindo do 7º para 5º lugar, de 2015 para 2016, reside nos fatores como a classe média

43
crescente, maior percepção de moda e conhecimento de marcas, além do mercado de
shopping centers em expansão (VERONESI, 2013).
O varejo de confecções brasileiro é amplamente pulverizado. Os dados da PAC de
2015 indicam um total de mais de 200 mil empresas atuantes no ramo. As grandes lojas
especializadas em moda são o principal canal de distribuição dos artigos têxteis, com 24% do
volume total em peças, conforme dados da Iemi (2015). A seguir vêm o pequeno varejo, com
21%, e o atacado, com 16%. Cerca de 70% do volume produzido é consumido pelas classes B
e C, que representam 63% da população brasileira. Por sua vez, a classe A, 5% da população,
responde por 18% do total. As 150 maiores cidades do país consomem 61% do total.
Conforme se depreende do Gráfico 2, o brasileiro possui um gasto de 5% da sua
renda com itens de vestuário, o que representa R$ 49,1 bilhões (IBGE, 2009), e cerca de 63%
do consumo nacional de vestuário corresponde às classes C, D e E.

Gráfico 2 - Distribuição dos Gastos Familiares do Brasil

Fonte: IBGE (2010).

Segundo Artigas e Callicchio (2007), o mercado de confecção no Brasil tem
peculiaridades que aumentam o desafio para as empresas internacionais que queiram se
instalar no país: demanda por produtos diferentes dos produzidos nos países desenvolvidos,
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forte preferência pela moda local (e uma forte confiança nas marcas locais) e a disseminação
do crédito.
O varejo de moda caracteriza-se pela segmentação. As empresas são focadas em
seu público-alvo e, dificilmente, abrangem diferentes públicos. Atender às diferentes classes e
públicos ocorre apenas com os grandes magazines, como C&A, Renner e Riachuelo, as quais
abrangem extratos de classes sociais diferentes, possuem lojas de formatos maiores, o que
permite um mix de produtos mais completo. Além dessa segmentação socioeconômica, é
possível segmentar o varejo de moda pelo estilo de vida, como as lojas de surfwear, produtos
esportivos, urbano, dentre outros.
Para fins desse trabalho, utiliza-se como sinônimo varejo de vestuário e varejo de
moda.

2.1.5

Composição e players do Varejo de Moda

Conforme citado anteriormente, o varejo de moda no Brasil é um setor
pulverizado. Estima-se que apenas 15% do faturamento bruto do varejo de moda esteja
concentrado nas maiores redes de departamento do país: C&A, Renner, Marisa e Riachuelo
(MIOTTO, 2009).6
O Gráfico 3 mostra um panorama do posicionamento dos principais players do
varejo de moda brasileiro. O gráfico foi construído a partir do preço praticado e do apelo de
moda7/apelo fashion dos produtos.

6

Levantamento com as 13 maiores redes de moda do Brasil (BARBOSA, 2016).
O apelo de moda, terminologia comumente utilizada no ambiente empresarial, compreende um conjunto de
características dos produtos e do ambiente de loja que resultam em uma proposta de valor atual. Os produtos são
desenvolvidos com as últimas tendências de moda, com novidades de produtos e tendências em um curto espaço
de tempo. A loja possui um visual diferenciado, com alto investimento em arquitetura e uma proposta de
exposição de produtos, uso de acabamentos e organização da compra orientados ao consumidor.
7
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Gráfico 3 – Posicionamento dos Varejistas de Moda

Fonte: Elaborado pela Autora (2017), a partir do Relatório de Investidores da Renner
e dados internos do Lojão do Brás.8

O Gráfico 3 ainda permite analisar alguns grupos estratégicos selecionados de
atuação no setor, sendo possível delimitar quatro grupos com públicos-alvo semelhantes,
tendo em vista o público-alvo (consumidor popular), e marcas de estratégia semelhantes, mas
aspiracionais e benchmarks do mercado:
I.

Mercado informal e supermercados ou hipermercados: pouco apelo de
moda, com produtos não segmentados pelo estilo de vida e com pouco
alinhamento com as tendências de moda, e preço extremamente acessível;

II.

Redes populares: lojas com foco no mercado popular ou baixa renda.
Preço acessível, no geral multimarcas e baixo apelo de moda, entre elas
Eskala, Caedu, Lojão do Brás e Torra-Torra;

III.

Grandes magazines: são as lojas de departamentos, de grandes formatos,
como Marisa, Riachuelo, Pernambucanas, C&A e Renner;

8

O gráfico de posicionamento dos varejistas de moda foi construído pela equipe interna e diretoria

da empresa Lojão do Brás a partir de modelo semelhante proposto pela empresa Renner em seu relatório de
investidores de 2003. Ao longo dos últimos 15 anos, tal modelo foi adaptado para análise exclusiva do varejo
popular, lojas de departamentos caracterizadas como concorrentes indiretos, e um terceiro grupo de análise de
benchmark do setor de varejo de moda.
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IV.

Benchmark no apelo de moda: o que permite a prática de margens
maiores. Grupo representado pela Zara, um expoente mundial do fastfashion.

A consolidação do mercado de vestuário deverá se intensificar, por meio de fusões
e aquisições. O segmento de vestuário é um dos mais fragmentados do varejo e atualmente
enfrenta a concorrência tanto das grandes redes de moda massificada, que têm sofisticado
seus lançamentos, como das indústrias, que têm criado canais próprios de varejo para suas
marcas.

2.1.6

Varejo de Moda para Baixa Renda

O mercado de baixa renda possui características próprias e considerar que essas
características são as mesmas dos consumidores das demais classes sociais gera distorções,
tanto na concepção de novos produtos como na maneira de comercializá-los. Isso faz da baixa
renda um desafio, exigindo uma quebra de paradigmas dos profissionais de marketing e um
novo nível de eficiência das corporações de uma maneira geral (PRAHALAD, 2009).
Prahalad (2009) afirma que a capacidade de consumir do público de baixa renda é
baseada em:
I.

Viabilidade: o negócio deve ser inovador e requer conhecimentos
profundos das necessidades desse consumidor;

II.

Acesso: a inovação também deve estar presente no processo de
distribuição (intensidade e distância geográfica). Esse requisito é ainda
mais importante em áreas de difícil acesso e países emergentes com
estrutura mais deficitária, como Índia e África;

III.

Disponibilidade: associa a eficiência à distribuição para evitar perdas de
vendas. É um cliente que não tem como adiar sua compra, sob o risco de
não ter mais o recurso em outro momento.

Parente, Limeira e Barki (2008), autores de uma das principais publicações sobre
o varejo da baixa renda, trazem importantes e valiosas lições sobre as especificidades do
comércio popular e sobre a equação de valor para esse consumidor, apresentadas a seguir:
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O visual do varejo popular é exagerado e gerido pela fartura também
presente na casa, na geladeira, na mesa do consumidor;



O consumidor popular encontra barreiras simbólicas ao acesso de bens e
serviços. Equipamentos de segurança, como portas giratórias ou mesmo a
presença de um segurança e um atendimento preconceituoso gera a
desconfiança e o mal-estar desse consumidor;



Um dos principais fatores determinantes na escolha da loja é a
proximidade física, pois no custo do produto é embutido também o custo
do deslocamento, além de não disporem de carro;



A disponibilidade de crédito ou a venda fiado são extremamente
valorizados em um cenário de instabilidade nos rendimentos e de restrição
financeira;



No atendimento, o contato face a face possui uma relevância ainda maior
no segmento de baixa renda. O atendimento deve ser cortês e, acima de
tudo, respeitoso, além de desejarem uma explicação clara do que está
sendo oferecido;



O ambiente de loja deve possuir um visual merchandising com
características específicas, tais como cores vivas, forte iluminação, fartura
na exposição dos produtos, clareza e simplicidade na comunicação, grande
destaque na sinalização de preço, loja organizada e com instalações
agradáveis;



O papel da confiança é tão ou mais importante na baixa renda, pois tais
consumidores dispõem de um orçamento limitado e, portanto, pouca
margem de manobra para erros. A empresa que tem como público-alvo a
baixa renda deve pautar sua estratégia na construção de uma relação de
confiança, prestando-lhe um atendimento cortês, respeitoso e executando
práticas que demonstre consideração pelo seu cliente.

Essa necessidade de uma oferta especializada e direcionada para o consumidor de
baixa renda também ocorre no varejo de moda. No Sudeste do Brasil é possível identificar um
grupo de empresas e redes de loja de atuação com foco nesse consumidor popular. Conforme
apresentado no item 2.1.5, esse grupo estratégico é composto pelas seguintes redes:


Torra-Torra: rede paulista, com cerca de 45 pontos de venda. Fundada
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em 1993 é a principal rede direcionada ao consumidor popular. Mix de
produtos feminino, masculino, infantil, acessórios e moda casa. Possui um
posicionamento jovem, que se reflete na ambientação, arquitetura e
merchandising das lojas. Lojas de grande formato. Faturamento estimado
de R$ 770 milhões, segundo Ranking do Varejo Brasileiro da SBVC
(2016);


Lojão do Brás: fundada em 1995, a rede de lojas possui 18 pontos de
venda em São Paulo e interior do Estado. Tem como público-alvo a
família e mix de produto completo, feminino, masculino, infantil, bebê,
acessórios e cama, mesa e banho. Tem como principal concorrente o
Torra-Torra.

Destacado

investimento

em

arquitetura

e

visual

merchandising. Lojas de grande formato, entre 1.500 a 5.000 m².
Faturamento estimado de R$ 340 milhões, segundo Ranking do Varejo
Brasileiro da SBVC (2016);


Caedu: com 47 pontos de venda em São Paulo, a Caedu é uma rede que
atende ao público adulto e infantil, mas mantém uma proposta de visual e
de produtos mais simples. As lojas são menores e localizadas em ruas
periféricas. Faturamento estimado de R$ 450 milhões, segundo Ranking
do Varejo Brasileiro da SBVC (2016);



Eskala: fundada em 1975, hoje a rede de lojas Eskala conta com 36 lojas.
Possui mix de produtos completo, com adulto, infantil, bebê e moda casa.
Ambiente de loja mais simples e popular que os demais concorrentes.
Faturamento estimado de R$ 640 milhões, segundo Ranking do Varejo
Brasileiro da SBVC (2016).

A Figura 7 mostra imagens das lojas direcionadas ao consumidor popular.
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Figura 7 - Lojas do comércio popular de São Paulo.Sentido horário: Lojão do Brás, Torra-Torra, Eskala, Caedu

Fonte: Acervo da Autora (2014 a 2016).

Importante destacar as características comuns das lojas desse grupo estratégico
direcionado ao consumidor popular:


Perfil de magazine, com amplo mix de produtos, com setores feminino,
masculino, infantil, bebê, moda casa.



Diferentemente dos grandes magazines brasileiros, como Renner, C&A,
Marisa e Riachuelo, esse grupo estratégico direcionado para o consumidor
popular utiliza produtos multimarcas. Há, atualmente, um movimento de
início de desenvolvimento de produtos de marca própria;



Localização: em quase sua totalidade são lojas de rua, localizadas nos
principais pólos de comércio popular das respectivas cidades e bairros de
atuação;

50


As lojas possuem um visual atrativo, que tem sido obtido por meio do uso
carregado de cores, da exposição massificada, da utilização do recurso da
fartura, passando a sensação de volume e apelo de preço baixo. Esse tipo
de recurso já vem sendo utilizado por todo o comércio popular, motivo
pelo qual tais redes veem se modernizado e ajustando sua proposta de
valor a fim de diferenciar-se. Atualmente, há um equilíbrio entre exposição
x volume x imagem de preço;



Diversas unidades possuem valores e serviços como diferenciação:
fraldário, lounge, café, espaço kids para crianças;



Realização de promoções agressivas no ponto de venda;



Todas as lojas possuem cartão próprio, com linha de crédito própria para o
consumidor.

No tocante ao consumo de moda pela baixa renda, importante destacar que as
roupas são vistas como uma fonte de significados e as pessoas atribuem a suas roupas a
capacidade de influenciar suas formas de expressar e de interagir com os outros. O vestuário
de moda é utilizado como forma de integração em grupos de referência primários e, ao
mesmo tempo, estabelecem a identidade do indivíduo em relação aos membros dos grupos
(SPROLES, 1979; BLUMER, 1981).
O consumidor popular possui hábitos distintivos da elite, muitas vezes tida como
a inspiração e aspiração do público da baixa renda. Em pesquisa interna realizada com o
consumidor no Lojão do Brás, identificou-se que a mulher popular acredita que ela faz a
própria moda, não se inspirando em outras classes ou pessoas. Possui uma alta confiança e
uma necessidade de autoafirmação, apesar de indicar que se informa sobre moda na internet,
catálogos e na vitrine das próprias lojas, o que mostra um paradoxo.
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2.1.6.1 O Bairro do Brás

Os pólos de rua têm origem na vocação de oferecer em uma escala menor o
composto varejista das regiões centrais para a população que trabalha ou reside nas regiões
urbanas periféricas. A cidade de São Paulo tem como seus principais pólos de rua a Santa
Efigênia, Brás, 25 de Março, Bom Retiro, Doze de Outubro, Largo Treze de Maio, Augusta e
Oscar Freire.
O Brás tem seus primeiros registros no início do século XVIII, com a edificação
da capela Senhor Bom Jesus do Matosinho, na chácara de José Braz, às margens da estrada
“Caminhos do José Braz”, atualmente conhecida como Avenida Rangel Pestana, uma das
principais ruas da região. O bairro era formado, inicialmente, por chácaras da elite paulistana
e passou a ser habitado por imigrantes italianos e suas fábricas após a instalação da
Hospedaria dos Imigrantes. Como não tinham acesso ao centro da cidade, o Brás surgiu como
um subcentro comercial da cidade de São Paulo. A história do bairro continua com a chegada
dos migrantes nordestinos na década de 1940, que fugiam da grande seca que tomou conta do
Nordeste. Na década de 1970 o ramo de confecções estabeleceu-se no Brás e se tornou um
dos principais pólos do país (VAROTTO, 2014).
O bairro do Brás é, atualmente, um dos maiores centros de comércio popular do
Brasil. De acordo com a Associação de Lojistas do Brás (ALOBRÁS), o bairro possui 55 ruas
comerciais, cerca de 5.000 lojas, 4.000 confeccionistas e gera, aproximadamente, 150.000
empregos diretos e 300.000 empregos indiretos. Possui uma circulação média de 300.000
pessoas por dia, chegando a 1 milhão de pessoas no dia no pico. Estima-se que o faturamento
do bairro seja de R$ 13.300.000,00 (treze bilhões e trezentos milhões de reais).
Além das lojas e fábricas, nos últimos cinco anos o Brás tem sido tomado pelo
comércio informal. As lojas têm dado espaço aos formatos de varejo chamados de “box” e
“feiras”. As feiras são formadas por bancas em torno de 1 m², focadas no varejo de confecção.
Os boxes são mais organizados, com estrutura fixa para exposição de produtos. São maiores e
mais espaçosos, em torno de 5 m2.
Tanto os boxes quanto as feiras e ambulantes nas ruas, como se vê os diferentes
formatos na Figura 8, atraem o consumidor popular, mais especificamente as classes D e E. O
apelo é o preço, entretanto o consumidor não possui garantia de qualidade e possibilidade de
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troca do produto. No geral, são produtos sem procedência e vendidos sem nota fiscal. A
experiência de compra é marcada pela falta de segurança e de conforto. No entanto, é um
mercado crescente e o consumidor está ciente do custo-benefício da proposta de valor do
mercado informal.
O Brás, além de concentrar grande variedade de lojas e ofertas de moda, também
carrega atributos negativos que desestimulam o consumidor. Sempre cheio, possui pouco
espaço para pedestres caminhar nas calçadas em razão do comércio informal. Região de alto
fluxo, as ruas são sujas e o ambiente, em certa medida, insalubre. Não se trata de um ambiente
de compras confortável e seguro.

Figura 8 - Imagens do Bairro do Brás com diferentes formatos varejistas: ambulantes, bancas, box e lojas

Fonte: Acervo da Autora (2014 a 2016).
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2.1.6.2 O Lojão do Brás

Uma das principais âncoras do bairro do Brás é a loja Lojão do Brás, onde foi
realizada a pesquisa de campo deste trabalho. O Lojão iniciou suas atividades em 21 de
outubro de 1995, a partir de uma vasta e bem-sucedida experiência de seus proprietários no
setor têxtil. A primeira e maior loja da rede está localizada no Largo da Concórdia, no Brás.
Desde a sua primeira loja, o Lojão do Brás busca oferecer qualidade, variedade de
produtos e um conjunto de serviços que resultem em uma melhor experiência de compra para
o seu consumidor. Atualmente, o Lojão do Brás, Figuras 9 e 10, é uma rede com 18 pontos de
venda e recebe cerca de 1,6 milhão de pessoas somente no mês de dezembro. Possui um
faturamento estimado de R$ 300 milhões de reais, segundo a SBVC (2016).
Tem como público-alvo a família da classe C. O principal público é a mulher,
com idade entre 26 e 35 anos, mãe de família que compra para ela, para o marido e para os
filhos. Os principais concorrentes da rede são: Torra-Torra, Caedu e Eskala, todos com o
mesmo foco e estratégias semelhantes. Todos os pontos de venda do Lojão do Brás estão
localizados no comércio popular de rua dos principais centros de cidades paulistas.
As Figuras 9 a 14 ilustram as instalações internas das unidades do Lojão do Brás.
Nota-se que há uma preocupação com o design e o visual merchandising da loja.
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Figura 9 - Imagem do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2016).

Figura 10 - Imagens do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2016).
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Figura 11 - Imagem do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2016).

Figura 12 - Imagem do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2016).
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Figura 13 - Imagem do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2015).

Figura 14 - Imagem do Lojão do Brás

Fonte: Acervo pessoal da Autora (2015).
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Por se tratar de uma referência no varejo de moda em São Paulo, a unidade
localizada no Brás, matriz da rede Lojão do Brás, é a loja onde foi realizada a pesquisa de
campo, ou seja, local onde foram selecionadas as consumidoras e realizadas as entrevistas
após uma experiência de compra.
Trata-se de uma loja com mais de 5.000 m2 de área de vendas. Com dois
pavimentos, onde atende a toda a família: adulto e infantil, moda masculina e feminina, moda
lar, acessórios, moda íntima e produtos de maquiagem. A matriz, localizada no Brás, também
possui uma unidade do Habib’s complementando o mix de produtos. Ao longo do ano a loja
recebe mais de um milhão de consumidores, sendo 300 mil somente no mês de dezembro.
Com promoções relâmpagos ao longo do dia, o Lojão é uma tradição e uma
âncora no Brás. Além de uma opção de alimentação com mais de 400 locais para sentar, a loja
possui sanitários, incluindo um sanitário acessível, fraldário, bebedouro, guarda-volumes, 42
cabines de provadores e áreas de descanso.
A expansão da marca Lojão do Brás para outros centros de comércio e até mesmo
para outras cidades carrega consigo, na própria marca, os atributos do Bairro do Brás, com
forte apelo de preço, variedade de produtos de moda e onde se faz bons negócios.

2.1.7

Branding no Varejo

As marcas existem há séculos como um meio de diferenciar produtos e serviços
dos diversos fabricantes. A palavra brand (marca, em inglês) deriva do nórdico antigo brandr,
que significa ‘queimar’. As marcas a fogo eram utilizadas pelos proprietários de gado para
marcar e identificar seus animais (KELLER; MACHADO, 2006).
A literatura mundial sobre as marcas evoluiu e se aprimoraram as práticas de valor
de mercado e brand equity. Agora, a marca não é mais um simples logotipo impresso na
embalagem e, sim, uma experiência a ser vivida por todos, desde o público interno até os
consumidores. A marca não é mais um nome e um símbolo registrado no departamento de
marcas e patentes; ela é todo um ativo intangível e tem um imenso valor, embora não apareça
nos balanços. É um ativo a ser gerenciado como qualquer outro ativo intangível: softwares,
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conhecimentos, patentes etc. (NASCIMENTO; LAUTERBORN, 2007).
Armstrong e Kotler (2007) definem as marcas como a representação das
percepções e dos sentimentos dos consumidores em relação a um produto e seu desempenho,
ou seja, tudo aquilo que as marcas representam para o consumidor. Nesse sentido, pode-se
afirmar que as marcas vão muito além do que nomes e símbolos, sobretudo por se tratarem de
um elemento-chave nas relações da empresa com os consumidores. As marcas representam
tudo o que o produto ou serviço significa para os consumidores. Na análise final, as marcas
existem na mente dos consumidores.
A American Marketing Association (AMA) traz a palavra marca definida como
um nome, sinal, termo, símbolo ou desenho, ou a combinação de todas essas palavras, as
quais devem identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e
diferenciá-los da concorrência. Esses elementos elencados pela AMA podem ser descritos
como os elementos de marca, os quais, combinados entre si e adequados ao produto ou
serviço, a diferença de seus concorrentes.
Nesse sentido, as marcas servem para identificar a origem ou o fabricante de um
determinado produto, além de permitir que o próprio consumidor atribua as devidas
responsabilidades ao fabricante ou distribuidor. Um produto idêntico pode ser avaliado de
forma completamente diferente, dependendo de como se estabeleceu sua marca. Há o
reconhecimento de determinada marca por meio de alguma experiência anterior com o
produto e o seu programa de marketing (KOTLER, 2006).
Segundo Tybout e Calkins (2006), marca é algo diferenciador, uma promessa,
uma licença para se cobrar um preço especial. Marca é um atalho mental que desencoraja o
pensamento racional, uma infusão com o espírito do fabricante, um nome que convida essa
essência a habitar esse corpo. Marca é um empreendimento semiótico da empresa, seu espírito
protetor, seu holograma. Tybout e Calkins (2005) afirmam que as marcas possuem uma
notável habilidade de impactar a forma como as pessoas percebem os produtos, na medida em
que os consumidores raramente veem somente um produto ou serviço. Como resultado, a
percepção sobre um produto é formada e moldada por uma marca. Nesse sentido, os autores
argumentam que a presença de uma marca conhecida afeta como as pessoas enxergam o
produto ou serviço. Se as pessoas veem uma marca premium em um determinado produto,
enxergarão, da mesma forma, alta qualidade, alto preço e exclusividade. Por outro lado, uma
marca de desconto remete à baixa qualidade e preço baixo.
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De maneira geral, todas as definições formais para marca são muito similares,
abordando constantemente as seguintes palavras e seus sinônimos: termo, símbolo,
combinações, diferenciar, bens, serviços e concorrentes. As marcas são, portanto, uma forma
de identificação física, onde, por meio de símbolos, nomes e imagens, busca-se diferenciar um
produto ou serviço.
Embora as empresas impulsionem a criação da marca por meio de programas de
marketing e outras atividades, em última análise, a marca é algo que se instala na mente dos
consumidores. É uma entidade perceptiva que tem origem na realidade, mas reflete as
percepções e, talvez, até as idiossincrasias dos consumidores (KOTLER; KELLER, 2006).
Para Kotler, branding significa:
[...] dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está totalmente
relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em um produto, é necessário
ensinar aos consumidores quem é o produto – batizando-o e utilizando outros
elementos de marca que ajudem a identificá-lo –, bem como a que ele se presta e por
que o consumidor deve se interessar por ele. O branding diz respeito a criar
estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre
produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e,
nesse processo, gere valor à empresa (KOTLER; KELLER, 2006, p. 269).

Branding significa dotar produtos e serviços de brand equity (KELLER;
MACHADO, 2006). Trata-se, no entendimento dos autores, de criar os diferenciais de uma
marca, por meio do estabelecimento dos pontos de paridade e de diferença em uma
determinada categoria de produtos.
Para que as estratégias de branding sejam bem-sucedidas e o valor da marca seja
criado, os consumidores devem estar convencidos de que existem diferenças significativas
entre as marcas em uma categoria de produto ou serviço. O segredo do branding é os
consumidores não acharem que todas as marcas na categoria são iguais (KOTLER; KELLER,
2006).
Nascimento e Lauterborn (2007) entendem que o branding é um conjunto de
conhecimentos

multidisciplinares,

uma

reorganização

rica

e

ampliada

de

vários

conhecimentos existentes – corre o risco de ser taxado e classificado como uma
subespecialidade do marketing ou do design. Não há certeza ainda de que o marketing vá
virar branding, pois este último também corre o risco de cair em modismo.
De acordo com Keller e Machado (2006), o conceito de brand equity surgiu em
1980 e veio aumentar a importância da marca na estratégia e gestão de marketing nas
empresas. O “Brand Equity é um conjunto de ativos (e obrigações) inerentes a uma marca
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registrada e a um símbolo, que é acrescentado (ou subtraído do) valor proporcionado por um
produto ou um serviço em benefício da empresa ou de seus clientes” (AAKER, 2007, p. 18).
Armstrong e Kotler (2007) definem o brand equity como o efeito diferenciador
positivo que o conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do cliente ao produto ou
serviço. Uma medida do brand equity é a extensão na qual alguns clientes se dispõem a pagar
mais pela marca. Dessa forma, uma marca com um alto brand equity possui um forte valor
patrimonial e, portanto, é um ativo muito valioso e também difícil de mensurar. Além disso,
um alto brand equity permite às empresas diferenciar-se e praticar preços mais elevados, na
medida em que uma marca poderosa gera maior conscientização e fidelidade do consumidor.
O brand equity de um varejista é perceptível nos consumidores que respondem
mais favoravelmente às suas ações de marketing do que dos concorrentes. A imagem do
varejista na mente dos consumidores é a base de valor da sua marca (KELLER, 2003).
Ailawadi e Keller (2004), em uma revisão teórica sobre o tema, determinam cinco
dimensões do branding do varejista: I. Ponto/localização; II. Atmosfera dentro da loja; III.
Preço e promoção; IV. Sortimento de categorias cruzadas de produtos e serviços; V.
Variedade dentro das categorias.
A localização e a distância que o consumidor deve percorrer até o ponto de venda
é um dos critérios de decisão de escolha da loja. No entanto, lojas mais distantes dos centros e
o comércio eletrônico alterou a dinâmica da importância da localização (AILAWADI;
KELLER, 2004). Para Bell, Ho e Tang (1998), o critério de decisão da loja é um modelo de
otimização dos custos na compra, onde o consumidor otimiza seus custos totais, e a
localização é um desses componentes.
Segundo Parente, Limeira e Barki (2008), diferentemente das demais variáveis do
composto de marketing do varejo (preço, mix de produtos, promoção, apresentação, pessoas e
serviços), a localização é uma das decisões cruciais dos varejistas, dado que não pode ser
modificada com facilidade.
No varejo de baixa renda, a localização exerce ainda grande peso, com os
tradicionais pólos de comércio de rua ou de bairro9, a localização tida como mais adequada

9

Segundo Parente, Limeira e Barki (2008), os pólos comerciais de rua são conglomerados varejistas que se
desenvolveram de forma natural e, em geral, em locais de grande concentração demográfica e em torno das
intersecções da malha viária urbana ou de terminais de transporte coletivo. Podem ser classificados em pólo
comercial do centro da cidade (mais complexo, maior e central) ou pólo comercial de bairro (localizado em
outras regiões além do bairro, como bairros comerciais). Estima-se que, em São Paulo, a área de vendas dos
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para o varejo de não-alimentos (PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008).
A segunda dimensão é a atmosfera da loja, tópico também abordado no item
2.3.3. Mehrabian e Russel (1974) afirmam que a resposta do consumidor ao estímulo da
atmosfera da loja varia sob três variáveis: prazer, excitação e domínio. Essa resposta do
consumidor influencia o comportamento do consumidor, com maior probabilidade de compra
em ambientes confortáveis ou de maior excitação. Uma agradável atmosfera na loja fornece
uma utilidade hedônica para os consumidores e incentiva-os a visitar a loja mais vezes, ficar
mais tempo e comprar mais. Além disso, também melhora a percepção dos consumidores
sobre a qualidade do produto vendido e permite associá-la a preços mais elevados. Sob a
perspectiva do branding, a atmosfera oferece um potencial único em termos de imagem da
loja e de se estabelecer a diferenciação. A capacidade de criar uma personalidade na loja, bem
como experiências ricas são cruciais na construção do brand equity do varejista (AILAWADI;
KELLER, 2004).
A terceira variável é o preço/promoção. Segundo Ailawadi & Keller (2004), é
mais provável que os consumidores desenvolvam uma imagem de preço mais favorável
quando o varejista oferece descontos frequentes em um grande número de produtos, do que
quando oferecem descontos mais acentuados e menos frequentes. Produtos que possuem um
alto preço unitário e são comprados com mais frequência exercem maior peso na formação da
imagem de preço do varejista. A literatura indica dois tipos de formato de preço varejista que
influenciam a escolha da loja pelo consumidor: o Every Day Low Price (EDLP – Preço Baixo
Todo Dia) e High-Low Promotional Pricing (HILO – Alto-baixo preço promocional).
Consumidores de grandes cestas de compras preferem preço baixo todo dia, enquanto
consumidores de cestas menores preferem o preço promocional. Preços promocionais estão
associados com troca de loja, mas com um efeito indireto, alterando as categorias de compra
do consumidor enquanto estão na loja, ao invés de alterar a escolha da loja a visitar. Esses
estudos são fundamentais na construção da imagem de preço do varejista (BELL; LATTIN,
1998; BELL, HO; TANG, 1998; AILAWADI; KELLER, 2004).
Um amplo sortimento de categorias pode criar valor para o cliente ao oferecer
comodidade e facilidade ao consumidor. Quanto maior o sortimento, maior a possibilidade de
o varejista ser lembrado nas diferentes situações de compra. E, realizar as compras num único
lugar (one-stop shopping) tem se tornado mais relevante para o consumidor com o tempo
pólos comerciais de rua seja duas ou mais vezes superior à área de vendas do varejo localizado nos shopping
centers.
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mais limitado (MESSINGER; NARASIMHAN, 1997; AILAWADI; KELLER, 2004).
A variedade influencia na imagem percebida da loja, a escolha da loja e a
satisfação com a loja, mas um grande número de SKU’s10 (Stock Keeping Unit) não
necessariamente melhora essas percepções. A organização e a exposição simétrica dos
produtos moderam o impacto do sortimento real na variedade e consumo percebidos, de
forma que o sortimento organizado de forma assimétrica gera efeito positivo no consumidor
(KAHN; WANSINK, 2004; AILAWADI; KELLER, 2004). A redução do número de SKU’s
não reduz a percepção de variedade do consumidor, uma vez mantido seu produto preferido
ou não reduzindo o espaço total da categoria. Nesse caso, uma redução moderada no número
de SKU’s pode, inclusive, aumentar as percepções dos consumidores sobre o sortimento da
loja (BRONIARCZYK; HOYER; MCALISTER, 1998).

2.2

O CONSUMIDOR POPULAR BRASILEIRO

O último constructo do trabalho refere-se ao consumidor popular. Neste tópico, é
caracterizado esse consumidor sob diversos aspectos, visto que a variável econômica não é
suficiente para definir todo o lifestyle e o conjunto de valores da classe, bem como os aspectos
culturais.
Importante esclarecer que o conceito de baixa renda ou nova classe média é amplo
tanto no Brasil quanto internacionalmente. Parte-se do conceito de baixa renda (PRAHALAD,
2009), evoluindo pelo conceito de classes sociais e classificações econômicas desse
consumidor no Brasil, e tecendo um panorama comportamental, de valores e cultura,
aplicados à dissertação.

10

Código identificador de um produto.

63
2.2.1

Definição do consumidor popular

O mercado popular brasileiro é o principal mercado do país. Representa três
quartos da população e é responsável pelo principal consumo em vários setores, como
alimentos, vestuário, móveis e eletrodomésticos (LIMEIRA, 2008).
No entanto, a definição do mercado popular, também chamado de baixa renda ou
de nova classe média, não é única. Não há um consenso das variáveis objetivas e subjetivas
que definem esse consumidor.
Há, ainda, um aspecto valorativo e aspiracional comum às definições do que é ser
classe média: trata-se de almejar uma vida melhor para o futuro e buscar distinção via padrão
de consumo para garantir a posição no status de classe média (OLIVEIRA, 2015).
De acordo com Prahalad (2009), deve-se considerar como baixa renda pessoas
que vivem com menos de US$ 2 (dois dólares) por dia. A United Nations Development
Programme (UNDP) adota uma definição mais abrangente que Prahalad (2009), considerando
baixa renda indivíduos que vivem com até US$ 8 (oito dólares por dia).
A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) utiliza o Critério Brasil
para determinar as classes econômicas brasileiras – e não classes sociais. Pela metodologia
desenvolvida, é possível estimar o potencial de compra das pessoas e famílias urbanas por
meio de um sistema de pontos ligados à posse de bens e serviços e grau de instrução do chefe
de família. Somados os pontos, o indivíduo é inserido em uma das seis classes econômicas,
conforme resultados do ano de 2016 (Tabela 2). Nota-se pela Tabela 3 que a classe C
representa, por esse critério, 47,8% da população brasileira.

Tabela 2 - Renda por Classe Econômica pela ABEP

EXTRATO SÓCIOECONÔMICO
A
B1
B2
C1
C2
D-E
Fonte: Critério Brasil, ABEP

RENDA MÉDIA DOMICILIAR
20.888,00
9.254,00
4.852,00
2.705,00
1.625,00
768,00
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Tabela 3 - Distribuição das Classes Econômicas 2016

CLASSE
BRASIL
A
2,9%
B1
5,0%
B2
17,3%
C1
22,2%
C2
25,6%
D-E
27,0%
TOTAL
100,0%
Fonte: Critério Brasil, ABEP

SUL
3,6%
6,2%
21,0%
25,3%
25,4%
18,5%
100,0%

SUDESTE
3,4%
6,2%
20,6%
28,0%
24,8%
17,0%
100,0%

NORDESTE
1,4%
2,7%
10,5%
15,1%
25,6%
44,7%
100,0%

CENTRO-OESTE
4,2%
5,3%
18,7%
23,0%
27,5%
21,3%
100,0%

NORTE
1,8%
3,4%
11,7%
17,9%
26,3%
38,9%
100,0%

A partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a
ABEP estima a faixa de renda por classe social. Segundo a ABEP, a variância observada para
as respostas à pergunta de renda é elevada, com sobreposições importantes nas rendas entre as
classes. Isso significa que a pergunta de renda não é um estimador eficiente de nível
socioeconômico e não substitui ou complementa o questionário de posse da ABEP.
A ABEP (2016), portanto, define como classe C aqueles com renda familiar
média entre R$ 1.625 e R$ 2.705. Já para Marcelo Neri (2011), do Centro de Políticas Sociais
da FGV, essa renda está entre R$ 1.115,00 e R$ 4.807,00, que em valores atualizados até o
ano de 2016 pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), a renda seria de R$ 1.835,72 a
R$ 7.914,19 e, por essa definição, a baixa renda seriam as classes sociais D e E.
No ano de 2013, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República Brasileira (SAE) definiu como a nova classe média aquela composta por indivíduos
de renda familiar per capita entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00, que representa mais de 50%
(cinquenta por cento) da população do país.
A classe média, de forma objetiva, portanto, seria aquela que atingiu o meio da
pirâmide socioeconômica brasileira e a que aufere, em média, a renda média da sociedade. É
o conceito estatístico de classe média ou a classe do meio, a classe C de acordo com o Critério
Brasil (ABEP) (OLIVEIRA, 2015).
Segundo o IBGE (2003), 76% da população brasileira tem renda familiar mensal
abaixo dos R$ 2.000, o que, na época, representava 10 salários mínimos.
Para fins desse trabalho, adotou-se a classificação por renda da FGV, visto que a
estratificação por renda, e não por posse de bens ou grau de instrução do chefe de família.
Não cabe, no momento, abordar as diferenças e pontos positivos de cada critério.
Segundo os dados da pesquisa da FGV (NERI, 2011), hoje 52% da população, ou
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seja, metade dos brasileiros está no estrato médio, definindo-se classe média pelos que têm
emprego formal, têm acesso ao crédito e possuem um carro ou uma motocicleta.
Dados da pesquisa Observador (CETELEM, 2009) mostram que, em 2005, cerca
de 34% da população brasileira estava no meio da pirâmide (classe C). Em 2007, o percentual
já era de 46%, um crescimento de 12 pontos percentuais em apenas dois anos. Em 2009, a
classe C representava, praticamente, metade da população brasileira e, em 2010, ela totaliza
53% dos brasileiros. Em números absolutos, a população brasileira passou de,
aproximadamente, 182 milhões em 2005, para pouco mais de 184 milhões em 2006, 187
milhões em 2007 e, em 2009, chegamos a praticamente 192 milhões. O que implica dizer que
a população pertencente à classe média C cresceu de cerca de 62 milhões, em 2005, para
cerca de 93 milhões, em 2009, e atingiu quase 102 milhões, em 2010. Ou seja, nestes últimos
seis anos foram quase 40 milhões de novos consumidores alçados à classe média. Segundo a
SERASA Experian (BRAGA, 2014), 54% da população brasileira corresponde à classe C e
estima-se que, até 2023, a fatia suba para 58%.
É um consumidor sensível às crises econômicas. Somente em 2015 a proporção de
brasileiros na classe C caiu dois pontos percentuais, de 56,6% para 54,6%, o que mostra uma
redução de cerca de 3 milhões de pessoas. A evolução desse consumidor, desde o Plano Real,
possui bases sólidas, mas as mudanças no mercado de trabalho, com a geração de menos
empregos ou renegociações salariais diminui a renda disponível, empurrando um contingente
de pessoas para a base da pirâmide social brasileira (CALEIRO, 2016).
Ser da classe média, segundo Neri (2008), é possuir computador, celular, carro,
casa ou apartamento financiado, ter acesso ao crédito, contribuição previdenciária
complementar, diploma universitário, escola privada, plano de saúde, seguro de vida, carteira
de trabalho.
A falta de consenso em torno da definição do consumidor de baixa renda ou do
consumidor da nova classe média no Brasil levou-se a adotar nesse estudo um conceito mais
amplo, o chamado consumidor popular. O importante não é ater-se a uma determinada faixa
de renda estrita, mas ao conjunto de valores, crenças e características que definem esse
universo do consumidor.
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2.2.2

Características do Consumidor Popular

Segundo o instituto Data Popular (SILVA, 2011), mais de 50% da população
brasileira encontra-se no meio da pirâmide e constitui o maior mercado consumidor do país.
Nesse grupo, 9,3% das pessoas são jovens de 20 a 24 anos, proporção maior do que entre os
pobres, de 7,7%, ou os ricos, com 7,8%. Entre os trabalhadores, 41,6% têm emprego com
carteira assinada, comparado a 20,5% dos pobres e 34,5% dos ricos. O grupo do meio tem
15,9% na indústria da transformação, ante 9,5% dos pobres e 13,5% dos ricos; e 19,8% no
comércio e serviços de reparação, comparado a 13,8% dos pobres e 17,5% dos ricos.
Em termos educacionais, 38,9% do segmento médio tem de oito a 11 anos de
estudo, comparado com 37,8% dos ricos e 23,6% dos pobres. Os ricos, porém, tem uma
proporção maior de pessoas com onze anos de estudo (27,9%) do que a classe média popular
(23,5%). Esta, por sua vez, tem mais pessoas com oito a dez anos de estudo (15,4%) do que os
ricos (9,9%).
Para Oliveira (2015), a classe média brasileira busca distinguir-se pelo consumo,
especialmente em relação aos segmentos mais baixos da pirâmide social, as classes D e E. O
brasileiro almeja ser classe média, quer ter carro, casa própria, empregada doméstica, poupar,
viajar, sonhar e planejar uma vida melhor e se diferenciar dos segmentos mais baixos. Nesse
sentido, o consumo é a principal via para a sua distinção. E é por meio do crédito que é
possível realizar o sonho do consumo, a distinção e a inclusão. O crédito é a principal porta
para a ascensão na pirâmide social.
A porta de entrada para esse consumo da classe C é o crédito. Com prazos mais
longos e maior estabilidade econômica, as parcelas passaram a caber no bolso dessa
população, antes excluída do consumo de bens como automóveis, imóveis, viagens. O crédito
foi o propulsor do acesso a bens de consumo, sobretudo os de valores intermediários, como
eletrônicos, móveis, produtos de tecnologia e comunicação, como celulares, smartphones,
computadores (OLIVEIRA, 2015).
A baixa renda é tradicional. A família é seu porto seguro e o principal valor
orientador da sua vida, e assume uma posição estratégica para a sobrevivência e o sucesso
pessoal por meio de um sistema articulado de ajuda mútua. A família no sentindo ampliado,
considerando avós, tios, primos, está presente no dia a dia e potencializam as ações e projetos
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individuais ou coletivos da classe. É a família como elemento aglutinador e organizador da
vida cotidiana. (PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008)
Essa lógica da ajuda mútua reside no conceito de reciprocidade, a partir da lógica
de dar, receber e retribuir permeando as práticas sociais, e, transitando entre o público e o
privado. Em tais espaços, como festas, bares, espaços de lazer, cabeleireiro, eventos, entre
outros, existe “a lógica do pedaço”, que promove o sentido de pertencimento a um lugar, a
uma comunidade, por meio do compartilhamento de valores, crenças e atitudes. Essa “lógica
do pedaço” dialoga com o pequeno varejo e com o comércio informal, na medida em que tem
por base a ampla troca de informações, recomendações e do boca a boca. A rede social exerce
um grande poder na formação da opinião e no processo de decisão de compra desse
consumidor (PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008).
Barki (2005), a partir de pesquisas do Data Popular, Booz Allen Hamilton e da
Latin Panel, apresenta uma série de características culturais da população de baixa renda:
I.

Valores e conservadorismo: diferentemente da elite, a população da
baixa renda é muito mais conservadora;

II.

Gosto pela fartura: a fartura é um dos traços marcantes da população de
baixa renda e pode ser observada nos mais diversos contextos. Na
exposição e visual de produtos no comércio, a fim de se transmitir volume
e preço baixo, e nos lares com a abundância de alimentos ao receber
amigos, familiares e visitas;

III.

Baixa autoestima: um traço marcante é a baixa autoestima, em razão de
terem uma condição financeira inferior. Trata-se de um sentimento de
inferiorização comum no dia a dia da classe;

IV.

Dignidade: o consumidor de baixa renda possui grande preocupação com
a sua dignidade e em não ser percebido como uma pessoa desonesta.
Alguns procedimentos típicos do comércio, como portas giratórias,
vigilância excessiva, lacre de bolsas e sacolas, exigência de comprovação
de renda, causam notável desconforto e mostram uma falta de confiança;

V.

Preferência por lojas da vizinhança: o pequeno varejo de vizinhança é a
preferência do consumidor popular, principalmente para compras de
alimentos. Esse tipo de varejo possui um sortimento mais adequado a seu
público-alvo e é um custo a menos no produto, visto a não necessidade de
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deslocamento para lojas maiores;
VI.

Flexibilidade no crédito: o crédito é um dos principais elementos no
universo da baixa renda, sobretudo por muitos consumidores da classe não
participarem do mercado formal de trabalho;

VII.

Fidelidade a marcas: o limitado orçamento familiar não permite a esse
consumidor o erro, por isso ele pouco se arrisca a comprar novas marcas.
É um consumidor fiel e com pouco espaço para experimentação;

VIII.

O paradoxo do poder e frustração no processo de compra: com poucas
alternativas de entretenimento, as visitas a lojas representam uma fonte de
lazer.

IX.

Exclusivo versus Inclusivo: As classes mais altas, diferentemente da
baixa renda, possuem um comportamento mais exclusivo. Produtos
exclusivos, personalizados que oferecem uma imagem de exclusividade.
Ao contrário, o consumidor popular busca produtos que ofereçam a
inclusão, pertencimento. O sentimento de inferioridade e baixa autoestima
levam a uma sensação de exclusão e o consumo é uma forma de sentir-se
parte integrante da sociedade;

X.

Contato Face a Face: o consumidor de baixa renda valoriza o contato
pessoal. Interagem em diversos locais, como o bar, a pelada, a feira, a
praia, o cabeleireiro, parque, casamentos, celebrações religiosas, entre
outros. A cultura popular brasileira valoriza fortemente o contato face a
face. São nesses momentos de contato pessoal que ocorre a formação de
opinião e o boca a boca.

Para Oliveira (2015) viver como classe média no Brasil é ter o sonho de emprego
formal e estável, acesso à educação de nível superior, morar em casa própria, poupar e
planejar o futuro, ter acesso aos bens de tecnologia, como celular, computador e internet, ter
facilidade para consumir bens culturais, serviços e lazer e, em termos atitudinais, almejar a
ascensão social. Tais valores são distintos daqueles da tradicional classe média alta. Para essa
classe média popular, alguns desses bens ainda não estão acessíveis e o que, de fato,
caracteriza viver nessa classe é, portanto, ter emprego e acesso ao crédito, que garantem a
capacidade de financiar os bens de consumo e permite almejar e planejar “subir na vida”.
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2.3

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA NO VAREJO

Neste tópico está apresentado o constructo principal do trabalho: a experiência de
compra.

2.3.1

A Economia das Experiências

A economia das experiências foi descrita direcionada aos negócios, inicialmente,
por Pine II e Gilmore (1998). De acordo com os autores, trata-se do quarto estágio da oferta
econômica. Em um cenário de evolução (Figura 15), os serviços, assim como os produtos,
tornaram-se comoditizados e as experiências emergiram como o estágio seguinte na
progressão do valor econômico. O campo de batalha das empresas se dá, então, no âmbito das
experiências.
A Figura 15 mostra a progressão do valor econômico. O estágio das experiências
atinge o último estágio na economia, onde se trabalha com uma posição competitiva de
diferenciação e um preço premium.

Figura 15 - A Progressão do Valor Econômico

Fonte: Pine II e Gilmore (1998).
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Antes de o termo ser claramente apresentado por Pine II e Gilmore (1998), outros
autores apontavam para as experiências. Alvin Toffler (1971) trouxe o conceito de “indústria
experimental”, momento em que as pessoas estariam dispostas a alocar alta porcentagem de
seus salários para viver experiências incríveis. O futuro da competição entre as empresas
estaria baseado na entrega de experiências, e não na venda de bens ou serviços. A indústria da
experiência seria o pilar da economia pós-serviço. “A partir de um sistema concebido para
proporcionar satisfação material, estamos rapidamente criando uma nova economia orientada
para prestação e gratificação psíquica” (TOFLER, 1971, p. 219).
A concepção de novos produtos e o processo de revesti-los com conotações
psicológicas repletas de emoção desafiariam a criatividade das empresas no futuro. A
definição do setor de serviços seria alargada, de forma a contemplar experiências e
recompensas psicológicas (TOFFLER, 1971).
Ainda anterior à mais famosa obra da economia da experiência, Holbrook e
Hirschman (1982) discutem os aspectos experienciais do consumo, de forma que este passou
a ser visto como um fluxo constante de fantasias, sentimentos, divertimento abrangidos no
que pode ser chamado de “visão experimental”. Os autores propõem um novo modelo
conceitual de análise do comportamento do consumidor sob a ótica da experiência.
Contemporâneo aos autores anteriores, Ogilvy (1985) aponta o surgimento de uma
demanda por “experiências vívidas”, o que teria gerado aumento marginal na economia dos
Estados Unidos.
Gerhard Schultze (2005), em sua obra A Sociedade da Experiência, descreve o
desenvolvimento de uma sociedade baseado em experiências, e, juntamente, com Pine II e
Gilmore (1998), estabeleceu os conceitos iniciais sobre a experiência.
Com base na obra de Pine II e Gilmore (1998), a Figura 12 explicita e detalha as
características da oferta, desde as commodities até as experiências, essa última que é
memorável, pessoal, revelada ao longo do seu período de duração e as sensações são os
fatores de demanda, ao contrário dos produtos, dos serviços e das commodities, que possuem
um benefício funcional claro e fatores de demanda associados às características das
commodities, dos produtos e dos benefícios dos serviços.
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Quadro 2 - Distinções Econômicas das ofertas dos estágios da evolução econômica

DISTINÇÕES ECONÔMICAS
Oferta Econômica
Economia
Função Econômica
Natureza da Oferta
Atributo Chave

Commodities
Agrária
Extrair
Fungível
Natural
Armazendao em grandes
Método de Fornecimento
quantidades
Vendedor
Comerciante
Comprador
Mercado
Fatores de Demanda
Características

Bens
Industrial
Fazer
Tangível
Padronizado

Serviços
Serviços
Entregar
Intangível
Customizado

Experiências
Experiência
Encenar
Memorável
Pessoal
Revelado durante a
Estocado após a produção Entregue sob demanda
duração
Fabricante
Fornecedor
Ator
Usuário
Cliente
Convidado
Recursos
Benefícios
Sensações

Fonte: Pine II e Gilmore (1998).

As commodities são fungíveis; os produtos, tangíveis; os serviços, intangíveis; e,
as experiências, memoráveis (Quadro 2). A empresa pioneira na economia das experiências é
a Walt Disney, na qual convidados – e não clientes ou consumidores – têm o valor percebido
e revelado durante a duração da sua visita.
Duas pessoas não podem, ainda, ter exatamente a mesma experiência, pois cada
experiência é resultado de uma interação entre a pessoa e o evento (PINE II; GILMORE,
1998).
Apesar de a experiência estar no coração do negócio das empresas, atualmente o
conceito de entretimento tem ganhado outra dimensão com o uso de novas tecnologias e
formas de interação. Tais tecnologias levaram, ainda mais, a experiências mais imersivas.
Pine II e Gilmore (1998) afirmam que as experiências podem ser entendidas a
partir de duas dimensões: a participação do consumidor e a conexão ou relação ambiental. A
participação do consumidor pode ser passiva, onde o consumidor não afeta a performance, ou
ainda ativa. A segunda dimensão, por sua vez, descreve a relação do consumidor com o
ambiente, seja por absorção diante da experiência ou pela imersão em seus sinais, sons e
aromas que o cerca.
A partir do conceito da economia da experiência, decorre a experiência do
consumidor, hoje vivida tanto no ambiente virtual quanto real, e tema de pesquisas, sobretudo,
no varejo. Outros termos são constantes na produção científica para definir a experiência de
compra, como o “shoppertainment” e o “entertailing” (PINE II; GILMORE, 1998; BUZZ,
1997), “experiental retailing” (KIM, 2001), “entertaining experiences” (JONES, 1999).
As experiências estão associadas a conceitos modernos na administração como
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lembrança de marca, lealdade, marketing experiencial, personalização, branding, storytelling,
entre outros.

Quadro 3 - Evolução conceitual Experiência de Compra e Economia das Experiências
Ano
1971

1982
1985
1998
2005

EVOLUÇÃO CONCEITUAL EXPERIÊNCIA DE COMPRA/ ECONOMIA DAS EXPERIÊNCIAS
Obra/ Artigo
Definições
Com um capítulo intitulado de "Os criadores da
Experiência", o autor discorre sobre o crescimento de um
TOFLER, Alvin
Future Shock
novo setor que só poderia ser chamado de "indústria das
experiências"
The Experiential Aspects of Consumption: Propõem um novo modelo conceitual de análise do
HOLBROOK, Morris B.; HIRSCHMAN, Elizabeth C.
Consumer Fantasies, Feelings, and Fun comportamento do consumidor sob a ótica da experiência.
A demanda por "experiências vívidas" gerou aumento
OGILVY, Jay
The Experience Industry
marginal na economia dos Estados Unidos
PINE II, Joseph B; GILMORE, James H.
The Experience Economy
Trata-se do quarto estágio da oferta econômica
SCHULZE, Gerhard
The Experience Society
Descreve o desenvolvimento de uma sociedade baseado em
Autor

Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

O Quadro 3 apresenta um esquema sintético da teoria apresentada quanto à
evolução conceitual da economia das experiências e experiência de compra, conceitos
decorrentes da economia de autores que anteviram as experiências na sociedade.

2.3.2

Conceito de Experiência de Compra

A experiência de compra ocorre quando uma empresa utiliza o serviço como etapa
e o produto como adereço para engajar os consumidores, no intuito de criar eventos
memoráveis. Pine II e Gilmore (1999) defendem a importância de se cobrar um determinado
valor para viver essa experiência.
A literatura de marketing, varejo e gestão de serviços, historicamente, não
abordou a experiência de compra como um constructo sob o olhar do consumidor e a partir
das suas experiências. Há modelos teóricos, mas a sua origem não tem o consumidor no
centro do estudo. O objetivo do trabalho é colocar o consumidor como protagonista da
experiência e compreendê-la sob essa ótica.
O conceito de experiência de compra é, ainda, indefinido e muitas vezes analisado
somente do ponto de vista das características do ambiente de loja (MATHWICK;
MALHOTRA; RIGDON, 2001; SCHMITT, 1999, 2003). Apesar das publicações científicas
serem comuns desde a década de 1990, no tocante ao conceito de experiência de compra, o
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conhecimento sobre como se criar e induzir às experiências ainda é raro. Ou seja, o que
significa o consumo orientado pela experiência e como essas experiências são criadas não
estão claros (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
Pioneiros, Holbrook e Hirschman (1982) afirmam que o consumo possui aspectos
experienciais. Schmitt (1999) explorou o marketing experiencial por meio dos aromas,
sentimentos, pensamentos relacionados às empresas e a suas marcas. Importante destacar que
tais estudos teóricos não abordaram a experiência de compra sob a ótica do consumidor.
Um foco cada vez maior na experiência tem se tornado realidade no varejo, o que
sugere a necessidade de se criar experiências emocionalmente atrativas para o consumidor no
ponto de venda (MAHLER, 2000; SHAW; IVENS, 2002, SMITH; WHEELER, 2002).
Criar uma experiência de compra superior é um dos objetivos centrais do varejo
atual. Varejistas ao redor do mundo todo abraçaram o conceito da gestão da experiência de
compra, incorporando-o às suas missões (VERHOEF et al., 2009). As lojas estão se tornando
mais do que apenas um lugar para comprar produtos. Oferecem experiências excitantes para
atrair os consumidores (LEVY; WEITZ, 2000).
Apesar do reconhecimento da importância da experiência de compra na prática, a
investigação da literatura acadêmica de marketing é limitada. As publicações sobre a
experiência de compra são principalmente encontradas em jornais orientados à prática ou
livros de gestão. No geral, tais publicações tendem a focar em ações gerenciais e resultados,
do que nas teorias subjacentes aos antecedentes e às consequências da experiência de compra
(BERRY; CARBONE; HAECKEL, 2002; MEYER; SCHWAGER, 2007; SHAW; IVENS,
2005). Carece de estudos tendo o consumidor como protagonista, buscando entender a
experiência vivida e o que é determinante nessa experiência para a efetivação da compra.
Além disso, historicamente não considerou a experiência de compra como um
constructo separado. Os pesquisadores têm focado em medir a satisfação do consumidor ou a
qualidade do serviço (PARASURAMAN; ZHEITAML; BERRY, 1988; VERHOEF;
LANGERAK; DONKERS, 2007). Com destaque, Holbrook e Hirschman (1982) indicaram
que o consumo possui aspectos experienciais. Schmitt (1999) explorou como as empresas
criaram um marketing experiencial por meio do sentido, sentimento e pensamento associado
às marcas. Gentile, Spiller e Noci (2007) investigaram especificamente o papel de algumas
características experiências de produtos, e Novak, Hoffman e Yung (2002) investigaram os
impactos do design de um website na experiência de compra. De acordo com Berry, Carbone
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e Haeckel (2002), as organizações que buscam competir por meio da experiência de compra
devem orquestrar todas as “pistas” do processo de compra.
A experiência de compra origina-se a partir de um conjunto de interações entre o
consumidor, o produto, a empresa ou parte de uma organização provocando uma reação. Essa
experiência é estritamente pessoal e implica no envolvimento do consumidor em diferentes
níveis, racional, emocional e espiritual (GENTILE; SPILLER; NOCI, 2007).
Meyer e Schwager (2007) definem a experiência de compra como uma resposta
interna e subjetiva do consumidor ao ter contato direto ou indireto com uma empresa. O
contato direto ocorre no curso da compra, do uso ou do serviço e é geralmente iniciado pelo
próprio consumidor. O contato indireto frequentemente envolve encontros não planejados
com representantes de produtos ou marcas das empresas, o que toma forma de recomendações
ou críticas pelo boca a boca, publicidade, relatórios de notícias.
Em relatório da consultoria Mckinsey (2016), indica-se que as empresas líderes
consideram que a forma como uma empresa faz a sua entrega para o consumidor é mais
importante do que o que ela entrega. A jornada do consumidor, então, consiste em uma
progressão de pontos de contato, que, juntos, constituem a experiência de compra quando os
consumidores interagem com a empresa. Desenhar a experiência de compra requer remodelar
as interações do consumidor e empresa em uma sequência diferente, reorientar a cultura da
organização, digitalizar processos e refinar novas abordagens no campo. A consultoria estima
que esse processo de oferecer uma experiência de compra líder pode levar de 2 a 4 anos,
exigindo o engajamento de líderes e dos colaboradores da linha de frente. Estima-se, ainda,
que a empresa orientada por uma experiência de compra pode ter um aumento de receita de 5
a 10%, além de diminuir os custos em 15 a 25% em até 2 ou 3 anos.
De acordo com o relatório, uma experiência distinta do cliente depende de um
senso coletivo de convicção e propósito de atender às verdadeiras necessidades do cliente.
Esse objetivo é claro para os colaboradores por meio de uma declaração de intenção simples:
uma visão e uma aspiração que sejam autênticas e consistentes com a proposta de valor da
marca. A declaração de propósito deve então ser traduzida em um conjunto de princípios ou
padrões simples para orientar o comportamento até a linha de frente.
Em outras palavras, a jornada do consumidor permite que a empresa se organize e
mobilize seus colaboradores para entregar valor aos clientes consistentemente. A construção
dessa jornada permite alinhar os funcionários em torno das necessidades do cliente, apesar das

75
funções de cada funcionário no processo de compra. Requer o uso intenso de tecnologia, data
base, atuação em times multidisciplinares, redesenho de processos e testes no próprio campo.
A chave para a satisfação dos clientes está em medir o que acontece e usar esses dados para
direcionar a ação em toda a organização. A medida ideal da experiência de compra coloca a
jornada no centro e a conecta a outros elementos críticos, como resultados do negócio e
melhorias operacionais.

Figura 16 - Modelo conceitual da criação da Experiência de Compra

Fonte: Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros, Schlesinger (2009).

A Figura 16 mostra um modelo conceitual da criação da experiência de compra
com os seus antecedentes e variáveis moderadoras. Para os autores, a experiência de compra
compreende uma visão holística por natureza e envolve respostas emocionais, afetivas,
cognitivas, sociais e físicas aos varejistas.
A experiência de compra é criada por elementos controlados ou não pelo varejo e
engloba a experiência por completo: pesquisa, compra, consumo, pós-venda e os diferentes
canais de compra no varejo. No trabalho, os autores abordam com mais detalhes quatro das
variáveis apresentadas no modelo acima (VERHOEF et al., 2009):
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I.

Ambiente Social: a experiência de compra é impactada pelo ambiente da
loja e pelas pessoas presentes nesse ambiente, como outros consumidores,
equipe de vendas e as pessoas que acompanham a compra;

II.

Branding na experiência de compra: o consumidor vem ao ponto de
venda com percepções de dois tipos de marca, a do varejista e a do
fabricante que é vendida no varejo, e as percepções da marca do varejista
influenciam a experiência de compra. As expectativas do consumidor
possuem um efeito significante nas avaliações pós-compra da experiência
de compra (OFIR; SIMONSON, 2007). Isso sugere que as percepções da
marca do varejista antes mesmo da ida ao ponto de venda, pode afetar a
experiência de compra do cliente;

III.

Dinâmica da Experiência de Compra: a experiência não é limitada
apenas à interação que se dá no ponto de venda. Vai além, envolvendo a
pesquisa pré-compra, a compra em si, o consumo e o pós-venda. Envolve
ainda os diversos canais de compra e interação do consumidor;

IV.

Estratégia da Gestão da Experiência de Compra: trata-se de criar valor
tanto para o consumidor quanto para a empresa. A estratégia da gestão da
experiência de compra difere da gestão do relacionamento com o cliente
uma vez que foca na atual experiência do consumidor, ao invés do
histórico registrado do cliente. A estratégia da experiência de compra no
varejo fornecerá uma performance superior somente se combinada com
processos eficientes.

Mais recente e complementar ao modelo proposto na Figura 17 (VERHOEF et al.,
2009), há a proposta de Saba Fatma (2014) com antecedentes e consequentes da experiência
do consumidor.
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Figura 17 - Modelo conceitual de antecedentes e consequências da experiência do cliente

Fonte: Saba Fatma (2014).

A autora, em seu trabalho, detalha cada variável do modelo conceitual proposto:


Pré-experiência: é a primeira etapa da gestão da experiência do consumidor. É nessa
etapa que os clientes se planejam e antecipam o processo de consumo, gerando
expectativas, buscando informações relevantes sobre o tipo de experiência que
desejariam e, finalmente, planejamento e orçamento para a compra;



Antecedentes da experiência do cliente: as experiências ajudam a formar atitudes, as
quais não são estáveis ao longo do tempo. As boas experiências resultam em atitudes
favoráveis e as experiências positivas consistentes reforçam sentimentos pela marca;



Performance da marca: as marcas ajudam a desenvolver atitudes que, por sua vez,
influenciam o comportamento. A percepção do cliente sobre a crença e as atitudes em
relação a um produto é moldada pelo desempenho do produto, e é na experiência do
produto que a promessa da marca é cumprida. O produto em si é o ponto de contato do
cliente mais valioso e criar uma experiência positiva aqui é essencial para a fidelização
do cliente. As atitudes dos clientes são formadas por experiências, que são uma soma
total do desempenho do produto, embalagem e exibição, bem como percepções de
ponto de compra;



Interação multicanal: o gerenciamento de clientes multicanal envolve o design,
implantação, coordenação e avaliação de todos os canais através dos quais as empresas
e seus clientes interagem. Destaca-se a importância da experiência do cliente com a
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marca em todos os pontos de contato e a coesão dos canais. A integração de canais
promove melhores experiências de clientes nesses pontos de contato, já que as
empresas estão cada vez mais abraçando os canais on-line e off-line. A integração
multicanal requer mudanças estruturais em uma organização e também mudanças no
comportamento do cliente. É, do ponto de vista de uma empresa, uma questão
estratégica. O objetivo do gerenciamento de clientes multicanal é a aquisição,
desenvolvimento e retenção de clientes;


Interface do Serviço: refere-se à qualidade e falhas do serviço prestado. Os clientes
obtêm uma sensação de conforto dos serviços, e o conforto geral afeta positivamente a
qualidade e a satisfação do cliente, o que, em última análise, leva a uma boca-boca
positivo (LLOYD; LUK, 2011). Para fornecer melhores experiências aos clientes, as
empresas tentam incorporar esses elementos no design do serviço;



Ambiente físico: o ambiente físico também é um contribuinte importante para moldar
a experiência do cliente, assim como os colaboradores presentes no ponto de venda e a
qualidade do serviço prestado no ambiente físico;



Ambiente social: compreende a interação com outros clientes na configuração de
varejo e também inclui a interação com outros clientes em aplicações, plataformas e
meios de comunicação on-line que visam facilitar o compartilhamento de conteúdo,
com destaque para interação entre pares;



Preço e Promoções: os baixos preços não são um fim para a compra. Há uma relação
direta entre a experiência do cliente e os efeitos de preços. As experiências não podem
ser subestimadas. Se o cliente estiver sobrecarregado com fatores como longas filas de
espera e loja desorganizada, tais ocorrências podem superar a consideração pelo preço
do cliente;



Experiência do cliente: os produtos, serviços ou qualquer outra coisa que os clientes
podem ver, cheirar, saborear, ouvir ou perceber ao interagir afetam diretamente a
experiência que o cliente percebe ou se forma. Os clientes experimentam uma série de
pistas que os ajudam a gerar um conjunto de impressões, as quais podem ser
extremamente óbvias ou subliminares. Tais pistas podem ocorrer ou podem ser
projetadas, sendo desde o relacionamento humano, mecânico (design e ambiente,
como equipamentos de layout, cor e iluminação), funcionais (qualidade do produto ou
serviço). As pistas também ajudam a diferenciar as experiências. Se as pistas não são
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gerenciadas adequadamente, elas também oferecem percepção negativa. A experiência
do cliente possui seis categorias: sensorial, emocional, cognitiva, pragmática, estilo de
vida e relacionais;


Pós-Experiência: após a compra, o consumo do produto acontece em um ou mais
momentos. Quando um cliente tem uma experiência positiva, cria prazer. A
experiência também é retomada no contato com outros clientes.

2.3.3

Experiência por meio da atmosfera da loja

Em um dos primeiros artigos científicos que remontam à pesquisa do conceito de
atmosfera, Kotler (1973) afirma que uma das caraterísticas mais importantes da totalidade do
produto é o lugar onde ele é comprado. Em alguns casos, a atmosfera do espaço possui mais
influência do que o produto em si na decisão de compra, tornando-se o produto primário.
O conceito de atmosfera surge historicamente na necessidade do homem em viver
em ambientes artificiais, em detrimento dos espaços abertos e naturais. Esses ambientes –
casas, lojas, igrejas e cidades inteiras – supostamente não precisam ser atrativos. O conceito
de desenvolver ambientes artificiais atrativos surge nos tempos antigos, quando arquitetos da
Grécia Antiga criaram magníficos templos para seus deuses. Arquitetos medievais subiram
catedrais que agitaram os sentimentos religiosos da fé. Arquitetos renascentistas criaram
magníficos palácios para dar suporte à realeza (KOTLER, 1973).
Mais recentemente, o homem passou a aprimorar o seu ambiente de trabalho, com
fábricas bem projetadas no século XX, as quais dariam maior dignidade das condições de
trabalho, além de um investimento para aumentar a produtividade. Nessa linha, a estética
também passou a aparecer nos ambientes de compra. As barracas lotadas dos mercados deram
espaço a lojas espaçosas, confortáveis e agradáveis. Nesse sentido, o interior e o exterior das
lojas podem ser projetados para criar sentimentos específicos nos consumidores e reforçar
efeitos na compra (KOTLER, 1973).
A maior parte da produção científica na gestão do varejo quanto à influência da
experiência de compra do consumidor dentro da loja concentra-se nas variáveis relativas ao
próprio ponto de venda. As variáveis de destaque são a atmosfera, o design e a dimensão
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social (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
A atmosfera da loja, de acordo com Kotler (1973), compreende o esforço para
projetar ambientes de compra capazes de produzir efeitos emocionais no consumidor,
aumentando assim a sua probabilidade de compra.

Figura 18 - Cadeia casual conectando a atmosfera e a probabilidade de compra
(1)

Qualidades
sensoriais do
espaço que
envolvem o
objeto de compra

(2)

(3)

(4)

Percepção das
qualidades
sensoriais do
espaço pelos
consumidores

Efeito das
qualidades
sensoriais
percebidas em
modificar a
informação e o
estado afetivo do
consumidor

Impacto da
informação
modificada e do
estado afetivo do
consumidor na
probabilidade de
compra

Fonte: Kotler (1973).

A Figura 18 ilustra o mecanismo de influência da atmosfera de um espaço no
comportamento de compra: 1. O objeto de compra é posicionado em um ambiente dotado de
determinadas características sensoriais, as quais podem ser intrínsecas ao espaço ou podem ter
sido projetadas pelo vendedor. 2. Cada consumidor percebe apenas algumas qualidades do
espaço. Sua percepção é subjetiva à sua atenção seletiva, distorção e retenção. 3. As
qualidades percebidas da atmosfera podem afetar as informações pessoais e o estado afetivo.
4. A informação modificada do consumidor e o seu estado afetivo podem aumentar a sua
probabilidade de compra (KOTLER, 1973).
A atmosfera da loja pode afetar o comportamento de compra de três maneiras.
Primeiro, como uma forma de criar atenção, como o uso de cores e barulhos. A atmosfera
também é uma forma de criar uma mensagem e expressar valores ao consumidor, de
comunicar-se diretamente com o seu público-alvo, entregando estímulos próprios dos
varejistas e capazes de diferenciá-los. Terceiro, a atmosfera por meio das suas cores, texturas
e sons pode aumentar a probabilidade de compra (KOTLER, 1973).
As características da loja podem ainda, de acordo com a literatura, serem
organizadas também em seis dimensões: sortimento de produtos e variedade, valor percebido,
serviço, localização, instalações e atmosfera da loja (SCHIFFMAN; DASH; DILLON, 1977
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JAMES; DURAND; DILLON, 1976; HIRSHMAN; GREENBERG; ROBERTSON, 1978;
SWINYARD, 1993 LOUVIERE; JOHNSON, 1990; STEENKAMP; BURGESS, 2002),
conforme o Quadro 4.

Quadro 4 - Características da loja

CARACTERÍSTICAS DA LOJA
FATOR
Sortimento de Produtos

Valor

Atendimento

Serviço no pós venda

Localização

Instalações

Atmosfera

ITENS
Disponibilidade de novos produtos
Variedade de Produtos
Variedade de Marcas
Disponibilidade de produtos populares
Preço apropriado
Valor dos produtos em promoção
Qualidade dos produtos em promoção
Confiança dos produtos
Qualidade dos produtos
Conhecimento apropriado da força de venda
Bondade da força de venda
Contundência da força de vendas
Explicações apropriadas da força de vendas
Política de Trocas
Política de Conserto
Serviço delivery
Serviço de Instalação
Política de reembolso
Localização
Transporte
Estacionamento
Instalações gerais
Tamanho da Loja
Espaço para descanso
Espaço para lazer
Espaço para recreação
Disponibilidade de novas informações
Congestionamento dentro da loja
Arranjos na exposição extra de produtos
Design
Iluminação
Qualidade do ar dentro da loja
Decoração interior
Música dentro da loja

Fonte: Yoo, Park e Maclnnis (1998).

A atmosfera da loja é a área que tem recebido mais atenção e compreende os
fatores relativos ao ambiente da loja, manipulando-os a fim de se criar respostas
comportamentais e emocionais no consumidor (KOTLER, 1973).
De acordo com Hoffman e Turley (2002), a atmosfera da loja é composta por
elementos tangíveis, tais como o prédio, o piso, as instalações, caixas e a decoração da loja, e
por elementos intangíveis, quais sejam as cores, a música, a temperatura e os aromas.
Uma atmosfera de loja positiva influencia uma série de comportamentos do
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consumidor, o que implica em um tempo de permanência maior no ponto de venda, maiores
gastos e uma propensão maior à compra por impulso (DONOVAN, ROSSITER; 1982;
FOXALL, GREENLEY, 2002; SHERMAN, MATHUR, SMITH; 1997; SPIES; HESSE;
LOESCH, 1997).
Além de alterar comportamentos no ponto de venda, a atmosfera da loja positiva
possibilita ainda a criação de relações de longo prazo e a lealdade às marcas (BABIN;
ATTAWAY, 2000). Por outro lado, a atmosfera negativa leva a uma permanência menor na
loja e à insatisfação (DONOVAN; ROSSITER, 1982; TURLEY; MILLIMAN, 2000). A
atmosfera da loja afeta de tal maneira o comportamento do consumidor, que impactando
positivamente o seu humor, leva a uma experiência de compra mais positiva (SPIES; HESSE;
LOESCH, 1997).
Os elementos da atmosfera de loja rendem inúmeros estudos separadamente.
Consumidores que escutaram uma música familiar à experiência de compra passam mais
tempo na loja do que aqueles que escutam uma música não familiar (YALCH;
SPANGENBERG, 2000).
Enquanto os elementos intangíveis são associados à atmosfera, os elementos
tangíveis estão relacionados ao design da loja. O design está relacionado à decoração e
arquitetura que, por sua vez, decorrem dos valores da marca (GOTTDIENER, 1998).
Recentemente, o design vem ganhando importância no setor varejista, o que vem levando a
um progresso do projeto do mobiliário e exposição para o oferecimento de entretenimento e
inspiração aos consumidores (MINTEL, 1999).
Buttle (1994) afirma que o design também contempla o display e o layout da loja.
O display é geralmente descrito como a forma que os produtos são apresentados, visando
estimular e facilitar a compra. Estudos mostram que layouts lógicos e que facilitam a
localização dos produtos e do próprio consumidor, bem como lojas bem sinalizadas
internamente proporcionam experiências de compra positivas (BITNER, 1992; SPIES et al.,
1997; BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006). O design aparece materializado na pesquisa de
Bäckström e Johansson (1999) na renovação de lojas. Lojas que foram revitalizadas ou
reformadas recentemente atraem mais a atenção do consumidor quanto aos recursos do
design. O porte da loja aparece como um diferencial na experiência. Lojas menores foram
percebidas como ambientes mais acolhedores, enquanto lojas maiores foram citadas na
pesquisa como estressantes e de atmosfera negativa, resultando em experiências negativas.
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De acordo com Sullivan e Adcock (2002), a terceira variável da experiência no
varejo é a dimensão social, que corresponde às interações dos consumidores com outros
membros da sociedade. Do ponto de vista da experiência no ambiente de loja, a principal
interação humana é o atendimento, o qual é fundamental na satisfação do consumidor na
qualidade do serviço (GUMMESSON, 2002; GRÖNROOS, 2000). O atendimento contribui
como um fator de entretenimento na experiência de compra quando tem a capacidade de
oferecer um serviço extraordinário ou de permitir que o consumidor compre sem estar sob
constante vigilância (JONES, 1999).
Aspectos sutis do atendimento, tais como o próprio comportamento, um sorriso,
segurar a porta da loja e boas saudações futuras contribuem para sentimentos positivos do
consumidor na experiência de compra. Soma-se a isso a competência das pessoas que
trabalham na loja em oferecer conselhos úteis, sugestões ou o que pode ficar adequado ao
consumidor. (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
Os serviços também exercem importância na experiência de compra. No mesmo
estudo, Bäckström e Johansson (1999) constataram que as experiências positivas na loja estão
relacionadas com serviços como máquinas automáticas com água e a inclusão de um café no
ambiente.
O preço influencia positivamente a experiência quando percebido como um bom
preço ou quando é possível fazer uma barganha ao adquirir um desconto, sobretudo, de forma
inesperada pelo consumidor. Por outro lado, preços percebidos como abusivos, altos ou
injustos levam a uma experiência negativa (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
Por sua vez, a variedade de produtos insuficiente contribui negativamente para a
experiência, assim como uma variedade adequada ao esperado pelo consumidor possui
retornos positivos. A falta de produtos básicos (commodities) ou a falta de estoque de ofertas
especiais afetam de forma negativa (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006). O display de
produtos, facilitando a compra e o atingimento dos objetivos do consumidor, bem como uma
disponibilidade adequada de tamanhos, cores, estilos etc., proporcionam experiências
positivas.
O tempo, um elemento relevante na experiência de compra, é visto sob a
perspectiva utilitária e o manejo do tempo da visita, bem como serviços que surpreendem pela
rapidez, contribuem igualmente para experiências positivas (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON,
2006).
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Kotler (1973) destaca que há uma importante diferença entre a atmosfera
pretendida e a atmosfera percebida. A primeira corresponde a um conjunto de qualidades
sensoriais que o designer do ambiente artificial buscou imbuir ao espaço. Por outro lado, a
atmosfera percebida pode variar de acordo com o consumidor.
Ou seja, a atmosfera é uma importante ferramenta de marketing e tem se tornado
mais relevante na medida em que aumenta a competição. Em alguns casos, a diferenciação
pela atmosfera pode ser usada como a base da criação de preços diferentes para produtos
essencialmente não diferenciáveis (KOTLER, 1973).

Figura 19 - Modelo conceitual adaptado da criação da Experiência de Compra

Fonte: Elaborado pela Autora (2018), a partir de Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros e
Schlesinger (2009) e Saba Fatma (2014)

A partir da teoria apresentada, a Figura 19 condensa um modelo teórico conceitual
para o conceito da Experiência de Compra e todas as suas variáveis que a compõem: o précompra, todos os fatores relativos ao varejo e da compra em si, a experiência do consumidor e
as moderadoras e ele relativas, os aspectos situacionais, a pós-experiência e as consequências
de uma experiência de compra efetiva (lealdade, satisfação e customer equity.)
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3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

Esse capítulo é composto e organizado conforme um agrupamento das categorias
de análise da pesquisa. Inicialmente, são apresentados esclarecimentos acerca dos
procedimentos metodológicos da pesquisa de campo.
Em seguida, tem-se a análise dos dados partindo-se do consumidor, passando pelo
planejamento de compra e pela experiência vivida no ponto de venda em seus mais diversos
fatores.
Por último, é apresentada uma síntese da pesquisa de campo.

3.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo, com base no referencial teórico apresentado, tem como
objetivo compreender a experiência de compra do consumidor popular no varejo de moda.
Busca-se identificar as características relevantes que eles percebem na experiência de compra
e que, portanto, impactam na sua decisão de compra.
A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas pessoais com 13
consumidoras populares, conforme perfil selecionado: a partir de 18 anos, residentes em São
Paulo, pertencentes ao grupo de classificação econômica C (FGV, 2009). As entrevistadas
foram captadas no próprio ponto de venda logo após realizarem uma compra ou logo antes do
pagamento.
A idade média identificada foi de 37 anos, sendo a mais nova com 25 anos e a
entrevistada mais velha com 56 anos. As entrevistas foram todas realizadas entre novembro e
dezembro de 2017 e tiveram uma duração média de 40 minutos. Essa contagem não
contempla o tempo de conversas informais iniciais para a aproximação e apresentação da
pesquisa, nem a seleção para participação da mesma.
Notou-se durante o trabalho de campo que, ao se aprofundar nas motivações e
justificativas das perguntas, diversas entrevistadas trouxeram à tona sentimentos e emoções.
As dificuldades da vida, a perda de um ente querido, a batalha contra o câncer, o fim do
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casamento, entre outras situações permearam as entrevistas e comoveram entrevistadas e
entrevistadora.
Cada entrevistada, em algum momento, dividiu uma parte da sua história pessoal,
o que talvez tenha ocorrido em razão do aprofundamento de algumas questões. A mudança de
religião implica em um novo código de vestimenta. Estudar, trabalhar e criar um filho sozinha
pode implicar no consumo de marcas mais baratas. O aumento de peso repentino muda
completamente a experiência dessa consumidora com a roupa e com a loja. O falecimento de
duas irmãs e um pai em apenas um ano nos faz ver a beleza de um passeio ao parque e qual
roupa usar nessa ocasião. Lidar com uma renda pessoal de R$ 1.200,00 no mês, o fim de um
casamento e criar um filho sozinha, sustentar o seu filho e seus pais. São situações difíceis de
serem superadas que formam um histórico emocional importante no decorrer da pesquisa, das
suas motivações de consumo e na própria experiência de compra. Além disso, do ponto de
vista da entrevistadora, nos tornam mais humanos, sensíveis ao próximo e às suas
dificuldades. Não é uma vida fácil, não é um mercado em ascensão. São mulheres com o
dinheiro contado e suado a cada mês.
Portanto, apesar de considerar um desvio do tema principal da entrevista, a
experiência de compra em si, conhecer essas mulheres e a sua realidade e aprofundar essas
questões foi fundamental para costurar o panorama da experiência dessas consumidoras.
Importante destacar também a dificuldade cognitiva e de racionalizar dessa
consumidora. Ao passo que dificulta o desenvolvimento do trabalho de campo, favorece a
emoção e a espontaneidade, enriquecendo os resultados.
Com um incentivo financeiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) entregue ao
fim da entrevista, não houve dificuldades em captar as entrevistadas, que pacientemente
aguardaram percorrer por todo o roteiro estruturado da entrevista. Em alguns casos, conforme
o desenrolar de alguns temas nas entrevistas, foi oferecido, ao final, um desconto, um almoço
ou um produto de presente. Algumas entrevistadas não haviam se alimentado ou tinham baixa
autoestima e contribuir, além do incentivo financeiro, foi o caminho natural da autora.
As conversas foram todas gravadas e, posteriormente, transcritas. A partir de uma
abordagem dedutiva, a análise de conteúdo partiu da teoria: as codificações foram
estabelecidas tendo em vista a teoria apresentada quanto à experiência de compra e ajustadas
com novas categorias que foram emergindo ao longo da análise do campo.
Como resultado, foram construídas 80 categorias de análise e agrupadas conforme
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a organização da experiência de compra no varejo de moda, sob a ótica do consumidor
popular (Quadro 5). Essas categorias foram aglutinadas ao longo da análise de resultados.

Quadro 5 - Categorias de Análise da Experiência de Compra
CATEGORIAS EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Aroma
Conforto da loja
Conforto térmico
Design e Decoração Interior
Desperta o desejo
Iluminação
Fachada da Loja
Atmosfera da Loja
Layout
Limpeza
Música
Organização da Loja e dos Produtos
Sensação de bem-estar e aconchego
Setorização da Loja
Comunicação Visual e Sinalização
Preço acessível
Custo-benefício
Preço e Promoção
Precificação
Promoções
Qualidade do produto
Adequação com o estilo
Caimento
Sortimento
Produto
Disponibilidade de novos produtos
Variedade
Variedade de Marcas
Disponibilidade de produtos populares
Tendências de moda
Canais Alternativos
Omnicanalidade
Bom atendimento
Conhecimento apropriado da força de vendas
Atendimento
Bondade e cordialidade da força de vendas
Contundência da força de vendas
Serviços pessoais
Interface do serviço
Tecnologia no ponto de venda
Cocriação/ customização
Política de Trocas
Política de Conserto
Serviço no pós-venda
Serviço delivery
Serviço de Instalação
Política de reembolso
Pontos de Contato
Instalações gerais
Tamanho da Loja
Espaço para lazer ou descanso
Instalações
Espaço para recreação
Provadores
Disponibilidade de novas informações
Congestionamento dentro da loja
Arranjos na exposição extra de produtos
Agilidade do processo
Acompanhamento da compra
Compra online
Compra sem atrito
Disponibilidade de Crédito
Encontrar tudo num só lugar
Estar à vontade(sem pressa)
Eventos e ativações
Processo de Compra
Fazer um bom negócio
Permanência na loja
Pesquisa de preço
Planejamento da Compra
Praticidade na compra
Rapidez no pagamento
Satisfação em Encontrar o que buscava
Realização em fazer a Compra
Compra de Roupa
Moda
Significado de Moda
Pessoa associada à moda
Composição do lar
Gestão do Lar
Família e Lar
Renda familiar
Grau de instrução
Experiência do consumidor
Localização
Loja popular
Fatores decisores da compra
Marca do varejista
Proximidade Trabalho ou casa
Qualidade e Variedade de produtos
Redes sociais
Diversos
Organização do Armário

Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

A construção das categorias foi um caminho percorrido com idas e vindas,
partindo-se da teoria e aplicando-se ao campo, excluindo-se o que não foi encontrado e
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adicionando-se novas categorias específicas do objeto de pesquisa. A codificação somente foi
finalizada após a análise do conteúdo de todas as entrevistas, seguidas de mais três revisões, a
fim de garantir a codificação de todas as entrevistas e uso de todos os códigos que surgiram ao
longo das análises.
A seguir será apresentado o resultado do trabalho de campo.11

3.2

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

A análise dos resultados tem por base uma reorganização, agrupamento e
destaques das categorias estabelecidas na análise de conteúdo, visando apresentar a
experiência de compra de forma coesa e concisa.

3.2.1

Batalhadora e Gestora do Lar

A mulher popular entrevistada é batalhadora. Trabalha, sustenta o filho, gerencia
o lar com uma renda familiar média de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, no geral, contribui para
essa renda a mulher e o esposo. Os filhos, curiosamente, são muitas vezes poupados pelos
pais e não contribuem ou pouco acrescentam para a renda familiar:
Não, o dinheiro delas é mais com elas. Por exemplo, uma paga a perua escolar, elas
ajudam assim. “Mãe, eu vou pagar”. Como a pequena ainda estuda, está estudando
em colégio particular, uma fala: “Eu pago a perua”, e a outra ajuda a pagar a escola.
É assim, elas pegaram essas duas. Porque assim, a minha filha de 19 vai começar a
fazer faculdade o ano que vem, a mais velha ela ‘tá se formando e ela fala que a vida
de estagiária não dá mais, né? Porque ela ganha super pouco. Então assim, e ela é
mais pra ela mesmo, porque é mais condução, tudo, ganha muito pouquinho, né?
(Entrevistada 6, 43 anos).
Mas é, não porque eles não querem, são filhos maravilhosos, é porque eu acho que
toda mãe quer que os filhos estejam bem, tenham o que eles precisam, né? Que eles
lidam somente com o que é deles. É o desejo de toda mãe querer o melhor pro seu
filho. Eu falo assim pro meu marido: “O que nós queremos mais?”. Apesar que eu
11

Optou-se por disponibilizar as transcrições das entrevistas na íntegra em um link digital para maior conforto no
acesso à integra da pesquisa de campo e em decorrência do número de páginas:
https://drive.google.com/file/d/1IV0LIWMRiRlSr2rG9mpyK2rKKVT_vwzq/view?usp=sharing
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tenho 48 e ele 50. Se os meus filhos tiverem feliz [sic], conquistar o que eles deseja
eu não quero nada [sic] (Entrevistada 9, 48 anos).

A entrada no mercado desse jovem significa, em partes, a sua independência
financeira. Historicamente tinha-se que os filhos ajudavam com a renda domiciliar. Nota-se,
nesse momento, o surgimento de uma renda individual, dissociada do coletivo familiar.
Constituir uma renda própria faz surgir um novo mercado potencial consumidor,
desvencilhado da hierarquia de consumo da família. Cada membro passa a consumir o que e
quando deseja, sem estar sujeito à renda e autorização dos pais (SCIRÉ, 2009).
A composição do lar é diversa: em sua maioria, pais e filhos. É comum lares sem
a presença da figura da masculina, onde a mulher segue morando com o filho pequeno e a sua
mãe, unificando gastos e os cuidados com o filho.
Não se fala aqui em chefe de família associado à figura masculina, mas de
mulheres que se sentem verdadeiras guerreiras, que, às vezes, pelo andar da vida, se veem
sozinhas com um filho ou mesmo com os pais desempregados, como é o caso de uma das
entrevistadas, que sustenta a mãe, a irmã e o padrasto.
A gestão do lar é, de certa forma, compartilhada: as compras do mercado são
realizadas pela mulher e o esposo (quando casados ou morando juntos), e as contas fixas
muitas vezes ficam a cargo do homem.
Por sua vez, é a compradora de roupa de todos os membros da família até a
juventude dos filhos, momento em que os hábitos e as marcas sofrem grandes mudanças. O
jovem de classe popular apresenta uma preferência por marcas mais elitizadas e esportivas.
Confirma-se, conforte a teoria, que o vestuário é um importante meio pelo qual o jovem
popular consegue camuflar a sua identidade de pobre (ROCHA; SILVA, 2009).
Diversas participantes confirmaram que a compra em lojas populares se dá até o
momento em que o adolescente passa a exigir determinadas marcas, e as mães, de fato, e por
eles, mesmo com um preço inadequado para a sua renda, realizam a compra.
Não, compro roupa também. Normalmente é para mim, porque meu filho, ele não
curte esse tipo de vestuário, dessas lojas, sabe? Ele gosta das marcas. Como diz eles:
“Lacostê” [sic]. Eu digo: “Não, meu filho, é Lacoste” (Entrevistada 4, 56 anos).

Os pais que hoje são pressionados a comprarem produtos “de marca” ou aquém
das suas possibilidades, podem ser entendidos como uma forma de expressar afeição, mesmo
sendo uma compra racional e fora do orçamento familiar (BARROS; ROCHA, 2007).
O raciocínio que perdurava no lar da família popular começa a mudar com a

90
segunda geração: trabalhava-se para pagar as contas, estudava-se caso sobrasse tempo. A
jovem popular hoje batalha para estudar, trabalhar e, em alguns casos, ajudar na renda
familiar. Essa é a nova mulher e a nova renda disponível no mercado.
Isso, porque na família da gente a gente tem que trabalhar pra poder ter as coisas.
Estudar é depois, se der. O importante é você trabalhar e não faltar nada
(Entrevistada 13, 27 anos).

Essas jovens com acesso à faculdade são um exemplo para os demais familiares e
para os filhos pequenos, de que é possível traçar um caminho diferente e conseguir uma
posição profissional melhor por meio do ensino superior. São mulheres que inspiram.
É um empurrão pra alguém ir também na minha, alguma prima minha querer estudar
[....] Muda, muda a família. Vc se sente diferente (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.2

O prazer em comprar roupa e a moda inclusiva e exclusiva

Para a mulher popular, comprar roupa é, ao mesmo tempo, um prazer e uma
necessidade. O prazer está associado à realização em fazer a compra, a felicidade de
conseguir atender a uma necessidade de forma tranquila e sem surpresa quanto ao pagamento,
como uma restrição ou indisponibilidade de crédito.
A necessidade é de forma objetiva a função da roupa, de vestir-se e, no caso da
consumidora popular, a compra é feita para uma reposição, por isso diz-se por necessidade ou
por ocasião, como um evento, aniversário, casamento, etc.
As mulheres acima do peso médio, que se autointitulam como gordinhas – e não
são poucas nessa classe social –, por outro lado, demonstram dificuldade e falta de prazer
nesse momento, em razão das dificuldades em achar modelos adequados.
Ir às compras é também um momento de lazer e de curar as dificuldades do dia a
dia:
Para mim? Olha, eu acho que para mim, quando eu ‘tô muito deprimida, não tem
coisa melhor (Entrevistada 9, 48 anos).

A compra da roupa também está associada com uma adequação à sociedade, em
ser bem vista, ser percebida como uma pessoa que está na moda, bem arrumada e, mais do
que isso, que se sente bem com ela mesma.
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Nesse sentido, a roupa comprada está associada a um momento que se inscreve na
memória dos indivíduos como positivo, no qual eles se afirmam como consumidores e se
afastam de uma condição de pobreza, que se liga à roupa percebida. É o vestuário que
comunica, ainda, a prosperidade em relação ao demais na comunidade, especialmente entre os
jovens (ROCHA; SILVA, 2009).
Nesse ponto da pesquisa, buscou-se compreender o que é a moda para essa
mulher, visto a relevância para o varejo de roupa. A moda, para essa mulher popular, não
significa apenas o que “a maioria está usando”, mas, sobretudo sentir-se bem com ela mesma,
com uma roupa em que ela se reconhece, que está confortável, que a vista bem e que seja
assim percebida pelos outros.
Há uma necessidade de afirmação em ter a própria moda e em negar a necessidade
de aprovação da sociedade, apesar de buscá-la, ainda que de forma subjetiva. É a moda que é
inclusiva e exclusiva ao mesmo tempo.
Você se sentir bem [...] Porque é bom quando você veste uma roupa, você se sente
confortável e acha que está boa em você, que fica legal em você (Entrevistada 3, 45
anos).
Minha moda? É por exemplo assim é algo que eu gosto, não é porque todo mundo
utiliza, não [....] A minha moda, pra mim, é algo que eu me sinto bem, que eu
compro assim que ficou legal em mim do jeito que eu gosto, que eu ‘tô me sentindo
bem com ela (Entrevistada 8, 45 anos).
Eu gosto de ‘tá do jeito que eu me sinto confortável [...] Que é do meu jeito, a minha
moda (Entrevistada 4, 56 anos).
Uma roupa legal, que caia bem no seu corpo, que vista bem (Entrevistada 3, 45
anos)
Que as pessoas olhem pra mim e veja que eu ‘tô bem... Bem vestida, bonita
(Entrevistada 11, 49 anos).
Eu acho que moda, moda, moda, eu nunca fui muito assim de andar na moda, eu
ando com o que eu acho bonito. Também não vou comprar aquela roupa assim
sempre formal. Eu ‘tô com uma formal agora, mas eu gosto daquelas diferentes e tal,
eu gosto de roupa caída, entendeu? Nunca fui assim de andar sempre na moda, tipo
calça rasgadona não uso. E hoje em dia ‘tá na moda, ‘tá em alta calça rasgada
(Entrevistada 10, 20 anos).
Moda? A moda pra mim acho que é a tendência das coisas que vai [sic] aparecendo.
Ah, esse aqui ‘tá na moda, aquilo ‘tá na moda, mas nem tudo que ‘tá na moda é pra
mim, entendeu? Eu acho (risos). Porque eu gosto, me interesso por moda, as
tendências, as coisas, mas nem tudo você tem que saber que é pra você, mas eu acho
que é muito bom. Pra mim é tudo, porque você olhando aqui você vê as cores que
vai usar, os modelos que ‘tá entrando na moda, aqui pra você já ‘tá antenada com
aquilo, né? (Entrevistada 6, 43 anos).
Estar atualizada. Estar atualizando sempre conforme as pessoas vão--. Isso é moda.
(Entrevistada 1, 32 anos).

A moda, para o consumidor de baixa renda, é o pertencimento no seu próprio
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bairro, é estar inserida no seu contexto social, de forma que a sua vestimenta não a torna
distinta dos demais do seu grupo social. É a roupa que não afasta, que não a torna melhor que
os demais, mas a inclui no grupo.
Ou seja, ao passo que andar bem vestido coloca o consumidor popular em
conformidade com outras esferas sociais quando saem do seu ambiente, a boa roupa assume
um caráter distintivo no seio da sua classe, quando usada em ocasiões dentro do ambiente
próprio, como o local de residência, o morro, a comunidade (ROCHA; SILVA, 2009).
Ao mesmo tempo, a moda é um passaporte de acesso a outros círculos, outros
bairros e regiões da cidade, como o seu ambiente de trabalho ou a ida ao culto12.
Importante destacar que a moda da rua, os produtos no varejo e a própria loja são
importantes formadores de opinião e ditam as tendências de moda. Os manequins e suas
sugestões de looks são uma referência de moda para as entrevistadas.
Ah, aqui mesmo, você vê na rua as pessoas usando, às vezes você vê outro ali ‘tá
quase a mesma coisa. Você vê mais de que uma, duas ou três, ‘tá na moda
(Entrevistada 9, 48 anos).
Eu gosto quando tem aquelas pracinhas que dê pra você sentar e ficar à vontade, que
dê pra comer na praça de alimentação sem todo aquele sufoco. Tudo bem
organizado, uma loja limpa, que às vezes você vai e tem um monte de papel no chão,
às vezes as pessoas entram comendo. Os manequins também sempre bem vestidos e
estilosos, com aqueles looks legais. Eu gosto disso. (Entrevistada 9, 48 anos).

A internet e as redes sociais são também um canal importante, mas com um
menor peso. As entrevistadas utilizam Facebook e WhatsApp e não seguem perfis
corporativos e/ou marcas. Apenas uma única entrevistada citou informar-se sobre moda por
meio de propagandas na TV ou programas voltados à moda, como o Esquadrão da Moda.
Como forma de compreender uma referência de moda e um ícone para essa classe
social, questionou-se a pessoa associada à moda, com destaque para celebridades. Poucas
pessoas do entorno dessas mulheres são uma referência para elas. As pessoas associadas à
moda mais citadas são: Ana Hickmann, Marina Ruy Barbosa, Michelle Obama, Bruna
Marquezine, Gisele Bündchen, Juliana Paes. A elegância é um elemento marcante de uma
12

O ato de consumir está impregnado de valores e significados simbólicos, os quais se sobrepõem a simples
ordem econômica e material. Os bens possuem os mais diversos fins, entre eles: demarcar fronteiras sociais,
distinguir e hierarquizar, reafirmar, negar ou esconder o pertencimento a um grupo social, como reforço à
autoestima ou como forma de celebrar a amizade e o parentesco. O consumo é uma forma de expressar a própria
identidade, uma vez que é uma forma de ancoragem cultural na sociedade contemporânea, não nos produtos em
si, mas na reação que as pessoas têm em relação aos produtos. Os indivíduos se autodefinem em termos dos seus
gostos. O consumo é uma forma de inclusão social, não só por atender a necessidades e desejos, mas, sobretudo,
por dar acesso a um universo simbólico de pertencimento de identidade. Dessa forma, o consumo pode ser usado
tanto para gerar inclusão, quanto para aumentar a exclusão entre grupos em determinado contexto cultural
(ROCHA; SILVA, 2008).
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pessoa na moda.
Elas passam uma sensação de fashion, de modernas, de elegantes, de bonitas, de
sofisticadas, sabe? (Entrevistada 2, 27 anos).

3.2.3

O Preço como requisito de escolha

O preço é um dos fatores de destaque na experiência de compra do consumidor
popular. A renda disponível limitada faz com que a escolha com base no preço seja relevante
e ganhe destaque em toda pesquisa de campo com tal objeto de estudo. A seguir, serão
apresentadas as dimensões e a importância do atributo preço.

3.2.3.1 O custo-benefício

Segundo Parente, Limeira e Barki (2008) o preço consiste no principal fator de
escolha do consumidor da baixa renda, apesar de diversos fatores, como atendimento, a forma
de exposição dos produtos e as promoções, influenciarem de forma inconsciente.
Na pesquisa de campo foi identificado justamente o contrário: a qualidade e o
atendimento seriam os principais fatores de decisão, conforme se verá a seguir.
A partir de uma ordem de importância de fatores na experiência de compra,
identificou-se que as entrevistadas indicam como o fator mais importante a qualidade dos
produtos, empatada com o atendimento. Em terceiro lugar é que vem o esperado preço,
associado, no nosso senso, como o fator mais importante para o consumidor popular.
No entanto, ao longo da pesquisa de campo, foi identificado que o quesito preço é
um fator de decisão relevante e considerado no momento em que a consumidora faz a escolha
da marca ou da região. Ou seja, já se faz o corte do preço e do que é acessível para suas
compras. A partir daí é que os critérios de qualidade e atendimento são avaliados com rigor
dentro da faixa de preço que a consumidora pode pagar.
O preço, para esse consumidor, é acesso ao consumo, requisito mínimo de
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competitividade do varejista.
Eu sempre compro em lojas mais populares. Então a primeira coisa é um perfil, é
uma loja que seja popular, que não seja tão cara e tenha variedade de produtos. [...]
Por conta do preço mesmo. Eu tenho a impressão que as lojas populares têm mais
opções (Entrevistada 2, 27 anos).
Isso, por isso é que eu não vou na Siberian, porque senão eu vou ter um ataque,
porque eu vou ver um monte de coisa boa que eu não vou poder comprar (risos)
(Entrevistada 12, 25 anos).

Ao se questionar de forma direta o fator mais importante na experiência de
compra, a consumidora elege a qualidade e o atendimento. São os fatores elencados após uma
escolha de preço que aparenta ser subjetiva, mas é, na verdade, uma escolha racional, clara e
objetiva: é o que ela pode pagar.
Ao não escolher o preço como o fator mais relevante na compra, a consumidora
popular indica que ela busca a compra com o melhor custo-benefício. Que está disposta a
pagar por um produto de qualidade. No entendimento delas, uma qualidade com um “preço
razoável”. Essa é uma boa compra.
Com diversas entrevistadas, era indissociável o preço da qualidade do produto, o
que mostra, ao contrário do que se espera, que não é apenas o preço pelo preço.
Nem sempre eu compro no menor preço, porque às vezes o menor preço não é
sinônimo de qualidade, né? Nem sempre (Entrevistada 4, 56 anos).
Uma boa compra? Então, é você ter--, você levar o que você veio comprar pra você
levar, o material, o preço, se valeu a pena. É, pra mim isso é uma boa compra... É
um tecido bom, por exemplo, que não é tão vagabundo e com o preço, o preço
razoável (Entrevistada 11, 49 anos).
E a questão do preço, né? Não adianta ter um preço muito baixo também e a roupa
não ter uma qualidade que, né? Então o preço, como é que se diz? (Entrevistada 12,
25 anos).

Ou seja, são consumidoras que estão dispostas a pagar mais por um produto
melhor e que acreditam que comprar um produto de qualidade ruim pode ser um verdadeiro
prejuízo.
Eu levo, eu prefiro pagar caro do que--. Às vezes você paga pouco, mas, no final,
você tem que pagar muito. Porque às vezes você leva uma calça, aquela calça pode
durar, no máximo, um ano ali pra você, a mais cara. Você leva a mais barata e dura
uns quatro meses, você vai ter que comprar outra [...]. Então você vai acabar
gastando muito mais do que ter que levar uma cara com mais qualidade. É isso que a
minha mãe fala (Entrevistada 10, 20 anos).
É que às vezes na loja a gente não acha, né, ou ‘tá muito acima do que a gente pode
gastar. E, às vezes, no camelô ‘tá mais em conta. Só que também tem um porém, né?
Às vezes o do camelô não é, não tem a mesma qualidade que o da loja, né? Às vezes
compensa--, às vezes não compensa você pagar barato e ter que comprar um outro
logo em seguida e na loja--. Acho que é isso (Entrevistada 7, 28 anos).
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Um outro fator de destaque no campo na análise do custo-benefício é a adequação
ao estilo. O gosto pelos modelos é tão relevante quanto a qualidade. Comprar um produto não
apenas não é só pelo preço, como é preciso estar alinhado com o gosto e a necessidade
estética da consumidora.
Ah, não sei se a roupa é melhor, se ‘tá melhor ali, porque às vezes eu falo assim: “O
barato sai caro”. Não adianta comprar uma coisa pelo preço e depois eu não vou
gostar, depois eu vou deixar de lado, não vou usar, porque você sempre tem que ir
com a questão que você vai usar, porque dinheiro é dinheiro, né? A gente tem que
dar valor a tudo, então se for pra mim deixar de canto [sic], eu comprei na hora, me
chamou a atenção, mas depois eu não usar já é um desperdício pra mim. Então eu já
vou logo nas araras, eu olho. Como eu já fui, eu revisava roupa para as lojas eu já
vou logo em defeito, é automático mesmo. Eu já bato o olho em defeito, eu sei como
as lojas--, como/ (Entrevistada 9, 48 anos).
Geralmente eu vou mais pelos modelos, não vou muito pelo preço. Vou mais pelos
modelos assim que se encaixam no meu estilo... Eu levo, eu prefiro estar
confortável, porque às vezes a gente paga pouco, mas a roupa nem é tudo aquilo que
você estava esperando, então eu prefiro ir numa loja assim que eu goste da roupa, do
que ir numa loja mais barata e comprar uma e não me agradar tanto (Entrevistada
10, 20 anos).
Ou um produto que seja um pouquinho mais caro, mas que seja muito mais bacana,
que tenha um tecido mais bacana (Entrevistada 2, 27 anos).

3.2.3.2 Pesquisa de preço

Alinhado com os resultados obtidos quanto à expectativa de qualidade e preço da
consumidora popular, estão os resultados quanto à realização de pesquisa de preço.
A pesquisa de campo revelou, ao contrário do que se esperava e considerando a
restrição financeira das entrevistadas, que cerca da metade das participantes da pesquisa no
dia do campo não efetuaram pesquisa de preço, realizando as suas compras na primeira loja
que entraram.
Todas as entrevistadas possuíam a expectativa de fazer compras em mais de uma
loja, mas acabaram por finalizar as compras na primeira loja que entraram no dia da
entrevista.
Então, é que é assim, é que hoje eu entrei só aqui mesmo. Eu ia em outras lojas, mas
eu entrei aqui e vi os preços, né? (Entrevistada 11, 49 anos).
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3.2.3.3 Promoções

Ao contrário do que se esperava antes da realização do campo, as promoções não
são o grande atrativo da consumidora popular. Apenas quatro entrevistadas citaram
“promoção” de forma espontânea, sendo para duas delas não lhes agrada o ambiente de
“saldão”.
As entrevistadas relataram a dificuldade de se localizar e sentir-se bem em uma
loja em liquidação. A sensação dos produtos bagunçados, desorganizados, a loja tumultuada e
de não comprar um item na moda leva a consumidora a não efetivar a transação durante uma
promoção no varejo de moda.
[...] Nos últimos tempos também estava muito bagunçada, muito saldão espalhado
pela loja. Isso é uma coisa que eu acho até importante. Quando eles estão em
liquidação – eu não sei se só eu tenho essa impressão –, mas, por exemplo, quando
eu vou com a Max ou com a minha cunhada, elas também têm a mesma impressão:
que ‘tá tudo precificado de vermelho. Eu nem quero ver mais, porque parece coisa
antiga, passada, de outra coleção, não ‘tá mais na moda (Entrevistada 2, 27 anos).
As roupas nos seus devidos lugares, porque às vezes você entra numa loja e mesmo
que esteja em promoção, mas ‘tá todo aquele monte de roupa jogada lá, aí você tem
que ficar revirando, procurando as coisas, ‘cê vai num local e não encontra e as
blusas ficam todas misturadas, aí tem que ficar procurando. Eu gosto de tudo assim
certinho, entendeu? (Entrevistada 10, 20 anos).
Ai, assim, às vezes é um lugar que, que, que é um local que, às vezes, num--, você
quer alguma coisa ali e não comporta tanta gente. Muitas vezes ‘tá aquela coisa.
Igual, tem um saldão lá que eles gostam de ir. Eu fui uma vez pra nunca mais. Não
me desceu, não me agradou... Né? Que nem um exemplo agora, a Black Friday das
Casas Bahia. Eu sou cliente das Casas Bahia, compro muita coisa lá, eu conheço os
preços, porque eu olho o site, tudo. Agora esse Black Friday foi tudo enganação, não
tinha oferta pra cliente.... Entendeu? Agora a Marisa que eu conheço também alguns
preços. Quando elas fazem a liquidação da moda a preço de banana é de verdade
(Entrevistada 13, 27 anos).

A precificação dos produtos é um item a parte e seu estudo não era o objetivo
desse trabalho de campo. Em razão de ser uma pesquisa qualitativa, sobreveio alguns
achados. A sinalização do preço não precisa se dar com letras enormes e com cores vibrantes,
ao contrário do que prevê os autores Parente, Limeira e Barki (2008). No campo, as
entrevistadas se mostraram completamente satisfeitas com o sistema de precificação da loja
onde foi realizada a pesquisa, que atualmente utiliza discretas placas de preço e em preto e
branco.
A consumidora não gosta de sentir-se enganada com liquidações não verdadeiras
ou sistemas de precificação que a induzem ao erro, como elementos “a partir de”.
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Sim. Eu acho muito interessante colocar a peça com o preço visível. Não me
coloque “a partir de” porque eu tenho paúra... É, eu acho uma propaganda enganosa,
porque, até porque coloca bem pequenininho, né? Então... (Entrevistada 4, 56 anos).

3.2.4

A importância da qualidade do produto e da adequação ao estilo

A qualidade do produto é indissociável do seu preço no setor de moda. Nesse
tópico, o trabalho de campo mostra o que é a qualidade para a consumidora de baixa renda e
os impactos na sua decisão de compra.

3.2.4.1 O significado da qualidade

Tendo em vista que a compra tem por base o custo-benefício, onde a consumidora
pesa qualidade e preço, é importante compreender o significado da qualidade para a
consumidora popular.
Segundo as entrevistadas, a qualidade da roupa está associada à durabilidade e ao
toque do tecido. As entrevistadas afirmam que sentem o tecido no momento da compra. A
análise pós-compra é no momento da lavagem: o tecido não pode desbotar ou “fazer bolinha”
com facilidade. O grau de tolerância com os efeitos da lavagem no produto varia conforme o
produto: uma blusa mais barata tem uma probabilidade maior de sofrer com a lavagem do que
uma calça jeans, que deveria durar mais tempo.
É, eu acho que boa qualidade, o material [...], do que é feito, né? Porque você vê,
você pega uma roupa, você pega na roupa você sabe quando é de boa qualidade ou
não, sapato também. Só de você olhar assim você já percebe o que é de boa
qualidade e o que não é (Entrevistada 6, 43 anos).
Qualidade pra mim, em relação a roupa, é aquele tecido que eu observo e eu vejo
que, depois de uma lavagem, ele não vai ficar torto, não vai ficar cheio de bolinha,
entendeu? (Entrevistada 4, 56 anos).
Eu levo, eu prefiro pagar caro do que--. Às vezes você paga pouco, mas, no final,
você tem que pagar muito. Porque às vezes você leva uma calça, aquela calça pode
durar, no máximo, um ano ali pra você, a mais cara. Você leva a mais barata e dura
uns quatro meses, você vai ter que comprar outra (Entrevistada 10, 20 anos).
Não vou dizer assim durar muito tempo. Falar assim, tipo assim, na lavagem.
Quando a gente lava, ela não desbota fácil, não some a-- [...]. É. Porque tem muitas
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que você vê, às vezes você paga bem mais, o preço mais alto, só que a qualidade
dela é inferior. Você põe pra lavar e com duas lavagens já ‘tá aquela cor pálida,
aquela cor feia (Entrevistada 8, 45 anos).

3.2.4.2 Adequação ao estilo

Mais importante que o preço, atualmente é a adequação dos produtos ao estilo da
consumidora, determinante para que ela entre na loja, permaneça e tenha uma boa experiência
de compra.
Segundo as entrevistadas, se ao entrar na loja e não se identificar com o mix de
produtos, elas imediatamente saem e partem para um novo ponto de venda. A adequação ao
estilo também implica no conforto e bem-estar ao usar a roupa, levando a consumidora
inclusive a pagar um preço maior por esse conforto.
O preço lógico, né, que conta muito e você achar o que você quer, né? O estilo que
você gosta, a roupa que você veio procurar, então acho que isso você faz uma pessoa
voltar, né? Quando você tem variedade, quando você pode/ (Entrevistada 6, 43
anos).
Várias opções, que nem quando você entra na entrada assim, ela não tem só uma
opção; tem várias opções sem você entrar na loja, você já vê que tem várias opções,
então você vê: “Ah, essa aqui vai ter o que eu quero, porque ela tem muitas opções”
(Entrevistada 8, 45 anos).
Eu levo, eu prefiro estar confortável, porque às vezes a gente paga pouco, mas a
roupa nem é tudo aquilo que você estava esperando, então eu prefiro ir numa loja
assim que eu goste da roupa, do que ir numa loja mais barata e comprar uma e não
me agradar tanto (Entrevistada 10, 20 anos).

Representativa na pesquisa de campo, a moda plus size (tamanhos especiais) tem
uma importância ainda maior no quesito adequação ao estilo. As entrevistadas relataram
dificuldades em encontrar roupas plus size modernas e jovens tanto no varejo popular, quanto
nas lojas de departamento, como C&A, Renner, Riachuelo e Marisa, e mesmo na loja onde foi
feito o campo, segundo as entrevistadas, o sortimento de tamanhos especiais poderia ser
maior.
Eu acho que vocês deveriam investir mais em moda plus size, porque hoje em dia...
Mulher brasileira tem bundão, tem pernão, então eu acho que o Brasil tinha que ter
mais essas coisas, né, de moda assim, porque é pouco, né? É pouco, as lojas são
pouco [sic] (Entrevistada 6, 43 anos).
Isso, entendeu? Então assim, lá eu ainda consigo achar algumas roupas que caiba em
mim, mas assim roupas de agora, porque às vezes você vai em lojas, tem plus size,
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só que assim é muito mais pra senhora, não é tão jovial. Você não consegue achar as
roupas que ‘tão as moças magrinhas usando, que nem mesmo esses jeans mesmo
assim, que é aqueles sem manguinhas (Entrevistada 13, 27 anos).

A moda evangélica é um segundo extrato igualmente representativo nessa
pesquisa e no varejo. A evangélica13 possui um código de vestimenta próprio e requer um
sortimento específico para atender às suas necessidades.
Apesar de não relatarem dificuldades em encontrar um bom sortimento de
produtos, a religião é uma importante ocasião de compra e de comportamento.
É, eu concordo com a sua colocação, como agora eu me tornei evangélica, então eu
já vou só no olho no vestido, uma blusa assim que combina com uma saia, algo--.
Porque eu ‘tô mudando, porque é uma coisa pra mim que é novo, entendeu? Então
agora, igual minha filha fala pra mim: “Então, agora, mãe, você só bate o olho em
vestido e saia, né?”. Eu falei: “Ah, agora eu quero andar bem ajeitada, bem
arrumada”. Não que eu não andasse, porque eu só uso calça. Então assim, eu quero,
eu quero me sentir bem com aquilo que eu coloco, entendeu? Mesmo sendo essa
mudança (Entrevistada 9, 48 anos).

Apesar das novas necessidades, a religião evangélica também implica em uma
mudança no comportamento de consumo. Algumas entrevistas relataram “serem menos
consumistas” após mudarem de religião. Advogam para si um consumo mais consciente,
racional e menos inconsequente, sem os excessos do consumismo (BARROS; ROCHA,
2007).

3.2.4.3 Necessidade de ter novidades no ponto de venda

As participantes da pesquisa relataram, em diversos momentos da entrevista, a
importância da loja sempre “ter novidades”. O “novo” significa produtos associados às
tendências de moda, ainda que essa consumidora afirme não seguir a moda propriamente dita.
É, de fato, um paradoxo esperar encontrar uma loja abastecida com novos produtos e na moda
e, ao mesmo tempo, afirmar que o que importa é a moda dela, uma roupa no seu estilo, onde
ela se sente bonita e confortável.
Além de a novidade estar associada à moda, a maioria das entrevistadas esperam
encontrar produtos diferentes da última visita ao ponto de venda.
13

O termo evangélico possui uma enorme diversidade de religiões, valores e características, o que não é objeto
do presente estudo.

100
Eu acho que é porque lá sempre tem novidades, acho que isso é o que mais me faz
visitar a loja [...]. Porque quando eu saio pra comprar alguma coisa eu quero ver algo
diferente, algo novo (Entrevistada 2, 27 anos).
Que tenha bastante novidade, bastante coisa assim, tudo colorido, bastante gente se
movimentando. Assim, não, eu não sei te falar muita coisa, só falo pra você que eu
gosto, que eu acho agradável a loja [...]. A gente, como mulher, quer novidade
(Entrevistada 9, 48 anos).
[pausa] Ah, sempre quando tem novidade, né, sempre chama a atenção, né? Coisas
que, às vezes, igual eu vim da outra vez não vi, não tinha, aí agora eu já venho, já
encontro, então já é uma satisfação, né? (Entrevistada 9, 48 anos).
Você vê as novidades, né? É gostoso você ver as roupas que ‘tão na moda, os
produtos novos (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.4.4 Variedade no sortimento de produtos

O sortimento de produtos possui grande relevância para o consumidor popular. É
a variedade, planejada por meio do visual merchandising e do mix de produtos, que se
desenha a proposta de valor da marca do varejista e que impacta diretamente na percepção de
preço da loja.
Para a maior parte das entrevistadas, a variedade é um fator de expectativa ao se
comprar roupa, de permanência na loja e de uma experiência de compra prazerosa.
A consumidora popular, ao planejar a sua compra e sair de casa, espera encontrar
tudo em um só lugar e uma ampla variedade de produtos. Para ter essa experiência o
deslocamento para o centro de compras em outra cidade não é um problema, mas a solução,
pois busca uma ampla variedade de produtos.
Eu sempre compro em lojas mais populares. Então a primeira coisa é um perfil, é
uma loja que seja popular, que não seja tão cara e tenha variedade de produtos
(Entrevistada 2, 27 anos).
Ah, eu fico mais assim confortável quando eu chego na loja e eu vejo várias
variedades daqueles modelos, que eu sou evangélica, né? Que eu vejo a opção que
tem pra mim, que eu me sinta à vontade, que eu possa, assim, pegar, olhar. Falar
assim: “Ah, eu queria tanto uma roupa igual a essa”, eu vou ali e tem (Entrevistada
8, 45 anos).
Uma loja bonita pra mim é aquela que quando você chega chama a sua atenção, que
tem variedades... De produtos, que põe já, tipo assim, na entrada, vários modelos,
não só pra gente magrinha, mas pras outras opções, tipo assim, pra mim, já de
entrada (Entrevistada 8, 45 anos).

A profundidade da categoria também é um fator relevante para algumas das
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entrevistadas. Mais do que variedade de modelos, é preciso ter variedade também dentro da
categoria – a chamada profundidade, garantindo um sortimento de produtos normalmente
associado ao comércio popular.
Essa aqui tem um modelo, essa aqui tem outro. Mas, tipo assim, uma parte de calças
que tem vários modelos diferentes, entendeu? Pra você escolher (Entrevistada 10, 20
anos).

O resultado do campo quanto à necessidade de variedade de produtos e de
encontrar tudo em um só lugar vai ao encontro da teoria apresentada. Um amplo sortimento
de categorias oferece um valor superior ao cliente, uma vez que oferece maior comodidade e
facilidade. Ou seja, quanto maior o sortimento, maior a possibilidade de o varejista ser
lembrado nas diferentes situações de compra. Realizar as compras em um único lugar (onestop shopping) tem se tornado mais relevante para o consumidor com o tempo mais limitado
(MESSINGER; NARASIMHAN, 1997; AILAWADI; KELLER, 2004).
Além disso, as lojas com alta variedade promovem a sensação de preços
acessíveis, “de se fazer uma boa compra”. A profundidade e a variedade do mix de produtos,
aliado ao trabalho do visual merchandising, com um equilíbrio de massificação desejado pela
consumidora popular, levam à sua satisfação durante a compra de roupas.

3.2.5

O Processo de Compra

O processo de compra compreende todas as etapas da experiência de compra do
consumidor. É uma sequência lógica de etapas que passa pelo planejamento com a
identificação das suas necessidades, seleção do local de compras, a compra efetiva e o póscompra. A Figura 20 ilustra o processo de compra do consumidor da baixa renda.
Ao longo desse tópico serão abordados os achados no campo nas diversas etapas
desse processo.
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Figura 20 - Processo da compra do Consumidor Popular

Fonte: Elaborado pela Autora (2018), a partir de Parente, Limeira e Barki (2008).

O planejamento de compra do consumidor popular dá-se com a identificação da
sua necessidade: a compra, para ela, é feita por uma necessidade específica, como repor
roupas que estão gastas ou para uso em uma determinada ocasião.
Quando eu preciso, quando eu quero comprar alguma coisa é porque eu vou sair
para algum lugar [...] Eu não compro se eu não for sair para algum lugar, eu [...] eu
tenho sempre alguma coisa. Final de semana eu vou na pizzaria. Aí, peraí, eu vou
comprar uma roupinha, só nesses casos, senão (Entrevistada 2, 27 anos).
Não, então como eu vou viajar mês que vem, então eu estou colocando umas peças
pra isso (Entrevistada 5, 41 anos).
Eu compro mais quando eu sinto a necessidade de comprar. É dessa forma. Eu
compro mais quando tem necessidade mesmo, não sou aquela compradora
compulsiva. [...] Ah, geralmente assim, quando tem algum evento aí eu compro uma
roupa pra ir, se eu vou fazer alguma coisa ou viajar pra algum lugar aí compro uma
roupa praquele local, assim, varia (Entrevistada 10, 20 anos).
No caso é mais assim, quando eu vejo que ‘tá, minhas roupas ‘tão muito batidas ou a
minha menina que perde muita roupa, a minha caçula que anda perdendo muita
roupa. Eu vejo e olho assim vejo que ‘tá precisando de bermuda, ‘tá precisando de
camiseta [...]. É mais o tipo da peça que ‘tá precisando mesmo (Entrevistada 6, 43
anos).
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Tipo assim no final de ano que eu olho e falo: “Ah, essa aqui não dá mais não”. Aí
eu vou renovando. […] Às vezes sim, compro um casaco que ‘tá precisando, um que
‘tá velho demais, aí já compro outro (Entrevistada 10, 20 anos).
Não, é pro dia a dia mesmo [...]. É isso. Tirar o que tem nas gavetas e-- (Entrevistada
7, 28 anos).
É quando eu vejo que ‘tá faltando roupa pra mim (Entrevistada 11, 49 anos).

Além de comprar para uma ocasião específica, como um evento, um aniversário
ou mesmo uma viagem, nota-se que essa consumidora tem prazer em presentear, que também
é uma das situações de destaque de compra.
É também um momento de lazer para essa classe social. Investir nesse momento e
diferenciá-lo no dia a dia do consumidor é uma forma do varejista proporcionar uma
experiência de compra marcante. E de fazer a diferença na vida dessas mulheres e suas
famílias.
Foi um pouco pra passear, pra andar um pouco, assim, porque a gente tem muito
pouco tempo pra estar junto, assim, pra passear, eu fiquei uns dias fora, aí eu gosto
de sair com ele assim, pra estar andando. E já ‘tava em mente de comprar também,
porque eu já ‘tava querendo o vestido. Achei e gostei (risos). [...] Porque é o único
divertimento que eu tenho, assim, quando eu ‘tô muito estressada assim que eu
quero sair. Igual eu falei pra você, eu gosto de ver esse alvoroço, ver o ser humano
ali que ainda, né, a gente vê. Que quando você ‘tá em casa você vê só aquele
mundinho, você acha que tudo é só aquilo que não tem mais nada, aí eu vejo esse
alvoroço eu gosto (Entrevistada 9, 48 anos).

Ao sair de casa, a consumidora já sabe ao certo o que precisa comprar e em que
região vai fazer as suas compras, mas, no geral, sempre acaba levando algo além do
planejado.
É também no planejamento que o consumidor define o orçamento disponível para
a compra do dia. No geral, as entrevistadas relataram sair de casa com uma ideia do que
poderiam gastar, não necessariamente um orçamento estrito e fixo.
Ah, não, não tenho programado. Mas, assim, eu estipulo um valor que eu não possa,
que não seja um exagero, né? Então é o que eu preciso mesmo (Entrevistada 7, 28
anos).

A localização é um segundo fator determinante no planejamento da compra, que
se dá por ser perto do trabalho, perto de casa ou uma região destino como o bairro do Brás.
Em razão de a pesquisa ter sido realizada no Brás, o principal pólo de comércio popular do
Brasil, a compra chamada “por destino” ganha relevância em mais da metade das
participantes da pesquisa. O restante das entrevistadas realiza suas compras em tradicionais
bairros populares de compras perto de casa ou do trabalho.
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A compra em bairros populares e bairros de destino, com destaque para o Brás,
ocorre em razão de uma maior variedade disponível, o que faz valer a pena o deslocamento,
inclusive de outra cidade.
É. Isso. É. Tanto é, que nem, eu moro em Caieiras, eu vim pra cá porque aqui tem
mais opção. Lá em Caieiras mesmo não tem muita opção de loja, essas coisas assim,
então eu prefiro vir pra cá (Entrevistada 7, 28 anos).

Ao contrário do proposto por Parente, Limeira e Barki (2008), a seleção de lojas
ou pólo de rua de compras se dá antes mesmo da locomoção. A partir do campo, concluiu-se
que a consumidora popular faz a decisão efetiva pela marca da loja em que gostaria de fazer
as suas compras, e/ou pela região de comércio, os chamados pólos de rua. As entrevistadas
foram enfáticas em indicar a marca onde fazem as compras de suas roupas e essa escolha é
feita antes mesmo de locomover-se à região de compras.
A pesquisa de campo concluiu que os fatores relevantes na experiência desse
consumidor na compra de roupa são atendimento e qualidade. No entanto, a escolha do preço
foi feita antes mesmo desse consumidor indicar tais fatores, ou seja, no momento em que
escolheu onde iria realizar suas compras.
Importante destacar que a compra por ocasião também impacta a marca a ser
escolhida. Em se tratando de uma ocasião mais importante, a consumidora está disposta a
pagar um valor maior. A cesta de marcas consideradas inicialmente, no planejamento da
compra, é diferente e não são as mesmas marcas para as roupas do dia a dia.
Sim, geralmente quando eu tenho um casamento, uma festa, aí eu vou comprar uma
roupinha especial praquela ocasião (Entrevistada 12, 25 anos).
Quando eu quero sair, como eu te falei, eu quero sair com alguma coisa diferente,
então eu não vou numa loja onde eu vou ver roupas do dia a dia (Entrevistada 2, 27
anos).
Depende da ocasião, né? Por exemplo, a Renner, como é que fala? Depende do--,
como que fala, meu Deus? Do momento, né? […] Pra mim ir em festa, igreja
(Entrevistada 11, 49 anos).
Quando eu vou num aniversário, alguma coisa que eu tenha que comprar uma roupa
diferenciada eu vou procurar lá [Na Renner e na Riachuelo] [...] É mais por ocasião
mesmo (Entrevistada 13, 27 anos).

Assim como as ocasiões especiais mudam a cesta de marcas, a compra de roupas
para os filhos também afeta essa decisão, implicando em outras opções de marcas ou região,
incluindo inclusive o shopping center.
Foi o que eu te falei: minhas meninas gostam mais de comprar roupa lá. Pra eu [sic],
quando eu saio, é mais sapato. Calçado eu prefiro ir no shopping, que eu acho mais
sossegado, mais/ (Entrevistada 6, 43 anos).
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Se eu for dar um presente para alguém eu já vou. C&A eu não vou, mas nem pro
meu filho também, porque eu já conheço as roupas não tem o que ele gosta, o que
agrada ele. Não mais, quando era pequeno tinha bastante coisa. É sempre as mesmas
lojas, não vou muito em lojas diferentes, não entro muito. E eu não entro em loja
Plus Size (risos) (Entrevistada 13, 27 anos).

O pagamento de faturas é um grande gerador de fluxo no varejo e é um fator de
decisão anterior à locomoção dessa consumidora. As entrevistadas relataram satisfação em ir
pagar a fatura na própria loja, ao invés de pagar com maior comodidade na lotérica ou no
banco. Fazem questão de ir ao ponto de venda “ver as novidades”, passear.
Além disso, ter o crédito aprovado e disponível, é um fator decisório da marca.
Então, geralmente--. Porque, assim, como eu tenho o cartão aqui do Lojão, né?
Então uma vez por mês tem que pagar as faturas e, às vezes, eu, quando eu não
consigo pagar em outro local, eu prefiro vir até aqui e aí termino, né, dando uma
volta no dia que eu posso. Enfim, o dia que eu posso (Entrevistada 5, 41 anos).
Eu tenho cartão de Marisa, Pernambucanas, Renner [risos]. Que mais? Riachuelo.
Eu vou muito em Renner e Riachuelo por causa das minhas meninas, né?
(Entrevistada 6, 43 anos).
Vim e venho todo mês pagar fatura e sempre saio com alguma coisa [...] Ah, sim. Eu
já venho com o foco de pagar e comprar [risos] (Entrevistada 9, 48 anos).
Eu gosto, eu gosto bastante. Porque é igual eu falo pra você, eu volto lá atrás, eu
poderia pagar a fatura na lotérica, no banco, mas eu faço questão de pagar aqui
pessoalmente. Então eu venho de lá da zona--, eu venho de lá do Parque São Lucas e
tudo pra vir pagar com a intenção de comprar, porque eu sei que se eu pagar lá eu
não vou comprar (Entrevistada 9, 48 anos).
Bom, como ele tem o cartão daqui aí ficou mais acessível (Entrevistada 10, 20 anos).

A escolha da marca da loja em que compra suas roupas leva em conta a adequação
ao seu estilo e à sua necessidade de conforto. O barato nem sempre é a melhor opção.
Encontrar tudo em um só lugar e variedade são fatores relevantes na seleção da marca.
Eu levo, eu prefiro estar confortável, porque às vezes a gente paga pouco, mas a
roupa nem é tudo aquilo que você estava esperando, então eu prefiro ir numa loja
assim que eu goste da roupa, do que ir numa loja mais barata e comprar uma e não
me agradar tanto (Entrevistada 10, 20 anos).
Não necessariamente, se eu entrar numa loja e ver uma roupa que eu gosto, por
exemplo, daqui, eu vou comprar. Não tenho-- (Entrevistada 12, 25 anos).
Então, eu venho no Lojão do Brás, eu vou no Torra Torra, eu vou muito na Marisa.
Lojas de setor mesmo, não tenho preferência por loja cara, não consumo Renner e
C&A, é muito difícil [...] Pelo preço. Atualmente eu fazia um estágio, a vida de
estagiário e faculdade (risos), né, e casamento não dava pra fazer muita coisa. Então
eu sempre ia nessas lojas de departamento mais populares que eram mais em conta.
Não é que eu não goste, eu gosto muito, mas dentro da realidade que eu vivia era o
que eu podia. Hoje voltando a trabalhar, quem sabe eu possa consumir ali
(Entrevistada 12, 25 anos).

Uma vez que ela se locomove a um pólo comercial de rua, ela já tem decidido a
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loja que vai visitar. Em se tratando de lojas de rua, nem sempre as entrevistadas relataram
lembrar o nome das lojas, identificando-as pela localização anterior, que se recorda já terem
visitado.
É, por nome mesmo eu não conheço não (Entrevistada 11, 49 anos).
Tem algumas. Não me pergunte nomes, assim, porque eu não memorizo, mas eu sei,
assim, pelos pontos, né? Eu já sei mais ou menos (Entrevistada 4, 56 anos).
Porque eu nunca guardei, porque eu nunca compro só nelas, né? Então não é aquela
assim: “Ah, eu vou ficar naquela loja, comprar nela, porque ali tem mais opção”.
Não! […] Só mais pelo preço (Entrevistada 8, 45 anos).

A compra em pólos de rua mais distantes de sua residência e que levam a um
deslocamento maior implica em diversas mudanças no processo da compra. O ticket médio da
compra é maior, pois a consumidora sai de casa destinada a realizar compras maiores e para
toda a família. A expectativa da consumidora em encontrar tudo em um único lugar é maior:
ela busca ter comodidade, uma opção de alimentação disponível e uma variedade maior de
produtos. O dia da folga do trabalho ou o fim de semana são momentos propícios para essas
compras maiores e que acabam tomando o dia inteiro.
Geralmente em Franco da Rocha, do lado lá, vizinha de Caieiras, ali também a
opção de lojas de roupa é maior do que em Caieras. Então a gente fica ali entre
Franco, Perus [...]. Ai, pra vir pro Brás é quando é uma compra maior mesmo, né?
Ou em datas específicas: final de ano, entra o verão, entra o inverno. E, em Franco, é
corriqueiro, né? Se precisa de alguma coisa rapidinho (Entrevistada 7, 28 anos).
Eu ‘tô aqui porque eu ‘tô de férias e eu precisa de roupa pra mim e pros meus dois
pequenos (Entrevistada 7, 28 anos).

A compra em centros comerciais, como o bairro do Brás, também é uma compra
mais objetiva. A consumidora vem focada nas lojas onde planeja entrar ou o que vai comprar.
Andar pelas ruas do bairro, que não são confortáveis e limpas e nem seguras, e pegar o
transporte público lotado faz com que antecipem a sua volta para casa.
No entanto, tal objetividade de compras não as impede de serem atraídas por
outras lojas e promoções.
Quando eu venho para cá eu já venho determinada a comprar roupa. Quando eu ‘tô
no bairro onde eu moro, que eu moro na Zona Leste, aqui é Zona Leste ainda, né?
[...] Eu saio para fazer qualquer outra coisa e como eu sou aposentada, eu não tenho
horário para nada, então eu acabo circulando pelas lojas e observando, não
necessariamente roupas. Eu entro em lojas de calçados, lojas de utilidades
domésticas [...]. Então, lá tem todas as lojas, só não sei o Lojão. Tem, tem Marisa,
Pernambucanas, tem tudo. Então eu saio para fazer as minhas coisas e aí eu circulo,
entendeu? É onde eu vejo as promoções, eu entro e experimento, vejo, gosto e
compro (Entrevistada 4, 56 anos).
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Entendeu? Então já sei, vou em tal loja. Que nem hoje eu falei: “Vou passar no
Lojão”. Tenho que ir em outra loja, Joyaly, até que é lá no final, é bem longinha
daqui, porque eu preciso ver uma roupa lá. Então quando eu venho pra cá eu já sei:
eu vou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque também pra mim é bem longe, eu
gosto de voltar mais cedo por causa da condução, então eu já sei. Às vezes eu acabo
fazendo mais isso em shopping: vou pra ver uma coisa e acabo gastando em outra,
entendeu? Acabo entrando em outras lojas, vendo outras coisas. Ah, ‘tô precisando
disso, então você acaba levando [...]. Mas na rua não, na rua eu sou bem objetiva
(Entrevistada 6, 43 anos).
Não, assim, aqui, pra vir pro Brás eu sempre venho já sabendo o que eu vou procurar
(Entrevistada 6, 43 anos).
Eu acho que, assim, às vezes você ‘tá passando, nem sempre você, né? Às vezes
você ‘tá passando, você viu um preço legal e o produto também, né? (Entrevistada 5,
41 anos).
Não, não, é só o Lojão mesmo. Aí só andando, se alguma coisa chama a atenção aí
eu entro pra ver (Entrevistada 7, 28 anos).

Ao contrário do que se espera no senso comum de classe social, as entrevistadas
relataram não realizar pesquisa de preço antes de efetuarem suas compras na categoria de
moda. O custo benefício, a qualidade do produto e a adequação ao estilo são fundamentais no
processo de compra.
É, eu venho. Se eu acho que é um preço, igual eu falo pra você, que cabe no meu
bolso, que dá pra mim, eu não fico indo procurar preço, assim, porque às vezes não
compensa muito. Compensa, né, nesse mundo que a gente ‘tá vivendo, compensa,
né? Mas se for o meu objetivo de uma coisa que eu quero, se o preço dá pra mim eu
não saio do lugar não, eu fico (Entrevistada 9, 48 anos).
E aí foi a primeira loja que eu entrei e daqui eu vou embora (Entrevistada 11, 49
anos).
É. Como eu te falei da minha dificuldade, então assim eu não sou muito de
pesquisar. Eu fui numa lojinha, gostei, acho que vai ficar bom, compro (Entrevistada
13, 27 anos).
Isso. Pra ele essas aqui eu já entrei, já gostei, vou comprar logo (Entrevistada 8, 45
anos).

A frequência da compra de roupas variou entre as entrevistadas. Algumas
indicaram fazer a compra mensal, no momento do pagamento da fatura. Outras, já possuem
uma compra mais planejada, sobretudo em trocas de coleção/estação do ano. As compras de
frequência menor são críticas para o varejista, pois há menos oportunidades de fidelizar e uma
maior probabilidade de perder a cliente em futuras compras, seja por um mau atendimento ou
por uma ruptura no ponto de venda.
Compreender a experiência de compra requer entender como se dá o planejamento
de compra, as expectativas e as experiências anteriores dessa consumidora.
A partir da pesquisa de campo, concluiu-se que a compra de moda da
consumidora popular é planejada a partir de uma necessidade clara, como uma reposição de
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peças, renovada no armário, troca de estação do ano ou em razão de uma ocasião específica.
A consumidora popular prefere realizar as suas compras acompanhada do marido,
amigas ou familiares. A maioria das entrevistadas vai ao ponto de venda acompanhada, pois é
uma ajuda em um momento de indecisão das compras. A parcela de respondentes que prefere
a compra não acompanhada sente-se mais à vontade e são mais objetivas. Além de gastarem
menos.
Ah, porque eu fico mais à vontade. Eu posso andar, pesquisar, que eu gosto de
pesquisar. Eu gosto de andar, pesquisar e depois eu volto e pego. Se às vezes ‘tá com
acompanhando não dá [sic] (Entrevistada 8, 45 anos).
Eu prefiro sozinha, porque acho que você fica, é mais objetivo, você vai mais rápido
ali, você faz, você fica--. Quando você ‘tá com alguém você acaba dispersando, né?
Que nem às vezes, uma vez minha filha veio comigo: “Mãe, traz uma coisa. Mãe,
olha isso, olha aqui. Mãe, vamos ali comigo”. Aí você acaba perdendo ali o que você
vai fazer, né? Eu prefiro ir sozinha (Entrevistada 6, 43 anos).
Porque às vezes ajuda também, né? Ah, essa fica bem, essa não fica, entendeu?
(Entrevistada 11, 49 anos).

3.2.5.1 O Brás

O trabalho de campo foi conduzido na tradicional região de compras do bairro do
Brás, em São Paulo. Dessa forma, a frequência de compra, ticket médio e relacionamento com
marcas é afetado pela localização.
Além disso, o universo das marcas populares advindas do campo também é
afetado pela presença ou não no bairro. Trata-se de uma região de destino de compras e não
de passagem por estar perto do trabalho ou da residência da consumidora, e que traz em si o
apelo de preço, compras planejadas e mais volumosas, maior tempo de permanência nas lojas
e no bairro.
O consumidor, atraído por um bairro a preço baixo, não é orientado pela marca,
mas pela localização da loja. Quando o consumidor se dirige ao Brás pela oportunidade de
fazer bons negócios, ele não tem lembrança de marca de alguma loja/feira específica, mas
lembra somente da localização aproximada de algum ponto de venda que conseguiu encontrar
um produto e atendeu à sua necessidade em uma compra anterior. Dirige-se à região que se
lembra onde estaria a loja, mas não consegue guardar o nome ou a marca.
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Não me pergunte nomes, assim, porque eu não memorizo, mas eu sei, assim, pelos
pontos, né? Eu já sei mais ou menos (Entrevistada 4, 56 anos).

Única exceção à regra captada na pesquisa de campo foi a marca Lojão do Brás:
69% das entrevistadas no campo afirmaram terem vindo fazer compras na loja “Lojão do
Brás”, enquanto 100% das participantes planejaram vir ao bairro do Brás e, necessariamente,
viriam ao Lojão do Brás.
Não, assim, aqui, pra vir pro Brás eu sempre venho já sabendo o que eu vou
procurar... Entendeu? Então já sei, vou em tal loja. Que nem hoje eu falei: “Vou
passar no Lojão”. Tenho que ir em outra loja, Joyaly, até que é lá no final, é bem
longinha daqui, porque eu preciso ver uma roupa lá. Então quando eu venho pra cá
eu já sei: eu vou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque também pra mim é bem
longe, eu gosto de voltar mais cedo por causa da condução, então eu já sei. Às vezes
eu acabo fazendo mais isso em shopping: vou pra ver uma coisa e acabo gastando
em outra, entendeu? Acabo entrando em outras lojas, vendo outras coisas. Ah, ‘tô
precisando disso, então você acaba levando (Entrevistada 6, 43 anos).

O bairro do Brás carrega como forte atributo de marca o preço: é lá onde
certamente se faz bons negócios, onde o preço é baixo e, o ambiente de compras, popular. É
no Brás onde a consumidora se sente incluída e a agitação faz parte da experiência de compra.
Ai, moça, eu gosto daqui. Eu amo o Brás... Me sinto na minha casa, pena que eu não
tenho dinheiro pra mim gastar [sic] tudo aqui. (risos) É verdade! [...] Ai, além, é...
[pausa] Eu gosto dessa coisa de, da rua, das lojas, enfim [...] (Entrevistada 5, 41
anos).
Porque eu gosto do alvoroço, querendo ou não eu gosto do alvoroço das pessoas. Às
vezes em casa eu acho assim que não existe mundo pra mim, que não existe--,
entendeu? Aí quando eu vejo as pessoas assim eu falo: “Não, tem algo mais”. É, o
mundo tem alguma coisa a mais pra me oferecer, porque dentro de casa é uma
depressão assim que eu tento lidar muito com ela (Entrevistada 6, 43 anos).

A consumidora que vem ao Brás nem sempre sabe o nome das lojas em que vai
passar. A localização e as visitas passadas ditam como será as compras: ela vai “mais ou
menos” na rua em que já conhece. Poucas são as entrevistadas que citaram nome de lojas no
bairro. O Lojão do Brás é uma âncora do Brás e foi citado por todas as entrevistadas.
Geralmente eu venho mais nessas, ahn, primeiras lojas. Geralmente é, quando eu
saio já é essas-- (Entrevistada 5, 41 anos).
Sim, muito, principalmente aqui no Lojão. Eu compro muito nas lojas da Hering que
tem as pontas de estoque, os outlets. Outlet da Hering eu compro muito lá, camiseta
pras minhas meninas, pro meu marido, bermuda (Entrevistada 6, 43 anos).
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3.2.5.2 As marcas do varejo de moda popular

A pesquisa de campo não tinha como objetivo compreender o universo das marcas
no varejo popular de moda. No entanto, foi natural e produtivo mapear as marcas e as regiões
de compras que são relevantes para esse público. O conhecimento e a lembrança de marca são
componentes relevantes na experiência de compra que antecede a ida do consumidor ao ponto
de venda.
Então, eu venho no Lojão do Brás, eu vou no Torra-Torra, eu vou muito na Marisa.
Lojas de setor mesmo, não tenho preferência por loja cara, não consumo Renner e
C&A, é muito difícil (Entrevistada 12, 25 anos).

As principais lojas citadas (múltiplas citações por entrevistada) são, nessa ordem:
Lojão do Brás, Marisa e Renner, conforme ranking da Tabela 4. A seguir será brevemente
apresentado as percepções das marcas de moda mais relevantes do varejo popular.
Tabela 4 - Lojas do comércio popular de moda em destaque no campo (ranking de citação)

ONDE COSTUMA FAZER COMPRAS DE ROUPAS
Lojão do Brás
13
Brás
6
Marisa
6
Renner
5
C&A
2
Riachuelo
2
Pernambucanas
2
Torra-Torra
2
Feirinha
2
Besni
1
Eskala
1
Caedu
1
Comércio Informal
1
Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

100%
46%
46%
38%
15%
15%
15%
15%
15%
8%
8%
8%
8%

Em razão de a pesquisa ter captado consumidores no bairro do Brás após uma
visita ao ponto de venda da rede Lojão do Brás, é natural que a marca tenha grande presença
nos resultados. Importante destacar que a pergunta no caso é: “Onde você gosta de comprar
roupas?”, e não tem uma relação direta com a visita do dia da pesquisa.
O Lojão do Brás é tido como uma marca com mix de produtos adequados ao estilo
do consumidor, com uma moda básica (e não para sair), com diferentes tipos de preços e
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qualidades. Com ampla variedade, é possível encontrar tudo em um só lugar e ainda fazer
uma refeição durante as compras.
A Marisa, uma marca amplamente citada, possui produtos que agradam à
consumidora, preços acessíveis e destacou-se no campo por ter um ambiente de loja onde as
entrevistadas se sentem bem.
A Renner é uma loja tranquila para fazer compras, não é cheia, é “espaçada”,
possui conforto térmico e os produtos agradam ao estilo das entrevistadas, com peças
“simples e bonitas”. No entanto, é uma loja de uma compra mais esporádica, para uma
ocasião específica, como uma festa, um evento ou ir à igreja, por se tratar de produtos mais
caros. Há ainda a percepção de que é uma loja que sempre tem novidades.
Depende da ocasião, né? Por exemplo, a Renner, como é que fala? Depende do--,
como que fala, meu Deus? Do momento, né? (Entrevistada 11, 49 anos).

Ao contrário do que se esperava, as lojas Torra-Torra e Caedu tiveram uma baixa
menção na pesquisa. Parte disso pode ser atribuído à região onde a pesquisa foi aplicada, uma
vez que no Brás não tem tais lojas. Percebido como uma loja mais cara e desorganizada, 20%
das entrevistadas não voltariam no Torra-Torra. A Caedu, por sua vez, foi citada por apenas
uma entrevistada. Ambas as redes, juntamente com a marca Eskala, possuem forte apelo
popular.
Então, o Torra-Torra eu acho um pouco desorganizado. Eu acho que é muita
informação que desinforma. Então eles têm os setores, eles têm as araras, mas às
vezes você vai pegar uma camiseta, tem um monte daquilo e não tudo muito
separadinho. A qualidade é boa, eu gosto do Torra-Torra, mas eu acho que falta um
pouco eles se organizarem um pouco melhor ali. Eles ficam muito em cima da gente.
A gente entra na loja e já tem gente em cima. A gente vai ver um preço no provador
e já tem. Ou é muito descaso ou é muita atenção. Então são dois extremos assim
(Entrevistada 12, 25 anos).

Riachuelo, assim como Renner, possui produtos mais caros e já faz parte de uma
outra ocasião de consumo, com menor frequência. Também é frequentada para compras para
os filhos ou por consumidora entrevistada mais jovem.
Eu tenho cartão de Marisa, Pernambucanas, Renner (risos). Que mais? Riachuelo.
Eu vou muito em Renner e Riachuelo por causa das minhas meninas, né?
(Entrevistada 6, 43 anos).

A C&A é a rede mais associada à moda. Porém, a moda que não é possível para
essa consumidora popular. Muito arrojada, não se identificam com as roupas, com os looks e
combinação proposta nos manequins, apesar do ambiente de loja agradar. Ainda possui pouca
opção de moda plus size, muito comum entre as entrevistadas. Assim como Renner e
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Riachuelo, é uma marca com um preço mais elevado que as redes populares.
Então, eu venho no Lojão do Brás, eu vou no Torra Torra, eu vou muito na Marisa.
Lojas de setor mesmo, não tenho preferência por loja cara, não consumo Renner e
C&A, é muito difícil (Entrevistada 12, 25 anos).
Às vezes sim, moda demais que não se encaixa assim comigo (Entrevistada 10, 20
anos).
As que eu sei que têm os tamanhos plus size. C&A, por exemplo, geralmente é uma
loja que você não encontra, então C&A eu já não entro (Entrevistada 13, 27 anos).
Aí eu dou uma olhadinha na C&A, às vezes. Mas é que a C&A tem um estilo muito
jovem, não combina muito comigo (Entrevistada 2, 27 anos).

O mercado informal, em razão do forte apelo de preço e com destaque no bairro
do Brás, possui um papel relevante na vida dos consumidores populares. O universo
pesquisado na pesquisa de campo é pequeno para determinar um comportamento conclusivo
para o consumo nos chamados “camelôs” e nas “feirinhas”.
O preço barato dos produtos do mercado informal reflete um produto de menor
qualidade e uma experiência de compra menos prazerosa. As feiras são lotadas, com
corredores apertados e o atendimento, tão importante para esse consumidor, não corresponde
às suas necessidades, ficando a desejar.
As “feirinhas” também são uma opção para compras de roupas para os filhos.
Não acho que são produtos de muita qualidade, né? São de baixa. Não sou muito,
não sei, não me chama atenção os produtos deles. Nada contra quem compra, mas
eu... (Entrevistada 5, 41 anos).
É que às vezes na loja a gente não acha, né, ou ‘tá muito acima do que a gente pode
gastar. E, às vezes, no camelô ‘tá mais em conta. Só que também tem um porém, né?
Às vezes o do camelô não é, não tem a mesma qualidade que o da loja, né? Às vezes
compensa--, às vezes não compensa você pagar barato e ter que comprar um outro
logo em seguida e na loja--. Acho que é isso (Entrevistada 7, 28 anos).
Não, não sei, não me chama a atenção, não me agrada, apesar de ter algumas coisas
boas, bonitas. Até já comprei calça pra minha neta assim, pra pequenininha, mas não
é uma coisa que me chama a atenção (Entrevistada 9, 48 anos).
Ali na feirinha da madrugada você fica toda apertada, com um monte de gente
assim, não tem aquela ventilação, você fica sufocada ali dentro. Aqui eu gosto, é um
local mais arejado (Entrevistada 10, 20 anos).

Mesmo sendo perceptível que há uma menor qualidade e uma experiência de
compra pior, o preço ainda é um atrativo e, pelo menos, três das entrevistadas realizam
compras com frequência nas feiras. Ressalta-se que comprar nas feiras é um ambiente e um
valor agregado diferente do mercado informal da rua, os camelôs.
Por fim, a pesquisa de campo captou as seguintes marcas tidas como aspiracionais
para essa consumidora popular: Siberian, Forever 21, Renner e Youcom.
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Apesar de não ser o público da pesquisa, mas considerando-se que a mãe é a
shopper e decisora da compra, cumpre destacar aspectos do jovem da baixa renda, que tem
um desejo por marcas de prestígio. Para eles, a compra de roupa não é uma compra fútil ou
um gasto com “besteira”. Andar bem vestido e na moda é uma das prioridades do jovem. As
lojas femininas mais cobiçadas são Marisa, C&A e Renner (SCIRÉ, 2009).
Outras marcas aspiracionais que permanecem no campo de desejos do jovem
popular da baixa renda são também do sportwear, como no caso dos filhos da consumidora
Francisca, como Puma, Nike e Adidas (BARROS; ROCHA, 2007).

3.2.5.3 O Lojão do Brás

As entrevistadas foram captadas após uma experiência de compra no Lojão do
Brás. Isso explicaria uma maior possibilidade da marca ser citada como intenção de visita
antes de sair de casa por todas as entrevistadas. O dado foi novamente checado com uma
pergunta direta se a entrevistada veio ao Brás ou ao Lojão do Brás.
Não, eu vim no Lojão do Brás (Entrevistada 10, 20 anos).
Com certeza o Lojão, né, moça? (Entrevistada 5, 41 anos).
Hoje eu vim no Brás, mas o Lojão do Brás foi o que me chamou a atenção em
primeira mão pelo preço, pela organização e pela atenção que a gente teve aqui. O
meu namorado ele veio comigo, as compras, na verdade, são pra ele, né? Aí ele
falou: “Eu gosto do Lojão do Brás. Vamos?”. Aí eu falei pra ele: “Caramba, tinha
um em Santana, você me fez vir até aqui?” [risos]. Mas a gente entrou, ele se
encontrou e ele falou: “Ah, aqui eu já achei tudo o que eu precisava”. Então a
facilidade que o Lojão do Brás me trouxe, trouxe pra ele foi muito bom
(Entrevistada 12, 25 anos).

Mesmo as clientes que pretendiam vir ao bairro do Brás, afirmaram, em sua
integralidade, que já haviam planejado vir também ao Lojão do Brás. E, ao começarem suas
compras pela loja âncora do bairro, desistiram de fazer pesquisa de preço ou de continuar a
andar, pois já haviam finalizado as compras no próprio Lojão do Brás.
O Lojão do Brás possui uma reputação de marca com preço acessível a essas
consumidoras. Além disso, as consumidoras relataram com frequência que o sortimento de
produtos tem adequação com o estilo delas.
A marca ainda tem como diferencial a possibilidade de o consumidor encontrar
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tudo em um lugar só: roupa feminina, masculina, infantil, moda lar e alimentação. Em se
tratando de uma compra programada e longa, ter onde fazer uma refeição com segurança e
tranquilidade é um fator importante para as entrevistadas.
Eu gosto da loja, eu gosto da loja. Eu acho um preço bom e eu volto a falar pra você:
é um preço que cabe no meu bolso, que tem as coisas que eu gosto. Eu acho o
ambiente, assim, agradável, eu gosto. A gente sempre vem, depois vai comer uma
esfirra. As vendedoras são bem atenciosas, eu nunca fui--, ninguém nunca me faltou
com uma falta de educação, porque eu sou bem chata pra esse lado. Eu procuro ser
educada pra que seja transmitido uma boa educação para comigo também. Eu vigio
muito essa questão da pessoa com o tratamento com o público, eu questiono muito,
se eu ver alguma coisa de errado eu questiono bastante (Entrevistada 9, 48 anos).

Quanto aos produtos, entende-se que é possível encontrar diferentes tipos de
qualidades e preços, atendendo às mais diversas necessidades dos clientes.
O que eu percebo aqui no Lojão é que, assim, é igual eu já falei pra várias pessoas,
como eu compro aqui há mais de 10 anos, acho que 15 anos ou mais, é a questão da
qualidade. Aqui tem roupa pra todo bolso e pra todo gosto, né? Tem mais baratinhas,
porque a gente ‘tá no Brasil, sabe? Aqui a maioria do pessoal é baixa renda, então
‘cê vê que tem. Uma vez, ó, uma amiga minha falou assim: “Eu não vou no Lojão,
porque não tem roupa aqui de tecido bom, que preste. É só coisa ruim”. Eu falei:
“Não é!”. Eu falei assim: “Eu já vi roupa muito boa e o preço mais acessível que se
você vai no shopping”. Aconteceu isso comigo: eu comprei um vestidinho jeans pra
minha filha, que hoje já é adulta, e eu fui no shopping, vi a mesma peça e muito
mais cara. Aí eu falei isso pra ela, eu falei a questão é de você procurar. Se você tem
condição de você pagar um pouco mais caro, você vai procurar um estilo seu, as
roupas do estilo que você gosta e você acha. Ou se você também não tem tanta
condição você tem que ter uma roupa que você possa comprar e isso eu acho que
vocês respeitam bem, tem bastante (Entrevistada 6, 43 anos).
Acho que--, deixa eu ver [pausa]. Eu acho que não, porque tem várias coisas
diferentes, tem muita variedade aqui que dá pra você escolher. E eles estão bem
acessíveis ao bolso de todos. Tem vários modelos, né, e cada modelo varia com o
valor e fica acessível ao bolso de todos (Entrevistada 10, 20 anos).

Ainda no tocante aos produtos, a percepção é de que o Lojão do Brás possui uma
ampla variedade, e vir até a unidade do Brás significa encontrar tudo num só lugar e resolver
“a viagem”. Vale a pena o deslocamento até de outra cidade.
Porque aqui tem mais opção. Mesmo que eu, eu moro em Sumaré, que tem lá, as
opção não é [sic] as mesmas que têm aqui (Entrevistada 8, 45 anos).
Porque eu gosto do Lojão, eu acho os preços muito bons, acessíveis, entendeu?
Então, assim, pra mim, é uma das melhor loja [sic] que tem aqui no Brás, que você
acha tudo, que você encontra tudo, né? Desde cama, mesa e banho. Tanto é que
esses dias eu vim aqui, comprei um monte de almofadas, saí carregando tudo até em
casa [risos]. Você encontra tudo o que você quer pra casa, tanto de roupa pra você
quanto pra casa (Entrevistada 6, 43 anos).

A loja é um ambiente onde essa consumidora se sente bem, respeitada e bem
atendida. O atendimento, tratado em tópico a parte, é um dos principais drivers da experiência
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de compra da consumidora popular.
Eu gosto da loja, eu gosto da loja. Eu acho um preço bom e eu volto a falar pra você:
é um preço que cabe no meu bolso, que tem as coisas que eu gosto. Eu acho o
ambiente, assim, agradável, eu gosto. A gente sempre vem, depois vai comer uma
esfirra. As vendedoras são bem atenciosas, eu nunca fui--, ninguém nunca me faltou
com uma falta de educação, porque eu sou bem chata pra esse lado. Eu procuro ser
educada pra que seja transmitido uma boa educação para comigo também. Eu vigio
muito essa questão da pessoa com o tratamento com o público, eu questiono muito,
se eu ver alguma coisa de errado eu questiono bastante (Entrevistada 9, 48 anos).
Porque tem muita opção, variedade, né? O atendimento é muito bom. A gente chega
as meninas auxiliam, ajudam a escolher tamanho. Nas outras lojas você que se vira,
né? Não tem--. Vem mais para oferecer um cartão, mas o atendimento daqui é
diferenciado, de verdade (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.6

O destaque da experiência de compra: A Atmosfera da Loja

A atmosfera da loja é o principal fator da experiência de compra. É no ponto de
venda que a consumidora tem o contato máximo com a marca e sua proposta de valor. É na
loja que a experiência se materializa, que se vive o ambiente, o contato com as pessoas,
produtos, serviços e com todos os elementos que compõe a atmosfera da loja: design interior e
arquitetura, aroma, música, iluminação, layout, sinalização, organização dos produtos e
temperatura.
A ambientação da loja, combinados com variedade e o volume de mercadorias
exposta, podem, quando trabalhados adequadamente, transmitir uma imagem atrativa de preço
e despertar sensações de bem-estar. São vetores modificadores e formadores de valores e
símbolos capazes de influenciar a atitude dos consumidores para com a loja (PARENTE,
LIMEIRA, BARKI, 2008).

3.2.6.1 Design Interior e Arquitetura

O design interior e a arquitetura não são um elemento de fácil definição na
pesquisa de campo. Em razão da bagagem cultural e da experiência, as entrevistadas possuíam
grande dificuldade em se expressar e qualificar essa variável.
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Portanto, o design da loja muitas vezes é expressado de forma simples,
permeando-se conceitos como uma loja bonita, confortável, agradável de estar.
Destaca-se que a idade das entrevistadas exerce um peso nessa categoria de
análise: quanto mais jovem a entrevistada, maior a facilidade de expressar-se sobre a estética
e o design da loja.
Para as participantes da pesquisa, uma loja bonita é aquela que capta a sua atenção
e que possui “variedades”. É também uma loja organizada, com cores chamativas e um bom
atendimento. A organização da loja facilita o processo de compra e deixa a consumidora
segura no ponto de venda.
Uma loja bonita pra mim é aquela que quando você chega chama a sua atenção, que
tem variedades (Entrevistada 8, 45 anos).
Uma loja bem organizada, com um ambiente bom, que se destaca também, bem
climatizado e com cores bem assim discretas e, ao mesmo tempo, chamativa
(Entrevistada 1, 32 anos).
Uma loja bonita? As pessoas trabalhando direitinho, atendendo bem já torna bonito.
A vitrine, né, bem arrumada, a organização (Entrevistada 13, 27 anos).
Ah, é quando ‘tá tudo organizado, cada coisa no seu lugar, que é fácil de você, você
visualiza, que tem muitas coisas bonitas também pra você ver. Acho que é isso
(Entrevistada 7, 28 anos).

O design interior também tem uma importante função de despertar o desejo dessa
consumidora, surpreendendo-a além do que ela estava planejada. Vir à loja é também um
momento de lazer e de levar alegria na vida dessas mulheres. As entrevistadas relataram
felicidade em ver a beleza da loja e dos produtos.
Que eu venho com a cabeça já intencionada em alguma coisa, que eu vejo assim, eu
gosto e já aí tem algumas variedades aí que me agrada (Entrevistada 9, 48 anos).
Não, eu olho já assim e já me encanta. Eu acho que só de eu entrar na loja eu já fico
deslumbrante, deslumbrada [...] Eu gosto, eu gosto bastante. Porque é igual eu falo
pra você, eu volto lá atrás, eu poderia pagar a fatura na lotérica , no banco, mas eu
faço questão de pagar aqui pessoalmente. Então eu venho de lá da zona--, eu venho
de lá do Parque São Lucas e tudo pra vir pagar com a intenção de comprar, porque
eu sei que se eu pagar lá eu não vou comprar (Entrevistada 9, 48 anos).

Ao serem questionadas em uma situação hipotética sobre o que as leva a escolher
entre duas lojas com mesmo produto e mesmo preço, além do atendimento e de já
conhecerem a loja, espontaneamente o design foi revelado como um fator de escolha.
A loja não deve ter excesso de informação visual, uma estética muito comum no
varejo popular tradicional. Deve haver um equilíbrio entre a fartura de cores e produtos, e a
identidade do consumidor, que está cada vez mais exigente. Esse equilíbrio na exposição dos
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produtos promove a sensação de bem-estar e de um ambiente menos poluído.
Hum... Ah, não sei. Ah, não sei. Um design que me chama a atenção é uma coisa
bem-feita, bem-feita assim, bem programada, tipo, que passe mesmo, que aquela
loja em si tenha a te oferecer, entendeu? Se é uma loja mais jovem, mais estilosa,
tem que ter uma logo, uma logotipo [sic], tem que ter um design bem mais
sofisticado (Entrevistada 10, 20 anos).
É uma loja mais bonita, como te falei da frente e tal. Tipo, se tiver o mesmo produto,
mas se você vê a frente toda feinha, não toda pintada direito, com as letras apagadas,
você não vai entrar ali. Você vai entrar numa que mais chamativa, que ‘tá todo
mundo alegre, aquela alegria sem fim de vendedores pra falar com a gente
(Entrevistada 10, 20 anos).
Ah, uma loja bonita é uma loja organizada pra mim, eu não tenho muito. O layout
dela é aquele que--. Eu gosto de lojas limpas, assim, então, o padrão, o padrão, é um
padrão. Eu não gosto de entrar numa loja que tenha muitas informações nas paredes,
muitos grafites. Geralmente as lojas mais modernas é isso, né? Roupa pendurada em
grades. É super legal, mas visualmente pra mim não informa tanto quanto eu
preciso; acho que informa demais (Entrevistada 12, 25 anos).

As cores, para as entrevistadas, são o destaque do design interior e da fachada.
Cores vibrantes e que chamam a sua atenção agradam no ponto de venda.
No visual? Acho que uma pintura legal, às vezes, né?... Algo que te chame a
atenção, cores vibrantes acho que chamam, né? Então... (Entrevistada 5, 41 anos).
Que tenha bastante novidade, bastante coisa assim, tudo colorido, bastante gente se
movimentando. Assim, não, eu não sei te falar muita coisa, só falo pra você que eu
gosto, que eu acho agradável a loja (Entrevistada 9, 48 anos).

Os equipamentos da loja devem ter uma altura que atenda tanto a necessidade de
exposição do varejista quanto o conforto do cliente. O conforto, segundo as entrevistadas,
refere-se à possibilidade de entrar na loja e visualizá-la por completo.
Trata-se da sensação de amplitude e de segurança. De estar no controle, de ter à
sua vista todas as suas opções e, de fato, de ter o poder de escolha. Tal clareza nas opções e
variedade disponível é o que confere o bem-estar dentro do ponto de venda para essa
consumidora.
As entrevistadas relataram ainda que, além da altura confortável, que permita ter a
vista completa da loja, os equipamentos não podem estar sobrecarregados de produtos a ponto
de dificultar a compra.
Forever 21, odeio aquela loja. Muito bagunçada, as araras são, assim, três metros pra
cima de mim, são muito altas. Eu não consigo pegar um produto se eu não
conseguir, se eu não subir em algum lugar. A música é super alta, o que me deixa
atordoada dentro da loja e, as araras, muito próximas umas das outras. Ah, como eu
te falei: se tiver tudo bagunçado eu não tenho vontade de pegar o produto [...].
Porque parece que é uma coisa suja, bagunçada, que não tem valor. Eu sempre penso
isso (Entrevistada 2, 27 anos).
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Para o consumidor popular, o tipo do equipamento já traz em si uma informação
de preço: as bancas, também conhecidos como “bancões, caixotes ou baciada”, são produtos
percebidos como mais baratos e também de qualidade inferior. Assim como os produtos nos
cabides são vistos como mais caros.
As bancas possuem um forte apelo de preço, mas, ao mesmo tempo, são mais
desorganizadas, o que é um fator de extrema importância de acordo com as entrevistadas
durante a sua compra.
Mas, por exemplo, tem um determinado momento do dia, que as bancas já estão
meio bagunçadas, isso não me deixa muito feliz quando eu entro numa loja
(Entrevistada 2, 27 anos).

A decoração das paredes, curiosamente, não chamou atenção das entrevistadas,
que relataram não terem visto nada, além de produtos. Os tradicionais pontos focais que têm a
função de destacar os produtos e interromper o visual linear não foram percebidos pelas
entrevistadas, nem de forma estimulada.
Os manequins são um elemento de destaque no design interior da loja. Por meio
deles, a consumidora popular informa-se sobre moda, sobre as tendências. Aprende como
combinar peças e “formar looks”. Além do empoderamento na informação de moda, as
entrevistadas relataram a praticidade em já comprar o look do manequim: já está pronto e elas
não têm o trabalho de pensar.
Tais sugestões de composições e a venda cruzada de produtos deve atender ao
estilo peculiar da consumidora: é um equilíbrio entre tendências de moda e o que é possível
usar no dia a dia. São combinações não tão arrojadas, “estrambólicas”, mas que, ainda assim,
passem a sensação de estarem usando o novo, o que está em alta.
Tipo assim, os manequins estão sempre atualizados, [com] as roupas que você já vê
e já gosta. Eu acho que é isso. Fica mais prático... Porque eu acho que chama mais a
atenção do que pendurado lá no cabide (Entrevistada 3, 45 anos).
Uma loja bonita é uma loja organizada. Não é uma loja onde tem um monte de
sujeira no chão, um monte de bagunça. Manequins bonitos, eu gosto muito dos
manequins bonitos (Entrevistada 2, 27 anos).
Eu gosto quando tem aquelas pracinhas que dê pra você sentar e ficar à vontade, que
dê pra comer na praça de alimentação sem todo aquele sufoco. Tudo bem
organizado, uma loja limpa, que às vezes você vai e tem um monte de papel no chão,
às vezes as pessoas entram comendo. Os manequins também sempre bem vestidos e
estilosos, com aqueles looks legais. Eu gosto disso (Entrevistada 10, 20 anos).
É porque, dependendo do manequim, se eu gostar e me passar a sensação de moda é
aquele look mesmo que eu compro (Entrevistada 2, 27 anos).
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3.2.6.2 Fachada da Loja

Os elementos relevantes da fachada sobrevieram no campo ao serem questionadas
sobre o que chama atenção na frente da loja. A fachada da loja onde as entrevistadas foram
captadas foi pouco lembrada e isso ocorre por diversos motivos, razão pelo qual se explorou a
fachada além da compra no dia da pesquisa.
A consumidora popular considera uma fachada de loja chamativa aquela que
possui diversas cores vibrantes, manequins com produtos adequados ao seu estilo, variedade e
preço visível.
Um fator de extrema relevância – explorado com mais detalhe em tópico próprio –
é a iluminação da loja. De fora do ponto de venda, as entrevistadas relataram ser muito
importante ver a claridade da loja e conseguir visualizar os produtos. A iluminação desde a
entrada é um dos principais fatores de bem-estar, antes mesmo de a consumidora entrar na
loja.
É uma loja mais bonita, como te falei da frente e tal. Tipo, se tiver o mesmo produto,
mas se você vê a frente toda feinha, não toda pintada direito, com as letras apagadas,
você não vai entrar ali. Você vai entrar numa que é mais chamativa, que ‘tá todo
mundo alegre, aquela alegria sem fim de vendedores pra falar com a gente... Ah, não
sei, acho que a aparência em si. Pra mim é sempre a aparência que conta... As cores
variadas. Acho que a frente mais sofisticada [...] Com as cores ideais, assim, não
tanto colorida e cheguei, mas com umas cores assim uniformes, entendeu?... A
Marisa. Acho que os manequins em si ficam com umas roupas bem legais. A frente
dela, aquele letreiro daquela cor também. Eu acho bem da hora, bem legal
(Entrevistada 10, 20 anos).
Às vezes é a vitrine que chama a atenção da gente, né? Aí ‘cê ‘tá passando, vê uma
coisa bonita e você se interessa e entra. É isso (Entrevistada 7, 28 anos).
No visual? Acho que uma pintura legal, às vezes, né?... Algo que te chame a
atenção, cores vibrantes acho que chamam, né? Então... (Entrevistada 5, 41 anos).
Várias opções, que nem quando você entra na entrada assim, ela não tem só uma
opção; tem várias opções sem você entrar na loja, você já vê que tem várias opções,
então você vê: “Ah, essa aqui vai ter o que eu quero, porque ela tem muitas opções”
(Entrevistada 8, 45 anos).
Olha, eu acho que é a frente mesmo, né? Aqui no Brás a gente não costuma olhar,
não costuma ver, mas é assim é uma vitrine bem-feita ali eu acho que chama a
atenção. O design assim. É que nem eu te falei: a claridade, quando você olhar assim
de fora e já chamar sua atenção pra ali (Entrevistada 6, 43 anos).
Pra mim tem que ter o preço correto, nada daquelas enganação [sic] que a gente vê o
pequenininho e, lá embaixo, tantas vezes. Organização no tamanho. Eu digo
organização geral (Entrevistada 13, 27 anos).
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Comum nos tradicionais bairros de comércio popular, o locutor também é um
atrativo ao anunciar as ofertas do dia. Participantes mais novas do universo pesquisado já
indicam outros elementos chamativos na fachada do varejo, como o uso de painéis de LED,
logomarcas estilizadas e jovens.
Às vezes aquelas pessoas, os locutor [sic], como é que chama, que fica na porta eu
também acho que é legal [...] Sim, porque ali ele ‘tá passando o que tem de oferta,
essas coisas (Entrevistada 5, 41 anos).
Acho que é muito a questão visual, né? ‘Cê ‘tá numa loja que tem um informativo,
numa loja que tenha um LED. Eu, pelo menos, sou muito visual assim, então é ali
que eu vou entrar. Mesmo que eu me decepcione, é a primeira coisa que me chama a
atenção (Entrevistada 12, 25 anos).
O design da loja. O nome, a forma como é feito, o design em si na parte da frente...
Hum... Ah, não sei. Ah, não sei. Um design que me chama a atenção é uma coisa
bem-feita, bem-feita assim, bem programada, tipo, que passe mesmo, que aquela
loja em si tenha a te oferecer, entendeu? Se é uma loja mais jovem, mais estilosa,
tem que ter uma logo, uma logotipo [sic], tem que ter um design bem mais
sofisticado... Mais ou menos, eu acho que ele passa assim de uma loja comum,
entendeu? Pro povão em si (Entrevistada 10, 20 anos).
O logotipo chama a atenção [...] Que é tipo um material assim trabalhado, bem
bonito. Porque, tipo, tem uns que são tipo, é banner que fala?... (risos) É, eu acho
que uma loja que a gente fala: “Aquela ali não tem nada” (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.6.3 Conforto térmico

O conforto térmico é um item fundamental no bem-estar do consumidor popular.
Muitas vezes acostumado com transporte público ou mesmo lojas lotadas e sem arcondicionado, proporcionar uma loja arejada e climatizada proporciona conforto na
experiência de compra. O conforto térmico ganha relevância para o varejista que tem como
público-alvo mulheres mais maduras, já em fase de menopausa e que tendem a apresentar
mais calor.
Olha, confortável é um lugar que tenha ar-condicionado, você não fique sentindo
muito calor, né? Que tenha, que nem eu falei, que tenha espaço, isso pra mim é
confortável (Entrevistada 6, 43 anos).
Filha, eu ‘tô na menopausa. Se eu entrar num lugar com muvuca, fechado, abafado,
eu não entro (Entrevistada 4, 56 anos).
Hoje em dia eu frequento menos, mas eu gostava mais um pouco antes, porque, hoje
em dia, o ar condicionado deles é muito forte [...] Acho a loja muito fria. Eu corro de
lá hoje em dia. Não sei por quê, nos últimos tempos está super forte (Entrevistada 2,
27 anos).
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3.2.6.4 Música e Aroma

Não é algo que tenha chamado a atenção das entrevistadas objetivamente, mas, ao
serem questionadas especificamente sobre uma música ideal para fazer as compras, seria uma
música calma e tranquila.
A música é um componente menos objetivo e perceptível na experiência de
compra, até que seja uma música que atrapalhe e cause desconforto. As entrevistadas
relataram que, apesar de desejável, a música tranquila não é comum nas lojas que costumam
frequentar. Pelo contrário. O que mostra que o varejista ainda não compreende que o gosto
musical nem sempre é o melhor para um ambiente de compras para esse perfil de consumidor.
Mais tranquila, uma música mais calma (Entrevistada 13, 27 anos).
Nossa, eu odeio loja, por exemplo, eu trabalhei no Magazine Luiza, eu detestava eles
ficarem botando som em toda altura, Casas Bahia... Muito alta. Eu falo assim:
“Gente, isso não chama cliente”. Dá desespero, o povo quer ir embora. Ainda mais,
e ainda tem loja que coloca música de palavrão, umas músicas feias, uns negócios...
Eu acho assim, pra loja eu acho que tem que ser uma música mais calma, pra não dar
desespero nas pessoas e querer sair correndo, entendeu? Uma coisa assim mais
calma (Entrevistada 6, 43 anos).
Ah, coisa agradável, né? Uma música que todo mundo gosta, não aquela coisa
estrondosa também. Uma coisa suave assim, né? Agradável (Entrevistada 9, 48
anos).
Música agradável? Ah, moça, acho que não tem opção. Lógico que você não vai
colocar uma música eletrônica pra comprar roupas. Acho que é mais um sonzinho
legal, mais suave e tal (Entrevistada 10, 20 anos).
Uma música ideal? Eu acho que é muito particular, assim. Então eu não gostaria de
entrar numa loja que tocasse funk, por exemplo. Eu ficaria atordoada, surda, eu não
consigo, mas é um gosto pessoal (Entrevistada 12, 25 anos).

O aroma, por sua vez, teve pouco resultado no trabalho de campo. A loja na qual a
entrevista foi realizada não possui um aroma característico, em razão da dificuldade de
aromatizar lojas grandes e amplas. Além disso, o varejo popular, tradicionalmente composto
por grandes formatos ou pequenas lojas desestruturadas, não consegue explorar o aroma no
ponto de venda. No entanto, ainda com todas as dificuldades, houve ainda uma entrevistada
que tenha notado, em outras experiências de compra, o aroma e seu efeito.
Eu sei que tem na, aquela loja Melissa eles colocam um aroma, você sabia?... Eles
jogam um aroma, porque dá aquele negócio. Aqui eu não sei te dizer, mas parece
que você ‘tá num shopping e todo mundo gosta de andar em shopping, acho que é a
escada rolante, os elevadores, tipo, dá a impressão que você ‘tá dentro dum shopping
(Entrevistada 13, 27 anos).
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3.2.6.5 Piso e Iluminação

O piso e a iluminação são elementos do interior de loja sobre os quais as
entrevistadas tiveram dificuldade de descrever suas percepções. Apesar de não prestarem
atenção no piso e na iluminação da loja de forma objetiva, tais elementos compõem o
ambiente e a experiência de compra de forma a compor um projeto arquitetônico e a entregar
uma proposta da marca.
A loja ideal para a consumidora popular é aquela que é clara, proporcionando
bem-estar e conforto. A loja com um ambiente claro proporciona segurança também: permite
que, desde a fachada, a consumidora possa ver a loja como um todo, visualizar produtos,
secções, caminho a percorrer.
A sensação de amplitude, também presente no tamanho da loja, e disposição e
altura dos equipamentos é, sem dúvida, um elemento central para o varejo popular.
Olha, eu veja a loja, assim, especificamente o tipo de lâmpada eu não vou saber te
dizer. Mas, assim, eu acho bastante ampla e clara. Não é aquela coisa escura que
você, aquele ambiente fechado ruim, sabe? Porque o sol é tudo na vida, né? É claro,
dá para você ver as coisas com bastante nitidez, assim, espaço bem aconchegante
(Entrevistada 4, 56 anos).
Na decoração da loja? Nada em específico. Aqui é bem claro e bem amplo, então
isso é bom [...] Porque é horrível você entrar numa loja escura, que você não
consegue encontrar nada, né? Então eu--. A luminosidade, a claridade ela te dá
amplitude, te dá aquela liberdade. Tem espaço, vamos entrar, vamos ver
(Entrevistada 12, 25 anos).
Claridade, eu não gosto de loja que você entra assim, que tem um ambiente escuro
me incomoda. Não gosto, eu gosto de claridade, ambiente acho que dá aquela
sensação de mais amplo, mais aberto, você vê melhor as coisas. É a claridade, acho
que isso dá, você se sente mais confortável (Entrevistada 6, 43 anos).
Olha, eu acho que é a frente mesmo, né? Aqui no Brás a gente não costuma olhar,
não costuma ver, mas é assim é uma vitrine bem-feita ali eu acho que chama a
atenção. O design assim. É que nem eu te falei: a claridade, quando você olhar assim
de fora e já chamar sua atenção pra ali (Entrevistada 6, 43 anos).
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3.2.6.6 Organização dos Produtos

A organização dos produtos possui um elemento central na experiência de
compra. Por meio dela, o varejista organiza a própria experiência, respeita o tempo disponível
do consumidor para suas compras, educa por meio de uma exposição didática e cruzada,
organiza os momentos da compra por meio da ocasião ou por estilo de vida, entre outros
aspectos positivos de uma loja devidamente organizada.
Os produtos devem estar organizados de forma a garantir fácil acesso no
autosserviço, fácil visualização e manuseio.
Ah, eu fico mais assim confortável quando eu chego na loja e eu vejo várias
variedades daqueles modelos, que eu sou evangélica, né? Que eu vejo a opção que
tem pra mim, que eu me sinta à vontade, que eu possa, assim, pegar, olhar. Falar
assim: “Ah, eu queria tanto uma roupa igual a essa”, eu vou ali e tem (Entrevistada
8, 45 anos).

As entrevistadas demonstraram clareza no que desejam da organização da loja:
produtos expostos e agrupados por cor e tamanho, evitando-se misturar diferentes modelos em
um mesmo equipamento.
Então, o Torra-Torra eu acho um pouco desorganizado. Eu acho que é muita
informação que desinforma. Então eles têm os setores, eles têm as araras, mas às
vezes você vai pegar uma camiseta, tem um monte daquilo e não tudo muito
separadinho. A qualidade é boa, eu gosto do Torra-Torra, mas eu acho que falta um
pouco eles se organizarem um pouco melhor ali. Eles ficam muito em cima da gente.
A gente entra na loja e já tem gente em cima. A gente vai ver um preço no provador
e já tem. Ou é muito descaso ou é muita atenção. Então são dois extremos assim
(Entrevistada 10, 20 anos).
Na organização é que esteja por tamanho, fácil de encontrar (Entrevistada 8, 45
anos).

Um segundo ponto valorizado e que “agiliza” a compra é encontrar as peças que
estão no manequim logo ao lado, disponíveis para a venda. Dessa forma, o cliente não precisa
procurar ao longo da loja – com destaque para lojas de grande formato – a mercadoria que
chamou a sua atenção.
O que é padrão, então, por exemplo, tomando como exemplo essas lojas que a gente
gosta vai, a Marisa, Renner etc. Tem um manequim com uma roupa X, você olha do
lado e já tem aquela roupa do manequim pra fazer o conjunto. Você vai, pega o teu
tamanho e sai (Entrevistada 12, 25 anos).

A organização dos produtos deve atender a um equilíbrio entre a exposição
extremamente misturada, como uma curadoria, e a exposição por produto. O consumidor

124
popular sente-se à vontade ao ter as opções de um mesmo produto em um mesmo lugar, mas,
ao mesmo tempo, quer ter uma sugestão de look e composição desse produto.
Apesar do sortimento organizado de forma assimétrica gerar efeitos positivos no
consumidor (KAHN; WANSINK, 2004; AILAWADI; KELLER, 2004) e romper um padrão
de visão (PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008), é preciso ter um equilíbrio na curadoria e na
assimetria para o consumidor popular, pois a simetria e conforto linear lhes causa conforto e
controle da compra.
A fartura, materializada na exposição massificada, é considerada um valor
relevante para o consumidor de baixa renda, pois faz com que se sintam distantes das suas
necessidades e, dessa forma, não pareçam pobres (PARENTE; LIMEIRA; BARKI, 2008). No
entanto, não é o que essa consumidora espera atualmente. Sem dúvidas, a fartura interfere na
percepção de preço e é um fator indissociável do consumidor popular. Ocorre que, na medida
em que o varejo foi evoluindo e promovendo investimentos no design e na arquitetura da loja,
o consumidor foi acostumando-se com uma loja cada vez mais bonita e moderna.
A exposição massificada com produtos do piso ao teto não são mais utilizados
pelos principais varejistas do país. E a consumidora espera um visual de loja limpo e sem
excesso de informações.
A loja cheia de equipamentos ou mesmo equipamentos adensados não conferem
sensação de bem-estar. O consumidor sente que os produtos lhes estão sendo empurrado e não
tem conforto para fazer suas compras, procurar os produtos em meio a um aperto de
equipamentos e produtos.
[...] Menos equipamentos aqui na loja, menos equipamentos. O primeiro ponto que
eu percebo é a gente ter um treinamento com os funcionários. O segundo ponto
dentro da loja, físico, é um pouco de menos equipamentos espalhados pela loja ou
menos--. Os RTs ‘tão cheios, as araras ‘tão cheias, sabe? Porque eu tenho a sensação
que aquilo está sendo empurrado, sabe, muita mercadoria. A gente não tem o
conforto de procurar algumas coisas (Entrevistada 2, 27 anos).

Para a consumidora de baixa renda, é a exposição que a ensina e a orienta, e ela
está aberta a aprender no ponto de venda. A loja didática, que oferece segurança, economia de
tempo e vai além do que o consumidor espera.
Ah, cada setor, calça jeans, camiseta, bermuda, acho que é assim. De fácil
visualização (Entrevistada 7, 28 anos).
Estar misturado com alguma sugestão [...] Aí você, além de ver o que você quer,
você vai andar mais um pouquinho pra olhar mais coisas, aí você acaba pegando
mais coisas. Porque se você já entra e já tem o que você quer já ali, você só vai ficar
ali, você não vai ter opção--, assim, andar (Entrevistada 8, 45 anos).
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Se tivesse um manequim como referência seria mais fácil, mas se não tivesse, é
melhor que os conjuntos já estivessem prontos (Entrevistada 12, 25 anos).

Esse didatismo na exposição dos produtos e na organização da loja confere ao
consumidor de baixa renda a sensação de ter feito a melhor escolha. Em razão do orçamento
restrito e recursos limitados para esse público, a experiência de compra rica é justamente
quando percebem que fizeram uma boa compra, sem abrir mão do conforto.

3.2.6.7 Layout e Setorização da Loja

Como se viu, as entrevistadas relataram que a compra é feita por ocasião ou
reposição de algum item específico. As grandes varejistas de moda, por sua vez, organizam a
exposição dos produtos por meio de estilos de vida.
As entrevistadas não tiveram uma clara percepção dos estilos de vida dentro da
loja durante a realização do campo. Alguns produtos indicaram um certo agrupamento, mas
quase a totalidade das entrevistadas não indicaram as seções propostas no ponto de venda.
Em razão de não lerem as placas de comunicação visual e não visualizarem os
pontos focais objetivamente, o produto é o grande localizador dentro da loja.
Jeans, você percebe isso. Jeans, aqui é um espaço só pra calça, pra calça jeans,
mesmo de mulher ou de homem, criança também tem um lado onde você vê mais
camisetas, mais sainhas, mais blusas. Tem, você percebe que tem essa/ (Entrevistada
6, 43 anos).
Olha, quando eu entrei, aquele lado específico que nós entramos, eu vi moda
feminina, né, assim, nas araras. Blusas, calças legging. E aí nós, eu perguntei, né?
Ela falou: “Não, fica lá na outra ponta”. Aí nós fomos seguindo e, coincidentemente,
foi moda feminina, que nós fomos, pelo cantinho assim, seguindo (Entrevistada 4,
56 anos).
Acho que tudo mais separado, tipo assim, o social mais no cantinho. Aí depois veio
o esporte chique, né, ‘tava próximo. Então ‘tava bem organizadinho mesmo, o resto
eu não prestei atenção (Entrevistada 8, 45 anos).

A loja é um claro reflexo das necessidades das entrevistadas, as quais buscam
encontrar a loja setorizada conforme a sua necessidade de compra: seja para uma festa ou uma
roupa básica para o dia a dia.
Exato. A básica, para uma festa, porque você faz a compra com mais rapidez, você
não fica perdendo tempo procurando se estiver tudo misturado, entendeu? É o que
eu faço com o meu guarda-roupa. Tem um lado que é a roupa de frio, o outro lado é
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a roupa--. Uma gaveta é peça para sair, a outra é já para ficar em casa, sabe, assim?
(Entrevistada 4, 56 anos).

O setor plus size, relevante entre as entrevistadas, facilita a vida da consumidora:
ao invés de procurar em toda a loja opções com numeração maior, em um único espaço ela
encontra um mix completo e com uma proposta coordenada.
Eu acho assim, tamanho, modelos, igual vocês fazem mesmo, um espaço pra
tamanhos normais, plus size. Que nem, eu gosto de comprar roupa maior, eu gosto
sempre de ir no setor onde especifica, pra você não ter que ficar ali puxando,
procurando, entendeu? [...] Pra você não perder tempo. Eu, como eu tenho minhas
filhas/ (Entrevistada 6, 43 anos).

Quanto ao layout da loja, as entrevistadas afirmaram preferir layouts lineares, em
detrimento de layouts orgânicos e curvos. A amplitude e a segurança, mais uma vez, estão
presentes na experiência de compra popular: layouts retos permitem maior visualização da
loja e controle do consumidor.
Olha, embora--. Acho que o que é reto, né? A gente já--. Vai muito do que você, a
gente consegue ver no todo, então se a loja que é mais orgânica você tem uma visão
geral e sabe os pontos focais do que tem em cada canto, pra mim não-- (Entrevistada
12, 25 anos).
Não de todas as lojas. A do Tucuruvi é meio claustrofóbica, mas a do Center Norte,
do Center Norte não, a do shopping D já é mais ampla, já é mais organizada. Lá vou
eu pro organizada de novo... Muito pequena. Então, assim, no Tucuruvi eles têm um
quadrado e os setores são bem próximos um do outro. Então você sai pra ver uma
calça jeans e daqui a pouco você já ‘tá na lingerie. Você fica dando aquela volta,
aquela volta, não tem uma amplitude dentro da loja. Aí quando junta muita mulher,
muita liquidação, você fica meio: “Sai daqui que eu peguei primeiro, que isso aqui é
meu” [risos] (Entrevistada 12, 25 anos).
Olha, eu acho assim, a facilidade de você pegar a peça e chegar no provador. Porque
tem provador que você tem que dar a volta no mundo na loja para achar, né? Isso me
faz ficar mais à vontade. E eu acho que tem que ser um provador de um tamanho
razoável também, porque tem provador que se você virar de um lado do outro você
esbarra, né? (Entrevistada 4, 56 anos).

3.2.6.8 Limpeza da loja

A limpeza da loja é um importante elemento do bem-estar e do conforto. Para uma
classe social acostumada a caminhar pelas calçadas paulistanas, usar transporte público e
ambientes nem sempre de excelente higiene, a limpeza é preponderante ao entrar em uma
loja.
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Historicamente, para o consumidor de baixa renda, o varejo é bagunçado e
insalubre, e o fato da limpeza da loja ter sido um item relevante nessa pesquisa de campo,
mostra que os varejistas ainda não conseguem entregar um ambiente limpo e além das
expectativas básicas, como se vê a seguir.
Apesar de ser um item básico e nem lembrado por consumidoras de classes
superiores, a cliente popular ressalta espontaneamente a limpeza em sua experiência de
compra. Para as classes mais abastadas, a limpeza já está garantida e é um ponto superado em
suas compras. O mesmo não ocorre com a baixa renda.
Ah, por exemplo, aqui, está sempre tudo arrumadinho, tudo limpinho, então muito
bom (Entrevistada 3, 45 anos).
Sim, muito limpa, que isso também faz a diferença de um local que você vê que ‘tá
limpo, higienizado [...] Ah, porque se você ver uma loja limpa você vê que tem
coisas boas, você vê tudo certinho. Você vai num lugar que ‘tá tudo bagunçado, eu
não me encontro em bagunça. Eu acho que ninguém, uma mulher--. Trabalhei minha
vida inteira com limpeza, então é detalhe. Eu acho que tudo organizado você se
encontra melhor. Limpo, principalmente, você pode até andar descalço. Então eu
acho que faz toda a diferença, né? (Entrevistada 9, 48 anos).
Sim, porque ninguém gosta de entrar num local que ‘tá sujo. Eu observo muito isso.
Eu não sei se eu sou maníaca por limpeza, mas eu não gosto de nada sujo. Se eu
entro num local e eu vejo já lixo no chão, muita sujeira assim e o chão sujo eu saio,
não fico no local.... Ah não, porque eu gosto de estar num ambiente confortável pra
mim e que eu me sinta bem. Eu não vou me sentir bem num local sujo (Entrevistada
10, 20 anos).

O fato de a limpeza ainda ser lembrada e destacada pelas entrevistadas mostra que
o varejista brasileiro ainda não oferece um ambiente digno e limpo para os seus
consumidores, ao menos em sua maioria, não sendo o suficiente os avanços dos últimos anos
para atender esse consumidor.
A limpeza no consumo também foi destacada no trabalho de campo de Barros e
Rocha (2007), sendo uma das preocupações das entrevistadas nos espaços que transitam
cotidianamente.

3.2.6.9 Comunicação Visual

Tal qual o piso, a iluminação e a fachada, não houve uma única entrevistada que
tenha reparado, lembrado ou visto uma placa de comunicação no ponto de venda onde foi
realizada a pesquisa de campo.
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A localização do consumidor dá-se, exclusivamente, por meio dos produtos. Nem
ao menos os pontos focais ou indicativos das idades no setor infantil foi percebido pelas
entrevistadas.
Não, não olhei placas. Quando eu entro, eu fui olhando (Entrevistada 4, 56 anos).
Aí eu vou seguindo a linha, porque eu percebi que tem essa organização, tem esse
caminho, né? (Entrevistada 4, 56 anos).
Assim, eu não olhei muita placa não, eu sei que tem a parte de juvenil ali, mas eu
vou mais andando mesmo (Entrevistada 9, 48 anos).

A atmosfera da loja agradável para a consumidora popular é aquela que lhe causa
conforto e bem-estar. Por meio de uma loja, ampla e clara, com produtos organizados e de
fácil acesso, ela sente-se segura no ponto de venda e confia que está fazendo uma boa compra.
Um ambiente colorido, com um equilíbrio de fartura, oferecendo variedade e tudo num só
lugar é requisito para uma experiência de compra memorável. E é dessa forma que a
consumidora retorna para novas compras.
Os resultados do campo confirmam o estudo de Merhabian & Russel (1974),
segundo os quais uma agradável atmosfera na loja fornece uma utilidade hedônica para os
consumidores e incentiva-os a visitar a loja mais vezes, ficar mais tempo e comprar mais.
Além disso, também melhora a percepção dos consumidores sobre a qualidade do produto
vendido e permite associá-la a preços mais elevados.

3.2.7

Instalações da Loja

As instalações da loja compõem uma categoria de análise que inclui instalações
diversas, serviços, tais como provadores, área de descanso, fraldário, sanitários, e o tamanho
da loja em si. Demais pontos de contato da marca do varejista não foram explorados em
profundidade na pesquisa de campo, pois não era o objetivo do trabalho.
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3.2.7.1

Tamanho da Loja

Lojas de grande porte e amplas exercem verdadeiro encantamento na consumidora
popular. Ao lembrar um ambiente de um shopping, a consumidora tem a experiência de lazer,
divertimento e bem-estar.
Ao contrário de lojas de bairro e lojas boutique, as lojas grandes são associadas a
bons preços e bons negócios. O tamanho da loja, para as entrevistadas, é determinante na
percepção de preço acessível, variedade e satisfação da compra. Também é associado à
sensação de bem-estar, de amplitude e espaço para circular com maior conforto.
Então, geralmente eu acho que é essas lojas, tipo essas lojas pequenas, né? Eu não
gosto muito [...] Porque, às vezes, se você vai nessas lojas pequenas, tipo boutique, o
preço, claro, muda muito. E aí você tem a sensação de um tratamento diferente,
porque nessas lojas menores as pessoas olham muito a tua aparência (Entrevistada 5,
41 anos).
O atendimento, né, o atendimento que você recebe. É--, como que fala? A loja em si,
né, o espaço, como é exposto também, que facilita muito a gente, dependendo--.
Porque, às vezes, eu mesma, eu entro numa loja que é muito pequena, muito cheia
de gente e, e assim, eu não consigo ficar [risos]. Então assim, pra mim, eu gosto de
ficar num lugar mais espaçoso, atendimento, principalmente (Entrevistada 6, 43
anos).

O tamanho e a marca da loja também geram expectativa quanto ao nível de
serviço oferecido. Lojas maiores requerem serviços melhores e a exigência do consumidor
também é maior nesse sentido.
Olha, eu acho que a loja tem que respeitar o cliente, né? Por exemplo, aqui vem
muita pessoa com criança. Eu lembro que antigamente não tinha fraldário, não tinha
um lugar decente pra trocar as crianças, tanto é que eu olhava e falava assim: “Poxa
vida”. Era dentro de um banheiro ali, num cantinho. Poxa vida, uma loja tão grande
poderia fazer um espaço melhor. Mas eu acho que, eu nunca entrei, mas hoje eu vi
aqui, já vi, percebi que tem um espaço melhor ali (Entrevistada 6, 43 anos).

O conforto da loja está diretamente associado ao tamanho da loja, com corredores
confortáveis e sem aglomeração de pessoas. Essa consumidora passa o seu dia “apertada” em
transportes públicos e ter o seu espaço durante as suas compras é de fundamental importância.
O atendimento e o conforto também, porque às vezes ‘cê entra numa loja, é bem
pequenininha, aí fica todo mundo muito apertado, muita aglomeração, não tem uma
ventilação boa (Entrevistada 10, 20 anos).
Muito pequena. Então, assim, no Tucuruvi eles têm um quadrado e os setores são
bem próximos um do outro. Então você sai pra ver uma calça jeans e daqui a pouco
você já ‘tá na lingerie. Você fica dando aquela volta, aquela volta, não tem uma
amplitude dentro da loja. Aí quando junta muita mulher, muita liquidação, você fica
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meio: “Sai daqui que eu peguei primeiro, que isso aqui é meu [risos] (Entrevistada
12, 25 anos).

Por fim, o tamanho da loja traz também a variável da amplitude, já abordada nos
tópicos anteriores. A loja ampla promove a sensação de bem-estar e conforto. Mais do que
isso, gera segurança e controle para a consumidora popular: ao entrar na loja ela visualiza o
caminho a ser percorrido, corredores, as diferentes seções e organiza seu processo de compra
dentro do ponto de venda. Sente-se segura sem precisar de auxílio para localizar-se.
Olha, eu acho que é mais fácil eu falar o que não tem, porque eu detesto entrada de
loja com palhaço, bexiga, casquinha de sorvete, que fica fazendo aquele tumulto,
você não tem entrada da loja. Aqui é bom porque o espaço é muito amplo, então eu
acho que só de você ver o espaço pra entrar já te convida... Porque é horrível você
entrar numa loja escura, que você não consegue encontrar nada, né? Então eu--. A
luminosidade, a claridade ela te dá amplitude, te dá aquela liberdade. Tem espaço,
vamos entrar, vamos ver (Entrevistada 12, 25 anos).
Eu me sinto bem porque, além da loja ser grande, eu consegui--. Por exemplo, se eu
entro ali na Concórdia eu consigo ver tudo, moda feminina, consigo ver moda
masculina, consigo ver um produto mais barato (Entrevistada 2, 27 anos).

3.2.7.2 Provadores, Fraldário, Sanitários

O uso do provador não é uma unanimidade entre as entrevistadas. Pelo contrário.
A dificuldade em tirar a roupa, voltar à loja para pegar outros tamanhos, o desconforto dos
provadores em geral, tirar e colocar o sapato, guardar as sacolas e filas no atendimento
dificultam o uso de um serviço tão elementar no varejo de moda.
No entanto, é indispensável e as entrevistadas detalharam com clareza o que é um
provador ideal. As cabines devem ser largas, confortáveis e permitir a entrada de mais de uma
pessoa, se possível. A opinião de amigas e familiares é importante para essa consumidora.
No interior das cabines, deve haver ganchos para pendurar os produtos (em ambos
os lados), banco para maior conforto, piso quente para evitar o piso gelado e um ambiente
arejado e climatizado. O espelho não pode aumentar ou engordar as consumidoras e o
fechamento da cortina ou da porta deve garantir a privacidade da cabine.
Cabides, um local para eu colocar minha bolsa, que pode ser pendurada, e, é, eu
acho que falta nos--, um tapete, porque às vezes você tem necessidade de tirar o
calçado e você fica no chão gelado (Entrevistada 4, 56 anos).
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‘Tá bem mais arejado, com mais espaço, mais provadores, porque eu não sei se ‘tava
antes assim, porque como eu falei eu não sou muito de experimentar, mas eu gostei
(Entrevistada 8, 45 anos).
Olha, acho que tem que ser arejado. Se quer ver eu ficar passando mal é entrar num
provador quente demais. Muito quente ali, aquele espaço ali, você começa a ficar, a
se trocar, você nem experimenta as coisas direito, você não vê a hora de sair dali de
dentro. Então assim acho que o espaço, é interessante ter um espaço maior e ser mais
fresquinho também, né? (Entrevistada 6, 43 anos).
Um espelho que não faça aumentar, porque tem alguns espelhos que são tombados e
você fica maior, né? E eu sou muito alta e eu nunca sei se está bom ou não a roupa.
Uma cortina boa e pesada, que realmente feche. Seria interessante até que se tivesse
como a pessoa que está do lado de fora identificar que tem alguém mesmo ali
dentro, porque às vezes não dá pra saber. Tem alguns provadores que estão
fechados, você abre e não tem ninguém. Então um velcro, de repente, pra prender a
cortina. E ser claro, né? Além de ser claro, ter aonde pendurar as roupas. Então eu
colocaria, por exemplo, se eu fosse montar um provador, eu colocaria dos dois lados
algumas coisinhas pra prender, um banquinho que todo lugar tem, que também não
fique no meio, que você fique chutando e um espelho bom (Entrevistada 12, 25
anos).
Olha, eu acho assim, a facilidade de você pegar a peça e chegar no provador. Porque
tem provador que você tem que dar a volta no mundo na loja para achar, né? Isso me
faz ficar mais à vontade. E eu acho que tem que ser um provador de um tamanho
razoável também, porque tem provador que se você virar de um lado do outro você
esbarra, né? (Entrevistada 4, 56 anos).

Por fim, citado espontaneamente, o guarda-volumes foi lembrado por
entrevistadas que fazem compras maiores e o utilizam para guardar as sacolas ao longo das
compras, permitindo comprar com mais facilidade e conforto.
É, eu acho desagradável você entrar num lugar sujo, não só pra, um restaurante,
acho que não só um restaurante tem que estar limpo. Lojas, você vai ao banco, a
lotérica, acho que todo lugar tem que ter limpeza e higiene, é necessário. Você poder
ir ao banheiro, falam que o banheiro daqui é organizado. Você pode, você tem um
guarda-volume [sic] pra você guardar suas roupas, não tem que entrar com um
monte de bolsa (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.7.3

Área de Descanso, Lazer e Alimentação

A loja “de destino” é aquela, ao contrário da loja “de passagem”, onde o
consumidor dirige-se a ela como objetivo do destino. Ele sai de casa destinado a fazer
compras nesse local. No caso da loja utilizada na pesquisa de campo, situada no bairro do
Brás, trata-se de uma loja de destino. As entrevistadas vêm ao Brás e/ou ao Lojão do Brás
com disponibilidade financeira e, sobretudo, de tempo também.
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Nesse sentido, onde parte da compra é acompanhada por familiares e filhos e com
uma compra de maior duração, área de alimentação e espaços para lazer são indispensáveis
para as entrevistadas.
Ter um espaço para descansar durante as compras ou mesmo para deixar os
maridos à sua espera traz conforto e bem-estar na experiência de compra. Além disso, faz com
que o cliente permaneça mais tempo no ponto de venda.
Achei calça social, camisa social. E eu tenho a opção de querer tomar café, ficar à
vontade, sentar pra descansar um pouco. Um conforto mesmo (Entrevistada 8, 45
anos).
Eu gosto quando tem aquelas pracinhas que dê pra você sentar e ficar à vontade, que
dê pra comer na praça de alimentação sem todo aquele sufoco. Tudo bem
organizado, uma loja limpa que, às vezes, você vai e tem um monte de papel no
chão, às vezes, as pessoas entram comendo. Os manequins também sempre bem
vestidos e estilosos, com aqueles looks legais. Eu gosto disso [...]. Achei bem
confortável, bem confortável. Dá pra dar uma relaxadinha legal (Entrevistada 10, 20
anos).

3.2.8

Atendimento assistido no tempo da consumidora

Pode-se afirmar após a realização do trabalho de campo, que o “bom
atendimento”, detalhado a seguir, é um dos principais drivers da experiência de compra do
consumidor popular no varejo de moda.
Emerge no campo de forma natural, não estimulada. O bom atendimento é a
expectativa da entrevistada ao sair de casa para comprar roupas, de forma que é determinante
para a realização da compra e para a permanência no ponto de venda.
O atendimento é tão importante, que é um elemento de beleza da loja para as
entrevistadas. É um dos principais fatores de bem-estar e pertencimento para as entrevistadas,
de forma a se sentirem parte do ambiente da loja.
Ainda que tenha um produto que goste, o mau atendimento pode levar a não
realização da compra, assim como um excelente atendimento também induz a consumidora a
levar o que não estava planejado.
Porque dependendo do atendimento me convence, senão eu não compro, se eu não
gostar do atendimento (Entrevistada 4, 56 anos).
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Eu acho que eu espero encontrar um bom atendimento. Eu já comprei só de ser bem
atendida, às vezes eu nem gostava muito daquilo, sabe? Mas já aconteceu com eu
[sic]: eu comprei porque a pessoa era muito legal (Entrevistada 2, 27 anos).

Segundo as entrevistadas, o bom atendimento é aquele que, essencialmente, deixa
a consumidora à vontade. Após uma abordagem inicial educada, a consumidora gosta de
permanecer sozinha, mas na primeira necessidade de auxílio, este deve ser rápido e eficiente.
[...] Não gosto de ser perseguida por atendentes, mas prezo um bom atendimento de
quem venha falar comigo, tipo: me deixa à vontade pra, se precisar, eu ir até essa
pessoa (Entrevistada 2, 27 anos).
Eu gosto que me deixem à vontade, eu não gosto que o vendedor fique atrás de mim
todo o tempo, todo o tempo. Eu gosto que ele me ajude também, me dê opções, se
tiver com alguma dúvida ele me ajude a escolher, mas não fique todo o tempo ali
atrás de mim, atrás de mim, entendeu? Me deixe à vontade (Entrevistada 10, 20
anos).
Olha, é, eu acho assim, a primeira coisa da loja, assim, que eu observo na loja que eu
te falei é o atendimento. Porém eu não gosto de uma pessoa atrás de mim, entendeu?
Eu gosto de ficar à vontade e, quando eu tiver dúvida, eu perguntar... Não, não
precisa ficar atrás de mim, não precisa ser ela, qualquer pessoa que eu pergunte e
que me responda adequadamente para mim ‘tá de bom tamanho. Não gosto de
ninguém me pressionando, perguntado, me oferecendo, não gosto [...] Depende da
abordagem. Tem abordagem tranquila: “Oi, bom dia, estou à disposição”, alguma
coisa do tipo. Tem abordagem que é agressiva, aquela pessoa que fica ali o tempo
todo: “Olha, você não quer isso, ó, tem isso”. Aí eu já não gosto, entendeu?
(Entrevistada 4, 56 anos).
É que eu te falei: quando você chega a pessoa já te cumprimenta e deixa você à
vontade. Não fica no seu pé ou ela só vem quando você faz um gesto chamando ela,
pedindo alguma opção de peças (Entrevistada 8, 45 anos).

Ela gosta de ser assistida, mas, com uma certa distância e somente quando for
requisitada essa assistência para pegar um produto, trocar o tamanho, tirar dúvida etc.
Ah, uma pessoa que se interesse no cliente, né? Que ajude, que veja se realmente
tem. Porque, às vezes, você entra numa loja, às vezes você não quer ajuda e aí a
pessoa já vem em cima, querendo, e você só ‘tá olhando. Mas aí quando você
precisa de ajuda, eu acho que é legal a pessoa vir, te incentivar. Tem gente que não é
assim, né? (Entrevistada 7, 28 anos).
Ah, o atendimento, as meninas não ficam em cima de você, pelo menos em cima de
mim não fica. Às vezes quando você quer uma coisa elas ‘tá ali pronta [sic] pra te
ajudar. Por exemplo, que nem que queria uma calça pro meu marido eu não ‘tava
encontrando a numeração dele. Aí falaram assim: “Ah, eu vou dar uma olhadinha no
estoque. Você quer que eu olhe?”. Eu falei: “Ah, por favor” (Entrevistada 8, 45
anos).

Carente de bom atendimento e de respeito, as entrevistadas destacam que a força
de vendas nem sempre tem interesse em atender o cliente e a educação é uma característica do
bom atendimento. As entrevistadas ainda se ressentem de serem extremamente pressionadas e
apressadas em outras experiências de compra pela força de vendas, focada na sua própria
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comissão.
É que a gente não fica à vontade. Tipo, é como se a pessoa quisesse que você já
adiantasse logo pra te atender, pra você comprar logo, sabe? E aí ‘cê não fica à
vontade (Entrevistada 11, 49 anos).
Um bom atendimento? Eu acho que se você ‘tá disposto a lidar com o público, você
sabe que é uma questão complicada. Então eu acho que você tem que usar bem,
assim, as palavras, você tem que saber lidar bem, porque somos--, um é diferente do
outro, né? Dependendo de uma palavra você magoa e eu não volto mais. Eu sou
muito assim, tipo, se eu for cortar cabelo com uma pessoa é só com aquela pessoa
(Entrevistada 9, 48 anos).

As redes varejistas de maior porte, por sua vez, são vistas com um atendimento
não satisfatório. As entrevistadas relataram dificuldade em ir além do autosserviço quando se
faz necessário checar a disponibilidade de um produto ou um tamanho diferente do exposto.
Estar numa loja confortável, onde eu possa caminhar tranquilamente, encontro o
produto com facilidade, tanto o produto quanto tamanho de produto também.
Consigo ter acesso a um funcionário, caso aquela peça não tenha, entendeu?
Algumas lojas elas são bem carentes disso. A Riachuelo, por exemplo, a que eu
frequento, né, às vezes, eu acho muito carente quando a gente precisa de alguma
coisa, nunca--. Se você precisa de um tamanho e não tem, acabou, não tem, é aquilo
(Entrevistada 2, 27 anos).
Porque tem muita opção, variedade, né? O atendimento é muito bom. A gente chega
as meninas auxiliam, ajudam a escolher tamanho. Nas outras lojas você que se vira,
né? Não tem--. Vem mais para oferecer um cartão, mas o atendimento daqui é
diferenciado, de verdade [...] Eu acho que, na verdade, ó, como eu posso te dizer?
Quando as moças vêm atender a gente, a gente não vê--, como posso dizer a
palavra? Não fica um atendimento forçado, elas são bem natural assim [sic], sabe, o
jeito delas de atender a gente. Não vê pelo que você ‘tá comprando, se você é um
cliente que vai consumir um produto caro. Não, elas não olham isso (Entrevistada
13, 27 anos).

O bom atendimento é aquele que é atencioso: ao passo que te deixa à vontade para
caminhar livremente e tomar o tempo necessário para escolher os produtos, está disponível
para tirar uma dúvida e localizar algo que não tenha encontrado.
Ah, eu acho que a atenção. Não aquela atenção de ficar em cima, mas aquela
atenção de você fazer uma pergunta e a pessoa, de imediato, te responder. Outra
coisa que eu não gosto. É que aqui, não sei, é diferente, porque não é igual a loja de
calçados que você ter a pessoa ali para você experimentar, tal. Mas, assim, você, a
pessoa não pegar várias pessoas para atender ao mesmo tempo, porque ela acaba não
dando atenção devida. Eu compreendo que, eu não sei aqui qual é o procedimento,
se ganha por comissão, eu não sei como é que é, mas aí a pessoa pega um monte,
uma aqui, outra aqui, outra ali, aí uma faz pergunta, aí ela responde ali, depois ela
vira para você e olha para a outra, eu não gosto (Entrevistada 4, 56 anos).
Atencioso é--, ele não fica no pé. Não é quem fica no pé, mas, quando você precisa,
ele ‘tá ali, te atende rápido e resolve o seu problema rápido. É isso (Entrevistada 2,
27 anos).

Além de atencioso, o bom atendimento deve ser devidamente treinado e
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qualificado, além de deter o conhecimento técnico do produto vendido. A consumidora
popular carece de um auxílio na compra de roupas, de informação de moda e, a loja, por meio
do visual, dos manequins e do atendimento, possui esse papel de ensinar a consumidora.
Eu gosto que me deixem à vontade, eu não gosto que o vendedor fique atrás de mim
todo o tempo, todo o tempo. Eu gosto que ele me ajude também, me dê opções, se
tiver com alguma dúvida ele me ajude a escolher, mas não fique todo o tempo ali
atrás de mim, atrás de mim, entendeu? Me deixe à vontade (Entrevistada 10, 20
anos).
Ah, é uma pessoa bem dedicada, bem informada dos produtos da loja, entendeu?
Bem-educada (Entrevistada 1, 32 anos).
O atendente ser atencioso com você, você quer as roupas e a pessoa sempre ‘tá
pronta para te ajudar, te orientar (Entrevistada 3, 45 anos).
Então eu acho assim. A gente tem que ter esse cuidado com o funcionário. Um
treinamento, entendeu? Dar um treinamento. Eu acho que aqui no Lojão não tem
muito disso (Entrevistada 6, 43 anos).
Ah, eu acho que fica legal, porque aí ajuda a gente também, né? Porque muitas
vezes eu vou comprar e falo: “Olha, vendedora, você me ajuda aí, hein? Se ficar feio
depois eu volto, hein?”. Falei pra Rafaela se demorar, se passar de meia hora, só tiro
o A do nome do meu filho, que chama Rafael. Ó, eu sou boa fisionomista, se eu ver
ela agora, posso ver ela várias vezes que eu lembro (Entrevistada 9, 48 anos).

O atendimento ideal tem por base a educação e o respeito: a consumidora popular
destaca com veemência a educação da força de vendas. A bondade, a cordialidade e a
paciência são o fio condutor dessa educação. Esse é um fator de destaque e contraste na
realidade do consumidor popular, que vive diariamente em um ambiente mais duro, árduo e
de maior rispidez mesmo entre os seus familiares.
Atendimento é educação pra mim. Eu acho que a pessoa chegar: “Bom dia. Boa
tarde. Ó, se você precisar de ajuda eu ‘tô aqui, pode me chamar”. Eu acho que é
educação, entendeu? [...] Eu não gosto de pessoa falando gíria, chegar perto de mim
falando gíria, ou agitada demais: “Ô não sei o quê, não sei o quê”. Falando alto. Eu
não gosto. Falar gritando. É questão de educação mesmo (Entrevistada 6, 43 anos).
Educação. A pessoa ‘tá dando atenção. Eu volto a falar pra você: eu brigo muito, eu
questiono muito a questão do tratamento da pessoa que trabalha com o público, eu
cobro muito. Eu acho que você se propôs a tal coisa você tem que ser do começo ao
fim, mesmo que você tenha algum problema em casa, que você vá pelo dinheiro,
mas isso pra mim é essencial (Entrevistada 9, 48 anos).

Para o consumidor de baixa renda é importante que a loja demostre uma
preocupação real com a sua situação, suas necessidades (PARENTE; LIMEIRA; BARKI,
2008). O campo comprova que a consumidora ainda deseja sentir-se respeitada e tratada com
cordialidade, e vai além: espera da força de vendas que lhe auxilie com atendimento técnico,
auxiliando-a na compra de moda.
Os resultados do campo confirmam a teoria. Um sorriso, segurar a porta da loja e
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boas saudações futuras contribuem para sentimentos positivos do consumidor na experiência
de compra. Além disso, a competência dos colaboradores da loja em oferecer conselhos úteis,
sugestões ou o que pode ficar adequado ao consumidor são fundamentais, e até uma
expectativa na compra. (BÄCKSTRÖM; JOHANSSON, 2006).
O bom atendimento resulta em uma experiência de compra confortável, sem atrito
e fundamental para a fidelidade e retorno dessa consumidora.

3.2.9

Bem-estar e conforto da loja

O bem-estar e o conforto das lojas são os elementos centrais da experiência de
compra da consumidora popular.
Conforme apresentado nos tópicos anteriores do trabalho de campo, o tamanho e a
amplitude da loja, a limpeza e o design que favorecem um fácil autosserviço provocam a
sensação de bem-estar, uma vez que a consumidora se sente segura durante o processo de
compra e na tomada de decisão.
Há também outros elementos que compõem essa sensação de bem-estar na loja,
como o congestionamento e a largura dos corredores. No geral, o varejo popular possui lojas
com corredores apertados e um excesso de exposição de produtos.
As entrevistadas relataram que o conforto da loja requer corredores largos,
amplos, onde não precisam esbarrar em outras pessoas, andar “espremida” ou com dificuldade
de passar com sacolas. Considerando que o comércio de pólos de rua possui compras de ticket
médio maior e para toda a família, como no Brás, os corredores deveriam ser mais amplos,
pois são compras e sacolas maiores, permitindo que as compras sejam feitas com
tranquilidade.
Não, a largura, assim, ‘tá boa, porque eu não me esbarrei em nada, não é aquela
coisa, assim, que você precisa passar espremida (Entrevistada 4, 56 anos).
‘Cê passando às vezes batia nas, nas, naquelas coisas. Às vezes caía (Entrevistada 8,
45 anos).
Porque os outros clientes, os clientes além de andarem, a maioria das vezes,
acompanhados, eles conseguem ter uma visibilidade melhor, eu acho, da peça. Ele
consegue andar pra lá e pra cá, às vezes ‘tá com sacola, atrapalha, às vezes outros
clientes vão passar, também é ruim, fica batendo um no outro, nesse sentido
(Entrevistada 2, 27 anos).
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O atendimento e o conforto também, porque às vezes ‘cê entra numa loja, é bem
pequenininha, aí fica todo mundo muito apertado, muita aglomeração, não tem uma
ventilação boa (Entrevistada 10, 20 anos).

A loja com corredores confortáveis e sem aglomeração de pessoas torna-se, então,
uma loja aconchegante. Apesar das lojas cheias e, de certa forma, apertadas serem uma
realidade no varejo, as entrevistadas não aceitam a situação tal como está e gostariam de ter
um ambiente mais agradável.
Além da necessidade de uma loja menos cheia, ela também tem a consciência de
que uma loja lotada de equipamentos ou equipamentos altos que fechem a sua visão atrapalha
o seu bem-estar durante as compras.
Levar a exposição de produtos além do limite, tornando a loja apinhada e poluída
não leva a ter um aumento de vendas, pelo contrário, afasta a consumidora popular.
Ai, é onde eu me sinto à vontade. Onde eu me sinta à vontade, que eu veja que não
tem essas coisas espremidas, não tenha nada jogado no chão, que eu não precise
ficar me esbarrando (Entrevistada 4, 56 anos).
Estar confortável? Uma loja que não é muito cheia. Não muito cheia de pessoas;
muito cheia de equipamentos, por exemplo... Loja confortável pra andar à vontade,
eu não preciso ficar me batendo em nada. Isso, acho que isso (Entrevistada 2, 27
anos).
Que você pode andar, que você pode ver as coisas certinho, que não tenha aquele
tumulto abusivo que ‘tá lá fora, que/ [...] Ai, assim, às vezes é um lugar que, que,
que é um local que, às vezes, num--, você quer alguma coisa ali e não comporta
tanta gente. Muitas vezes ‘tá aquela coisa. Igual, tem um saldão lá que eles gostam
de ir. Eu fui uma vez pra nunca mais. Não me desceu, não me agradou (Entrevistada
9, 48 anos).
Estar numa loja confortável, onde eu possa caminhar tranquilamente, encontro o
produto com facilidade, tanto o produto quanto tamanho de produto também.
Consigo ter acesso a um funcionário, caso aquela peça não tenha, entendeu?
Algumas lojas elas são bem carentes disso. A Riachuelo, por exemplo, a que eu
frequento, né, às vezes, eu acho muito carente quando a gente precisa de alguma
coisa, nunca--. Se você precisa de um tamanho e não tem, acabou, não tem, é aquilo
(Entrevistada 2, 27 anos).
Pra mim confortável em si é não ter muita gente (Entrevistada 11, 49 anos).
[pausa] Menos equipamentos aqui na loja, menos equipamentos. O primeiro ponto
que eu percebo é a gente ter um treinamento com os funcionários. O segundo ponto
dentro da loja, físico, é um pouco de menos equipamentos espalhados pela loja ou
menos--. Os RTs ‘tão cheios, as araras ‘tão cheias, sabe? Porque eu tenho a sensação
que aquilo está sendo empurrado, sabe, muita mercadoria. A gente não tem o
conforto de procurar algumas coisas (Entrevistada 2, 27 anos).
Achei assim a parte das camisetas, das calças, porque a gente vem com sacola, né?
Isso é porque a loja ‘tá vazia, se ‘tivesse cheia ficaria um pouco pior pra andar
(Entrevistada 13, 27 anos).

Apresentado nos tópicos anteriores (ver tópico 3.2.6.5 Piso e Iluminação), a loja
com uma boa iluminação, com claridade, é um dos fatores de conforto na loja. A consumidora
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consegue ver os produtos com facilidade e sente-se segura nas suas escolhas.
Claridade, eu não gosto de loja que você entra assim, que tem um ambiente escuro
me incomoda. Não gosto, eu gosto de claridade, ambiente acho que dá aquela
sensação de mais amplo, mais aberto, você vê melhor as coisas. É a claridade, acho
que isso dá, você se sente mais confortável (Entrevistada 6, 43 anos).

Assim como a iluminação, a higiene ainda é uma questão não resolvida no varejo
popular e as entrevistadas relataram com muita frequência a necessidade de encontrarem uma
loja limpa (ver tópico 3.2.6.8 Limpeza).
Acho que tem a ver com higiene também, né? Essas coisas são--. Dentro também
tem, aqui tem alimentação, então é confortável, né? Tem tudo ali, né, no mesmo
lugar (Entrevistada 10, 20 anos).

O conforto térmico novamente volta quando se questiona sobre a loja confortável.
A loja climatizada ainda não é uma realidade certa para essas consumidoras e o básico, como
sentir-se bem num ambiente devidamente climatizado, ainda não lhes é entregue (ver tópico
3.2.6.3 Conforto Térmico).
Olha, confortável é um lugar que tenha ar-condicionado, você não fique sentindo
muito calor, né? Que tenha, que nem eu falei, que tenha espaço, isso pra mim é
confortável (Entrevistada 6, 43 anos).

Encontrar tudo em um só lugar e ter uma opção de café ou alimentação é um
diferencial para esse público. Principalmente em lojas de grandes formatos e nas quais o
consumidor acaba realizando compras para toda a família e, portanto, permanecendo um
tempo maior no ponto de venda (ver tópico 3.2.7.3 Área de Descanso, Lazer e Alimentação).
Com destaque, verificou-se no campo a importância da acessibilidade: a loja
também deve ser acessível a portadores de deficiências.
Confortável é aquela que tem não só opção das roupas que você vai comprar, aquela
loja que já tem--. Tipo assim, tem café, tem as coisas pra te deixar à vontade pra
você não ter vontade de sair pra ir em outra loja, porque tudo o que você quer tem ali
(Entrevistada 8, 45 anos).
Até porque ela tem a opção da praça de alimentação, é bem iluminada, tem
acessibilidade, todo mundo te trata bem, então isso traz o conforto (Entrevistada 12,
25 anos).

Ao serem questionadas sobre uma experiência de compra confortável, as
entrevistadas não dissociaram a experiência da loja em si. Portanto, uma experiência de
compra confortável é aquela ligada a uma loja que lhes proporciona conforto.
Relevante no trabalho de campo como uma experiência de compra confortável é a
realização em fazer a compra. A consumidora popular enfrenta no seu dia-a-dia dificuldades
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de gestão do orçamento e conseguir comprar tudo o que precisava sem problemas no
pagamento é o que a faz feliz.
É isso. É entrar, encontrar o que eu preciso, o que eu gosto, num preço que eu posso
pagar e sair de lá realizada, feliz (Entrevistada 12, 25 anos).

O atendimento, para as entrevistadas é um fator crítico para que se sintam bem no
ponto de venda. O sentir-se bem é um valor que vai além do conforto. Ao serem questionadas
nesse ponto, as consumidoras conseguiram expandir os fatores relevantes na experiência de
compra.
O atendimento respeitoso e dedicado ainda é uma carência para as entrevistadas.
A consumidora popular, que serve e atende outras pessoas no seu trabalho, exige um
atendimento mais criterioso quando ela é atendida. A pressa do atendimento comissionado
também é percebida de forma negativa.
O atendimento, né, o atendimento que você recebe. É--, como que fala? A loja em si,
né, o espaço, como é exposto também, que facilita muito a gente, dependendo--.
Porque, às vezes, eu mesma, eu entro numa loja que é muito pequena, muito cheia
de gente e, e assim, eu não consigo ficar (risos). Então assim, pra mim, eu gosto de
ficar num lugar mais espaçoso, atendimento, principalmente (Entrevistada 6, 43
anos).
Eu gosto da loja, eu gosto da loja. Eu acho um preço bom e eu volto a falar pra você:
é um preço que cabe no meu bolso, que tem as coisas que eu gosto. Eu acho o
ambiente, assim, agradável, eu gosto. A gente sempre vem, depois vai comer uma
esfirra. As vendedoras são bem atenciosas, eu nunca fui--, ninguém nunca me faltou
com uma falta de educação, porque eu sou bem chata pra esse lado. Eu procuro ser
educada pra que seja transmitido uma boa educação para comigo também. Eu vigio
muito essa questão da pessoa com o tratamento com o público, eu questiono muito,
se eu ver alguma coisa de errado eu questiono bastante. (Entrevistada 9, 48 anos)
Ah, tipo, eu já--, tipo, tem uma loja de lingerie no Campo Limpo que eu gosto de ir
lá, mas só que as pessoas ficam muito em cima, aí a vontade é de sair [...] É que a
gente não fica à vontade. Tipo, é como se a pessoa quisesse que você já adiantasse
logo pra te atender, pra você comprar logo, sabe? E aí ‘cê não fica à vontade.
(Entrevistada 11, 49 anos)

3.2.10 Os serviços no ponto de venda

Com o crescimento do e-commerce, o varejo físico tem buscado outras formas de
diferenciar o ponto de venda. Uma delas é agregar serviços na loja física, tais como: (i)
entrega das compras no endereço indicado pelo cliente; (ii) botão para acionar a atendente de
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dentro do provador; (iii) retirada de compras on-line na loja física; (iv) consultora de moda.
Durante o trabalho de campo, foi avaliada a adesão a tais serviços pela consumidora popular.

3.2.10.1

Entrega das Compras

A possibilidade de fazer as suas compras e recebê-las em casa é um serviço novo
e que elas nunca haviam pensado na possibilidade. Ao serem questionadas, demonstraram
surpresa e pararam para refletir.
Mais da metade das entrevistadas preferem levar as compras para casa. Há uma
realização pessoal em chegar em casa e poder verificar tudo o que comprou e curtir esse
momento.
Ah, eu acho prazeroso carregar sacola... Ah, eu adoro chegar em casa e abrir as
minhas sacolas e ver o que tem dentro... Aí eu quero olhar, aí eu olho tudo... Aí eu
vou namorar um pouquinho, entendeu? Nossa (risos). Às vezes as coisas, as
características se perdem na cabeça, aí eu olho: “Nossa, mas é lindo mesmo esse
negócio”. Tem às vezes que você olha: “Acho que eu não devia ter comprado”. Mas,
enfim, eu gosto de abrir e olhar. Então eu gostaria, eu gosto de levar a minhas
sacolinhas, entendeu? (Entrevistada 4, 56 anos).
Porque é uma delícia chegar em casa com as suas coisas e saber que você tem o
controle daquilo. Se eu quisesse já usar naquele dia eu poderia. Mas seria muito
prático também se eu pudesse ter essa opção de pedir pra entregar [...] Ai, porque eu
adoro chegar em casa e organizar tudo (risos). Eu vou sair daqui como a sistemática
do dia [risos]. Ter o prazer de ver o que você comprou, de repente, se for um
presente, de alegrar alguém. Então é prazeroso pra mim chegar em casa com
compras (Entrevistada 12, 25 anos).

Há ainda, uma necessidade de afirmação pessoal e de mostrar que conseguiu fazer
a compra, ao carregar as sacolas consigo. Carregar as sacolas é, sobretudo, um símbolo dessa
conquista.
É interessante, mas eu prefiro levar [...] Ah, andar com coisas assim dizendo assim:
“Ah, hoje eu comprei, hoje eu comprei”. Quero carregar, prefiro carregar
(Entrevistada 8, 45 anos).

Por sua vez, para uma minoria, o serviço em questão também demonstra ser uma
comodidade para aqueles que pegam o trem ou metrô lotados ou quando têm compromissos
depois da compra e não precisariam carregar as sacolas:
É isso. Porque às vezes você pode passar na loja e comprar e ir para outro lugar, tipo
você vai para o seu trabalho. Você passa, compra e pode entregar na sua casa
(Entrevistada 3, 45 anos).
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Porque é mais fácil, né? Principalmente pra quem anda de ônibus, trem, essas coisas,
às vezes dificulta, né, andar com sacolas grandes, essas coisas assim (Entrevistada 7,
28 anos).
Acho legal, acho ótimo, que eu não vou ter que ficar carregando sacola se eu quiser
continuar andando pelo shopping, por exemplo, pela--. Terminei aqui, fiz minhas
compras, quero andar por outro lugar, quero almoçar no Habib’s, que seja
(Entrevistada 2, 27 anos).

Apesar do desejo de levar as suas compras e demonstrar realização pessoal em
poder carregá-las, ter opção do serviço delivery pode ser um diferencial agregado para o
varejista. Há uma tendência em usufruir do serviço e, mais do que isso, valoriza-se a simples
disponibilidade do mesmo.
Por ser um serviço incomum no varejo popular, na possibilidade de tê-lo o
consumidor sente-se prestigiado e bem tratado. Uma preocupação com seu bem-estar além do
comum:
Porque é mais prático. Além de mais prático, eu vou me sentir mais, não é bem
tratada a palavra, mas, tipo assim: “Nossa, que agilidade no atendimento”. Eu acho
que é alguma coisa voltada pra esse sentido” (Entrevistada 2, 27 anos).

Um serviço que não é novo, mas uma boa opção no varejo popular, é o de
guarda-volumes. Compras programadas ou mais espaçadas levam os consumidores a
carregarem volumes maiores, principalmente no varejo de rua. É igualmente uma comodidade
poder fazer as compras sem carregar outras compras:
[...] Você pode, você tem um guarda-volume [sic] pra você guardar suas roupas, não
tem que entrar com um monte de bolsa (Entrevistada 13, 27 anos).

3.2.10.2

Provador

Um segundo serviço testado junto às consumidoras populares é a possibilidade de
chamar assistência de dentro da cabine do provador. Incomum no varejo popular em razão do
fluxo e do custo, esse serviço seria igualmente um diferencial para essa classe social e com
destaque no varejo de moda.
Requisitar ajuda de dentro do provador, segundo as entrevistadas, seria
interessante, prático e cômodo. A cliente não mais precisaria vestir-se novamente e sair na
loja para buscar outras opções de tamanho ou modelo. Essa situação agrava-se em lojas de
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grande formato e alto fluxo.
Porque, aí, por exemplo, eu levei várias peças. Aí eu experimentei uma, não ficou do
meu agrado, queria um número maior. Seria mais interessante ao invés de eu ter que
tirar e pôr a minha roupa de volta e ir lá procurar. Eu já pedindo pra pessoa, ela ia lá
e pegava (Entrevistada 8, 45 anos).
Do provador daqui eu só acho que se a gente pudesse ter um serviço pra trocar o
tamanho, já que as vendedoras não podem ficar muito tempo dentro dos provadores
e também não dá pra elas ficarem lá dentro esperando em relação aos outros clientes.
Se tivesse duas pessoas, não sei, pra atender. Tipo: “Eu queria um tamanho assim,
você pode pegar pra mim e tal?”. Aquele serviço que algumas lojas já fornecem...
Porque é mais prático. Além de mais prático, eu vou me sentir mais, não é bem
tratada a palavra, mas, tipo assim: “Nossa, que agilidade no atendimento”. Eu acho
que é alguma coisa voltada pra esse sentido (Entrevistada 2, 27 anos).
Entendeu? Você bota a roupa, você tira a roupa, aí vai lá de novo buscar a
numeração, aí você volta. Às vezes você fala, você deixa, você: “Ah, não, já vi essas
aqui, o que deu ‘tá bom” (Entrevistada 6, 43 anos).

3.2.10.3

Omnicanalidade

O consumidor popular ainda não é um grande usuário do e-commerce. Comum em
varejos mais maduros, o serviço de comprar on-line e retirar na loja também foi testado na
pesquisa de campo. Assim como os demais serviços apresentados, a praticidade é seu
diferencial.
Segundo as consumidoras, retirar na loja tem a vantagem de poder tocar, ver,
provar no momento da retirada e, se necessário, já efetuar a troca, além de ser uma
oportunidade para efetuar nova compra no próprio ponto de venda.

3.2.10.4

Consultora de Moda

Um último serviço testado no campo é a disponibilidade de uma consultora de
moda na loja para auxiliar as clientes em suas compras. Apesar da moda para essas mulheres
estar associada com o sentir-se bem com elas mesmas e estarem à vontade e confortáveis, ter
o serviço de uma consultora de moda seria muito bem-vindo.
Seria um aconselhamento, um direcionamento sobre o que fica bem ou não dentro
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do estilo delas. Uma oportunidade para aprender e não passar vergonha com as próprias
escolhas.
Ah, porque ela entende, né? Então ela ia me ajudar muito, porque a gente comete
uns erros feios [risos] (Entrevistada 5, 41 anos).
Eu usaria, porque eu ia aprender alguma coisa com ela. A gente sempre aprende
(Entrevistada 2, 27 anos).
Porque eu acho que quanto mais ajuda melhor, né? Se a pessoa tem noção ali de
estilo, essa sabe ler a pessoa, olhar, falar assim, ó, acho que ela vai gostar disso, né?
Ela também tem que saber, né? Eu acho que é bom sim, ajudaria bastante
(Entrevistada 6, 43 anos).
Ah, sim, uma pessoa que entende de moda você não vai passar vergonha, né? Às
vezes você não tem aquela combinação certinha, você se veste assim ou assado. Por
isso que eu tenho a minha filha lá em casa, a Aline, que eu falo que ela é minha e eu
sou dela. Ela fala: “Ah, mãe, você que sabe comprar as coisas pra mim”. E viceversa. Seria uma coisa interessante, né? Mulher é--, querendo ou não a gente é
vaidosa, né? Eu não gosto de passar vergonha, né? Eu gosto de usar o que cabe em
mim, o que dá certo em mim. Usar uma coisa fora do--, que não tem nada a ver
comigo não (Entrevistada 9, 48 anos).

O varejista possui algumas opções de serviços que podem ser ofertadas ao seu
consumidor. Outras, não testadas na pesquisa de campo desse trabalho, como a customização
e a personalização podem igualmente ser relevantes. O importante é compreender que a
praticidade, a comodidade e o sentir-se bem são os fios condutores de todo projeto de varejo
direcionado a esse público.

3.2.11 O papel do crédito no varejo

A disponibilidade de crédito materializado atualmente em cartões private label é
um dos pilares do varejo popular. Na pesquisa de campo apurou-se que 69% das entrevistadas
possuem algum cartão de loja. Trata-se de uma forma de ampliar a sua renda disponível no
mês com diferentes créditos aprovados no varejo, além o cartão de crédito do banco.
Tais créditos no varejo podem ser utilizados para fazer a compra mais completa
em uma única loja, comprando-se para a toda a família, com maior praticidade e comodidade
e com um crédito aprovado, gerenciando o cartão de crédito para outras despesas. O cartão
próprio do varejo também pode ser utilizado em caso de necessidade de uma renda extra
disponível. Há casos de o cartão permanecer bloqueado e apenas ser ativado quando
necessário:
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Porque eu posso usufruir do cartão, né? ‘Cê fica ali só num cartão, não precisa ficar
espalhando, às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu não tenho. Às vezes você não--,
mesmo se você tem um cartão a mais você reserva aquele, porque você pode usar o
que você tem, que é o do Lojão, que aí você ‘tá certinho tanto com a loja, como
aquilo que você precisa para outras coisas no outro cartão (Entrevistada 9, 48 anos).
E porque é bom você ter um cartão para uma necessidade [...] Isso. Aí se eu for
comprar aqui, eu uso o cartão daqui (Entrevistada 3, 45 anos).

Apesar de dispor do cartão próprio de loja, apenas 31% fez uso do chamado cartão
próprio no dia da pesquisa. Isso mostra que não basta apenas emitir o cartão. É necessário
estabelecer um relacionamento com a base de clientes para manter o plástico ativo antes
mesmo de a consumidora sair de casa.
O cartão próprio concorre diretamente com o cartão de crédito e de débito. O
consumidor popular possui alguma dificuldade de gerir diversas faturas distintas, o que o leva
a usar apenas um cartão de crédito ou ter um número reduzido de private label.
Eu não gosto de parcelar por um período muito longo minhas compras, porque eu
não tenho paciência. Eu opto sempre pelo pagamento à vista se eu tiver um desconto
que eu goste. Então eu não preciso de um monte de cartão. Então eu tenho os meus
cartões, dois, basicamente é o que eu uso mais (Entrevistada 4, 56 anos).
Eu tenho o cartão do Lojão aqui, mas eu nunca usei. Eu sempre uso o meu cartão
mesmo, particular. É o que eu já tenho, que eu já costumo usar, eu acabo usando ele
mesmo, porque eu gosto de deixar uma conta só pra mim pagar [sic]. Quando
começa a vir um monte de fatura me dá nervoso (Entrevistada 6, 43 anos).

Além de não gostar de gerir diferentes faturas no mês, a consumidora popular, ao
contrário do que se pensa o senso comum, não gosta de alongar as suas compras no máximo
de parcelas possíveis. Não há um uso indiscriminado do crédito.
Ah, depende. Eu prefiro pra terminar pra pagar, de pagar rápido, né? Não prolongar
muito não, mas de um jeito que caiba no meu orçamento (Entrevistada 7, 28 anos
Guimarães).

As participantes da pesquisa relataram consumir mais do que podiam e cancelar o
cartão ou não tê-lo é uma forma de controlar suas despesas.
É pra não gastar mais do que eu posso, porque um cartão só pra mim já é o
essencial. Porque que nem eu te falei: quando eu vou fazer compras já é planejado.
Difícil eu sair pra gastar sem poder ‘tá gastando (Entrevistada 13, 27 anos).

O pagamento da fatura, além do crédito disponível e aprovado, é um importante
gerador de fluxo no varejo. O consumidor desconhece a possibilidade de poder pagar as
faturas fora do ponto de venda e mensalmente retorna para quitar a fatura. 30% das
entrevistadas tiveram como motivação para vir à loja a necessidade de pagar a sua fatura.
Além de efetuar o pagamento, a consumidora acaba fazendo novas compras.
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Então, geralmente--. Porque, assim, como eu tenho o cartão aqui do Lojão, né?
Então uma vez por mês tem que pagar as faturas e, às vezes, eu, quando eu não
consigo pagar em outro local, eu prefiro vir até aqui e aí termino, né, dando uma
volta no dia que eu posso. Enfim, o dia que eu posso (Entrevistada 5, 41 anos).
Todo mês, quando eu venho pagar eu levo alguma coisa (risos) (Entrevistada 9, 48
anos).

3.2.12 Tecnologia, internet e redes sociais

A relação da tecnologia no ponto de venda com essa consumidora popular ainda
está em desenvolvimento. Ao testar a hipótese de se autoatender em um self-checkout, onde
não há presença de um colaborador da empresa e a cliente se atende sozinha, mais da metade
das entrevistadas demonstraram não ter a intenção de utilizar a tecnologia:
Olha, vou te ser bem sincera, eu tenho dificuldade, assim, com esses processos
digitais, sabe? (Entrevistada 4, 56 anos).
Eu sou muito atrapalhada, eu me perco muito com as coisas [...]. Principalmente,
gente, digital. Nossa! Então, eu prefiro ter o auxílio da caixa, com certeza
(Entrevistada 5, 41 anos).
Porque ele vai fazer o serviço, né, pra você. Ele vai dobrar, vai tirar tudo, às vezes
eles olham se tem um defeito ou não que às vezes você não viu, o preço eles vão
conferir (Entrevistada 12, 25 anos).

Essa dificuldade em utilizar o self-checkout geraria stress e ansiedade. Eventuais
dúvidas e problemas com códigos e com o pagamento da transação também levam essa
consumidora para um atendimento pessoal.
Eu já tive uma opção de fazer isso, mas eu prefiro assim pessoas... Ah, te dá mais
segurança. Às vezes quando eu vou lá nesse caixa que você falou aí, às vezes você
‘tá em dúvida, você não sabe. Não tem muitas vezes pra quem perguntar. E o caixa
com pessoas não. Eles tiram suas dúvidas na hora (Entrevistada 8, 45 anos).

Além da dificuldade com “o digital”, a consumidora popular, em certa medida,
toma as dores e se solidariza com o trabalhador que perderia seu posto de trabalho como
atendente de caixa e pacoteiro.
Olha, eu prefiro caixa com atendente, não é nem pelo fato de passar a compra. É
pelo fato que eu acho que tudo o que é robô demais tira o emprego da pessoa assim.
A China tem isso nos supermercados, né? Eu acho que é muito mecânico, então de
repente a caixa que ‘tá ali ‘tá sustentando uma família, por exemplo. Aí ela perde o
emprego dela pruma máquina (Entrevistada 12, 25 anos).
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Não, devido ao desemprego, não.... Porque eu acho que prejudicaria os
trabalhadores, né? Claro que uma empresa grande ela vai preferir isso (Entrevistada
13, 27 anos).

Por outro lado, uma parcela de mais de um terço das participantes da pesquisa
afirma que o self-ckeckout é uma praticidade e não seria uma dificuldade.
Porque vai facilitar mais a sua vida (Entrevistada 3, 45 anos).
Ah, eu acho que a praticidade, né? (Entrevistada 7, 28 anos).
Porque não precisava ninguém te incomodar toda hora (Entrevistada 11, 49 anos).

A tecnologia no ponto de venda é um processo irreversível e cabe ao varejista
instruir o seu consumidor e auxiliá-lo nessa jornada. Mais de um terço das respondentes
mostra que o caminho é menos árduo do que se espera e que a praticidade é um valor
relevante em todo o processo de compra.

3.2.13 Política de Trocas

A troca possui um papel diferente na vida dessas mulheres. A vida corrida, a falta
de flexibilidade e tempo em razão do trabalho levam essas mulheres a não realizarem a troca
de produtos que eventualmente não deram certo ou não gostaram ao chegar em casa.
É um grande problema, é um grande. Até mesmo se eu comprasse aqui eu não
trocava, eu não voltaria para trocar, porque eu trabalho muito (Entrevistada 13, 27
anos).

É nesse sentido que o comércio popular informal ganha um ponto forte, pois não
há uma preocupação com a possibilidade de conseguir realizar a troca. Uma alternativa para
essas trocas é repassá-las no próprio ambiente de trabalho:
Já perdi. Eu consigo vender, né, porque eu trabalho no mercado que tem muitas
mulheres, eu sempre acabo passando (Entrevistada 13, 27 anos).
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3.2.14 A satisfação na Experiência de Compra

Transcorridos todos os fatores, desde o planejamento da compra, ambiente de loja,
pontos de contato com a marca, disponibilidade de crédito, custo-benefício dos produtos e a
experiência passada do consumidor, tem-se a análise da satisfação na experiência de compra,
aquilo que é prazeroso, confortável, prático e que lhes proporciona bem-estar durante a
compra.
Uma vez que a compra de moda do consumidor popular é planejada, a satisfação
das entrevistadas durante a sua experiência de compra está intimamente ligada aos seguintes
fatores: encontrar o que buscava, encontrar tudo em um só lugar, fazer um bom negócio e a
conquista da compra.
Ao sair de casa, seja para comprar por uma necessidade ou para uma ocasião
específica, as entrevistadas tinham uma expectativa objetiva a ser atendida. Quando se trata da
visita a uma região mais distante, com o bairro do Brás, o peso do deslocamento e do tempo
investido exerce uma pressão maior na satisfação da consumidora e na necessidade em
encontrar o que precisava.
Nesse sentido, a experiência de compra está intimamente ligada ao simples fato de
comprar o que planejou.
Expectativa? É que eu encontre a peça que eu procuro, né? Que ‘teja num valor
bom, que não esteja caro, entendeu? E é isso (Entrevistada 11, 49 anos).
É isso. É entrar, encontrar o que eu preciso, o que eu gosto, num preço que eu posso
pagar e sair de lá realizada, feliz (Entrevistada 12, 25 anos).

Mais do que encontrar tudo o que se propôs, encontrar tudo em um só lugar traz
ainda mais satisfação na compra das entrevistadas. Fazer uma única compra, onde é possível
comprar roupas para si, para o marido, para os filhos e para a casa.
Fazer uma refeição, tomar um café, usar o crédito disponível nessa única compra e
ir a apenas uma loja é com grande recorrência uma experiência de compra confortável,
prazerosa e satisfatória. É a comodidade como valor relevante para o consumidor popular.
Confortável é aquela que tem não só opção das roupas que você vai comprar, aquela
loja que já tem--. Tipo assim, tem café, tem as coisas pra te deixar à vontade pra
você não ter vontade de sair pra ir em outra loja, porque tudo o que você quer tem ali
(Entrevistada 8, 45 anos).
Eu acho que é porque o bem-estar está ligado à comodidade de estar num único
lugar e encontrar um pouco de tudo, sabe? Você não precisa ficar caminhando para
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encontrar outras coisas. Eu acho as vendedoras acessíveis, assim, onde você olha
você consegue ver uma vendedora e tirar uma dúvida que seja (Entrevistada 2, 27
anos).
Bem organizada, as coisas colocadas bem colocadas, é--. Você procurar alguma
coisa que, assim, e ter, você não precisa estar indo em outro lugar buscando. Aqui eu
acabei buscando cama, mesa, banho, aqui em cima, aí tem roupa, aí tem as coisas
pras minhas netas, tem lingerie, então tudo isso já, tem chinelo, tem maquiagem pra
filha, né, porque eu não uso maquiagem. Então isso tudo pra mim já me favorece
(Entrevistada 9, 48 anos).
Porque eu posso usufruir do cartão, né? ‘Cê fica ali só num cartão, não precisa ficar
espalhando, às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu não tenho. Às vezes você não--,
mesmo se você tem um cartão a mais você reserva aquele, porque você pode usar o
que você tem, que é o do Lojão, que aí você ‘tá certinho tanto com a loja, como
aquilo que você precisa para outras coisas no outro cartão (Entrevistada 9, 48 anos).
É, porque às vezes você ‘tá com criança, né, precisa e também para você
experimentar. E fica bem mais prático: você compra roupa e você já pode almoçar
ou ‘tá fazendo um lanche (Entrevistada 3, 45 anos).

Pagar um valor considerado justo pelo produto que agradou é a satisfação pessoal
dessa consumidora no processo de compra, o que também leva a uma experiência de compra
prazerosa. Trata-se de fazer um bom negócio e não necessariamente o menor preço possível.
Você fazer uma compra que você goste, que você acha que fez um bom negócio
(Entrevistada 3, 45 anos).
Quando você encontra o que você ‘tava procurando, eu fico feliz. Nossa, eu achei
aquela saia, achei aquele sapato, né? Eu, pra mim, é isso, quando você encontra o
que você procurava e aquilo te satisfaz, entendeu? A mercadoria ‘cê vê que é de boa
qualidade, você não pagou um preço tão caro (Entrevistada 6, 43 anos).
Nem sempre eu compro no menor preço, porque às vezes o menor preço não é
sinônimo de qualidade, né? Nem sempre (Entrevistada 4, 56 anos).

A experiência de compra prazerosa e satisfatória está associada à conquista de
fazer a compra. Sair de casa com a compra planejada e conseguir fazer as suas compras, sem
restrição de crédito e dentro do orçamento, traz satisfação pessoal.
Ah, acho que é você comprar tudo aquilo que você precisa dentro do seu orçamento.
Acho que não tem coisa melhor (Entrevistada 10, 20 anos).
Pelo simples fato de eu querer alguma coisa e levar, assim, de comprar, assim, não
tem uma explicação maior pra você pra te dar. É simplesmente pelo fato de comprar
(Entrevistada 9, 48 anos).
Chegar no caixa e dar tudo certo, poder levar tudo o que eu comprei. Ah, pra mim
não tem outra coisa. Você ser barrada é uma coisa muito chata, muito desagradável,
por qualquer motivo que seja. Barrada, assim, por você mesma. Ou por um cartão
que você não ‘tá certinho ou um dinheiro que não completa. Porque você não anda
com--, você não tem, eu, na realidade, ‘tô falando de mim, eu não tenho aquela coisa
pra falar assim, não, aí não tem limites, eu vou gastar o que eu tenho e o que eu não
tenho. Não é bem assim, tenho que ir de acordo com os meus limites, com aquilo
que eu posso. Então, chegando no caixa, eu vi que deu tudo certo, já foi confortável
pra mim, eu acho (Entrevistada 9, 48 anos).
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Para a consumidora popular, carregar as sacolas é um ato simbólico da conquista
em fazer a compra, tornando-se um importante ponto de contato para o varejista.
Ah, andar com coisas assim dizendo assim: “Ah, hoje eu comprei, hoje eu comprei”.
Quero carregar, prefiro carregar... Ai, sabe assim, olha assim--. Não é, tipo assim,
fazer inveja pra ninguém, não é. Porque tem gente que fala assim: “Só pra falar pro
zotro que eu ‘tá comprando”. Não, comigo não. Assim, você vê que você ‘tá assim à
vontade, que você vê que comprou, que você foi gastar, que você tinha o dinheiro
pra gastar. Aí você carregando as coisas que você comprou, aí-- (Entrevistada 8, 45
anos).

O prazer e o conforto na experiência de compra são dois conceitos sem uma clara
distinção para essa consumidora. Como consequência desse conforto e do prazer, há como
resultado a sensação de bem-estar.
Além de encontrar o que precisava em um só lugar e por um bom custo-benefício,
são elementos de destaque na experiência de compra das entrevistadas:


Bom atendimento: cortês, educado e atencioso. A consumidora tem a
preferência em ser atendida, em detrimento do autosserviço. Além disso, o
atendimento deve ter um equilíbrio entre deixar a entrevistada à vontade e
permanecer disponível quando ela precisar de auxílio;
Eu acho que é você ficar mais livre, eu acho, igual é aqui, vem uma vendedora ou
outra fala tal, às vezes tem uns que pega um pouquinho no pé, você fala: “Ah, pode
deixar que se eu precisar eu vou--”. Você fica mais à vontade. Eu acho [...] É. Você
tem um atendimento, caso você precise, mas, assim eu--. Tem gente que gosta de
ficar com a pessoa ali, isso eu acho que é de cada um. Eu prefiro ficar mais à
vontade e, caso eu tenha necessidade de alguma coisa, eu chamar a pessoa
(Entrevistada 6, 43 anos).
Olha, confortável é, tem essas características: o atendimento, que não pode ser
aquela pressão, né? Tempo, porque eu não gosto de escolher, de fazer as coisas com
pressa. E qualidade e preço (Entrevistada 4, 56 anos).



Mix de produtos deve ter variedade, adequação ao seu estilo e com
disponibilidade frequente de novidades.
O preço lógico, né, que conta muito e você achar o que você quer, né? O estilo que
você gosta, a roupa que você veio procurar, então acho que isso você faz uma pessoa
voltar, né? Quando você tem variedade, quando você pode/ (Entrevistada 6, 43
anos).
Que tenha bastante novidade, bastante coisa assim, tudo colorido, bastante gente se
movimentando. Assim, não, eu não sei te falar muita coisa, só falo pra você que eu
gosto, que eu acho agradável a loja [...] A gente, como mulher, quer novidade
(Entrevistada 9, 48 anos).
Eu sempre compro em lojas mais populares. Então a primeira coisa é um perfil é
uma loja que seja popular, que não seja tão cara e tenha variedade de produtos
(Entrevistada 2, 27 anos).
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A loja deve proporcionar uma fácil localização dos produtos, incluindo um
bom sortimento de tamanhos e cores. Recorrente na pesquisa, “o acesso” ao
produto deve ser fácil, para tocar e pegar os produtos com facilidade;
Ah, eu acho que é aquela roupa que [quando] você entra na loja, você já gostou, já
pegou e levou. E dá certo. Não sei se é bem essa a resposta, mas eu acredito que seja
(Entrevistada 3, 45 anos).
Ah, eu fico mais assim confortável quando eu chego na loja e eu vejo várias
variedades daqueles modelos, que eu sou evangélica, né? Que eu vejo a opção que
tem pra mim, que eu me sinta à vontade, que eu possa, assim, pegar, olhar. Falar
assim: “Ah, eu queria tanto uma roupa igual a essa”, eu vou ali e tem (Entrevistada
8, 45 anos).



O ambiente da loja deve estar organizado e limpo, o que mostra uma
preocupação com a consumidora e faz com elas sintam-se bem tratadas;
As roupas nos seus devidos lugares, porque às vezes você entra numa loja e mesmo
que esteja em promoção, mas ‘tá todo aquele monte de roupa jogada lá, aí você tem
que ficar revirando, procurando as coisas, ‘cê vai num local e não encontra e as
blusas ficam todas misturadas, aí tem que ficar procurando. Eu gosto de tudo assim
certinho, entendeu? (Entrevistada 10, 20 anos)
Porque é mais prático. Além de mais prático, eu vou me sentir mais, não é bem
tratada a palavra, mas, tipo assim: “Nossa, que agilidade no atendimento”. Eu acho
que é alguma coisa voltada pra esse sentido (Entrevistada 2, 27 anos).



A loja climatizada deve proporcionar conforto térmico e bem-estar;
Olha, confortável é um lugar que tenha ar-condicionado, você não fique sentindo
muito calor, né? Que tenha, que nem eu falei, que tenha espaço, isso pra mim é
confortável (Entrevistada 6, 43 anos).



Evitar ruptura de tamanhos e cores no ponto de venda, garantindo um bom
sortimento e uma experiência prática e sem atrito. A percepção da entrevistada
é de que a ruptura é algo recorrente no varejo de moda popular;
Eu fico, tipo assim, que saco, nunca tem, porque nunca tem, entendeu? (Entrevistada
2, 27 anos).



O preço deve ser de fácil leitura e deve-se evitar precificação que levem o
consumidor ao erro.
Sim. Eu acho muito interessante colocar a peça com o preço visível. Não me
coloque “a partir de” porque eu tenho paúra... É, eu acho uma propaganda enganosa,
porque, até porque coloca bem pequenininho, né? Então... (Entrevistada 4, 56 anos).



O design da loja deve ser limpo, colorido, moderno e organizado com
equipamentos que permitem uma fácil visualização e amplitude da loja.
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Ah, uma loja bonita é uma loja organizada pra mim, eu não tenho muito. O layout
dela é aquele que--. Eu gosto de lojas limpas, assim, então, o padrão, o padrão, é um
padrão. Eu não gosto de entrar numa loja que tenha muitas informações nas paredes,
muitos grafites. Geralmente as lojas mais modernas é isso, né? Roupa pendurada em
grades. É super legal, mas visualmente pra mim não informa tanto quanto eu
preciso; acho que informa demais (Entrevistada 12, 25 anos).
Quando tem muitas novidades no sentido de moda, quando tem novidade em moda,
quando tem outros atrativos, por exemplo--. Hum, que loja que eu fui mesmo que eu
achei isso bem interessante? Eu não sei se foi na Forever 21, não tenho certeza, que
eu fui e na hora que estava acontecendo algum tipo de experimentação de
maquiagem [...] (Entrevistada 2, 27 anos).



Layout linear que permite fácil acesso e trânsito pelo ponto de venda;
Olha, embora--. Acho que o que é reto, né? A gente já--. Vai muito do que você, a
gente consegue ver no todo, então se a loja que é mais orgânica você tem uma visão
geral e sabe os pontos focais do que tem em cada canto, pra mim não-- (Entrevistada
12, 25 anos).



O momento do pagamento: pagar dever ser rápido e sem atrito. Ter uma bateria
de caixas e poucos atendentes não é bem-visto pelas entrevistadas;
Uma experiência de compra prazerosa é chegar numa loja, ser bem atendida e
encontrar o produto com facilidade, tanto no sentido de peça quanto de tamanho do
produto também. É [...] Que que eu ‘tava falando mesmo? Da compra prazerosa! É
ser bem atendida, encontrar o produto com facilidade, encontrar o tamanho, pagar
rápido, não ter que ficar muito tempo pra poder pagar um produto e pronto. Acho
que é isso (Entrevistada 2, 27 anos).
Acho que já é a questão mesmo do conforto, da rapidez de você saber que você vai
entrar ali e vai ser mais rápido. Você vai entrar, vai pegar e, se precisar, alguém te
ajuda e você já vai pro caixa e vai embora mais rápido. Odeio loja que tem dois
caixas. Por exemplo, a Americanas, eu já cheguei a deixar várias vezes coisas na
Americanas, porque você olha e tem uma fila enorme e tem duas pessoas lá ou uma
só. Eu não tenho paciência, entendeu? [...] Então, eu acho assim, é grande a loja?
Tem um monte de coisa? Por que não coloca funcionário pra trabalhar? Não coloca
funcionário pra trabalhar. Então, eu acho assim, é falta de consideração com os
clientes fazer você ficar ali, de pé [sic], um tempão e duas pessoas lá e ainda com má
vontade, que eu acho que elas trabalham com má vontade [risos] (Entrevistada 6, 43
anos).



Rápida resolução de eventuais problemas ao longo da experiência e,
preferencialmente, evitar que ocorram, tais como divergência de valores entre a
etiqueta do produto e o valor no sistema, ocorrência comum no varejo de
moda;
Ah, então, isso é o que eu ia te falar. Um problema a ser resolvido, por exemplo, vou
citar o Lojão. Quando a gente tem algum problema com preço de mercadoria, o
cliente fica, no mínimo, 15 minutos no caixa pra poder resolver o problema dele. Ele
não resolve com facilidade. Tem que falar com o fulano, que fala com o beltrano,
que fala com outra pessoa pra poder resolver. Lá na Renner, por exemplo, mas isso
já aconteceu em outras lojas, você chegar e falar assim: “Olha, essa blusa aqui está
marcando 15 reais na arara, tem várias dela e aqui ela ‘tá 30 reais”. Olha a etiqueta,
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OK, muda o preço e acabou. Não é uma coisa que você tem que ficar se explicando
toda hora (Entrevistada 2, 27 anos).



Disponibilidade de serviços, como sanitários, bebedouro, opções de
alimentação, fraldário;
Olha, eu acho que a loja tem que respeitar o cliente, né? Por exemplo, aqui vem
muita pessoa com criança. Eu lembro que antigamente não tinha fraldário, não tinha
um lugar decente pra trocar as crianças, tanto é que eu olhava e falava assim: “Poxa
vida”. Era dentro de um banheiro ali, num cantinho. Poxa vida, uma loja tão grande
poderia fazer um espaço melhor. Mas eu acho que, eu nunca entrei, mas hoje eu vi
aqui, já vi, percebi que tem um espaço melhor ali (Entrevistada 6, 43 anos).



Provadores confortáveis, amplos, bem iluminados e, se possível, com
atendimento pessoal dentro para facilitar a troca de produtos;
Um espelho que não faça aumentar, porque tem alguns espelhos que são tombados e
você fica maior, né? E eu sou muito alta e eu nunca sei se está bom ou não a roupa.
Uma cortina boa e pesada, que realmente feche. Seria interessante até que se tivesse
como a pessoa que está do lado de fora identificar que tem alguém mesmo ali
dentro, porque às vezes não dá pra saber. Tem alguns provadores que estão
fechados, você abre e não tem ninguém. Então um velcro, de repente, pra prender a
cortina. E ser claro, né? Além de ser claro, ter aonde pendurar as roupas. Então eu
colocaria, por exemplo, se eu fosse montar um provador, eu colocaria dos dois lados
algumas coisinhas pra prender, um banquinho que todo lugar tem, que também não
fique no meio, que você fique chutando e um espelho bom (Entrevistada 12, 25
anos).



Disponibilidade de crédito por meio do cartão próprio da loja;
Porque eu posso usufruir do cartão, né? ‘Cê fica ali só num cartão, não precisa ficar
espalhando, às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu não tenho. Às vezes você não--,
mesmo se você tem um cartão a mais você reserva aquele, porque você pode usar o
que você tem, que é o do Lojão, que aí você ‘tá certinho tanto com a loja, como
aquilo que você precisa para outras coisas no outro cartão (Entrevistada 9, 48 anos).



O ponto de venda pode surpreender e empoderar a consumidora. As
entrevistadas acreditam que podem aprender durante a compra, seja com a
sugestão de look ou com o atendimento com conhecimento técnico. É uma
consumidora carente de informação e que pode ser empoderada pela loja que
lhes ensina algo;
Por que foi prazerosa? Hum... Eu acho que, porque a gente sai procurando alguma
coisa, né, quando a gente vai comprar algum produto. Aí você sai com uma
expectativa e, dentro da loja, essa expectativa é suprida por outro motivo que seja.
Seja por ver outros produtos diferentes ou seja também pelo atendimento da pessoa
ou ela te ensina alguma coisa nesse atendimento que eu não sabia, alguma coisa--.
Acho que foi mais mesmo nesse sentido (Entrevistada 2, 27 anos).
O que é padrão, então, por exemplo, tomando como exemplo essas lojas que a gente
gosta vai, a Marisa, Renner etc. Tem um manequim com uma roupa X, você olha do
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lado e já tem aquela roupa do manequim pra fazer o conjunto. Você vai, pega o teu
tamanho e sai (Entrevistada 12, 25 anos).



As entrevistadas têm a expectativa que a loja lhes desperte o desejo, chegando
inclusive a citarem outras experiências possíveis ao longo da compra, como
ativações, eventos e experimentações;
Alguma coisa que as outras lojas não oferecem. Por exemplo, você entra na Escala,
você chega lá, você é atendida, compra uma roupinha, às vezes nem é atendido e vai
embora. Aí quando você entra numa outra loja, por exemplo, que foi no caso da
Forever, tinha algumas--, alguns brindes sendo distribuídos, tinha gente fazendo
maquiagem na loja na hora.... Eu não estou acostumada a ver, por exemplo, isso.
Quando eu entro numa loja, que está acontecendo algum tipo de evento, alguma
coisa, alguma coisa, alguma experimentação, alguma coisa para falar com o cliente,
entendeu? (Entrevistada 2, 27 anos).

Um terceiro valor na experiência da compra abordado na pesquisa de campo foi a
praticidade. Para as entrevistadas, uma experiência de compra prática, assim como
confortável e prazerosa, está associada com o fácil acesso aos produtos no ponto de venda, um
rápido pagamento e encontrar o que precisava.
Prática? Chegar, olhar o produto, vou olhar um produto na arara, tem caixa fácil,
rápido, mesmo que com fila, mas que seja rápido e eu vou embora feliz, pronto. O
ambiente não é nem quente, nem gelado e a música não é muito alta (Entrevistada 2,
27 anos).
Prática? Você chegar e achar o que você quer e ir embora. Pra mim isso é prático,
vim pegar isso. Que nem hoje, hoje pra mim foi uma experiência prática. Porque eu
‘tava, eu vim procurar umas saias jeans pra mim, achei ali rapidinho, experimentei,
serviu, taquei ali dentro das sacolas as saias e pronto. Pra mim é prático
(Entrevistada 6, 43 anos).
Como é que eu vou te responder essa pergunta? Você ser atendido, por exemplo,
você chega no caixa, você ser atendida rapidinho. Isso é muito importante
(Entrevistada 3, 45 anos).
Eu acho que a praticidade ‘tá muito relacionada também ao que você sai de casa pra
fazer, então se você sai de casa sem saber o que comprar nada vai ser prático, né?
Então a praticidade pra mim ela ‘tá ligada ao que você, ao seu objetivo, então vou
sair de casa, vou comprar duas camisas e uma calça. Aí eu vou entrar lá no Lojão do
Brás, eu achei as duas camisas e calças que eu precisava, no preço que eu posso
pagar e vou lá, provo e compro. É isso (Entrevistada 12, 25 anos).

Explorado em tópico anterior, mas retomado no momento da praticidade, o
manequim ou a exposição de produtos coordenados, com sugestão de looks facilita o
momento da compra. A consumidora não precisa pensar em como combinar e a experiência
de compra é mais rápida, prática e assertiva quanto à moda.
É prático. Eu não preciso nem ter trabalho de ter que pensar em alguma coisa
(Entrevistada 2, 27 anos).
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O que é padrão, então, por exemplo, tomando como exemplo essas lojas que a gente
gosta vai, a Marisa, Renner etc. Tem um manequim com uma roupa X, você olha do
lado e já tem aquela roupa do manequim pra fazer o conjunto. Você vai, pega o teu
tamanho e sai (Entrevistada 12, 25 anos).
Eu gosto quando tem aquelas pracinhas que dê pra você sentar e ficar à vontade, que
dê pra comer na praça de alimentação sem todo aquele sufoco. Tudo bem
organizado, uma loja limpa, que às vezes você vai e tem um monte de papel no chão,
às vezes as pessoas entram comendo. Os manequins também sempre bem vestidos e
estilosos, com aqueles looks legais. Eu gosto disso (Entrevistada 10, 20 anos).

Por fim, um componente da experiência de compra explorado junto às
entrevistadas é o tempo de permanência na loja. O sortimento de produtos alinhado ao estilo
que a consumidora espera encontrar, preço e variedade são fatores determinantes tanto num
primeiro impacto, quanto no tempo que a consumidor vai permanecer no ponto de venda.
Ahn, na questão do vestuário eu gosto de roupas discretas, cores básicas. Se eu
encontro esse tipo, com essas características eu fico mais tempo, senão eu já saio
(Entrevistada 4, 56 anos)
Às vezes o atendimento ao cliente, que não é muito legal, e o ambiente da loja
também (Entrevistada 3, 45 anos).
Ahn... [pausa] Algo que me chame a atenção, né? Tipo o preço que chame atenção.
Acho que modelos variados, cores, acho que isso tudo, né? (Entrevistada 5, 41
anos).

Conforme destacado em itens anteriores, encontrar tudo em uma loja só é um dos
principais fatores de compra e claramente determina o tempo que as entrevistadas
permaneceram no ponto de venda, uma vez que realizam compras para ela, marido, filhos e
para a casa.
A disponibilidade de produtos novos, atuais e alinhados com a moda, bem como
eventos e experimentações também envolvem as entrevistadas. É uma consumidora que gosta
de aprender e ver “as novidades”.
Recorrentes ao longo da pesquisa, a limpeza, a organização da loja e o bom
atendimento são determinantes não apenas para o prazer e conforto das entrevistadas, como
para permanecerem no ponto de venda.
O modelo teórico proposto ao fim do Capítulo 2 se mostrou aplicável ao campo.
Confirmou-se que a experiência de compra é complexa e multifacetada. A experiência
passada do consumidor, o planejamento da compra, e o ambiente social no qual a
consumidora está inserida são determinantes e o início de uma jornada que independe do
varejista no momento da nova compra.
Uma vez no ponto de venda, o modelo se mostrou completo: as diversas variáveis
avaliadas no campo estavam presentes e puderem ser checadas uma a uma, tais como: o
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significado do preço, a ampla importância do sortimento no posicionamento do varejista, a
atmosfera da loja como o principal fator na construção da experiência física, os serviços
disponíveis a pós-experiência. Destaca-se que, cada ciclo de uma experiência de compra se
transforma em experiência passadas do consumidor que influenciam uma nova compra, um
novo planejamento.
A figura 21 ilustra as principais categorias de análise selecionadas como as
variáveis relevantes na experiência de compra do consumidor no varejo de moda, analisada ao
longo do trabalho de campo e que derivaram a partir da revisão da literatura.

Figura 21 - Mapa da Experiência de Compra do Consumidor Popular no Varejo de Moda

Fonte: Elaborada pela Autora (2018).

Por sua vez, as figuras 22 e 23 mostra uma síntese dessa experiência de compra
aplicada a uma planta real de um ponto de venda.
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Figura 22 - A loja de moda consumidor popular (pavimento térreo)

Fonte: Elaborada pela Autora (2018).
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Figura 23 - A loja de moda consumidor popular (piso superior)

Fonte: Elaborada pela Autora (2018).
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4.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tem como objetivo identificar as características que compõe a
experiência de compra do consumidor popular no varejo de moda. A proposta do estudo foi
realizar entrevistas em profundidade logo após uma experiência com consumidoras captadas
no ponto de venda, a fim de se identificar o que para elas é relevante na compra de roupas. O
problema de pesquisa, portanto, buscava identificar quais são os fatores determinantes dessa
experiência.
Na investigação, foi possível atender aos objetivos e problemas inicialmente
propostos. Verificou-se que a experiência de compra da baixa renda ainda passa por
transformações. O varejo, apesar do seu amadurecimento desde o Plano Real, ainda não
entrega as expectativas básicas dessa consumidora, a qual ainda espera encontrar uma loja
limpa, organizada e climatizada.
Conforme constatado no modelo teórico construído a partir da revisão da
literatura, diversas são as variáveis que compõem a experiência de compra. O campo
identificou de forma clara que o processo de compra do consumidor popular se inicia no
planejamento, quando esse consumidor identifica uma necessidade de repor roupas já gastas,
ou uma compra para uma ocasião específica, como uma viagem, um evento.
Ao sair de casa, a consumidora já sabe ao certo o que precisa comprar e em que
região vai fazer as suas compras, mas, no geral, sempre acaba comprando algo além do
planejado. É também no planejamento que o consumidor define o orçamento disponível para
a compra do dia.
A escolha da região de compras é baseada em alguns fatores, tais como a
necessidade de compra, o tempo disponível, ou mesmo outros fatores, como se é necessário
pagar a fatura, entre outros. No momento da escolha da região de compras e/ou marcas é que
a consumidora faz a tomada da decisão de preço. Uma vez que ela se locomove a um pólo
comercial de rua, ela já tem decidido a loja que vai visitar.
A qualidade do produto e o atendimento mostraram-se extremamente relevantes
para a escolha da loja, e, para a satisfação das entrevistadas. Para elas, são os principais
fatores para escolha de uma loja para realizar as suas compras de roupas. No entanto, nota-se
que a escolha do preço foi feita antes mesmo de indicar objetivamente a qualidade e o
atendimento, ao determinar a marca ou a localização da loja.
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Encontrar tudo num só lugar, com um mix que de produtos que tenha ampla
variedade e profundidade de categoria, adequado ao seu estilo, pelo preço justo, e não
necessariamente o mais barato, num ambiente limpo e confortável, que lhes proporcione
acolhimento e bem-estar são os drivers dessa experiência. A loja deve sempre oferecer
novidades em produtos e surpreender a consumidora.
O trabalho de campo permitiu também caracterizar de forma clara a atmosfera da
loja, principal componente da experiência de compra: a loja deve ter um layout linear, de fácil
acesso, trânsito e localização, com corredores largos e climatizada. Tais fatores mostram a
importância da expectativa do conforto durante as compras. O design da loja, normalmente
negligenciado para essa classe social, deve ser limpo, moderno, trazendo um equilíbrio de
cores, com equipamentos que permitem uma visão geral da loja, garantindo amplitude e bemestar. O tamanho da loja, associado à variedade e à limpeza são fundamentais na sensação de
bem-estar e de realizar uma boa compra. A loja confere segurança para a consumidora e na
sua escolha. A expectativa de ainda esperar encontrar uma loja limpa surpreende e mostra que
a consumidora popular brasileira ainda tem à sua oferta um varejo rudimentar, limitado e
indigno.
O estigma de ser um consumidor popular leva, erroneamente, os gestores do
varejo a entregarem menos do que o consumidor espera. A consumidora da baixa renda não
tem medo de uma loja bonita e não se sente intimidada por uma loja moderna. Pelo contrário.
As consumidoras relataram sim o desejo de ter uma loja pensada para elas, bem-acabada e
com um visual que lhes desperte o interesse. É o varejo democrático, que não se propõe a ser
pobre para o pobre, mas sim feito para todos e que inclui a consumidora, abraçando-a e
fazendo-a se sentir pertencida àquele ambiente.
O consumidor de baixa renda teve uma notória evolução de renda e cultural nos
últimos vinte anos. Trata-se de um consumidor muito mais esclarecido, mais consciente e
possui uma clareza do que quer. Hoje, a consumidora popular é agente, sujeito e está
empoderada: ao entrar na loja ela já planejou a sua compra e possui uma série de expectativas.
Não é mais a consumidora que espera encontrar a fartura em bancas a preços
baixos. Atualmente, ela compra custo-benefício. Mais do que preço, as entrevistadas querem
encontrar um produto na moda, que lhes deixe confortável, bem com elas mesmas e que tenha
qualidade. Tudo isso a um preço acessível. E mais: em um ambiente de compras confortável e
que lhes proporcione bem-estar. Onde os corredores são confortáveis, a loja não é apinhada e
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cheia de poluição visual. A loja deve ser bem iluminada e clara. Os produtos são organizados
pela ocasião de uso, facilitando o seu acesso e seleção, além de informar sobre moda e propor
uso e combinações entre os produtos. Compra-se o look, deseja-se informação de moda. É o
didatismo da loja requisitado pela própria consumidora, que quer aprender no ponto de venda.
A loja deve também oferecer um mix de produtos completo, onde ela possa
realizar todas as suas compras em um só lugar, com opção de alimentação, lazer, área de
descanso e provadores confortáveis. O layout linear e um visual merchandising que empodera
e garante segurança de escolha, e controle do processo de compra que lhes proporciona
conforto e bem-estar. Mostra que a loja se preocupa em oferecer um ambiente de compras
aconchegante e digno.
A disponibilidade de crédito materializado atualmente em cartões private label é
um dos pilares do varejo popular. Trata-se de uma forma de ampliar a renda disponível no
mês com diferentes créditos aprovados no varejo, além do cartão de crédito do banco. O
pagamento da fatura e crédito disponível e aprovado é um importante gerador de fluxo no
varejo.
O relacionamento humano estabelecido no ponto de venda com os colaboradores
da loja é de extrema importância para esse público. Acostumados a servir e a atender outras
pessoas em seu trabalho, é uma consumidora mais exigente e que pontua claramente a
necessidade da cordialidade e do atendimento atencioso. E quer mais: ela quer um
atendimento técnico, que entenda de moda e que a ajudará a fazer as boas escolhas.
Uma vez que a compra de moda do consumidor popular é planejada, a satisfação
das entrevistadas durante a sua experiência de compra está intimamente ligada aos seguintes
fatores: encontrar o que buscava, encontrar tudo em um só lugar, fazer um bom negócio e a
conquista da compra. Mais do que encontrar tudo o que se propôs, encontrar tudo em um só
lugar traz ainda mais satisfação na compra das entrevistadas. Fazer uma única compra, onde é
possível comprar roupas para si, para o marido, para os filhos e para a casa.
Fazer uma refeição, tomar um café, usar o crédito disponível nessa única compra e
ir a apenas uma loja é com grande recorrência uma experiência de compra confortável,
prazerosa e satisfatória. É a comodidade como valor relevante para o consumidor popular.
Pagar um valor considerado justo pelo produto que agradou é a satisfação pessoal
dessa consumidora no processo de compra, o que também leva a uma experiência de compra
prazerosa. Trata-se de fazer um bom negócio e não necessariamente o menor preço possível.
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Além de encontrar o que precisava em um só lugar e por um bom custo-benefício,
são elementos de destaque na satisfação da experiência de compra da consumidora popular:
bom atendimento, que é cortês, educado e atencioso; o mix de produtos deve ter variedade;
adequação dos produtos ao seu estilo e com disponibilidade frequente de novidades; a loja
deve proporcionar uma fácil localização dos produtos, incluindo um bom sortimento de
tamanhos e cores, e “o acesso” ao produto deve ser fácil, para tocar e pegar os produtos com
facilidade; o ambiente da loja deve estar organizado e limpo, o que mostra uma preocupação
com a consumidora e faz com que elas se sintam bem tratadas; a loja climatizada deve
proporcionar conforto térmico e bem-estar, deve-se evitar ruptura de tamanhos e cores no
ponto de venda, garantindo um bom sortimento e uma experiência prática e sem atrito, o
momento do pagamento dever ser rápido e sem atrito, de forma que ter uma bateria de caixas
e poucos atendentes não é bem-visto; deve-se buscar uma rápida resolução de eventuais
problemas ao longo da experiência e, preferencialmente, evitar que ocorram, tais como
divergência de valores entre a etiqueta do produto e o valor no sistema, ocorrência comum no
varejo de moda; ter disponibilidade de serviços, tais como sanitários, bebedouro, opções de
alimentação, fraldário, provadores confortáveis, amplos, bem iluminados e, se possível, com
atendimento pessoal dentro para facilitar a troca de produtos; ter disponibilidade de crédito
por meio do cartão próprio da loja, e, novamente, o design da loja deve ser limpo, colorido,
moderno e organizado com equipamentos que permitem uma fácil visualização e amplitude
da loja, bem como layout linear que permite fácil acesso e trânsito pelo ponto de venda.
A disponibilidade de produtos novos, atuais e alinhados com a moda, bem como
eventos e experimentações envolvem a consumidora no ponto de venda. É uma consumidora
que gosta de aprender e ver “as novidades”.
Na medida em que as entrevistadas afirmam que não buscam preço – apesar de ser
uma escolha feita de forma racional –, valorizando qualidade do produto e o atendimento, elas
indicam que esperam viver uma verdadeira experiência quando escolhem uma loja para fazer
as suas compras. É no dia de folga ou em um momento de lazer que ela vai às compras, e o
varejista tem o dever de contribuir para que esse dia seja especial e humanizado. Deve
estabelecer vínculos emocionais e fazer a família dessa consumidora sentir-se querida, feliz. É
o varejo cidadão, com propósito de valores.
O varejo de moda possui um peso ainda maior na vida dessas mulheres: por meio
da moda ela se insere nos círculos sociais e se sente pertencida. A moda é o passaporte para a
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sua inclusão social, para ser aceita e para se comunicar entre os seus pares e nos círculos de
desejo.
A experiência de compra é multifacetada e complexa. Composta por elementos de
toda a operação varejista, até aspectos subjetivos da experiência do consumidor, ela deve ser
gerenciada de forma holística, a fim de que todos esses fatores sejam orquestrados em
conjunto e proporcionem uma experiência emocional para o consumidor.
Conclui-se, portanto, que a experiência de compra da baixa renda no varejo de
moda ainda está amparada nos itens básicos. O consumidor popular ainda luta pela sua
dignidade. O varejista não só tem um longo caminho a percorrer na jornada de compras desse
consumidor, como está distante de antever e superar as expectativas do consumidor da base da
pirâmide.
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5.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS

FUTURAS

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa exploratória, a principal limitação desse
trabalho é a sua não representatividade e, consequentemente, a não generalização dos
resultados.
A segunda limitação é o perfil das entrevistadas, sendo contempladas apenas
mulheres e adultas, limitando os resultados e não incluindo a visão do jovem e do homem da
baixa renda.
Além da não generalização dos resultados, por se tratar de uma pesquisa
qualitativa e de uma amostra limitada ao público feminino, tem-se a relevância da experiência
na economia atualmente. A experiência de compra está em ascensão no mercado varejista e,
como objetivo fim de diversas empresas, qual seja, criar uma experiência de compra
memorável e que crie vínculos com seu consumidor. Nesse sentido, são sugestões para
pesquisa futura:


Ampliar a pesquisa para outros públicos, como o jovem ou o homem da classe
C e como seria a experiência de compra para eles;



Avaliar como a pesquisa poderia ser levada para outros tipos de varejo;



Realizar uma análise comparativa entre diferentes públicos, com mulheres de
classes A/B x C/D;



Realizar uma análise comparativa com outros setores varejistas;



Realizar uma análise comparativa sobre as expectativas do consumidor e a
realidade entregue na experiência de compra;



Realizar uma análise comparativa sobre as expectativas do consumidor e o que
os gestores do varejo acreditam que entregam;



Aprofundar a revisão da literatura sobre a experiência de compra;



Identificar como o varejo concretiza suas estratégias de experiência de compra;



Realizar um estudo etnográfico ou pesquisa participante durante a experiência
de compra;



Ampliar a pesquisa quanto ao significado do valor para o consumidor no
varejo;
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Aprofundar a pesquisa nos mais diversos tópicos encontrados como relevantes
na experiência de compra a fim de torná-los dados quantitativos e com amparo
estatístico;



Como levar a experiência de compra física do consumidor da baixa renda para
o ambiente on-line;

Considera-se que o trabalho contribui para traçar um panorama da experiência de
compra do consumidor popular no varejo de moda, uma vez que a metodologia utilizada se
mostrou apropriada para obter uma visão holística e ampla sobre o tema.
Identificar as variáveis que compõe a experiência, como está o nível de serviço
atual, quais as suas expectativas e concluir que esse consumidor ainda não é bem atendido é
uma contribuição valiosa para a comunidade acadêmica e para os varejistas.
O projeto se propõe a instigar, ainda, uma série de reflexões: O varejista gera
valor para o seu consumidor? Os gestores têm consciência de que o básico não lhes é entregue
e que esse público ainda luta pela sua dignidade? Qual o papel do varejista na vida do
consumidor popular? Como criar um vínculo emocional com a base da pirâmide?
No atual contexto competitivo do varejo, compreender a experiência de compra se
torna ainda mais relevante. É dessa forma que se dá a fidelização do consumidor, a lembrança
de marca e o estabelecimento de vínculos emocionais.
Com a relevância identificada sobre o tema e a vasta possibilidade de pesquisas
futuras, acredita-se que o tema da experiência de compra será vital para os varejistas.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE SEMIESTRUTURADA

Perguntas Gerais e Destaque
1. Pra você, o que significa comprar roupas? Por quê?
2. O que acha importante durante a visita? Quais são as suas expectativas ao entrar na
loja? Por quê?
3. O que faz aumentar seu prazer durante a compra de roupas? Por quê?
4. O que faz você ficar mais tempo na loja? Por quê?
5. O que faz você ficar menos tempo na loja? Por quê?
6. Qual a loja de roupas que você mais gosta de frequentar? E por quais razões você
gosta de frequentar a loja ________________? Por que você não opta por outras lojas?
7. Além dos motivos já mencionados, você gostaria de citar alguma outra razão pra sua
preferência?
8. Dentre os motivos apresentados, quais você considera mais importante? E por que
motivo _____________ é o mais importante?
9. Pra você, o que é ter uma experiência de compra prazerosa?
10. Você se lembra nos últimos 6 meses de uma experiência de compra que tenha sido
ótima, no sentido de que essa experiência lhe tenha dado prazer e o tenha surpreendido
de algum modo? Por quais razões essa experiência foi prazerosa?
11. Como você acredita que uma loja de roupas pode oferecer uma experiência de compra
melhor?
12. Pra você o que é uma experiência de compra confortável? Por quê?
13. Pra você o que é uma experiência de compra prática?
14. Pra você, o que é uma loja bonita?
15. Pra você, o que é uma loja confortável?
16. Pra você, o que é uma loja onde você se sente bem?
17. Se você pudesse sugerir algo a melhorar no ambiente da loja, o que seria?

Antes da compra
1. Como é a compra da sua roupa, você percebe que precisa de algo e vai comprar, ou
você vai até a região de compras antes de pensar em algo específico? Como você
planeja a compra?
2. Em quais lojas você compra roupa pra você? E pro seu marido e filhos (se tiver)? Por
que você compra nessas lojas?
3. Como você escolhe uma loja pra comprar roupas? Por quê?
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4. Você prefere fazer compras sozinha ou acompanhada? Por quê?
5. Pra você, o que é mais importante numa loja de roupas? O que faz você comprar numa
loja e não em outra? Por quê?
6. Por que você entrou nessa loja hoje?
7. Você pesquisou preço ou outras lojas antes de fazer as compras hoje? Onde
pesquisou? Pesquisou na internet?
8. Você faz compras on-line? Onde costuma comprar? Por quê? Você compraria on-line
e retiraria na loja?
Variáveis Atmosféricas da loja
Fachada, entrada
1. Você reparou na fachada/ entrada da loja? O que você viu que te chamou atenção?
Você se lembra de como era a entrada da loja? Algum desenho, cor, material?
2. O que deveria ter na entrada da loja que te faria entrar na loja? Por quê?
Layout e design
1.
2.
3.
4.
5.

Você se lembra como era a decoração da loja?
Você se lembra de como a loja estava organizada/ setorizada?
O que te chamou atenção na organização da loja?
Se você pudesse sugerir algo a melhorar na organização da loja, o que seria?
Você conseguiu se localizar na loja, identificar os departamentos? Quais são os
departamentos da loja?
6. Você em algum momento se sentiu perdida, não localizada na loja?
7. O que achou da localização dos caixas? O que achou da área dos caixas? Algo te
chamou atenção nessa área?
8. Pra você, o que é importante no momento do pagamento? Por quê?
9. Você utilizou o provador? O que achou do provador? (conforto, espaço, iluminação)?
Pra você o que é importante ter no provador? Por quê? O que você mudaria no
provador?
10. Você viu e/ou utilizou nossas as áreas de descanso? Gostou da área?
Variáveis Internas gerais
1. Você se lembra de como eram as paredes da loja? O que tinham nelas? Você gostou
delas?
2. Você se lembra da largura dos corredores? Estavam agradáveis, confortáveis? Você
mudaria alguma coisa nos corredores?
3. Você se lembra de como era o piso da loja? Algo de chamou atenção no piso?
4. Você se lembra de como era a iluminação da loja?
5. Você se lembra de ter escutado música? Que tipo de música? Você gostou da música?
Estava agradável? A música combinou com a loja? A música ajudou ou atrapalhou a
sua compra?
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6. Você se lembra de ter visto placas de comunicação informativas na loja? Elas te
ajudaram durante a sua compra? Você sentiu falta de algum tipo de informação?
7. Você se lembra da temperatura da loja? Estava normal, frio, quente, agradável? A
temperatura ajudou ou atrapalhou a sua compra?
8. Você se lembra se a loja estava limpa ou não? Você ficou satisfeita com a limpeza da
loja?
Exposição dos produtos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Você se lembra como os produtos estavam organizados?
Pra você o que é importante na organização dos produtos?
O que você mudaria na organização dos produtos dessa loja que fez as compras?
O que você achou dos equipamentos da loja? Algo que te chamou a atenção?
Você conseguiu verificar o preço dos produtos facialmente?
Se você pudesse sugerir algo a melhorar nos produtos da loja, o que seria?

Atendimento da loja
1. Você gosta de fazer suas compras sozinha ou prefere ser atendido por alguém, um a
vendedora? Por quê?
2. Qual seria o tipo de atendimento ideal? (abordagem início da compra, no meio, ou
somente se você chamar)? Por quê?
3. Pra você, o que é importante quando você está sendo atendida durante a sua compra de
roupas? Por quê?
4. Você lembra do uniforme dos funcionários? Se sim, o que você achou deles?
5. Se você pudesse sugerir algo a melhorar no atendimento da loja, o que seria?
Durante a compra e finalização compra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tempo de permanência na loja - anote
Quanto foi a sua compra? Como foi o pagamento?
O que você comprou? Por quê?
Você comprou o que você pretendia ao sair de casa? Levou algo a mais? Por quê?
Pra você, o que é mais importante: preço, qualidade, variedade?
Se tiver os mesmos produtos em diferentes lojas, o que você leva você a escolher uma
loja? Por quê?

Hipóteses teste tecnologia, inovação e omnicanalidade
1. O que você acha se tivesse um caixa pra você passar a sua compra sozinha, sem
atendente?
2. O que você acha se você pudesse chamar uma vendedora por um botão ou interfone ou
tablete dentro do provador e pedisse o que você precisa?
3. O que você acha de fazer as suas compras e receber em casa?
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4. Se a loja disponibilizasse uma consultora de moda pra te ajudar a fazer compras, você
usaria esse serviço?
Crédito
1.
2.
3.
4.

Possui cartão de crédito?
Possui cartão de Loja? De quais lojas?
Por que você fez um cartão de Loja?
Você faz as suas compras com cartão de crédito ou cartão da Loja?

Comunicação e informação de moda
1.
2.
3.
4.

Como você se informa antes de fazer compras de roupas/ moda?
Pra você o que é moda? Por quê?
Quando você pensa em moda, qual a primeira pessoa que vem na cabeça? Por quê?
Quando você pensa moda, qual a primeira celebridade que vem na sua cabeça? Por
quê?

Informações Pessoais e da residência
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome, idade, profissão, estado civil.
Qual a sua renda mensal?
Qual seu grau de instrução?
Onde mora, com quem vive.
Quem colabora com a renda mensal da família?
Quem administra as contas da casa?
Quem faz as compras da casa?

