
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Scheila Wegner Pontes 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DE 

CONSUMIDORES SANTA-MARIENSES – PRODUTOS COLCHÕES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 

2009 

 
 
 
 



 

 
Scheila Wegner Pontes 

 

 

 

PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DE  

CONSUMIDORES SANTA-MARIENSES 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 
Curso de Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Área de Ciências Sociais, do 
Centro Universitário Franciscano – Unifra, 
como requisito parcial para aprovação na 
disciplina TFG II. 
 

 

 

Orientadora: Janea Kessler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 

2009 

 

 



 

 

Scheila Wegner Pontes 

 

 

 

PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DE  

CONSUMIDORES SANTA-MARIENSES  

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda – Área de 
Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para 
aprovação da disciplina TFG I. 
 

 

 

________________________________________________ 
Janea Kessler – Orientadora (UNIFRA) 

 
 

________________________________________________ 
Cristina Munarski Jobin Hollerbach (UNIFRA) 

 
 

________________________________________________ 
Caroline de Franceschi Brum (UNIFRA) 

 
 

 

 

 

Aprovado em..........de.....................de............ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pelo esforço e dedicação para que eu concluísse mais 
esta etapa da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Janea Kessler, minha querida orientadora, pela dedicação, paciência e 

motivação.   

À minha querida mãe, Jane, por todo o amor e palavras de apoio, motivação, carinho e 

dedicação durante toda a minha vida e principalmente pelo incentivo de realizar esta etapa 

profissional. 

Às minhas queridas irmãs, Ana Paula e Raquel, pelo apoio e incentivo durante todo o período 

dos meus estudos, além do carinho, cuidado e dedicação. 

Ao meu namorado, Alexandro, pela compreensão, pelo amor e carinho durante todos os 

momentos difíceis e pelo incentivo e companheirismo. 

À todos que acreditaram em mim. Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 
A comunicação gera mensagens fascinantes e transmite informações que circulam na 
sociedade e as empresas, para veiculá-las, utilizam-se dos meios de comunicação para inserir 
seus produtos no mercado e fazer parte da sociedade de consumo. Existe uma grande 
diversidade de produtos e marcas que estão expostos no mercado e com isso a decisão de 
comprar um determinado produto torna-se mais complicada para o consumidor. Sabe-se que 
existem fatores que interferem nesta decisão de compra e entre estes estão as ferramentas 
mercadológicas que levam em conta aspectos motivacionais como as necessidades físicas e 
psicológicas, os fatores sociais, as classes sociais e a cultura a que pertence o consumidor. 
Com o objetivo de entender quais destes fatores são mais relevantes na tomada de decisão dos 
consumidores, foi realizado esse estudo, por meio de entrevistas com consumidores santa-
marienses de uma empresa de colchões que trabalha com dois segmentos de vendas na cidade 
de Santa Maria. A partir dos resultados obtidos na pesquisa pode-se entender o 
comportamento destes consumidores entrevistados, para os quais as ferramentas de marketing 
e os fatores sociais foram importantes na decisão de escolha do produto.  
 
Palavras-chave: Marketing, consumo, motivações.        

 

ABSTRACT  
The statement generates and transmits messages fascinating information circulating in society. 
Companies are using the media to put their products on the market and be part of the 
consumer society. There is a wide variety of products and brands that are exposed in the 
market and with it the decision to buy a product becomes more complicated for consumers. 
Thus there are factors that interfere in the decision to purchase, among these factors are: the 
marketing tools and motivational aspects as the physical and psychological needs, social 
factors, social class and culture. Aiming to understand which of these factors are more 
relevant in decision making of consumers, was a case study, through interviews with 
consumers santa-marienses a company that works with mattresses for two segments of sales in 
the city of Santa Maria . From the results in your search you can understand the behavior from 
consumers interviewed, where the tools of marketing and social factors were important in the 
decision to choose the product. Thus, the strategies of product, price, distribution and 
promotion, are important for companies to be successful in the market. 
 
 
Keywords: Marketing, consumption, motivations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO  

 

 

1 INTRODUÇÃO  ----------------------------------------------------------------------7 

2 CAPÍTULO I - Sociedade de Consumo----------------------------------------10 

2.1 Necessidades dos Consumidores------------------------------------------------12 

2.2 Decisões de compra e as Motivações-------------------------------------------13 

2.3 Classes Sociais---------------------------------------------------------------------16 

2.4 Cultura------------------------------------------------------------------------------17 

2.5 Fatores Sociais---------------------------------------------------------------------18 

3 CAPÍTULO II - Processo Mercadológico-------------------------------------20 

3.1 Marketing---------------------------------------------------------------------------20 

3.2 Ferramentas de Marketing--------------------------------------------------------21 

3.2.1 Produto----------------------------------------------------------------------------22 

3.2.2 Preço-------------------------------------------------------------------------------23 

3.2.3 Praça ou distribuição------------------------------------------------------------24 

3.2.4  Promoção-------------------------------------------------------------------------25 

4. CAPÍTULO III – Marca A -------------------------------------------------------28 

Histórico---------------------------------------------------------------------------------28 

Surgimento da Marca------------------------------------------------------------------29 

Categorias de Produtos----------------------------------------------------------------29 

5. METODOLOGIA -----------------------------------------------------------------31 

6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS--------------------------------------33 

7. CONCLUSÃO----------------------------------------------------------------------45 

8. REFERÊNCIAS--------------------------------------------------------------------48 

9 ANEXO I ----------------------------------------------------------------------------49 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Todo o consumidor passa por um processo de decisão até a compra de um determinado 

bem. A diversidade de produtos e marcas que estão dispostos no mercado para os 

consumidores é enorme: em um mesmo ramo de produto/serviço há inúmeras opções de 

marcas e diferentes estratégias de vendas e promoção, e em uma mesma marca existem vários 

modelos e tipos que poderão se adequar conforme o estilo de cada consumidor. As técnicas de 

marketing estão solicitando a atenção dos consumidores em todo o momento, mesmo que 

muitas vezes estes nem percebam que estão sendo impulsionados por essas ações. Estas 

técnicas procuram a identificação do cliente com o produto até mesmo na decoração e na 

música de um ambiente de loja, por exemplo, para que o indivíduo sinta-se seduzido à 

compra. 

A escolha de um produto ou serviço, nesse mercado onde as opções são imensas, pode 

surgir de diversas formas: quando, por exemplo, o consumidor assiste a um comercial de 

televisão ou por meio de revistas, outdoors e sente-se atraído, ou por recomendação de um 

amigo, porque todos em seu meio utilizam tal produto, ou ainda porque a imagem do produto 

corresponde à sua personalidade. Também podem variar essas decisões de consumo, pois em 

um momento, ele compra porque foi influenciado pelos amigos ou familiares, em outro, 

compra porque as qualidades daquele produto satisfazem as suas necessidades e o preço 

corresponde à qualidade percebida naquela marca. 

Os estímulos que levam o consumidor à compra, então, podem estar ligados às ações 

de ferramentas do marketing, à evolução tecnológica, à economia, ao meio social a que 

pertence, à cultura e também as próprias motivações internas do comprador.  

Neste contexto, o presente trabalho pretende verificar variáveis que definem o 

processo de decisão de compra de colchões de uma determinada marca por consumidores 

santa-marienses, em loja de franquia e dentro de supermercado. 

Existem inúmeras formas de estimular o consumidor à compra de um produto ou 

serviço. Segundo Pinho (2001) dentro do composto de marketing, a ferramenta promoção 

refere-se à publicidade e a propaganda, à promoção de vendas, às relações públicas e à venda 

pessoal. Além disso, os fatores sociais, culturais e psicológicos dos consumidores, também 

interferem na decisão. Portanto, são criadas diferentes estratégias de comunicação para que os 

clientes sintam-se atraídos à compra e satisfeitos com o produto ou serviço.  

A realização de um estudo de variáveis que podem ser decisivas no processo de 

compra tem importância pessoal, por estar concluindo o curso de Publicidade e Propaganda, 



 

para compreender o comportamento de consumidores frente a variedade de produtos 

disponíveis e para verificar, na opinião de consumidores, se as ações de venda direta 

realizadas tanto no supermercado como na franquia são relevantes na decisão de compra. 

A pesquisa aqui proposta também é importante para os publicitários, para que possam 

considerar que as estratégias de comunicação são empreendidas a partir de uma análise do 

comportamento do consumidor, e que as ações realizadas para a venda de um produto podem 

ser estratégias diferenciadas para trazer resultados lucrativos para a empresa. Portanto, 

analisar as diversas formas de as empresas comunicarem-se com o consumidor, perceber se a 

utilização dos meios tradicionais como televisão, outdoor, revistas ou panfletos e folders vão 

ser suficientes para resolver o problema de comunicação, ou se investir no atendimento ao 

cliente com ações diferenciadas podem atender objetivos da empresa e satisfazer os desejos e 

necessidades dos consumidores com mais eficácia, pode trazer resultados a serem 

considerados em planejamentos de marketing e publicitários. 

Para a realização desta pesquisa foi escolhida uma determinada marca de colchões, 

pois esta realiza diferentes formas de comunicação e trabalha com dois segmentos de vendas: 

a linha de franquias e a linha comercial. A linha de franquias - lojas que vendem 

exclusivamente produtos da marca - utiliza-se de instrumentos da publicidade como anúncios 

televisivos, panfletos, anúncios em revistas, site, folder, entre outros, para despertar o desejo e 

interesse de seus clientes; já a linha comercial trabalha com a distribuição dos produtos dentro 

dos supermercados, na realização de ações de vendas através de abordagens pessoais aos 

consumidores. 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar, dentre as estratégias de 

promoção utilizadas pela empresa fabricante de colchões da marca A quais, na opinião do 

consumidor, o levaram à efetiva compra de seus produtos, assim como objetivos específicos 

de como identificar os benefícios que o produto oferece ao consumidor; verificar o preço e 

suas formas de pagamento na decisão do consumidor; a importância da distribuição do 

produto em Santa Maria; as estratégias de promoção de vendas; os aspectos que levaram a 

compra do produto e identificar outros fatores que foram decisivos para a compra do produto 

pelos consumidores. 

De acordo com os objetivos propostos, este estudo tratou, no Capítulo I, da sociedade 

de consumo, dos fatores que ajudam nas escolhas do produto, assim como abordou as 

motivações que levam o consumidor a tomar a decisão de adquirir o produto. Já no Capítulo II 

foi apresentado o processo mercadológico que as empresas adotam para atingir seus objetivos, 



 

assim como as estratégias de preço, de distribuição, de produto e de promoção que visam 

despertar no consumidor o desejo de obter o produto exposto no mercado.  

A caracterização do produto é o assunto tratado no Capítulo III, que relata o 

surgimento da marca e suas estratégias desenvolvidas para se manter em um mercado 

competitivo. 

A partir dessa etapa teórica, o presente relatório apresenta e analisa os dados coletados 

junto a compradores de produtos da marca A e, por fim, expõe as principais conclusões 

obtidas com o estudo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I – Sociedade de Consumo 

 

 

Desde o início do século XX a comunicação tornou-se cada vez mais formidável na 

criação do imaginário, com mensagens fascinantes que mudaram o pensamento e as atitudes 

da sociedade. Os meios de comunicação transmitem cenas, imagens, sons, símbolos que 

mudam comportamentos, ou seduzem pela beleza da mensagem, interferindo, de alguma 

forma, no pensamento das pessoas.  

A Indústria Cultural produz símbolos que são transmitidos para sociedade através 

dos meios de comunicação. Segundo Rocha (1995, p. 32), “a Indústria Cultural designa as 

produções simbólicas que circulam na sociedade Industrial e são veiculadas pelos meios de 

comunicação”. Essa indústria está presente em todo o lugar e enfatiza o desejo de consumir o 

que está sendo produzido no momento. 

Segundo Rocha (2004), a partir do que se encontra disponível e exposto no mercado 

é que as pessoas, por meio do consumo, vão construindo sua personalidade, pois a forma 

como se vestem, os produtos que compram, os lugares que frequentam, é uma construção das 

identidades individuais e coletivas. 

Algumas pessoas assumem um determinado estilo com as escolhas que fazem, 

como os acessórios que utilizam; por exemplo, aqueles que se identificam como punk 

assumem esse estilo através do que vestem e dos lugares que circulam socialmente. 

Neste mercado, em que as opções e variedades de produtos são muitas, os 

indivíduos possuem uma liberdade de escolher o que será mais benéfico ou não. Rocha 

(2004) afirma que a liberdade de escolha é mais desenvolvida na sociedade moderna, em que 

as pessoas são livres para tomar as decisões que entenderem mais pertinentes para o seu 

consumo. Porém, os fatores culturais que remetem uma sociedade tradicional, impedem que 

essa liberdade seja realizada pelos consumidores, pois a própria tradição vai segmentar as 

escolhas de consumo. 

 A liberdade de escolha e a construção de uma identidade no mundo contemporâneo 

produzem uma subjetividade, que é entendida como o espaço de encontro entre o indivíduo e 

o meio social. Essa construção de valores e crenças compartilhados na dimensão cultural é 

que vai formular e determinar as escolhas dos produtos consumidos: “No capitalismo 

contemporâneo não se trata apenas de produzir mercadorias, mas produzir subjetividade” 

constata Rocha (2004, p. 117). 



 

Devido a cultura ser um dos fatores determinantes no ato de consumo, construir 

subjetividade por meio de produtos culturais, pode ser também uma forma de aproximar a 

mercadoria do consumidor. 

O consumo possui significados de senso comum, afirma Rocha (2004, p. 124) 

quando refere-se que “o consumo possui uma óbvia presença – tanto ideológica quanto 

prática – no mundo em que vivemos, é um fato social que atravessa a cena contemporânea”, 

o autor identifica marcas ideológicas associadas à palavra consumo. A marca hedonista é 

citada pelo autor como a mais famosa ideologia conectada ao consumo. Quando o ato de 

consumir passou a ser uma cultura de massa, criou-se a idéia de que consumir é sinônimo de 

felicidade.   

Na publicidade são transmitidas as sensações que causam o desejo pelo produto ou 

serviço, gerando com isso a concepção do consumo. Rocha (2004) diz que a segunda 

representação ideológica do consumo é a chamada visão moralista, que é quando o consumo 

é considerado o principal problema gerado na sociedade, geralmente associados ao problema 

social. 

A palavra consumo pode ser facilmente adequada a qualquer discurso da sociedade 

e é neste sentido que o autor refere-se a uma visão moralista, em que o consumo é visto 

como uma atitude errada das pessoas e o termo consumo é, muitas vezes, referido no sentido 

negativo tanto pela sociedade, como também pela mídia.  

Essas ideologias, como a visão moralista e o hedonismo, foram criadas para dar 

significância a palavra consumo, que está fortemente presente no pensamento das pessoas, 

mas mesmo com esse pensamento de que o consumo é uma atitude negativa, as pessoas não 

deixam de consumir, porque é uma necessidade, as pessoas percebem que precisam de 

determinado produto para suprir algo que estava lhes faltando.  

Existe, ainda, conforme Rocha (2004) a classificação do consumo como algo 

natural, ou utilitário . A marca naturalista refere-se ao consumo por razões do espírito 

humano e razões biológicas, é quando a idéia de consumo é natural. Já a ideologia utilitária  

trata-se de uma visão de consumo com questões práticas, geralmente predominante nos 

estudos de marketing, em que a idéia é aumentar a venda dos produtos. 

Portanto, a necessidade e o desejo de adquirir um produto ou serviço estão presentes 

na vida do ser humano, pois cada vez mais existem produtos novos no mercado e agregados 

a tecnologias que despertam nas pessoas o desejo da compra. Porém consumir não é 

considerado negativo. O consumo é um fator importante na sociedade contemporânea, em 



 

que os objetos que se tornam tendências dão visibilidade a vida social e o ato de consumir 

supre uma necessidade tanto biológica como contribui para concretizar desejos simbólicos.    

 

 

1.1 Necessidades dos Consumidores 

 

De acordo com Kotler (2003), todo o indivíduo possui necessidades de comprar algo, 

o que pode ser por um acontecimento, ou pela renovação de itens que usa no cotidiano e, por 

isso, as empresas devem descobrir, por diversas formas existentes – entre estas, pesquisa com 

consumidores, - essas necessidades e procurar atendê-las desenvolvendo soluções adequadas 

para cada caso. Os profissionais de marketing, conhecendo essas necessidades do 

consumidor, procuram despertar o desejo entre mais consumidores para essas novas 

necessidades percebidas pelas empresas. 

Os consumidores, por sua vez, têm conhecimento de seus desejos, têm seus “sonhos 

de consumo” e suas necessidades e, por isso, as corporações apresentam novos recursos em 

produtos e serviços, principalmente explorando recursos das novas tecnologias e criam, 

portanto uma informação nova aos consumidores e assim buscam despertar o interesse e o 

desejo pelo produto. 

As empresas, segundo Kotler (2003), podem ser definidas pelos produtos que 

vendem, podendo fabricar algo que já existe, agregando valores explorados pelos 

concorrentes, ou fabricar algo que está sendo tendência naquele momento, ou ainda fabricar 

algo inovador e que trará benefícios significativos aos seus usuários e à própria empresa. 

De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, citada por 

Solomon (2002), o ser humano possui necessidades que seriam escalonadas da seguinte 

forma: na base da pirâmide, as fisiológicas, como a alimentação, sono, repouso; as 

necessidades de segurança, como a busca de proteção contra ameaças e privações, abrigo; em 

seguida, as necessidades sociais, como o afeto, o amor, relacionamentos, a amizade e a 

aceitação dos outros. De acordo com essa teoria, no nível seguinte deveriam ser satisfeitas as 

necessidades psicológicas, como a valorização pessoal, a auto-estima, autoconfiança, status, 

prestígio, e por último, estariam as necessidades de auto-realização e auto-satisfação. 

Conforme esta teoria, pode-se perceber que o ser humano possui diversos níveis de 

necessidades e que, conseqüentemente, as empresas estariam no mercado para supri-las, 

porém há estudos que apresentam que essas necessidades são independentes uma das outras e 



 

não possuem uma ordem de aquisição, tornando a compra relevante conforme os valores de 

cada indivíduo, conforme Rocha (2004).   

Os consumidores também buscam satisfazer desejos e prazeres. Solomon (2002, p. 

101) cita que “a motivação de um consumidor para alcançar um objetivo influencia seu 

desejo de despender o esforço necessário para obter os produtos ou serviços que acredita ser 

um instrumento para satisfação daquele objetivo”. Quando produto está exposto no mercado 

e chama atenção do consumidor, este por sua vez, sentindo-se atraído irá traçar como 

objetivo a aquisição desde produto, de modo que o produto irá satisfazer uma vontade interna 

no consumidor.  

O envolvimento do consumidor com o produto ou serviço pode ser ocasionado por 

fatores de informação. Solomon (2002), por exemplo, afirma que o individuo terá ligação 

com o produto se tiver conhecimento sobre ele; portanto, a eficiência dos anúncios 

publicitários e as diferenças nos atributos do produto em relação a outros, trazem 

envolvimento na decisão de compra. Desta forma, quanto mais atração e motivação no 

consumidor o produto causar, afirma o autor, este dedicará mais atenção nas informações que 

os anúncios apresentam, já que buscam como objetivo a aquisição do produto desejado.  

 

 

1.2 Decisões de compra e as Motivações 

 

O comportamento de consumo sofre transformações constantes perante as inovações 

que são lançadas a todo o momento no mercado, como conseqüência das mudanças 

aceleradas do mundo atual, que afetam o ambiente ao redor dos consumidores. 

Existem diversos aspectos que levam o consumidor à decisão de compra: a 

personalidade de cada indivíduo, a maneira como ele interpreta a assimila a imagem de um 

produto, assim como as suas motivações, classe social e a cultura a qual pertence. Como 

tratado no item anterior, a informação sobre um determinado produto é muito importante 

para motivar o interesse pelo mesmo, assim como também são as necessidades psicológicas e 

fisiológicas que induzem os consumidores a adquirir as informações sobre o produto e que 

podem conduzi-lo à compra. 

  As pessoas, mesmo que vivam sob os mesmos traços culturais, possuem diferenças 

umas das outras em razão de hábitos, de classes, que determinam suas escolhas, tanto na 

alimentação, onde moram, os lugares que freqüentam, na forma como se divertem e na 

relação com a família. Essas diferenças também são percebidas na hora da compra de um 



 

produto: uma pessoa pode comprar uma calça, por exemplo, sem se preocupar com a sua 

marca, já outra só irá comprar esse item, se este for da marca que a satisfaz ou que admira. 

  As atividades sociais de cada consumidor geram o seu comportamento de consumo, e 

isso é essencial para que as empresas possam criar e vender seus produtos para o público 

adequado, e também para que a comunicação possa definir as mídias e as estratégias que 

serão utilizadas de acordo com o diferencial de cada público.  

As decisões de compra, além destes aspectos, são provocadas pelas motivações de 

consumo que estão relacionadas com a influência do preço, com as condições de pagamento, 

com a quantidade de informações percebidas sobre o produto, assim como pelas promoções 

realizadas pelas empresas. 

O ser humano é motivado em todo momento para executar suas ações diárias, para 

manifestar seus desejos, bem como tomar a decisão de compra. As vontades, por exemplo, de 

comprar algum objeto pessoas ou decorativo, de comer alguma coisa que não tem o hábito 

diariamente, enfim, a curiosidade de saber, de conhecer algum lugar ou ainda uma pessoa 

que não conhece. 

  As necessidades físicas, psicológicas e sociais, impulsionam os indivíduos a tomar 

uma decisão, ter uma atitude perante o que está sentindo. Solomon (2002, p. 95) explica que 

“a motivação refere-se aos processos que fazem com que as pessoas se comportem do jeito 

que se comportam, ocorre quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja 

satisfazê-la”. As pessoas são motivadas pela busca da satisfação, por isso as necessidades 

fisiológicas e psicológicas despertam nos consumidores as motivações para alcançar o 

objetivo de consumo traçado, no momento que o consumidor obteve o desejo que adquirir tal 

produto ou serviço.  

Esses impulsos são as próprias motivações, que geram a ação de realizar o que for 

necessário para obter o objeto que está sendo desejado. Pode ocorrer também, o fato de haver 

a motivação ou o estímulo e o indivíduo não realizar a ação para concretizar esse impulso. 

Isso ocorre, por exemplo, quando uma mulher que olha na vitrine um vestido e sente a 

vontade de adquiri-lo; porém a mulher não realiza essa vontade por que não possui o 

dinheiro suficiente para a compra, um fator que foi considerado mais relevante do que a 

motivação provocada pelo desejo de comprar o vestido. 

Basta (2005) segue na teoria de Solomon (2002) quando se refere que o consumidor 

somente será motivado à compra de um produto se este causar satisfação; o fator de 

insatisfação não motiva ninguém ao consumo. Portanto, suprir as expectativas dos 



 

consumidores disponibilizando informações que ampliem motivações para satisfazer as suas 

necessidades, é uma forma de as empresas conquistarem seus clientes. 

Outro fator que também motiva o consumidor à compra, é quando a empresa 

aproxima o produto à sua realidade, e procura conhecer o mercado em que se está inserido. 

No decorrer dos tempos foram sendo introduzidas inovações tecnológicas no mercado, 

principalmente nos aparelhos eletrônicos e nas máquinas de produção que se modernizam e 

tornam-se cada vez mais eficientes para os diferentes ramos e segmentos do mercado. 

Gade (1980, p. 27) menciona que, “desejamos Coca-Cola quando adolescentes; 

desejamos tomar vinho aos 40 (...) desejamos casamento e conforto, quando mais velhos”, 

essa citação refere que os estímulos mudam conforme o tempo passa, desta forma, as pessoas 

possuem desejos nas diferentes etapas da vida. A motivação gerada com o desejo de 

consumir um produto ou serviço está presente, e acompanha os indivíduos por toda a vida.  

Os motivos que levam o consumidor à compra de algum produto podem surgir de 

diferentes aspectos, neste sentido a autora Gade (1980) separa as motivações por 

classificações, sendo estas: motivos primários e seletivos; racionais e emocionais; fidelidade; 

conscientes e inconscientes. 

Os motivos primários estão relacionados com as necessidades primárias cuja busca da 

satisfação gera a procura do produto, já a escolha do artigo a ser consumido para satisfazer 

essa necessidade, dentre as diversas alternativas, faz parte dos motivos seletivos. A autora 

(1980, p. 29) cita que “os motivos racionais estão ligados a dados objetivos de realidade 

comprovável como a economia, a eficiência, durabilidade, enquanto os emocionais, ligados a 

fatores subjetivos, remetem a valores pessoais”. 

  Esses fatores racionais e emocionais dificilmente serão separados no momento da 

compra, ou seja, o consumidor não compra somente porque precisa de um produto de 

qualidade, mas também porque esse produto traz satisfação, é desejado por questões 

emocionais, pois os objetos supérfluos também são desejáveis e cobiçados pelo consumidor. 

Na classificação das motivações relatada por Gade (1980), a fidelidade de consumo 

remete a facilidade de encontrar o produto, as facilidades de pagamento e outros que 

motivam a compra. O consumidor é fiel quando percebe vantagens na marca escolhida.    

E por fim, na classificação da autora, existem as motivações conscientes, que são 

pensadas antes da compra, pois o consumidor analisa o produto e pesquisa sobre o mesmo, e 

as motivações inconscientes são formas latentes de desejar um produto. 

Tomar uma decisão de comprar algum um produto é ser motivado por algum fator 

que foi relevante, portanto essa motivação pode ser gerada por um ou mais fatores como 



 

visto neste capítulo, que tanto as necessidades, como o simples desejo de consumir interfere 

na escolha e na decisão de comprar algum produto. A classe social em que o indivíduo se 

encontra pode ser um fator determinante para o consumo, pois as pessoas que o cercam 

poderão induzir diretamente ou indiretamente a compra de produtos que já utilizam. 

 

1.3 Classes Sociais 

 

As classes sociais nas quais os indivíduos se inserem, interferem na decisão de 

consumo. Basta (2005) considera que as classes sociais são definidas por quem tem mais ou 

menos status, e que os consumidores compram ou não um determinado produto conforme 

sua classe. Já Castro (2004, p. 39) afirma que “a classe social pode ser definida como um 

critério de ordenação da sociedade, utilizando indicadores como poder aquisitivo, 

escolaridade e ocupação”, e Solomon (2002) também identifica as classes sociais como um 

conjunto de pessoas agrupadas que possui ocupações em comum, estilo de vida, renda e 

gostos semelhantes.  

  Portanto, a definição das classes sociais dos consumidores é determinada pelo meio 

em que vivem e na forma como estes estão inseridos na sociedade. Definir as estruturas 

sociais dos consumidores é um dos fatores importantes para entender quais aspectos serão 

decisivos na compra. Solomon (2002, p. 318) diz que “os consumidores de classes 

trabalhadoras tendem a avaliar os produtos em termos mais utilitários, tais como resistência 

ou conforto, em vez do estilo ou moda”. Ainda que muitas vezes essas atitudes possam 

modificar-se quando, por exemplo, um comprador de classe média baixa também possa 

consumir um produto por estilo ou moda. 

As classes sociais tornam-se determinantes para as corporações, pois o 

comportamento de cada indivíduo, com relação à classe social em que está inserido pode ser 

decisivo no ato de consumo.  Como foram relatadas pelos autores, as classes sociais são 

divididas conforme a posição dos indivíduos na sociedade e, como estes possuem 

necessidades distintas, os comportamentos de compra serão diferentes. Mas é relevante para 

as empresas considerar que as atitudes das pessoas podem variar e, não necessariamente, 

adquirirem um produto somente pela classe em que pertencem.  

Uma dessas situações é o crediário facilitado, pelo qual o consumidor compra não 

apenas pela classe social em que se insere, estatisticamente, mas pela cultura a qual pertence, 

pois em alguns países como o Brasil, por exemplo, tem como tradição oferecer a compra 



 

parcelada; já na Alemanha, por exemplo, o crediário facilitado não acontece, porque esse 

comportamento não faz parte dos hábitos e valores da cultura alemã. 

 

 

1.4 Cultura 

 

A cultura é um dos fatores que delineiam no consumo, pois é através dela que as 

pessoas desempenham um papel na sociedade. As pessoas formam grupos por meio da 

identificação dos valores, características, crenças, costumes, atitudes e tradições específicas, 

que refletem sua cultura, que é definida por Guzmán (1993, p. 394) como “conjunto de 

normas, mitos e imagens que são assumidas pelo o indivíduo e determinam o seu 

comportamento”. 

Cada região, em nosso país, possui uma cultura diferente determinada pelo o que se 

come, veste e cultua, como por exemplo, no Rio Grande do Sul, que costuma-se comer 

churrasco e tomar chimarrão.  Karsaklian citada por Basta (2005, p. 55) diz que a cultura está 

presente em diversos aspectos no comportamento do consumidor, pois ela define o que as 

pessoas consomem, atraindo assim o interesse das empresas em direcionar os seus produtos 

conforme a identidade cultural de cada público. Deste modo, as corporações planejam quais 

estratégias serão necessárias para atingir o público desejado. A forma que um produto será 

anunciado no Rio Grande do Sul, por exemplo, é diferente da forma que será anunciado na 

Bahia, pois os consumidores possuem identidades culturais distintas. 

Solomon (2002, p. 371) relata que os fatores culturais para a venda de um produto 

também estão relacionados com a época em que os consumidores vivem, citando ainda “um 

produto que oferece benefícios coerentes com aqueles que são desejados pelos membros de 

uma cultura, em algum ponto do tempo, tem uma chance muito melhor de obter aceitação no 

mercado”; assim, o produto deve estar coerente com as necessidades da sociedade em seu 

tempo. Um exemplo disso seria lançar um produto que emagrece em uma época onde o 

estereótipo feminino era de mulheres “gordinhas”, que transmitissem saúde, poderia ser um 

fracasso em algumas regiões. Nos dias atuais onde a mulher procura a “magreza” como 

estereótipo de beleza, o produto que emagrece teria bom resultado de venda. A cultura se 

modifica por ser constituída de hábitos, crenças e costumes e, no decorrer do tempo, esses 

aspectos se alteram.  

O fator cultural é muito relevante para as empresas, pois ele afeta a decisão de 

consumo, o motivo pelo qual as pessoas compram um produto, o que elas compram e por que 



 

decidem comprar. A cultura interfere decisivamente no comportamento dos consumidores, 

porque esta se materializa no conjunto de práticas de uma sociedade. 

 

 

1.5 Fatores Sociais 

 

As pessoas convivem em grupos e os membros deste podem moldar o 

comportamento de consumo em relação a alguns bens. Segundo Guzmán (1993) esses 

membros possuem atitudes mais ou menos padronizadas que se baseiam em regras e status 

inter-relacionados. De acordo com Basta (2005) quanto mais intimidade as pessoas desse 

grupo tiverem e quanto maior a identificação entre eles, o comportamento do indivíduo pode 

ser influenciado pelos demais. 

De acordo com Guzmán (1993) existem dois grupos sociais que interferem na decisão 

de compra: os de pertencimento e os de referência; os grupos de pertencimento são os que 

estão próximos do indivíduo como a família, os amigos e os colegas de trabalho que possuem 

maior identificação com o consumidor; os grupos de referência são aqueles em que o 

indivíduo se identifica e toma como modelo, podendo ser uma pessoa próxima ou alguém 

que nunca se teve contato, mas admira como, por exemplo, um artista.  Assim, o 

comportamento individual em relação ao consumo pode ser alterado conforme a influência 

desses grupos, e podendo acontecer de o consumidor adquirir um produto influenciado pelo 

grupo e não estritamente por seus desejos pessoais. 

Solomon (2002, p. 257) afirma que “alguns grupos de referência consistem de 

pessoas que o consumidor realmente conhece, outros são compostos de pessoas com quem o 

consumidor pode se identificar ou admira”. Nesta perspectiva, o indivíduo procura se igualar 

a uma pessoa que admira; muitas vezes um ídolo; portanto, o indivíduo toma a decisão de 

consumo inspirado indiretamente por esse referencial. As empresas frequentemente utilizam 

deste fator social para divulgar seus produtos através de depoimentos de personalidades, para 

que os consumidores se identifiquem com a imagem e decidam pelo seu consumo.  

Os fatores situacionais também ajudam na decisão de compra como, por exemplo, um 

bom atendimento, a atenção dos vendedores, um ambiente confortável ou até mesmo uma 

música adequada no ponto de venda para seduzir e despertar o desejo do consumidor. Esses 

fatores situacionais estão ligados aos fatores sociais, pois muitas vezes as pessoas são 

impulsionadas à compra de um determinado produto pelo próprio vendedor, quando são bem 

atendidas, por exemplo, e criam uma afinidade social com a empresa.  



 

Os fatores sociais tornam-se importantes para o planejamento de marketing, pois 

interferem nas atitudes do consumidor podendo gerar lucros ou prejuízos para as empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II - Processo Mercadológico 

 

 

2 Marketing  

 

Segundo Lupetti (2000, p. 20) “no final da Segunda Guerra Mundial as 

organizações iniciavam um processo de percepção do consumidor e da necessidade de 

diversificação dos produtos para atender os clientes”; desta forma, as empresas que adotavam 

esta visão, voltada para o mercado com a definição dos desejos de seus consumidores, 

criavam um diferencial em relação à concorrência, que ainda focava as vendas nas 

qualidades de seus produtos. Ainda, Lupetti (2000) conceitua o termo marketing como uma 

palavra bastante abrangente, sendo derivada do latim mercari que significa comércio, ato de 

comercializar. 

Para Pinho (2001), o marketing diz respeito a tudo que envolve o produto ou 

serviço de acordo com a ação do consumidor, visando lucros contínuos e a longo prazo para 

a empresa, através da execução de um planejamento que aumente os lucros e  diminua os 

preços. 

Kotler (2000, p. 30) define marketing como “um processo de determinação de 

preço, promoção e a distribuição de idéias, bens e serviços que satisfaçam metas pessoais e 

organizacionais”; portanto, o marketing de uma organização tem a tarefa de criar, promover 

e fornecer bens e serviços aos clientes, bem como identificar o mercado em que as empresas 

atuam e os seus públicos-alvos. Para isso, deve estabelecer o mix de marketing da 

organização e mantê-lo sob constante avaliação e controle. 

 

Pode-se presumir que sempre haverá alguma necessidade de vender. Mas a meta do 
marketing é tornar a venda supérflua, é conhecer e entender tão bem o consumidor 
que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda sozinho. (DRUCKER, apud 
BASTA, 2005, p.16) 

 

A referência acima afirma que um bom planejamento de marketing realizado pela 

empresa baseado no conhecimento de seus consumidores, faz com que o produto por si só 

conduza a compra, o que possivelmente ocorrerá quando a empresa utilizar adequadamente 

as ferramentas de que dispõe para atingir tal objetivo.    

 

 

 



 

2.2 Ferramentas de Marketing 

 

   

Para alcançar lucros satisfatórios e gerar o crescimento das corporações, estas 

desenvolvem planejamentos estratégicos. Todo o planejamento estratégico está relacionado a 

ações – o que a empresa irá realizar para alcançar seus objetivos – e, para desenvolver o 

planejamento, é necessário entender as ferramentas de marketing, das quais faz parte o 

produto, o preço, a distribuição e as promoções. As ferramentas de marketing são estratégias 

que as empresas utilizam para alcançar seus objetivos, podendo ser propaganda, embalagens, 

merchandising, vendas, ponto, preço, marca, entre outras. 

Essas ferramentas de marketing são controladas pela empresa e devem estar 

relacionadas ao ciclo de vida do produto. Um exemplo dessa adequação é que “a propaganda 

e publicidade produzirão melhor retorno no estágio de lançamento do produto; compete-lhes 

desenvolver a consciência e o interesse do consumidor”(KOTLER, 2003, p. 153). Quando a 

empresa cria um novo produto para o mercado, a publicidade anuncia a venda desse produto 

apresentando informações sobre o mesmo, lançando-o para o consumidor através de peças 

publicitárias. Com isso, visa estabelecer uma identidade clara e promover ao máximo o 

conhecimento deste produto ou serviço para o provável consumidor, pois é um período de 

crescimento lento nas vendas. 

 Kotler (2003, p. 153) cita também que “as promoções de vendas e as vendas 

pessoais tornam-se mais importantes durante o estágio de maturidade do produto.”, devido ao 

fato de o estágio de maturidade surgir logo após o produto ou serviço ter passado pela fase de 

crescimento de vendas; portanto, ele já foi aceito pelos consumidores potenciais e o volume e 

o lucro das vendas se estabilizam. Pode-se dizer ainda que 

 

as vendas pessoais reforçam o conhecimento dos clientes a respeito das vantagens 
do produto e da convicção dos clientes de que a oferta vale a pena. As promoções 
de vendas são mais eficazes em termos de efeitos imediatos sobre as compras 
(KOTLER, 2003, p.153). 

 

 

 A utilização de estratégias tanto na melhoria das qualidades e características dos 

produtos como na modificação das estratégias do composto de marketing, ajudam a manter o 

produto na fase da maturidade. Quando o produto chega ao momento de desaceleração em 

seu consumo, Kotler (2003, p. 153) afirma que “a empresa deve intensificar as promoções de 



 

vendas, mas reduzir a propaganda, a publicidade e as vendas diretas”, pois nesse momento o 

produto não desperta mais o interesse do mercado e as vendas tendem a cair. 

Neste contexto, o ciclo de vida de um produto indica o desempenho de vendas com 

o passar do tempo e, a utilização das ferramentas de marketing – abordadas a seguir - como 

estratégias diferenciadas para cada fase do ciclo, são indispensáveis para que o produto tenha 

evolução no mercado.   

  

 

2.2.1 Produto 

 

Todo produto possui suas características, forma física, qualidade, tipo de 

embalagem e design, tem sua marca, cor, fragrância ou sabor, entre outros atributos que o 

formam.  

Basta (2005) define como produto algo oferecido no mercado para satisfazer os 

desejos e as necessidades dos consumidores e que possuem três níveis: produto básico, 

produto real e produto ampliado. O nível básico é quando o produto apresenta o que o cliente 

necessita, como por exemplo, um telefone; e ele passa para o nível real quando o produto 

inclui uma marca e um padrão de qualidade que irá satisfazer o cliente, exemplo, um 

aparelho celular; já o produto ampliado está agregado a benefícios adicionais, pois além de 

suprir uma necessidade oferece aditivos, muitas vezes através das novas tecnologias, 

podendo em um mesmo produto apresentar mais de uma função (um celular, com câmera 

fotográfica, com rádio, viva voz.). 

O produto, ainda, pertence a determinada categoria, ou seja, pode ser um produto de 

consumo de massa, ou um bem industrial. Segundo Lupetti (2000) os produtos de consumo 

são adquiridos pelo consumidor final e podem ser categorizados em: produtos de 

conveniência, que são aqueles comprados com freqüência, sem comparação e, de preços 

baixos estando sempre disponíveis aos consumidores; produtos de comparação, que possuem 

concorrência e os consumidores precisam comparar os preços entre uma marca e outra antes 

da compra; produtos de especialidade, que possuem características únicas, em que o 

individuo é motivado pela marca, ou status que traz o produto; e ainda os produtos não-

procurados, que pertencem a uma linha desconhecida dos compradores, ou que estes não 

possuem interesse em adquirir, como por exemplo, os seguros de vida. 



 

Lupetti (2000) ainda cita que os produtos industriais são produzidos por uma 

empresa e adquiridos por outra, sendo uma empresa que apenas fabrica peças ou 

equipamentos para uma outra e não para o consumidor final, por exemplo. 

Os produtos, além das características e categorias a que pertencem, ainda possuem 

vantagens e desvantagens que possibilitam que ele seja comparado com seus concorrentes, 

assim como alguns possuem frequência e forma de uso específico. 

A diversidade de produtos que estão expostos no mercado para os consumidores é 

muito grande por isso, o modelo, o tamanho, a imagem de cada um e seu preço faz com que 

se difere dos demais.  

 

 

2.2.2 Preço 

 

O preço é o valor agregado aos benefícios do produto. Existe uma diferença entre o 

preço e o valor: preço é o que será cobrado pelo produto ou serviço, já o valor está junto ao 

beneficio que este trará. Exemplo disso é, quando o consumidor compra uma calça jeans de 

marca que possui um preço mais alto que as demais, mas ao mesmo tempo tem maior 

durabilidade, é mais confortável, veste bem, e pode, ter valor agregado ao produto, que é, por 

exemplo, usado por celebridades. (BASTA, 2005) 

O preço é um elemento quantitativo que resume as estratégias de marketing que a 

empresa tentou seguir, sendo o único elemento gerador de receita, pois os outros geram 

despesas. A decisão de preço é considerada o problema operacional mais importante para a 

empresa, pois deste modo são definidas estratégias de marketing para melhor adequá-lo ao 

produto. Existem estratégias como: penetração do mercado, o preço competitivo, estratégias 

de satisfação (taxa de retorno satisfatório), a técnica de market skimming e markup. 

A estratégia de penetração no mercado diz respeito a produtos de alta qualidade, 

onde se pratica um preço médio tentando obter uma rápida penetração no mercado e a 

estratégia de preço competitivo trata-se da fixação do preço em relação a concorrência. A 

técnica de market skimming é indicada quando há o surgimento de produtos novos e uma 

demanda bastante superior à qual a empresa possuia, a exigência de investimentos elevados 

para poder aumentar a capacidade de produção, e deste modo, o aumento gradual, em grande 

parte financiada pelas vendas iniciais a alto preço. 

Conforme Kotler (2003), a técnica markup é utilizada pelas organizações para 

decidir o preço, e consiste em apurar o custo de produção, comercialização, distribuição, 



 

divulgação e a margem de lucro do produto e também analisar se o preço está de acordo com 

a concorrência.  

Este é um fator muito importante na decisão do consumidor, e como ferramenta do 

mix de marketing, o preço está diretamente ligado aos outros componentes, principalmente a 

promoção de vendas, assim como também está relacionado com o ciclo de vida de um 

produto, pois em algumas fases ele torna-se essencial para a venda. 

O planejamento de marketing realizado pela empresa e a definição dos objetivos 

que esta pretende alcançar, são fatores que determinam o preço de um produto. Isso porque a 

organização pode pretender direcionar seus objetivos ao alcance da rentabilidade; ou pode 

também estar interessada em obter uma alta participação no mercado; como pode, no 

entanto, decidir optar por compreender melhor a concorrência, buscando uma estratégia 

competitiva. Estas definições irão interferir na definição do preço de um determinado 

produto.   

Segundo Basta (2005) os fatores externos, como a inflação e as taxas de juros 

também afetam os preços, uma vez que interferem no custo dos produtos, fazendo com que 

os consumidores procurem o melhor preço em outros produtos e em outras praças.  

   

 

2.2.3 Praça ou distribuição 

 

Praça ou distribuição é o local onde o produto será armazenado e oferecido para 

chegar da melhor forma aos clientes. Os canais de distribuição podem ser: canal direto com o 

consumidor, onde a empresa realiza a entrega direta de seus produtos aos consumidores 

finais; canal entre fabricante, varejista e consumidor final. A empresa visa uma ampliação do 

seu canal de distribuição incorporando a presença de um varejista (intermediário) que poderá 

atingir um público muito maior para a empresa fabricante e, ainda, canal entre fabricante, 

atacadista, varejista e consumidor final, nesta forma o atacadista poderá distribuir os 

produtos do fabricante para um número maior de varejistas. 

Kotler (2003) menciona que o ponto de venda é o local onde o produto estará 

disponível para o consumidor. Portanto os produtos são distribuídos através de um 

planejamento realizado pelas empresas para definir onde, como e quando estes estarão na 

disposição dos consumidores, levando em consideração os custos, as características do 

produto, a área geográfica que se quer atingir, e a concorrência. 



 

A distribuição dos produtos deve atingir níveis satisfatórios à empresa e, para 

Tupiniquim (2000), os pontos de vendas devem ser locais com grande fluxo de pessoas. A 

empresa procura divulgar e vender seus produtos, pois quanto maior o número de 

consumidores tiver acesso a estes, mais conhecidos se tornaram, podendo aumentar a venda. 

Tupiniquim (2000) ainda diz que cada vez mais as empresas procuram pontos alternativos 

para a distribuição de seus produtos, mas devem preocupar-se também com o impacto que o 

produto pode causar no consumidor. 

As empresas procuram distribuir seus produtos em locais estratégicos 

principalmente quando esta realiza algum tipo de promoção para que assim, haja maior 

interesse do público desejado. 

 

 

2.2.4  Promoção 

 

Existem nos dias de hoje, várias alternativas para levar o produto ao mercado, 

podendo ser por meio de diversos formas, com estratégias como promoção de vendas, 

propaganda, força de vendas, relações públicas ou marketing direto e o merchandising. 

A promoção de vendas, segundo Basta (2005), é um dos principais instrumentos 

promocionais, pois proporciona resultados de vendas imediatos e de custo inferior a 

propagada de massa A promoção de vendas pode ser realizada através de demonstrações nos 

pontos de venda, liquidações, concursos, distribuição de amostras grátis. 

Segundo Kotler (2003) a promoção de vendas pode ser dirigida aos varejistas, 

através de reduções de preço e para as consumidores que sentem-se atraídos pelos brindes, 

concursos, descontos, entre outros e, também as forças de vendas que se estimulam com os 

concursos por desempenho superior. 

A promoção de vendas diz respeito a incentivos e recompensas para induzir os 

consumidores a comprar de um produto no mesmo momento em que tiveram contato com o 

mesmo, e não, depois.  

Já a propaganda é uma ferramenta que procura moldar as atitudes dos 

consumidores em longo prazo.  Pinho (2001 p. 136) entende propaganda como “técnicas e 

atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar as opiniões, os sentimentos e 

as atitudes do público receptor”, sendo a propaganda um instrumento essencial para a 

divulgação de um produto, de uma marca ou de uma empresa. A propaganda utiliza-se de 

meios de comunicação, visando convencer, influenciar e informar os consumidores, objetivo 



 

que é semelhante ao da venda pessoal, porém a propaganda é uma comunicação em massa, 

enquanto a venda é individualizada. 

A propaganda institucional, por possuir mensagens destinadas a informar torna-se 

uma estratégia de marketing muito importante para a divulgação de atitudes ou atividades da 

marca ou instituição que a utiliza visando consolidar ou modificar, para melhor, sua imagem 

perante a sociedade. 

Assim, conforme Pinho (2001), a propaganda institucional estabelece e promove 

associações de idéias diversas com a marca, que contribuem para adicionar valor ao produto 

tornando-o diferente de seus concorrentes. Esse tipo de propaganda mantém também um 

caráter estratégico em longo prazo para atuar como ferramenta de reforço a imagem 

institucional. 

Pinho (2001) considera que a publicidade é um conjunto de técnicas de ação 

coletiva utilizada no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial. A publicidade 

do produto tem como objetivo divulgá-lo, ou seja, levar o consumidor ao conhecimento e a 

sua compra.   

 A imagem de marca ou da empresa é cuidada pelas Relações Públicas. Basta 

(2005) afirma que todos os aspectos que possam interferir na imagem da marca da instituição 

ou empresa é fundamentalmente preservada pelo trabalho de Relações Públicas, pois a estes 

profissionais cabe estabelecer canais de comunicação eficientes entre os públicos internos e 

externos à empresa. 

A venda pessoal é extremamente importante no composto mercadológico, 

conforme Basta (2005, p. 48), “o vendedor é o maior meio de comunicação da organização 

com o cliente, cabendo a ele conquistá-lo e mantê-lo”. O consumidor é seduzido pela 

propaganda e pela publicidade que o leva até o ponto de venda para a compra do produto, 

mas o indivíduo somente irá adquirir o mesmo se ele for bem informado e atendido pelo o 

vendedor. Por isso, o atendimento torna-se essencial para a venda.  

As forças de vendas é uma estratégia de incentivo ao vendedor para que o 

consumidor sinta-se satisfeito desde o momento em que recebeu a mensagem da propaganda 

até a hora da venda pessoal. Muitas vezes o indivíduo adquire um determinado produto ou 

serviço pelo carisma e atenção do vendedor; portanto, a venda pessoal é uma estratégia de 

promoção, também muito importante para que a empresa obtenha o lucro desejado.  

 O merchandising pode ser realizado através de espaços editoriais na televisão, 

mídia, imprensa e eletrônica, em filmes, em telenovelas e outros, para reforçar mensagens 

publicitárias feitas anteriormente, ou mesmo em substituição à publicidade, em alguns casos.  



 

Merchandising é uma ferramenta de Marketing usada a partir da necessidade de 

vender o produto por si só quando não existe o elemento do vendedor (como: supermercados, 

lojas de departamentos, entre outros). Segundo a autora Blessa (2007) a merchandising é 

algo muito completo, que procura acompanhar todo o ciclo de vida do produto, desde a 

adequação de sua imagem no ponto de venda até o momento de escolha do consumidor.  

O merchandising no ponto de venda é considerado de extrema importância para a 

venda, pois é uma rápido e eficaz, onde a mensagem é transmitida de forma única e clara 

para a concretização da venda.  

As mensagens publicitárias procuram ser motivadoras e interessantes para 

prolongar a atenção do receptor, neste caso os aspectos visuais são levados em consideração 

para atrair o consumidor. Durante a compra a visão é o primeiro sentido humano responsável 

pelo processo de escolha, e o merchandising torna-se muito importante para aguçar esse 

sentido. 

Blessa (2007, p. 14) cita que “a atenção se fixa no objeto entre 2 a 10 segundos, 

durante o processo de compra, levando em consideração os ruídos que ocorrem neste 

momento de escolha”, portanto, realizar diferenciais para captar atenção do consumidor é 

essencial para que o produto seja vendido e o merchandising no ponto de venda é uma 

estratégia importante que alcançar o objetivo da empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III – Marca A 

 

1. HISTÓRICO 

 

Os dados sobre a empresa forem retirados do site da mesma, no dia 30 de maio de 

2009, porém a empresa não pode ser identificada em razão de que a pesquisadora não obteve 

permissão explícita desta para utilizar seu nome e marca no trabalho. Os dados foram obtidos 

por acessibilidade, visto que informalmente, a pesquisadora teve acesso aos nomes e telefones 

dos compradores por serem pessoas identificadas entre familiares e amigos em comum. 

A empresa está no mercado há mais de 40 anos, desde quando foi fundada em São 

Paulo com atividades no ramo metalúrgico, com a fabricação de camas, mesas entre outros. 

No decorrer dos anos a empresa começou a fabricação de colchões, com o surgimento de uma 

fábrica no Rio de Janeiro em 1975, específica na produção de colchões com o intuito de 

aumentar o ramo de atividades. A empresa, neste período, não trabalhava com o sistema de 

loja próprias, portanto os produtos eram vendidos no atacado. 

Este ramo de atividades - produção de colchões - teve um crescimento significativo, 

pois a procura por estes produtos aumentou desde que começou sua produção na empresa; 

com isso, foram realizados planejamentos estratégicos à longo prazo, quando a empresa 

deixou de ser uma indústria de transformação e passou  ser uma indústria de base, fabricando 

desde então, sua própria matéria prima para a confecção de seus produtos. Durante esse 

período em que a empresa começou a produção de sua própria matéria prima, o investimento 

em máquinas de produção aumentou, principalmente com o avanço tecnológico, quando a 

empresa adotou máquinas de grande porte, que realizam todo o processo fabril procurando 

aperfeiçoar seus produtos. 

Essa evolução nas máquinas de produção e o aumento da procura pelos colchões, fez 

com que a empresa aumentasse o número de fabricas no país. Com isso, a empresa possui um 

total de 17 fábricas possuindo 128.000 m² de área fabril sendo, uma no Rio Grande do Sul, 

uma no Paraná, quatro fábricas em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, 

uma em Goiás, uma no Mato Grosso, duas na Bahia, uma em Pernambuco, uma em Ceará, 

uma no Maranhão, e uma fábrica no Pará. Desta forma, a empresa consegue uma produção de 

6 milhões de colchões ao ano e atinge 30% do mercado no país. 

A empresa possui mais de 15 mil pontos de venda em todo o país, entre lojas 

franqueadas e pontos dentro de supermercados, obtendo em torno de 5 mil pessoas envolvidas 

desde o processo de produção até a venda final do produto. 



 

2. SURGIMENTO DA MARCA 

 

A marca surgiu desde quando a empresa começou no ramo de produções de colchões e 

possui a mesma nomenclatura desde o seu surgimento até os dias atuais, porém vem obtendo 

transformações em sua estética adequando com a modernidade de cada época. 

A empresa adota uma marca com características de fácil percepção dos consumidores, 

pois possui clareza na sua tipologia e utiliza-se de barras sinuosas abaixo do nome que 

constitui no composto da marca e simula leveza. A denominação da marca representa 

sinônimo de qualidade e questões de saúde referente ao ortopédico, a utilização desta tipologia 

remete um conceito de suavidade e conforto. 

 Devido à marca estar inserida no mercado há mais de 40 anos, tornou-se conhecida 

entre os consumidores e, portanto sólida no mercado, este fator pode ser demonstrado em 

algumas premiações obtidas pela empresa, como por exemplo, neste ano de 2009 a empresa 

obteve duas premiações, uma na categoria de marca mais lembrada, com o título “Top of 

Mind Bahia” pela entidade Jornal A Tarde, e uma outra premiação na categoria de marca de 

sucesso em Minas Gerais com o título “ Top of Mind” através da entidade Revista Mercado 

Comum, entre outras premiações obtidas pela empresa, não somente na categoria de marca, 

mas também na categoria de produto e empresa.  

Estas premiações são relevantes para a empresa, pois demonstram que a marca é 

consolidada no mercado e possui nomenclatura de fácil entendimento entre os consumidores. 

 

3. CATEGORIAS DE PRODUTOS 

 

A empresa possui mais de 220 produtos diferenciados, entre estes estão incluídos todos 

os tipos e modelos de produtos referentes a colchões adotados pela empresa. Estes produtos 

são constituídos por colchões, travesseiros, jogo de lençóis, box, saia para box, saco de 

dormir, colchão hospitalar, suavencosto, protetor de colchão, entre outros. Dentre estas 

categorias de produtos, o estudo determinou-se nas categorias de colchões.  

 A empresa trabalha com três segmentos de colchões, entre os quais estão: os de 

espuma, os de molas e os ortopédicos. Dentre esses segmentos existem linhas de produtos 

que se diferem através de sua composição. Os colchões de espuma possuem, entre suas 

características, espuma de visco elástico ou espuma de 100% poliuretano, a espuma ainda, é 

determinada por uma densidade, que resulta na capacidade de suportar um determinado 

peso, essas densidades podem variar entre D 23, D 33, D 45, D 60, entre outras. Outra 



 

característica relevante na composição dos colchões são os pillow top, isto é, uma camada de 

espuma que se localiza na superfície do colchão, resultando em um maior conforto, esta 

característica compõem, tanto os colchões de espuma, como os de mola ou ortopédicos. 

 Os colchões de molas possuem em sua estrutura dois modelos sendo: as molas Pocket 

(molas ensacadas) e as molas bonnell (molas interligadas). Estes modelos caracterizam o 

produto, assim como, a manta de espuma que reveste estes colchões, esta manta de espuma 

também possui densidades de acordo com o peso apropriado para cada modelo. 

 Já os colchões ortopédicos, são produtos que possuem uma estrutura Wood 

(ortopédica), e uma manta de espuma, que em sua maioria possui densidade maior como, por 

exemplo, uma densidade D45, que resulta em um produto considerado mais firme com 

características ortopédicas. 

 Dentre estas categorias apresentadas, a empresa trabalha com diferentes linhas de 

colchões através de suas características, isto é, como por exemplo, os colchões que 

apresentam uma tecnologia maior nos tecidos, espuma e molas são determinados, pela 

empresa, como produtos da linha “Ouro”, assim como existe também os produtos da linha 

“Máster” e linha “Fashion”, denominados de acordo com sua composição. 

 Devido a empresa ser segmentada em dois pontos de distribuição – franquias e 

supermercado – existem diferenças entre as categorias de produtos que são distribuídos, ou 

seja, as linhas de produtos encontrados nas lojas franqueadas são diferentes das linhas de 

produtos encontrados no supermercado. Isto ocorre para que a empresa possa atingir 

diferentes públicos de acordo com os produtos distribuídos, sendo desde produtos de alta 

tecnologia assim como, produtos populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Para o estudo foi realizado uma pesquisa de natureza exploratória com a efetivação de 

entrevistas com em número pequeno de participantes, sendo escolhida exploratória para 

entender e compreender o motivo da decisão de compra dos consumidores da marca  em Santa 

Maria. 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa exploratória proporciona esclarecimento e 

compreensão, sendo um processo flexível e não-estruturado, com uma amostra de dados 

qualitativa. Mcdniel (2003, p. 33) diz que, “a pesquisa exploratória é realizada para definir a 

natureza exata de um problema e, obter melhor compreensão do ambiente no qual ele está 

acorrendo”. 

A pesquisa também consistiu em um método de levantamento de dados pois, segundo 

Mcdniel (2003) a pesquisa de levantamento trata-se de o pesquisador interagir com os 

entrevistados para a coleta de fatos, opiniões e atitudes e pode ser realizada através de um 

questionário ou uma entrevista.  

A entrevista foi aplicada com seis pessoas, pelo critério de acessibilidade da 

pesquisadora, por se tratar de pessoas próximas. Adquiriu-se nomes e telefones de 

compradores, os quais foram contatados pela pesquisadora e consultados sobre 

disponibilidade e interesse em participarem do estudo. Dentre os que concordaram, foi 

definido o número de compradores a serem entrevistados. 

Malhotra (2006, p.112) cita que “a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e 

compreensão do problema. É apropriada ao enfrentarmos uma situação de incerteza como 

quando os resultados conclusivos diferem das expectativas”. Ainda segundo o autor, a 

quantitativa procura qualificar dados, buscar evidências conclusivas que é baseada em 

amostras grandes e representativas; já a abordagem qualitativa é realizada a partir de uma 

análise não estatística e um número pequeno de casos.      

Este estudo teve um desempenho qualitativo, pois teve como objetivo estudar o motivo 

pelo qual os consumidores adquiriram coclhões da marca “A” para fins de compreender a 

eficiência das estratégias de marketing utilizadas pela empresa. E também, por conter uma 

amostra com pequeno número de participantes para a efetivação da pesquisa.   

Para a coleta de dados foi escolhido o instrumento de entrevista que, conforme 

McDniel (2003) é realizado face a face com o entrevistado, e pode ocorrer na casa do mesmo, 

um em shopping ou local de negócios. Neste caso, a entrevista foi efetuada em um local 

acessível para os participantes. 



 

  Os participantes da análise foram pessoas que adquiriram colchões da empresa da 

marca “A” em Santa Maria nos últimos três meses da realização do trabalho de campo desta 

investigação. Foram abordados consumidores que efetuaram a compra na loja franqueada na 

cidade e outros que tenham obtido o produto por meio da linha comercial.  

Esta entrevista foi aplicada por meio de um roteiro contendo como principal interesse 

descobrir o motivo que levou o indivíduo a adquirir o produto neste determinado local, e quais 

foram os meios que o conduziram até um dos pontos de venda e, principalmente, até a decisão 

de compra do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Dados dos entrevistados que compraram no supermercado: Maria, tem entre 41 e 

50 anos é autônoma, possui uma faixa de renda de 5 a 8 salários mínimos, é casada, possui 2 

filhas e comprou um colchão de molas, com pillow top duplo e mais alto que o tamanho 

normal, isto é, um colchão de 40cm de altura. Rafael, tem entre 41 e 50 anos é motorista, sua 

renda é entre 5 a 8 salários mínimos, casado e com dois filhos, comprou um colchão de molas 

com pillow top. Ana possui idade entre 31 e 40 anos é dona de casa e possui renda de 2 a 5 

salário mínimos, é casada tem 2 filhos. Ana comprou um colchão de molas individuais. 

 

Dados dos entrevistados que compraram na franquia: Fernanda possui entre 31 e 

40 anos sua profissão é administradora e tem renda salarial entre 2 a 5 salários mínimos, é 

separada, tem 1 filho e comprou um colchão de molas. Rúbia tem entre 20 e 30 anos, é 

enfermeira possui uma renda entre 5 a 8 salário mínimos é solteira e não possui filhos e 

adquiriu um colchão de molas individuais, com pillow top duplo e um box. Rosa que tem 

entre 20 e 30 anos e é gerente de loja, possui uma renda entre 2 a 5 salários mínimos, é 

solteira, não possui filhos e comprou um colchão de molas com pillow top duplo. 

 

1) Quando sentiu vontade de comprar o colchão e quais benefícios que este causou? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

Os consumidores responderam que os benefícios oferecidos por esses modelos de 

colchão são fatores relevantes para que adquirissem o produto. A entrevistada Maria relatou: 

“comprei meu colchão porque o meu não dava mais, eu sentia muitas dores nas costas, 

precisava há bastante tempo”, e apresentou benefícios como o conforto e os cuidados com a 

saúde que obteve após a aquisição do produto, assim como o entrevistado Rafael declarou 

também ter comprado o produto em função da necessidade de trocar de colchão e devido a 

qualidade que a marca apresenta.  

A participante Ana teve como motivo da compra a necessidade de ter um colchão de 

casal, pois como afirma “compramos porque não tínhamos colchão de casal, e não por uma 

troca”. 

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 



 

Conforme o que relata a entrevistada Rúbia, a aquisição do produto foi para buscar 

maior conforto, para dormir melhor e consequentemente estar mais disposta durante o dia. 

Para a entrevistada, a qualidade do produto foi um fator essencial para a determinação da 

compra e o produto escolhido trouxe benefícios significantes, como por exemplo, relata que 

“comecei a dormir melhor desde o primeiro dia que comprei o colchão”; por isso, está 

satisfeita pela aquisição que fez. 

A entrevistada Rosa também considera que foi procurar um colchão para obter mais 

conforto e que este desejo foi satisfeito com a compra do colchão. Já a entrevistada Fernanda 

buscou uma qualidade maior de sono e diz que “o meu colchão já estava velho e incômodo 

para dormir”. A participante afirma que procurou conforto e foi atendida com a escolha do 

produto.  

As motivações para o consumo são produzidas pelas necessidades, como já abordado 

no Capítulo I, onde se apontou que as necessidades psicológicas e sociais impulsionam os 

indivíduos a tomarem uma decisão perante o que está sentindo. No caso, os entrevistados 

Rafael e Maria foram motivados pela busca de conforto e qualidade e, a entrevistada Ana, foi 

motivada a tomar a decisão de compra devido a necessidade de obter o colchão de casal que 

não tinha. 

Os entrevistados responderam a pergunta afirmando que a vontade de adquirir o 

colchão foi percebida quando sentiram necessidade de maior conforto e qualidade.  A busca 

por um sono melhor e por uma qualidade de vida são características que motivaram a compra 

e estão presentes em algumas respostas.  

No Capítulo I viu-se que as pessoas buscam satisfazer seus desejos, e necessidades 

físicas e psicológicas ajudam a despertar nesses consumidores as motivações para adquirir o 

produto ou o serviço que satisfaça essas necessidades.  

Por meio das respostas obtidas com os entrevistados, pode-se perceber que o principal 

motivo que despertou a vontade de adquirir o produto foi a necessidade de obter um colchão 

melhor, com uma qualidade maior e que proporcionasse maior conforto físico. 

 Porém, como aponta-se no Capítulo I, dificilmente as pessoas irão adquirir um 

produto somente por um motivo racional, como por exemplo, pela eficiência e durabilidade e 

qualidade do colchão, mas também por motivos emocionais, como se pode perceber na 

resposta de Maria “meu colchão é muito bom, é alto e bem confortável...”. Portanto, as 

motivações foram produzidas não somente porque a entrevistada precisava de um colchão, 

mas pelos aspectos emocionais como, conforto, a altura (colchões mais altos geralmente são 

os mais caros, podendo indicar maior poder aquisitivo do usuário, mesmo que 



 

simbolicamente) e as características que o colchão apresenta também despertaram interesse 

pelo mesmo. 

 

2) O preço interferiu na decisão de compra do colchão?  

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

O preço e o valor agregado ao produto – colchão - foram determinantes na escolha do 

entrevistado Rafael, que considera que o preço não é tão importante como o valor que está 

agregado ao produto, pois cita na entrevista que “eu não compro pelo preço, compro se o 

produto for bom, (...) comprei o colchão porque era o melhor”. Já a entrevistada Maria diz que 

o preço, a promoção e as condições de pagamento foram decisivas na escolha do colchão. 

Assim como a entrevistada Ana, que também comprou porque o preço era conveniente para 

ela, pois procurou um produto que tivesse qualidade e preço acessível, de acordo com suas 

condições financeiras. 

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

Os clientes descreveram que o preço é importante, mas que na hora da escolha o valor 

agregado a esses modelos de produtos é mais relevante do que o preço pago por ele. Segundo 

a entrevistada Fernanda, os preços dos produtos estão de acordo com as qualidades e os 

benefícios que estes irão proporcionar, cita que “pago mais para ter um produto melhor”, 

assim dando a entender que o preço pago é referente ao valor que o produto possui (seus 

benefícios), pois se o produto for mais caro é porque será melhor, relata a entrevistada. 

Para a entrevistada Rúbia, o valor agregado ao produto é importante, mas não 

necessariamente o mais caro significa o melhor, conforme mencionado na entrevista: “busquei 

um produto que tivesse qualidade e um preço acessível com boas condições de pagamento”. O 

mesmo fator é considerado pela entrevistada Rosa, que possui preocupação com o preço, mas 

não adquire um produto que não tenha qualidade, isto é, a preocupação com o preço está 

relacionada com suas condições financeiras, portanto comprou um produto que tivesse 

qualidade e estava de acordo com o que podia pagar. 

Pode-se perceber que, para alguns entrevistados, o preço pode ser determinante na 

escolha do colchão como, por exemplo, para Maria e Ana, que afirmam que o preço e as 

condições de pagamento foram decisivos na escolha do produto.  



 

Já para as entrevistadas, Rúbia, Fernanda e Rosa o preço é importante, mas não é 

determinante na escolha, isto é, existem fatores que são mais decisivos na escolha do colchão, 

como por exemplo: a qualidade do produto e os benefícios que este trouxe.  

Conforme estudado no Capítulo II, há diferença entre o preço e o valor agregado ao 

produto, pois o preço é o que está sendo cobrado para adquirir o produto e o valor agregado 

refere-se aos benefícios que o produto apresenta. Nas respostas obtidas pelos entrevistados 

pode-se perceber que muitas vezes o valor que está agregado ao produto, (os benefícios que 

este trouxe) gera maior satisfação da compra, pois adquiriram um produto que trouxe maiores 

resultados, como o conforto, por exemplo, mesmo possuindo um preço maior que os outros 

colchões que estavam expostos no mercado.  

Porém, existem também outros fatores que se sobressaem durante a escolha do produto 

e pode ser observado nesta pesquisa, como no caso de Maria; para ela, as estratégias de 

promoção foram mais relevantes na decisão de compra do colchão. Neste caso confirma o que 

foi comentado no Capítulo II desse estudo: a promoção de vendas é um instrumento 

promocional, que pode ser realizado através de reduções de preço. No caso da entrevistada 

Maria, o preço promocional e as condições de pagamento acessíveis foram determinantes na 

compra. 

Mesmo havendo motivos diferentes que levaram esses consumidores a compra do 

colchão, pode-se avaliar que as ferramentas de marketing, estudadas no Capítulo II, estão 

inseridas nas respostas, como o preço, o valor agregado ao produto, a promoção e as 

condições de pagamentos que definiram a escolha pelo colchão. De acordo o processo 

mercadológico estudado no Capítulo II, as ferramentas de marketing são utilizadas pelas 

empresas para alcançar seus objetivos e principalmente obter satisfação aos seus clientes e, 

com isso, atingir lucros satisfatórios para a empresa. 

 

3) Onde procurou o produto?  

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

Parte dos entrevistados buscou fazer a melhor escolha na compra do produto e, 

portanto, procurou em mais de uma loja na tentativa de verificar vários colchões expostos no 

mercado, que pudessem satisfazer seus desejos antes de decidir qual iria comprar. A escolha 

não foi realizada pelo ponto de venda em si, como no caso de Ana que foi em várias lojas e 



 

realizou uma pesquisa antes da aquisição e no caso de Rafael, que também pesquisou antes de 

comprar e achou a melhor opção dentro do supermercado.  

Já um dos entrevistados, respondeu que “não procurei, em nenhum lugar, fazia tempo 

que precisava de um colchão, fui ao mercado e encontrei o colchão com as qualidades, com o 

preço e as condições de pagamento que me seduziram à compra” (Maria). Neste caso, a 

motivação produzida através das estratégias de preço e de distribuição, como estudado no 

Capítulo II, as ferramentas do composto mercadológico foram determinantes na decisão de 

compra dos consumidores. Pode-se perceber estas estratégias utilizadas pela empresas na 

resposta da entrevistada Maria. 

Os fatores situacionais, também foram relevantes para a decisão de compra destes 

entrevistados, como estudado no Capítulo I, o bom atendimento, o vendedor e o ambiente em 

que se encontram os produtos podem impulsionar a compra. 

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

Segundo a entrevistada Rosa, é importante pesquisar em mais de uma loja o produto 

que deseja para depois escolher, pois preferiu a franquia pela variedade de produtos expostos e 

relata que, mesmo possuindo um preço mais elevado que em outras lojas, preferiu comprar na 

franquia, pois encontrou a que estava procurando, um produto de qualidade, com conforto e 

beleza.  

A participante Rúbia acredita que a pesquisa do produto é muito importante, e por esse 

motivo foi em várias lojas antes de comprar e comprou na franquia por motivos semelhantes 

ao de Rosa, por encontrar na loja o que estava procurando. 

De outro modo, a participante Fernanda ressalta a importância do ponto de venda, 

quando cita que não compraria no supermercado porque acha que não iria encontrar 

exatamente o produto que estava procurando. Neste caso a entrevistada relaciona o local de 

venda com os atributos do produto.  

O local de distribuição dos produtos é considerado essencial para a venda, como 

referido no Capítulo II, onde estudos de marketing afirmam que os produtos são distribuídos 

através de um planejamento feito pela empresa para definir o melhor local que atenderá o 

público desejado. Alguns entrevistados consideraram que na franquia existe maior variedade 

de produtos; assim possibilita que o colchão desejado seja encontrado com mais facilidade. 

Pode-se perceber, através das respostas obtidas, mesmo não tendo uma resposta direta, 

que os entrevistados levaram em consideração o ponto de venda na escolha do produto, pois 

se obteve respostas constatando que na franquia possui uma variedade maior de colchões e 



 

que no supermercado pode-se também encontrar produtos com qualidade. Conforme abordado 

no Capítulo II, o ponto de venda faz com que o produto cause impacto no consumidor: desta 

forma pode-se entender que na franquia os produtos são expostos de maneira que o 

consumidor perceba com clareza as características do colchão, assim como, a ambientação da 

loja e a exclusividade de se obter também produtos referentes ao uso de colchão, como: 

travesseiros, cama-box, sommier, entre outros. Esta definição de categorias encontradas na 

loja pode ser um motivo que fez com que alguns consumidores sentissem atraídos pela 

franquia e não pelo supermercado.  

Neste mesmo contexto, o da importância do ponto de venda, pode-se compreender que 

no supermercado há características de um ponto alternativo de venda, pois segundo o que foi 

abordado no Capítulo II desse estudo, os locais de grande fluxo de pessoas e pontos 

alternativos, onde não se espera encontrar um colchão, por exemplo, é uma forma de chamar 

atenção do consumidor. A escolha do local de venda pode ter sido uma estratégia utilizada 

pela empresa que, segundo a entrevistada Maria, não procurou em lugar nenhum e comprou 

no supermercado. 

Ainda, com as respostas obtidas, pode-se constatar que muitos dos entrevistados 

acreditam que realizar uma pesquisa em diversas lojas é muito importante antes de tomar a 

decisão de compra.   

 

4) Quais os principais motivos da escolha da marca? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

Durante as entrevistas pode-se perceber que em alguns casos a popularidade da marca 

pode interferir na tomada de decisão, como no caso do entrevistado Rafael, que pelo o motivo 

de já conhecer a marca e relacioná-la com “boa” e de “qualidade”, esse fator importante no 

momento de decidir entre outras marcas que estavam disponíveis no mercado e que julga ser 

de qualidade compatível com a que comprou. Ana possui o mesmo pensamento em relação a 

marca, pois cita que “quando fui comprar o colchão a marca contou muito, escolhi a marca 

que acho ser de qualidade e que possui um bom preço”.    

Já a participante Maria não comprou o colchão pela marca, e considera que a marca 

não é um fator que determina suas escolhas, mas a qualidade adquirida e o preço adequado 

com os benefícios que o produto produz. 



 

A marca é um atributo ao produto de grande importância. Quando a marca já é 

consolidada no mercado (caso da marca de colchões que todos os entrevistados adquiriram) 

gera um atrativo maior para a venda do que um produto cuja marca está em fase de 

crescimento, assunto tratado no Capítulo II, relacionado ao ciclo de vida do produto.  

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

A marca possui interferência na venda comparada com a qualidade oferecida no 

produto no caso da participante Fernanda, pois ela diz que comprou o produto em função da 

marca, pelo conceito de qualidade que a marca apresenta e tempo de mercado, fornecendo 

segurança na escolha: “comprei pela marca, olhei outras marcas, mas optei pela que considero 

melhor e por ser uma marca conhecida”. 

A entrevistada Rúbia também considera que a marca interfere na escolha do produto, 

pois afirma que comprou por conhecer a marca e pelo motivo de que entre as marcas que 

conhece acredita que esta que adquiriu seja a melhor. Já a entrevistada Rosa acredita na 

importância da marca, mas relata que a marca que comprou não foi um fator decisivo na 

escolha do colchão. A entrevistada diz que comprou por que gostou do produto primeiro e que 

o fato de o colchão ser de uma marca conhecida apenas reforçou a compra.  

As afirmações dos entrevistados confirmam que a marca, como uma característica do 

produto, faz parte do processo de venda e pode interferir na decisão de compra. O estudo 

realizado no Capítulo II mostra que quando a marca é sólida no mercado, os consumidores 

acabam dando maior credibilidade, tendo mais confiança em adquirir o produto. Desta forma, 

pode-se constatar que mesmo alguns entrevistados não terem comprado o colchão pela marca, 

estes já conheciam a marca adquirida e associaram o produto com qualidade e, ainda, 

afirmaram que obtiveram conforto com a aquisição. 

 

5) Lembra de anúncios realizados pela marca? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

A publicidade realizada pela marca não foi percebida pelos entrevistados, sendo que 

muitos não lembraram nenhum anúncio realizado pela empresa no momento, mas conhecem a 

marca e sabem onde estão localizados todos seus pontos de vendas na cidade de Santa Maria. 

Também conhecem as promoções que a marca realizou através do próprio ponto de venda, 

considerando as estratégias de merchandising no ponto de venda. 



 

O entrevistado Rafael, por exemplo, diz que se lembra de algumas promoções da 

empresa dentro do supermercado, assim como a participante Maria, que diz não se lembrar de 

nenhum anúncio da marca, mas lembra de passar por algumas lojas e chamar atenção algumas 

promoções realizadas dentro da loja. Já Ana se lembra de outras marcas e cita que uma 

concorrente realiza anúncios que chamam mais sua atenção. 

Os participantes que compraram no supermercado, não lembram diretamente dos 

anúncios na empresa, mas de certa forma, a divulgação da marca está presente da escolha 

desses consumidores em comprar o produto, pois, no momento em que se lembram da marca e 

associam a qualidade é porque a divulgação, feita em outras épocas e mais frequentemente, 

em ofertas específicas e sazonais, foi eficiente como posicionamento de marca. 

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

Pode-se perceber, no decorrer das entrevistas, que os anúncios realizadas pela marca 

não foram um fator de decisão durante o processo de escolha do produto, pois alguns 

participantes, como a entrevistada Fernanda, que lembra de ver mais anúncios de outras 

marcas e não lembra da marca que foi a escolhida para comprar seu colchão.  

A entrevista da Rosa, também afirmou não lembrar de anúncios da marca, assim como 

a entrevistada Rúbia que diz lembrar da marca como uma das principais no segmento de 

colchões, mas não lembra exatamente de anúncios, apenas de materiais distribuídos na própria 

franquia. 

  Devido outros requisitos relatados pelos entrevistados, como por exemplo, terem 

comprado por conhecer a marca, pode-se perceber que indiretamente, a publicidade feita pela 

marca durante o tempo que está no mercado foi relevante no momento de escolher entre a 

variedade de marcas disponíveis. Não necessariamente por ter visto algum anúncio no período 

da compra, mas por ter conhecimento das características do produto. 

A propaganda é um instrumento de divulgação do produto, visando influenciar e 

informar os consumidores, portanto a divulgação de um produto pode ser decisiva para a 

venda e, como percebido nas entrevistas, mesmo os participantes não lembrando dos anúncios 

da empresa, as estratégias de promoção foram, de certa forma, eficientes, pois gerou a venda 

com a transmissão das informações que caracterizaram o produto da marca, como um produto 

de qualidade e bastante conhecido entre os participantes.  

A divulgação da marca como estratégia de fortalecimento do produto no mercado e 

aumento de vendas é considerada uma importante ferramenta de marketing, estudado 



 

anteriormente na pesquisa no Capítulo II, pois faz com que o produto se mantenha 

posicionado no mercado.   

 

6) O argumento do vendedor interferiu de alguma forma na decisão de compra? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

Para alguns entrevistados como, por exemplo, o participante Rafael, o vendedor ajudou 

a passar as informações sobre o produto de forma que esclareceu a decisão da compra. Já para 

a entrevistada Maria, o que realmente interferiu foi o preço, a marca e a qualidade do produto; 

no caso dela, o vendedor foi somente um intermediário para a venda e não para determinar na 

sua escolha, pois cita que “o vendedor somente faria diferença se tivesse o mesmo produto e 

condições em outra loja e o vendedor de uma fosse mais atencioso”.  

A participante Ana acha importante saber as informações do produto antes de adquiri-

lo e relata que o vendedor é muito importante para transmitir essas informações. Deste modo 

entende-se que adquirir informações sobre o produto faz com que o consumidor sinta-se 

seguro e confiante na escolha. 

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

Para a entrevistada Fernanda, o argumento do vendedor não interferiu na compra, pois 

os fatores que realmente foram decisivos foram a marca e o preço. Já para as entrevistadas 

Rúbia e Rosa, o vendedor foi importante para a aquisição do colchão, pois Rúbia disse que “as 

informações que o vendedor passou, assim como o bom atendimento foi importante no 

momento da compra”.  

A venda pessoal é um fator determinante na venda de um produto, e conforme a 

participante Rosa, a segurança que o vendedor transmitiu beneficiou na escolha do colchão. 

Pode-se então perceber que, conforme os argumentos usados pelo vendedor, a venda pessoal 

pode ser decisiva na compra de um produto para a entrevistada Rosa.  

Os participantes relataram que mesmo existindo outros fatores que podem ressaltar na 

escolha, a venda pessoal é também importante para que o consumidor sinta-se satisfeito com a 

aquisição e, principalmente, o que pode ser percebido na maioria das respostas é que as 

informações que o vendedor transmitiu foram essenciais para que adquirissem conhecimento 

sobre o produto que estavam adquirindo. 



 

Conforme o Capítulo II, venda pessoal é de extrema relevância para que a venda se 

concretize porque o vendedor faz a comunicação direta entre o produto e o cliente: é ele que 

ajuda no esclarecimento das informações sobre o produto, assim como as promoções, e 

também no fechamento da venda.  

Mesmo para as entrevistadas Fernanda e Maria, que afirmaram que o vendedor não 

interferiu na decisão de escolha do colchão, pode-se entender que a intermediação realizada 

pelo vendedor entre o cliente e o produto, pode ter sido importante, pois sem o vendedor 

talvez estas consumidoras tivessem optado por comprar outra marca ou produto.  

 

7) Que pessoas, (conhecidos) possuem um colchão semelhante ao seu? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, pode-se entender que todos conhecem 

pessoas próximas a eles que possuem um modelo de colchão de mola ou conjunto - box e 

colchão - semelhante ao seu, como foi citado pelo participante Rafael: “conheço bastante 

gente que possui colchão de mola e todos gostam bastante”. A entrevistada Maria relata o 

oposto de Rafael, pois as pessoas que conhece possuem um colchão de molas, porém não 

gostam, mas mesmo assim a entrevistada comprou e se adaptou ao produto. 

Já a resposta da entrevistada Ana foi bastante interessante ao relatar que acha bonito o 

colchão de molas e o Box, e que as pessoas que conhecem possuem esses modelos de produto. 

Ana diz que “sempre quis ter um colchão de mola e gostaria de ter o box, pois acho bonito e 

dá um realce no quarto”. Conforme esta consideração entende-se que o fator social e o status 

agregado pela aquisição do produto, pode ter estado presente na decisão de consumo dela.  

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

Segundo a entrevistada Rúbia, a maioria das pessoas que conhece possuem colchões de 

mola e box. Afirma ainda, que o grupo social no qual se encontra inserida interfere quando vai 

escolher entre os produtos, quando cita que: “quase sempre quando vou comprar um produto 

pergunto para quem eu conheço e que já tenha adquirido, se o produto é bom ou não”, mas no 

caso da compra do colchão ela afirma que já estava determinada a comprar de molas e o box.  

A participante Fernanda também relata que está inserida em um grupo social onde a 

maioria das pessoas possui colchão de molas e box , porém diz que dentre estas pessoas que 

conhece algumas relatam não gostar do modelo que adquiriram (como por exemplo, o 



 

conjugado cama-box) e este foi um fator que interferiu na sua decisão de comprar apenas o 

colchão.  

A participante Rosa, afirmou na entrevista que as pessoas que conhece possuem esses 

modelos de colchão, mas esse motivo não foi diretamente determinante na escolha do produto.  

Pode-se observar nas respostas que o fator social é relevante da decisão de compra, 

podendo interferir na decisão de comprar ou não um determinado produto. A pesquisadora 

pode perceber que todos os entrevistados possuem, no seu grupo social, pessoas que 

adquiriram colchões de mola e ainda, que muitos destes possuem o box, também chamado de 

sommier. Estes modelos de produto – colchões de mola e box - estão inseridos no meio social 

em que estes consumidores se encontram, com isso, compreende-se que o colchão de mola e o 

box pode ser também considerado uma tendência encontrado no mercado. 

Pessoas que estão no mesmo convívio social acabam adquirindo certos produtos 

semelhantes, assim como, a beleza que o produto obtém e reflete no ambiente, como citado 

pela entrevistada Ana, mostra que o fato de embelezar o quarto é um item motivador para 

adquirir o modelo escolhido. 

 O desejo de obter o box e o colchão de molas é uma questão que conecta o 

consumidor à sociedade, o meio social em que se está inserido; o bonito do produto causa 

desejo e vontade de possuí-lo para embelezar o ambiente. O desejo pode ser percebido quando 

outras pessoas que estão inseridas no mesmo grupo social, com classes sociais e culturas 

semelhantes também sentem essa vontade de adquirir tal produto.  

No Capítulo I o estudo mostra como esses fatores motivam para a compra e também, 

pode-se perceber na pesquisa que a satisfação em obter produtos com características de 

beleza, motivaram a tomada de decisão de algumas entrevistadas. 

 

8) Você acha que esse tipo de produto é uma moda, ou uma tendência? 

 

Entrevista realizada com consumidores que adquiram o produto no 

supermercado. 

Na entrevista, a participante Ana diz que os colchões de mola estão no mercado há 

muito tempo, porém a descoberta de suas qualidades e o aumento nas vendas foi percebida há 

pouco tempo; por esse motivo acha que pode ser uma moda, assim como Maria, que também 

acredita que pode ser uma moda, “pois as pessoas começaram a comprar esses modelos de 

produto há pouco tempo”. 



 

O entrevistado Rafael acredita que a venda desses produtos não é uma tendência ou 

uma moda, pois os colchões de molas estão no mercado há bastante tempo, o entrevistado 

acha que as pessoas estão comprando mais por que o produto realmente é de qualidade. 

A venda desses modelos de colchões - colchões de molas e Box - aumentou no 

mercado na percepção desses consumidores, como foi visto. O fato de grupos sociais terem 

esses produtos e desses serem considerados bonitos, “causam realce no quarto”, indica que 

pode ser por uma tendência, estando de acordo com as respostas das entrevistadas Ana e 

Maria que falam que o produto pode ter apresentado um aumento de vendas devido a uma 

moda.  

 

Entrevistados que compraram o produto na franquia. 

O status que os colchões de mola e o box proporcionam foi bastante considerado nos 

clientes da franquia. A participante Rúbia adquiriu o conjunto, colchão e box, também por 

questões de beleza encontrada nos produtos; para a entrevistada, as pessoas começaram a 

comprar esses produtos devido uma tendência e pela busca por status na sociedade.  

A entrevistada Fernanda também relata que esses modelos foram lançados devido a 

uma moda e diz que “nos anos 90 a moda era cama de ferro, as pessoas só compravam esse 

tipo de cama e agora se encontra no mercado somente as camas box”, considerando que os 

modelos de cama e colchão vão se aprimorando conforme os anos e que, assim como outros 

produtos geram uma moda, os modelos de colchão e cama também são determinados como 

tendência ou moda no mercado. 

A participante Rosa acredita que esses modelos de colchões são uma tendência do 

mercado e que, com o tempo, novos modelos irão surgir e estarão sendo vendidos na mesma 

proporção que estes. A participante ainda afirma que escolheu esse modelo de produto – 

colchão de molas - em função de ser bonito e moderno. 

A auto-satisfação em obter um determinado produto é um fator de necessidade. 

Considerando-se o que foi abordado anteriormente no Capítulo I desse estudo, está como 

último requisito na escala da hierarquia; portanto, como podemos observar não existe uma 

ordem rígida para levar o consumidor à compra; o desejo de status pode estar presente entre 

um dos principais fatores de escolha do produto.  

 
 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou explicitar os fatores que interferem na decisão de compra dos 

consumidores como o processo mercadológico, os fatores sociais e culturais, assim como as 

motivações que conduzem os indivíduos à aquisição do produto. A partir dos resultados 

obtidos na pesquisa é possível compreender o comportamento dos consumidores 

entrevistados e os fatores que motivaram esses consumidores entrevistados a adquirirem o 

colchão. 

Em relação às ferramentas de marketing, pode-se destacar que as características do 

produto, como por exemplo, colchões de molas e a categoria à que o produto pertence foi 

demonstrado na pesquisa que é um fator relevante na decisão de compra. 

Adicionalmente, o preço pago pelo produto e o valor percebido pelo consumidor 

como benefício e satisfação na aquisição do mesmo, é percebido na pesquisa através da 

contribuição de alguns entrevistados que afirmam ter adquirido o colchão tanto pelo preço 

pago como também pelas qualidades, pelos benefícios que este causou, como por exemplo, o 

entrevistado Rafael que diz que o preço não é tão importante como a qualidade do produto, 

“compro se o produto for bom (...)”.  

Dentre as diversas estratégias de promoção, pode-se perceber, através da pesquisa, 

que a promoção de vendas foi relevante para entrevistada Maria, que comprou porque o 

produto estava com redução de preço, por um determinado período.  

As estratégias de propaganda, de publicidade e de relações públicas, foram percebidas 

pela pesquisadora durante as entrevistas, pois mesmo os participantes não terem lembrado 

nenhuma propaganda específica, todos os entrevistados compraram o colchão porque 

conheciam a marca e ainda afirmaram que o produto possui qualidades, isso significa que as 

estratégias de promoção que foram realizadas pela empresa, foi de alguma forma marcante 

para estes consumidores. 

Outra ferramenta de marketing considerada muito importante e percebida nesta 

pesquisa, são os locais de distribuição do produto, devido a pesquisa ter sido realizada com 

dois pontos de venda diferentes, pode-se perceber que o local de fato interfere na decisão dos 

consumidores.  

Segundo uma entrevistada, os pontos de vendas vão definir a categoria que o produto 

apresenta, pois durante a entrevista relata que não comprou no supermercado porque acredita 

que não encontraria o produto que procurava. De acordo com esta afirmação, pode-se 



 

entender que o local de venda do produto, determinado pela empresa, pode ser uma estratégia 

que define o público que se quer atingir para a venda de determinados produtos.  

Desta mesma forma, pode-se perceber que estes diferentes pontos de vendas 

influenciaram os consumidores, pois os entrevistados que compraram na franquia relataram 

que na loja encontraram mais variedades de colchões, mesmo possuindo preço elevado 

compraram o produto que acreditam possuir melhor qualidade.   

E no caso de uma entrevistada que comprou no supermercado, onde ela relata que não 

procurou em nenhum lugar antes de comprar, pode-se concluir que devido o supermercado 

ser um local que possui grande fluxo de pessoas, esta decisão de ponto de venda utilizada 

pela empresa, também foi uma estratégia de distribuição.  

No entanto, o processo mercadológico utilizado pela empresa na definição de preço, 

produto, promoção e distribuição, foi percebido na pesquisa que a união destas ferramentas 

torna o produto mais favorável ao consumidor, e que os indivíduos da amostra foram 

motivados a realizar o ato de compra também por motivações internas e externas como, por 

exemplo, os grupos sociais que pertence ou deseja pertencer, assim como a cultura em que 

estão inseridos. 

Considerando a importância do indivíduo em ser motivado para a decisão de comprar 

o produto, pode-se entender através da pesquisa, que alguns consumidores adquiriram o 

colchão para satisfazer uma necessidade física, assim como satisfazer o desejo em obter um 

colchão com as características apresentadas, ou ainda em possuir um produto que seja uma 

tendência da moda no momento.  

Avaliando este fator, pode-se concluir que muitos indivíduos são conduzidos a 

comprar algum produto por este ser consumido pelo seu grupo social. No caso estudado, a 

pesquisadora pode perceber que os entrevistados não responderam diretamente que 

compraram por esse modelo de colchão ser uma tendência, porém durante a entrevista 

concluiu-se que devido parentes e amigos dos entrevistados possuírem esse modelo de 

produto, os consumidores podem ter sido motivados por este grupo social. Esta constatação 

afirma os aspetos relatados no estudo, onde os membros de um grupo possuem atitudes 

semelhantes e baseiam-se em regras e status inter-relacionados. 

A beleza e o destaque causado por este modelo de colchão e também considerando o 

box, foi apresentado na pesquisa, quando uma entrevistada relata que comprou o colchão e 

gostaria de possuir o box, pois acha bonito e realça o quarto. Através deste depoimento 

confirma-se que o status e a beleza causada pelo produto pode ser uma tendência no 

mercado. 



 

 Portanto, através destes relatos pode-se concluir que os resultados da pesquisa estão 

de acordo com as teorias estudadas e o fator da moda apresentado nas respostas indica que as 

motivações que conduziram estes consumidores estão relacionadas principalmente com o 

grupo social e a cultura na qual o consumidor está inserido.  
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9 ANEXO I – Roteiro das entrevistas 
 

 
 
1) Quando sentiu vontade de comprar o produto e por quê? Qual o motivo desta compra, 

por uma necessidade, ou por um desejo... 
 
2) Quais os principais benefícios adquiridos com o produto?  

 
3) Aspectos positivos e negativos do produto. 

 
4) Onde procurou este produto? (viu em mais de uma loja, mais de uma marca) 

 
5) Um dos principais motivos da escolha pela marca Ortobom, e qual outra marca 

compraria e não compraria. 
 

6) Onde obteve informações sobre vendas de colchões dentro do supermercado. 
 

7) Viu algum anúncio da Ortobom que lembre no momento. Quando? 
 

8) Houve alguma promoção do produto que chamou a atenção? Quando estava 
procurando ou quando não estava. 

 
9) Que pessoas (familiares, conhecidos) possuem um colchão semelhante ao seu? 

 
10) O argumento do vendedor interferiu de alguma forma, na decisão de compra? 

 
11) Você acha que esse tipo de produto é uma moda, ou uma tendência? O que você acha 

sobre as pessoas optarem por comprar esse tipo de produto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Supermercado 
 
Entrevista realizada dia 16 de maio de 2009 (sábado) às 17:00 no shopping Santa Maria 
 
Nome/entrevistado (a): Maria 
 
Sexo: F ( x )   M (   ) 
 
Ocupação: Autônoma 
 
Faixa de renda:  
 

(    ) 2 a 5 salários mínimos 
 ( x ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(    ) solteiro (a) 
( x ) casado (a)                Filhos (  x ) sim   (   ) não  Quantos? 2 (dois). 
(   ) separado(a) 
(    )c/ companheiro (a) 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(    ) entre 20 e 30 anos 
(    ) entre 31 a 40 anos 
( x ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Eu comprei o meu colchão por que o meu não dava mais, eu sentia muita dor nas 

costas. Eu já estava precisando de um colchão a bastante tempo. 

2) Melhorou muito, desde a primeira noite já senti diferença, antes doía muito as minhas 

costas e agora não, pra mim foi muito bom, já o meu marido estranhou bastante nos 

primeiros dias até se acostuma. 

3) Foi porque eu ainda comprei em uma promoção ele tava com o preço bem mais baixo 

e também é um colchão de qualidade. 

4) Não procurei, não fui em nenhum lugar, fazia tempo que eu precisava e ai fui no 

mercado o preço tava bem bom eu tava com a cartão ali dava pra fazer sem juros, daí 

eu comprei, mas foi porque eu já tava precisando mesmo, mas não cheguei a procurar 

um colchão, comprei mais porque estava em uma promoção. 

5) Não comprei pela marca, compraria qualquer outra que tivesse qualidade, que fosse 

bom como esse que eu comprei. 

6) Sempre eu via os colchões no mercado. 

7) Não nunca vi anúncio da Ortobom, mas é assim nas lojas, ou promoção mesmo que 

eles fazem, mas dentro das lojas, propaganda mesmo não vejo muito. 

8) Sim as promoções sempre me chamam a atenção, como foi na compra do colchão, 

estava com preço bom e o colchão é de qualidade, então vale a pena comprar. 

9) Tem pessoas que eu conheço que tem um colchão de mola até antes de eu compra me 

dizia que de mola não era bom, mas eu gosto, acho que depende de cada um. 

10) Não comprei mesmo porque estava com preço e as condições boas, mas se fosse o 

caso de ter o mesmo produto com mesmo preço em lojas diferentes dependendo eu 

compro se o vendedor for mais simpático. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Supermercado 
 
Entrevista realizada dia 18 de maio de 2009 (segunda-feira) às 17:00 no shopping Monet. 
 
Nome/entrevistado (a): Rejane  
 
Sexo: F ( x )   M (   ) 
 
Ocupação: Dona de casa 
 
Faixa de renda:  
 

(  x ) 2 a 5 salários mínimos 
 (    ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(    ) solteiro (a) 
( x ) casado (a)                Filhos (  x ) sim   (   ) não  Quantos? 2 (dois). 
(   ) separado(a) 
(    )c/ companheiro (a) 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(    ) entre 20 e 30 anos 
(  x ) entre 31 a 40 anos 
(    ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Foi eu e o meu marido comprar o colchão, compramos porque casamos foi porque não 

tínhamos colchão, não foi pra troca. 

2) Pra nós o colchão era essencial e nós procuramos um que fosse bom e durasse por 

bastante tempo. 

3) Compramos pelo preço, a marca não interferiu, Não achei caro o meu colchão porque 

depende da qualidade do colchão, tem tudo que é tipo de colchão de tudo que é preço, 

e eu procurei comprar porque é bom e ai o preço é um pouco mais caro que um 

colchão inferior. 

4) Eu fui em várias lojas, vi vários colchões antes de compra e principalmente o preço pra 

decidi depois qual era o melhor para comprar. 

5) Quando eu fui comprar eu queria compra um colchão bom, e a marca conta muito a 

marca tem que ser boa, mas o motivo mesmo de eu ter escolhido a Ortobom foi pelo 

preço. 

6) Eu sempre vou no mercado e vejo os colchões lá, até antes de compra eu fui lá, vi os 

preços comparei com os outros da mesma qualidade e depois comprei. 

7) A Ortobom tem pouca propaganda, mais é nas vitrines, a Ortobom tem muitas 

promoções. Não me lembro de nenhuma propaganda na televisão. A Castor eu vejo 

mais na televisão, mas não lembro de muitas marcas de colchão que fazem 

propaganda. 

8) A Ortobom sempre faz bastante promoção. 

9) As pessoas que eu conheço não têm o Box, só o colchão, mas eu gostaria de comprar o 

conjunto, porque o meu colchão é de mola e eu gostaria de ter o Box porque é bonito o 

quarto fica mais bonito da um realce. 



 

10) Eu sempre gostei de colchão de mola, mas quando eu fui compra eu procurei saber 

antes tudo sobre o colchão antese de comprar um de mola. 

11) Eu acho que não foi moda, as pessoas começaram a comprar porque era um tipo de 

cama  nova que estava a venda, e os colchão de mola faz muitos anos que existe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Supermercado  
 
Entrevista realizada dia 15 de maio de 2009 (sexta-feira) às 18:00 no shopping Monet. 
 
Nome/entrevistado (a): Rafael 
 
Sexo: F (   )   M ( x ) 
 
Ocupação: Motorista 
 
Faixa de renda:  
 

(    ) 2 a 5 salários mínimos 
 (  x ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(    ) solteiro (a) 
( x ) casado (a)                Filhos (  x ) sim   (   ) não  Quantos? 2 (dois). 
(   ) separado(a) 
(    )c/ companheiro (a) 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(    ) entre 20 e 30 anos 
(    ) entre 31 a 40 anos 
( x ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Porque tínhamos que troca de colchão, o nossa já estava muito ruim. 

2) Foi muito bom troca de colchão, foi do velho para o novo, o colchão é bom de boa 

qualidade.  

3) Eu não compro pelo preço eu compro se é bom, se o preço é caro e o produto for bom 

eu compro e o colchão também foi assim, eu comprei não pelo preço mas porque foi o 

que eu achei que era melhor. 

4) Pesquisamos muito em mais de uma loja, e achamos no mercado onde nos agradou o 

colchão e por isso compramos,  mas não compro por preço nem marca, não compro 

pelo preço, compro se for bom.   

5) A marca é bem conhecida é uma marca boa por isso compramos essa marca, mas 

também tem outras marcas que são boas, o que me fez comprar foi porque achei que 

esse era um colchão bom. 

6) A gente sempre vai no mercado, daí até no ínicio eu nem queria ver muito os colchões 

foi mais a minha esposa que quis ver o colchão e a gente viu que era mesmo de 

qualidade e valhia a pena. 

7) Principalmente no mercado que tem propaganda de colchão, porque na televisão nunca 

vi. 

8) O colchão de mola eu comprei porque me adaptei, ma tanto faz de será de mola ou de 

espuma eu comprei porque eu gostei. 

9) Eu conheço bastante gente que tem colchão de mola é gostam bastante. 



 

10) O vendedor ajuda bastante e se caso eu fosse mal atendido eu não compraria. Porque 

pra mim faz diferença se o vendedor é educado ou não. 

11) Eu compro se eu gosto independente de moda ou preço ou marca. 

O colchão de mola não é moda é porque sempre foi bom, desde muito tempo usam esses 

colchão então é porque é de boa qualidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Franquia 
 
Entrevista realizada dia 14 de maio de 2009 (quinta – feira) às 14:00 no shopping Monet. 
 
Nome/entrevistado (a): Fernanda 
 
Sexo: F ( x )   M (   ) 
 
Ocupação: Administradora 
 
Faixa de renda:  
 

( x ) 2 a 5 salários mínimos 
 (    ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(    ) solteiro (a) 
(   ) casado (a)                Filhos (  x ) sim   (   ) não  Quantos? 1 (um). 
(    )c/ companheiro (a) 
( X) separada 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(    ) entre 20 e 30 anos 
( x ) entre 31 a 40 anos 
(    ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Eu resolvi a compra o colchão por que o meu já estava bem velho e estava incômodo 

para dormir. 

2) Eu comecei a dormir melhor apesar de eu ter escolhido mais pela marca, mas eu acho 

que nem sempre é vantagem tu comprar pela marca que dizem que é melhor mais 

famosa. 

3)  Eu acho que preço não valeu apena, pagaria mais para ter um produto melhor. 

4) Fiz uma pesquisa, fui em todas as lojas de colchões vi preço  vi marca condições de 

pagamentos. Fui em todas as lojas que vendiam colchão, fui no shopping, na loja que 

tem no shopping,  

5) Comprei pela marca, olhei outras marcas mas optei por uma marca que diziam que era 

melhor, mas poderia ter escolhido outra marca que talvez tivesse qualidade, uma 

marca que nem é tão conhecida, tão divulgada e poderia até ser melhor. Fui por ser 

uma marca conhecida. 

6) Sabia que vendia no mercado, mas não procurei no mercado, não sei mas acho que não 

ia encontrar o colchão que queria lá. 

7) Não vejo muito propaganda dessa marca vejo mais a da Castor que aparece mais na 

televisão, (desviou). Não vejo tanto como da Castor, o que marcou a marca é passar na 

frente da loja que é bem divulgada. 

8) Depois que eu comprei o meu colchão eu vi promoções da, mas daí já tinha comprado. 

Não tenho Box, tenho cama. 

9)  Quem eu conheço tem, mas não gosta por que comprou um que não dá para separar o 

colchão. Nunca pensei em comprar um Box, prefiro minha cama. 



 

10)  O vendedor não interferir na minha compra, o que interferir foi a marca e o preço, eu 

procurei e comprei por isso e não pelo o vendedor. 

11)  Eu acho que é uma tendência, acho que as pessoas começaram a comprar pela moda, 

em 1995, só o que tinha era cama de ferro e agora só o que tem são os Box. Acho que 

faz uns 4 anos que começou a vender aqui em Santa Maria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Supermercado Franquia 
 
Entrevista realizada dia 18 de maio de 2009 (sexta-feira) às 17:00 no shopping Monet. 
 
Nome/entrevistado (a): Rosa 
Sexo: F ( F  )   M (   ) 
 
Ocupação: Gerente de loja 
 
Faixa de renda:  
 

(  x ) 2 a 5 salários mínimos 
 (    ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(  x ) solteiro (a) 
(   ) casado (a)                Filhos (   ) sim   (  x ) não  Quantos?  
(   ) separado(a) 
(    )c/ companheiro (a) 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(  x  ) entre 20 e 30 anos 
(    ) entre 31 a 40 anos 
(   ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Comprei o meu colchão para dormir melhor, estava precisando de um maior conforto. 

13) Fiquei muito satisfeita com o meu colchão, pois comecei a dormir melhor e descansar 

mais. 

14) Claro que me preocupo com o preço, mas pra mim o mais  importante é a qualidade do 

produto, pois não compro se for um produto que tenha pouca durabilidade, ruim. 

15) Acho que é muito importante pesquisar antes de comprar, mas preferi comprar na 

franquia onde encontrei o que queria, um produto bom, bonito e mesmo com o preço 

um pouco mais caro que nos outros lugar, achei a qualidade melhor. 

16) A marca é importante, mas no caso do meu colchão não foi decisiva, pois comprei 

primeiro porque gostei do produto independente da marca e depois vi que realmente 

era uma marca que conhecia e de boa qualidade. 

17) Sim, eu sabia que vendia no supermercado, mas não comprei lá, porque achei melhor o 

produto que encontrei na franquia. 

18) Não lembro de anuncio da marca. 

19) Conheço muitas pessoas que tem esse tipo de colchão, mas isso não interfere na minha 

decisão de comprar ou não. 

20)  O vendedor foi muito importante na hora que fui comprar meu colchão, quando sou 

bem atendida fico mais satisfeito com a compra. 

21)  Sim, eu acredito que é uma moda, assim como irão surgir outras modas no mercado 

de colchão, e eu comprei o meu pelas qualidade mas também por ser um produto 

bonito.   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loja: Supermercado Franquia 
 
Entrevista realizada dia 18 de maio de 2009 (sexta-feira) às 17:00 no shopping Monet. 
 
Nome/entrevistado (a): Rúbia 
 
Sexo: F ( F  )   M (   ) 
 
Ocupação: Enfermeira 
 
Faixa de renda:  
 

(    ) 2 a 5 salários mínimos 
 (  x ) de 5 a 8 salários mínimos  
 (    ) mais de 8 salários mínimos. 
 
Estado civil: 
 

(  x ) solteiro (a) 
(   ) casado (a)                Filhos (   ) sim   (  x ) não  Quantos?  
(   ) separado(a) 
(    )c/ companheiro (a) 
(    ) outros 

 
Idade: 
 
(  x  ) entre 20 e 30 anos 
(    ) entre 31 a 40 anos 
(   ) entre 41 e 50 anos 
(    ) mais de 50 anos 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) Precisava de um colchão melhor, o meu estava desconfortável para dormir. 

23) Comecei a dormir melhor desde o primeiro dia que comprei o colchão. Me sinto mais 

disposta para trabalhar, a compra foi muito boa. 

24) Nem sempre o mais caro significa o melhor, busquei um produto que tivesse qualidade 

e um preço acessível com boas condições de pagamento.  

25) Pesquisei muito antes de comprar, foi em várias lojas da cidade até achar o colchão 

que eu gostasse para comprar.  

26) Comprei essa marca porque já conheço a bastante tempo, e acredito que esta seja uma 

das melhor que existe no mercado. 

27) Sim, eu sabia que vendia no supermercado, mas não comprei lá, porque achei melhor o 

produto que encontrei na franquia. 

28) Não lembro exatamente do anuncio, o que eu lembro é das revistas que me deram na 

franquia, mas mesmo assim a marca eu conheço a muito tempo. 

29) Prefiro o colchão de molas, acho mais confortável. 

30) A maioria das pessoas que eu conheço tem colchão de mola e quase sempre quando 

vou comprar um produto pergunto para quem eu conheço e que já tenha adquirido, se 

o produto é bom ou não. 

31)  As informações que o vendedor passou, assim como o bom atendimento foram 

importantes no momento da compra  



 

32)  Acredito que as pessoas começaram a comprar esse modelo de colchão por causa da 

moda, o box e o colchão de mola, na minha opinião, é bem mais bonito que cama 

normal, de madeira ou ferro e causa uma sensação de status.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


