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RESUMO 

O presente estudo trata de uma pesquisa de satisfação realizada junto aos 

clientes da loja de vestuário feminino Closet e utiliza a Janela do Cliente como 

principal ferramenta de análise. A partir dos dados secundários levantados do setor, 

realizou-se entrevista com os proprietários da loja, entrevistas em profundidade com 

alguns clientes e, em seguida, aplicou-se um questionário estruturado que buscou 

mensurar o grau de importância e satisfação dos clientes. Foram feitas análises que 

contaram com modelos estatísticos e, por fim, concluiu-se o estudo com sugestões à 

gestão da loja Closet. 

Palavras-chave: pesquisa de satisfação, janela do cliente, Closet.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Criada em 2009, a Closet é uma empresa jovem que comercializa vestuário 

feminino e acessórios. Localizada em um ponto comercial com grande potencial de 

vendas – na Av. Cristóvão Colombo, bairro Floresta em Porto Alegre, RS –, a loja 

enfrenta a grande concorrência do entorno e do setor como um todo. Visando 

melhorar a qualidade de seus serviços e também a percepção de valor dos seus 

produtos, a empresa busca, por meio de uma pesquisa de satisfação, o 

conhecimento sobre aspectos que podem ser relevantes à escolha da Closet no 

atendimento de necessidades e desejos de seus clientes.  

O setor de vestuário, onde a Closet atua, é composto por inúmeras lojas 

varejistas que atendem a diferentes públicos-alvo. Em Porto Alegre, algumas regiões 

possuem características bem marcantes na segmentação de clientes. O centro da 

capital e a Av. Assis Brasil, por exemplo, concentram grande parte das lojas 

populares que têm no preço seu principal diferencial competitivo. Já nos bairros 

Moinhos de Vento, Bela Vista e Mont‟Serrat, encontram-se lojas especialistas e 

focadas em clientes de alta renda. Segundo o senso de 2010, feito pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre possui uma população 

com mais de 1.400.000 pessoas, sendo que cerca de 625.000 são mulheres com 

mais de 15 anos de idade – faixa etária que já encontra na loja opções de vestuário.  

Característica marcante neste setor, a mão de obra, costumeiramente, não 

possui qualificação profissional. Por absorver principalmente mulheres oriundas de 

regiões periféricas de Porto Alegre ou cidades limítrofes mais humildes, é comum 

observar certos problemas no atendimento ao cliente por falta de educação formal, 

postura inadequada, baixo nível de argumentação e domínio da língua portuguesa. 

Esse perfil de atendimento acaba acarretando a perda da qualidade dos serviços e, 

consequentemente, impacta o grau de satisfação dos consumidores.  

Visando aprimorar a tomada de decisão da Closet, este trabalho apresenta, 

por meio da perspectiva da Janela do Cliente, atributos elencados pelos próprios 

consumidores e alocados em uma matriz que permite visualizar os pontos que 
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poderão ser melhorados, mantidos, enfatizados ou deixados em segundo plano. 

Para isso, o trabalho começa por uma breve descrição da empresa e definição do 

problema de pesquisa. Em seguida, apresenta-se a justificativa do estudo, são 

definidos os objetivos gerais e específicos, é feita a revisão teórica – que embasa o 

desenvolvimento das demais etapas do trabalho – e a metodologia da pesquisa. Por 

fim, apresenta-se a análise dos resultados e as conclusões do estudo. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma pequena loja de vestuário feminino, 

denominada Closet. A mesma está localizada na Av. Cristóvão Colombo, nº 2149 

(loja 28), no bairro Floresta em Porto Alegre – RS. O estabelecimento surgiu do 

sonho da proprietária Márcia Elisa Correa Silva de ter seu próprio negócio. Com 

vasta experiência no comércio de Porto Alegre, Márcia montou a empresa em 2009 

e, juntamente com seu marido, Antônio, administra o estabelecimento que, 

atualmente, conta com três funcionárias supervisionadas por ela.  

Com conhecimentos empíricos de gestão, Márcia e Antônio buscam um 

entendimento cada vez maior sobre o negócio e, para isso, contam com o auxílio do 

SEBRAE e também com a assessoria de um escritório de contabilidade. Grande 

parcela dos consumidores são mulheres que trabalham de forma autônoma no 

entorno da loja e também senhoras que residem nas proximidades. A compra das 

mercadorias é feita pela proprietária que, observando as tendências de consumo, 

desloca-se até São Paulo todos os meses.  

Apesar da Closet estar se mantendo no setor onde atua, os proprietários vêm 

enfrentando dificuldades em aumentar o faturamento da loja. Acredita-se que uma 

investigação do nível de satisfação dos clientes seja necessária para se tomar 

decisões que contribuam para um melhor atendimento das necessidades e desejos 

dos consumidores, acarretando em aumento da fidelidade e do faturamento do 

estabelecimento.  

Na prática, questões relacionadas à administração da loja, ao atendimento, à 

qualidade e à oferta, podem ser alvos de insatisfações para os clientes. Sendo 

assim, como saber se a atuação da loja Closet satisfaz seus clientes? A satisfação é 

a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação entre o 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do 

comprador. “Pesquisas de satisfação do cliente demonstram que o cliente tende a 

ficar descontente com suas compras em 25 por cento dos casos!” (KOTLER, 1999). 

O autor complementa, relatando que em cerca de 95% dos casos os clientes não 
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reclamam, seja porque não sabem como ou a quem reclamar, seja por acharem que 

o esforço não compensa. Por isso, pesquisar o nível de satisfação e tomar ações 

que aumentem a satisfação é fundamental para a fidelização dos clientes.  

Para investigar o nível de satisfação da Closet, será utilizada a ferramenta 

denominada “Janela do Cliente”. A mesma foi desenvolvida pela Arbos Incorporation 

no final da década de 1980. É uma ferramenta de gestão que aloca atributos em 

uma matriz onde um dos eixos é relacionado à importância do atributo para os 

clientes e o outro ao nível de satisfação encontrado naquele mesmo atributo. Por se 

tratar de uma ferramenta de fácil entendimento – visualmente elucidativa –, é ideal 

para muitos empresários que, como no caso da Closet, não possuem educação 

formal em administração de empresas.  

Neste ínterim, advém o problema dessa pesquisa: Qual o nível de satisfação 

dos clientes da loja Closet, por meio da perspectiva da Janela do Cliente? 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente trabalho busca melhorar o processo de tomada de decisão da loja 

Closet, levando em conta o grau de satisfação que os clientes atribuem a diferentes 

itens relacionados a produtos e serviços. Partindo da análise consciente do real 

contexto do estabelecimento, investimentos estratégicos poderão ser feitos em 

áreas que possuam maior impacto na satisfação dos consumidores, proporcionando 

ganhos superiores na fidelização e no faturamento.  

O levantamento feito por este estudo também permitiria corrigir possíveis 

erros de oferta, onde recursos possam estar sendo empregados de maneira 

ineficiente em produtos ou serviços pouco valorizados pelos clientes. Em suma, o 

estudo busca alternativas que tragam melhores resultados ao estabelecimento.  

Segundo Rossi e Slongo (1997), a satisfação do consumidor é algo tão 

importante que países como Estados Unidos, Alemanha e a Nova Zelândia, há muito 

tempo possuem índices nacionais e setoriais de satisfação de clientes. O índice 

norte-americano, por exemplo, está presente em setores como: indústrias de bens 

não duráveis; indústrias de bens duráveis; transportes/comunicações/utilidades; 

varejo; financeiro/seguros; serviços e administração pública. No Brasil, os esforços 

neste sentido são esparsos, tendo o Prêmio Nacional da Qualidade, instituído em 

1992 e concedido pela Fundação Nacional da Qualidade, papel importante na 

aproximação da satisfação do consumidor. O prêmio apresenta em seus critérios de 

avaliação o conhecimento sobre os clientes como fundamento de excelência às 

empresas que almejam o título. Além disso, outro critério relevante é o de decisões 

fundamentadas. Neste sentido, o presente estudo corrobora a ideia da criação de 

mecanismos que, como os índices dos países citados, auxiliam no 

acompanhamento das percepções de desempenho que os clientes têm da oferta de 

bens e serviços em diferentes setores.  

Por fim, a pesquisa de satisfação é um instrumento de marketing que revela 

valorosas perspectivas subjacentes ao pesquisador que realiza o estudo. Ao 

perceber a alta relevância que a mesma possui, principalmente no médio e longo 
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prazo para a manutenção ou melhoria do composto de marketing da empresa, 

amplia seu conhecimento e reforça sua formação acadêmica que tem como diretriz o 

foco no cliente. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Seguem o objetivo principal e os objetivos específicos que deverão ser 

alcançados ao longo do trabalho. 

 

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Analisar a satisfação dos clientes da loja de vestuário feminino Closet e 

propor  ações com base nos resultados obtidos no estudo. 

 

4.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

a) Identificar   os  principais  atributos que  estão  associados à  atuação  da  loja 

      Closet  na  constituição  do  nível de satisfação de seus clientes; 

b) Mensurar  o  grau de satisfação dos clientes em cada um dos atributos; 

c) Verificar    a    relação   entre  a  satisfação  e   a   importância  dos    atributos 

utilizando  o  método  da  Janela  do  Cliente. 
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5 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Buscando fundamentar o estudo, a seguir são feitos levantamentos teóricos e 

conceituais na literatura existente dos principais autores da área. Para tanto, serão 

apresentados tópicos relativos ao marketing, a sua administração, ao varejo, ao 

comportamento do consumidor, à satisfação do consumidor, à qualidade de bens e 

serviços, à atração, retenção e fidelidade dos clientes, e à ferramenta Janela do 

Cliente. Tais tópicos permearão todo o estudo, sendo imprescindível a elucidação 

dos mesmos. 

 

5.1 MARKETING 

 

 Segundo Kotler (1996), o marketing tem suas origens no fato de que o 

homem é uma criatura com necessidades e desejos. As necessidades e os desejos 

acabam criando certo desconforto nas pessoas, que se resolve por meio da 

aquisição de objetos que satisfaçam a essas necessidades e desejos. Os objetos, 

chamados produtos, são obtidos por diversas formas: auto-produção, coerção, 

súplica e troca. O princípio da troca é a maneira pela qual a maioria das sociedades 

humanas atualmente trabalha; isso significa que as pessoas se especializam na 

produção de bens específicos e permutam esses bens por outras coisas de que 

precisam.  

“O marketing engloba todas aquelas atividades que representam o trabalho 

através de mercados, isto é, a tentativa de realizar trocas que satisfaçam 

necessidades e desejos humanos” (KOTLER, 1996). Logo, o mercado é definido 

como uma arena de trocas potenciais. O termo “mercado” é comumente qualificado 

com algum outro termo que representa sensações humanas, tipos de produtos, 

grupos demográficos ou localidades geográficas. Tal termo também engloba trocas 

de recursos que não envolvem necessariamente dinheiro como o mercado de 

eleitores, o mercado legislativo, o mercado popular e o mercado de doações.  
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Em outubro de 2007 a AMA (American Marketing Association) definiu: 

“Marketing é a atividade, conjunto de instituições e de processos para criar, 

comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade em geral”.  

Kotler e Keller (2006) complementam e estabelecem duas diferentes 

definições para o conceito de marketing. Estas partem de duas perspectivas: 

gerencial e social. Na perspectiva gerencial o marketing busca determinar 

necessidades, desejos e valores de um mercado visado e adaptar a organização 

para promover as satisfações desejadas de forma mais efetiva e eficiente do que a 

da concorrência. Já a perspectiva social apresenta o marketing como tendo um 

papel importante no bem-estar do consumidor e do público no longo prazo, sendo 

um processo onde os indivíduos ou grupos sociais obtêm o que necessitam ou 

desejam via transação de valores entre si.  

Para Drucker (1973), o marketing é tão básico que não pode ser considerado 

uma função em separado. O autor coloca o marketing como sendo o negócio visto 

do ponto de vista do cliente, sendo o sucesso nos negócios determinado pelo 

consumidor e não pelo produtor. Sendo assim, o marketing tem por objetivo tornar o 

esforço de vendas algo supérfluo, de maneira que o produto ou o serviço seja tão 

bem adequado aos anseios do cliente que se venda por si próprio. Logo, o esforço 

de marketing acarretaria em um cliente disposto à compra, sendo a disponibilidade 

do produto ou serviço a única coisa necessária.  

Cabe esclarecer a diferenciação entre o conceito de venda e o conceito de 

marketing, comumente confundidos. Levitt (1960) há muito, distingue-os da seguinte 

forma: “a venda enfoca as necessidades do vendedor; o marketing, as necessidades 

do comprador”. Ou seja, na visão do autor, a preocupação da venda é a de 

converter o produto em dinheiro. Já o marketing tem sua preocupação na ideia de 

satisfazer às necessidades do cliente por meio do produto e engloba aspectos 

associados com a criação, a entrega e ao consumo final. Além disso, o autor coloca 

que os resultados financeiros obtidos pelas organizações centradas nas vendas 

decorrem exclusivamente do volume de vendas, e os resultados das organizações 

centradas no marketing da satisfação de seus consumidores.  
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O conceito de marketing também está intimamente ligado ao conceito 

consagrado há muito tempo pela teoria econômica e conhecido como soberania do 

consumidor. “A determinação do que deve ser produzido não deve estar nas mãos 

das empresas ou do governo, e sim dos consumidores” (KOTLER, 1996). Por isso, a 

produção deve se comprometer na oferta que busque a satisfação do cliente, 

gerando bem-estar e lucratividade de forma sustentável. Organizações que são 

orientadas para o marketing possuem considerável vantagem competitiva. O 

entendimento das necessidades e desejos dos clientes contribui de forma 

fundamental às decisões tomadas.  

 

5.2 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

  

Os autores Kotler e Armstrong (2003) definem administração de marketing 

como sendo “[...] a análise, planejamento, implementação e controle dos programas 

destinados a criar, desenvolver e manter trocas de benefício com os compradores-

alvo a fim de atingir objetivos organizacionais”. Churchill e Peter (2000) corroboram 

a definição, colocando que entre suas tarefas estão: o desenvolvimento de planos e 

estratégias de marketing; o entendimento sobre clientes e mercados; o 

desenvolvimento do composto de marketing (preço, produto, promoção, 

distribuição); e a implementação e controle de suas atividades. 

Os processos de troca exigem considerável quantidade de trabalho e 

habilidade. A administração de marketing auxilia esse trabalho e acontece quando 

pelo menos uma das partes de uma troca potencial considera seus objetivos e meios 

de conseguir as respostas desejadas de outras partes (KOTLER 1996).  

Buscando regular o nível, o tempo e o caráter da demanda, a administração 

de marketing se utiliza de uma série de análises e estratégias que ajudam a 

organização a atingir seus objetivos. Em qualquer época, o nível da demanda real 

pode estar abaixo, igual ou acima do nível desejado de demanda estimado pela 

empresa. Isto conduz aos oito estados distinguíveis de demanda, relacionados no 

Quadro 1 – extraído do livro Marketing (KOTLER, 1996), que de forma bastante 



 
21 

 

didática apresenta-os. A tarefa do marketing e o nome formal de cada tarefa 

aparecem ao lado de cada estado de demanda. 

 

Quadro 1 – As tarefas básicas de marketing 

Estado de demanda Tarefa de marketing Nome formal 

1. Demanda negativa Corrigir a demanda Marketing de conversão 

2. Demanda inexistente Criar a demanda Marketing de estímulo 

3. Demanda latente Desenvolver a demanda Marketing de desenvolvimento 

4. Demanda declinante Revitalizar a demanda Marketing de revitalização 

5. Demanda irregular Sincronizar a demanda Marketing de sincronização 

6. Demanda plena Manter a demanda Marketing de manutenção 

7. Demanda excessiva Reduzir a demanda Marketing de redução 

8. Demanda indesejada Destruir a demanda Marketing de eliminação 

Fonte: Kotler (1996, p. 26). 

 Os oito estados de demanda são elucidados, como segue:  

1. Marketing de conversão: nasce do estado da demanda negativa. A demanda 

negativa é um estado no qual a maioria dos segmentos do mercado potencial 

não gosta do produto ou serviço e, na realidade, poderia até chegar ao ponto 

de pagar um preço para evitá-lo.  

2. Marketing de estímulo: utilizado para o estado de demanda inexistente, 

observado quando importantes segmentos do mercado potencial estão 

desinteressados ou são indiferentes a uma oferta específica. Pode-se tentar 

relacionar o produto ou serviço com alguma necessidade de colecionar 

coisas, tentar modificar o ambiente a fim de que a oferta adquira valor 

naquele ambiente, ou tentar distribuir informações ou o próprio objeto em 

mais lugares, na esperança de que a falta de demanda seja ocasionada pela 

falta de exposição do produto.  

3. Marketing de desenvolvimento: associado a um estado conhecido como 

demanda latente, quando existe um número substancial de pessoas que 

compartilham de uma forte necessidade por algo que não existe na forma de 

um produto ou serviço real. A mesma representa uma oportunidade para 

inovar e desenvolver produtos ou serviços.  

4. Marketing de revitalização: utilizado no estado de demanda declinante, 

quando a procura por um produto ou serviço é menor num instante do que era 
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no instante anterior e onde se espera ainda declínios posteriores na ausência 

de atividades corretivas para revisar o mercado-alvo, a oferta e/ou os esforços 

de marketing. O desafio é a revitalização da demanda que se baseia na 

premissa de que, em muitos casos, se pode começar um novo ciclo de vida 

para um produto ou serviço em declínio. Procura-se assim, novas proposições 

de marketing para relacionar a oferta ao seu mercado potencial.  

5. Marketing de sincronização: associado a uma demanda irregular, quando 

flutuações sazonais fogem do padrão de comportamento da oferta. O esforço 

do marketing será o de fazer com que as oscilações da demanda e da oferta 

entrem em uma melhor sincronização.  

6. Marketing de manutenção: observado quando a demanda é plena, ou seja, 

quando o nível e o tempo atual da demanda são iguais ao nível e ao tempo 

desejado da demanda. O marketing de manutenção deve estar vigilante às 

atividades do negócio para conseguir manter o nível pleno.  

7. Marketing de redução: utilizado quando há demanda excessiva, isto é, 

quando a demanda por um produto ou serviço sobrepujar substancialmente a 

oferta. Devido a uma escassez temporária ou por uma super popularidade 

crônica, a organização, por meio do marketing de redução, poderá optar por 

alternativas que desestimulem os clientes em geral (ou certo tipo de clientes 

específicos), tanto temporária como permanentemente.  

8. Marketing de eliminação: associado a uma demanda indesejada, quando 

alguns produtos e serviços são percebidos como maléficos, do ponto de vista 

da saúde do consumidor, do público ou do fornecedor. Demanda indesejável 

é o estado em que qualquer demanda é considerada como excessiva por 

causa das qualidades negativas associadas à oferta. Produtos que tragam 

algum tipo de vício ao consumidor estão neste grupo, como o álcool, os 

cigarros e os entorpecentes. O marketing de eliminação buscará tachar o 

produto como intrinsecamente indesejável.  
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5.3 VAREJO 

 

Incluindo todas as atividades relacionadas à venda de produtos e serviços 

diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial, o varejo permeia 

as relações de troca atuais das sociedades humanas. Segundo Kotler e Keller 

(2006), “um varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial 

cujo faturamento provenha principalmente da venda de pequenos lotes no varejo”.  

O varejo é caracterizado por lidar com grande variedade de produtos para 

revenda, na realidade tudo que é produzido, exceto algumas classes de bens que os 

produtores preferem vender diretamente aos clientes finais – como maquinaria 

pesada ou complexa, produtos fabricados sobre encomenda e produtos vendidos 

por meio de mala direta ou porta a porta (KOTLER, 1996). Com essas exceções, a 

maioria dos produtos são levados diretamente ao mercado, mas movimentam-se 

para o comprador final, por meio de um ou mais intermediários de vendas 

(PARENTE, 2009). Boone e Kurts (1998) julgam o varejo como o principal 

escoadouro produtivo e elo entre o nível do consumo e o nível de atacado ou da 

produção.  

Churchill e Peter (2000) colocam que, após comprarem suas mercadorias de 

fabricantes ou atacadistas, os varejistas dedicam-se a vendas individuais, que 

operem ou não em lojas. Desta forma, o varejo pode ocorrer sem uma loja física a 

partir de catálogos, ofertas na televisão, máquinas de venda e, cada vez mais, pela 

internet. Neste contexto, o marketing direto é apresentado como sendo aquele que 

se utiliza de campanhas de marketing configuradas de forma impessoal, como 

correio, e-mail ou telefone, solicitando pedidos aos consumidores no local em que 

residem ou trabalham. 

Segundo Churchill e Peter (2000), a segmentação de mercado feita pelos 

varejistas, visando explorar nichos específicos e ofertar produtos e serviços mais 

adequados aos consumidores, também é um aspecto importante. Ao determinar seu 

sortimento, ou seja, a combinação de produtos e serviços que irá oferecer no 

mercado, o varejista precisa decidir sobre a amplitude e a profundidade desse 

sortimento – que deverá estar de acordo com as expectativas do segmento de 
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mercado selecionado. Sendo assim, poderá escolher uma das quatro estratégias 

base sobre sortimento, elencadas por Kotler (1996): 

1. Sortimento Exclusivo: representando a linha de um único fabricante;  

2. Sortimento Profundo: representando determinada família de produtos 

homogêneos em profundidade, escolhido entre a produção de muitos 

fabricantes;  

3. Sortimento Amplo: representando ampla variedade de linhas de 

produto que ainda se enquadram dentro do tratamento natural do tipo de 

negócio do revendedor;  

4. Sortimento Misto: representando muitas famílias de produtos não 

relacionados em si.  

O nível de serviço que os varejistas estão ofertando aos clientes tem sido 

apresentado como a forma mais assertiva na busca da fidelização dos mesmos. 

Para tanto, têm sido oferecidos, cada vez mais, serviços que incluem venda pessoal, 

informações sobre o produto, fácil devolução e troca, entrega gratuita, crédito, 

embalagens especiais e certo nível de customização. “Serviços de alto nível 

contribuem para criar valor na medida em que reduzem o dinheiro, o tempo e o 

esforço necessários para a compra” (CHURCHILL; PETER, 2000).  

Para Parente (2009), as compras dos varejistas também merecem atenção. A 

organização varejista tem sua lucratividade por meio da compra de grandes 

quantidades a preços competitivos e a posterior venda das mercadorias a preços 

que serão determinados em função da demanda e de suas estratégias de marketing. 

Neste sentido, as mesmas buscam desenvolver diferentes estilos de compra a fim 

de realizarem seus trabalhos (KOTLER, 1996). Os estilos de compra podem ser 

observados desde o oportunista, que pensa única e exclusivamente na compra 

presente, até o comprador fiel que busca estabelecer vínculos de longo prazo com 

seus fornecedores. A estratégia de compra irá variar dependendo do mercado-alvo 

em que os varejistas atuam, da facilidade de acesso aos fornecedores, do poder de 

barganha destes, de algum bônus pela fidelização, entre outros aspectos de 

negociação.  

Por fim, Kotler e Keller (2006) vislumbram fortes tendências no varejo como 

combinações que agreguem valor aos estabelecimentos (postos de gasolinas com 
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lojas de conveniência, por exemplo), “super lojas” que, pela economia de escala, 

ofertem produtos a preços mais competitivos, lojas de desconto, clubes de compra, 

crescimento no investimento em tecnologia e no comércio eletrônico. 

 

5.4 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 Apenas a identificação de necessidades e desejos dos mercados-alvo não 

garante um desempenho de sucesso para uma organização. Imprescindível para 

que isso ocorra, a compreensão de como se desenrola o processo decisório e o 

comportamento de compra dos consumidores é determinante.  

Kotler e Keller (2006) trazem um modelo que auxilia a identificação de cinco 

estágios no processo decisório de compra – Figura 1. O mesmo inicia-se quando o 

consumidor identifica uma necessidade ainda não atendida e reconhece que, por 

meio da compra de uma mercadoria ou serviço, poderá resolver problemas de 

escassez (reposição de bens e serviços) ou de algum desejo não realizado (itens 

não consumidos anteriormente). Uma vez identificado o problema, o consumidor 

inicia a fase da pesquisa de alternativas, visitando lojas e buscando informações. A 

decisão de compra ocorre após o consumidor percorrer a etapa de avaliação das 

alternativas. Após a compra, o consumidor reavalia o acerto de sua decisão, e então 

desenvolve sentimentos de satisfação ou insatisfação.  

 

Figura 1 – Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 189) 

 

1. Reconhecimento do Problema: esse é o estímulo que faz iniciar o 

processo de compra. A identificação do problema ou a percepção da 

necessidade advém de algum desconforto que o consumidor sente ao notar 

que as coisas não estão como deveriam estar. Esse desconforto pode ser 
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percebido em vários aspectos, no plano físico (ex.: necessidades fisiológicas 

e de proteção), no plano mental (necessidades psicológicas) e no plano 

espiritual (necessidades de autorrealização e busca da felicidade).  

2. Busca de informação: reconhecido o problema a ser resolvido, o 

consumidor geralmente percorre uma etapa de busca de informação. O 

comportamento de compra varia entre diferentes consumidores e diferentes 

tipos de produtos. Em geral, existe certa relação entre as características do 

produto e o tipo de comportamento de compra. Existem decisões em que a 

busca de informações e todo o processo de compra ocorre de forma mais 

simples, como na compra de um sabonete, bem diferente da compra de um 

produto mais complexo, como um computador. Cabe à empresa procurar 

entender os diferentes tipos de comportamentos de compra para poder 

adaptar-se e melhor conquistar as preferências dos consumidores.  

3. Análise das alternativas: após a etapa de busca de informações, os 

consumidores comparam e avaliam as diferentes alternativas, para decidir 

sobre onde comprar. Dentro do processo de compra, os consumidores 

tipicamente identificam um grupo de lojas que eles elegem ao fazer suas 

decisões de compra. Um dos objetivos das empresas é não só fazer parte do 

grupo de lojas consideradas, mas tornar-se a alternativa preferida no 

segmento em que atuam.  

4. Decisão de compra: após percorrer as etapas de reconhecimento do 

problema, pesquisa e avaliação das alternativas, o consumidor chega ao 

ponto de decidir se vai ou não comprar. As decisões de onde e como comprar 

são influenciadas por variáveis como fidelidade a marcas e lojas, tempo 

disponível para a compra, características do produto, processo de compra 

adotado pelo consumidor, horário de funcionamento da loja, localização e 

todos os aspectos do mix de marketing da loja.  

5. Avaliação pós-compra: as reações pós-compra se desenvolvem nas 

primeiras horas e dias logo após a realização da compra. Nessa fase, muitos 

consumidores realizam uma retrospectiva mental, avaliando se foram corretas 

as decisões que tomaram sobre a escolha do produto, do preço e do local de 

compra. O resultado dessa reavaliação pode ser um sentimento de satisfação 

ou de insatisfação.  
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Em muitos casos, a decisão de compra ocorre de forma complexa e com 

muitos indivíduos que assumem papéis distintos no decorrer do processo. Hooley, 

Saunders e Piercy (2004), salientam a necessidade de se conhecer os papéis 

efetivos de tais indivíduos. Os autores relacionam cinco papéis principais, como 

segue: 

1. O iniciador: a pessoa (ou pessoas) que inicia a pesquisa de uma 

solução para o problema do cliente. No caso da compra de uma barra de 

chocolate, pode ser uma criança com fome que identifica a sua própria 

necessidade de se alimentar. No caso de um supermercado, a solicitação de 

compra de uma determinada linha de produto com estoque baixo pode ser 

iniciada pelo controlador de estoques ou, até mesmo, por um sistema 

automático de processamento de pedidos. 

2. O influenciador: a pessoa que pode, de alguma maneira, influenciar a 

decisão de compra. Uma criança pode ter iniciado a busca de uma barra de 

chocolate, mas os pais podem ter uma influência (pois dispõem do controle 

sobre o dinheiro) sobre qual produto será efetivamente comprado. No 

supermercado, o cliente final terá uma forte influência sobre as marcas 

compradas – as marcas que ele compra ou solicita que a loja mantenha em 

estoque são as mais prováveis de serem compradas. 

3. O decisor: levando em conta a opinião dos iniciadores e dos 

influenciadores, alguém tomará a decisão sobre qual produto ou serviço 

comprar. Talvez isso volte para o iniciador ou o influenciador no caso da barra 

de chocolate. No supermercado, o decisor pode ser o coordenador cuja tarefa 

é especificar que marcas estocar, que quantidade comprar, e assim por 

diante. 

4. O comprador: a pessoa que efetivamente compra o produto ou serviço. 

Ele é, efetivamente, a pessoa que entrega o dinheiro em troca dos benefícios. 

Ele pode ser a criança ou um dos pais, no caso da barra de chocolates. Nas 

compras industriais, quase sempre é um comprador profissional que, depois 

de ponderar várias influências sobre as decisões, coloca, por fim, o pedido, 

tentando obter o melhor valor possível pelo dinheiro. 
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5. O usuário: a pessoa que consome o que é oferecido. No caso da barra 

de chocolate, será a criança; para os produtos de supermercado, serão os 

consumidores do supermercado. 

 

5.5 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Segundo Parente (2009), o grau de satisfação deriva da comparação entre o 

real e a expectativa. Para produtos e serviços, o consumidor faz comparações sobre 

seu desempenho e, para lojas, ele avalia como foi sua experiência de compra. Para 

Kotler (2000), “a satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento que 

é estabelecida a partir da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de 

um produto (ou serviço) em relação às expectativas do comprador”. Logo, a 

satisfação é função do desempenho e expectativas percebidas.  

Parente (2009) relata que a sobrevivência das empresas depende da 

melhoria contínua das operações varejistas da satisfação dos clientes. Coloca que à 

medida que as empresas varejistas se aperfeiçoam, os consumidores vão 

acostumando-se com os novos e melhores padrões, e elevam seu nível de 

expectativa. À medida que essas expectativas se elevam, a empresa precisa 

superar seus concorrentes, para que a experiência de compra do consumidor seja 

superior a sua expectativa, e assim conseguir mantê-lo satisfeito e como cliente. 

Caso o consumidor fique insatisfeito, poderá emergir uma condição de 

“dissonância pós-venda”, provocada pela insatisfação com o produto ou com a loja. 

A insatisfação com a loja poderá provocar um ressentimento contra o varejista. A 

seguir são apresentadas sugestões que visam diminuir a dissonância cognitiva pós-

venda (MASON; MAYER; WILKINSON, 1993, apud KOTLER, 1996):  

1. Ressaltar pontos fortes do produto escolhido e minimizar os pontos 

fortes das alternativas não selecionadas;  

2. Ajudar o consumidor a conviver com a dissonância, explicando como 

as alternativas são bastante parecidas;  

3. Fornecer informação condicional para confirmar o acerto da decisão, 

enviando informações sobre o produto comprado; 
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4. Ajudar o consumidor a desenvolver uma expectativa realista sobre o 

produto, para que não surja uma defasagem entre a expectativa e o 

desempenho real do produto.  

Buscar entender como satisfazer as necessidades e os desejos dos 

consumidores é um dos propósitos do marketing (KOTLER; KELLER, 2006). Para 

Rossi e Slongo (1998), há um amplo suporte que sustenta que a satisfação do 

cliente está intimamente ligada a um aumento de lucratividade da empresa. Ou seja, 

clientes satisfeitos tendem a ser mais fiéis, repetindo suas compras nos pontos de 

venda onde foram atendidas suas expectativas de desempenho. Segundo Kotler e 

Armstrong (2003), a probabilidade de um cliente vir a comprar novamente está 

estreitamente relacionada ao nível de satisfação com a primeira compra. Por isso, os 

cuidados devem ser redobrados aos clientes novos, a fim de cativá-los pelo alto grau 

de satisfação da compra. 

Hooley, Saunders e Piercy (2004) colocam que a mensuração do grau de 

satisfação dos consumidores pode ser feita de muitas formas, como em um sistema 

de reclamações e de sugestões. Entretanto, salientam que esta seria uma forma 

custosa demais para as empresas, uma vez que estimam que há mais ou menos 12 

outros clientes igualmente insatisfeitos, mas que não fazem qualquer reclamação. O 

que acontece é a frequente substituição do fornecedor do produto e serviço, além do 

risco da perda de credibilidade e da boa imagem que uma organização possa ter, 

em decorrência da propaganda negativa que os clientes insatisfeitos poderão fazer.  

 

5.6 PROPOSTA DE VALOR  

 

Para Kotler e Keller (2006), “uma proposta de valor consiste em todo um 

conjunto de benefícios que a empresa promete entregar; é mais do que o 

posicionamento central da oferta”. Complementam: “[...] é uma declaração sobre a 

experiência resultante que os clientes obterão com a oferta e seu relacionamento 

com o fornecedor” (KOTLER; KELLER, 2006). Para tanto, há a necessidade do 

entendimento das reais necessidades, desejos e preocupações dos clientes.  
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A visão tradicional de uma empresa que faz algo e então vende sem levar em 

conta os gostos e preferências de seus cliente, ao estilo „taylorista’, está 

ultrapassada e, atualmente, muito limitada apenas a certos produtos e serviços, 

como os itens de primeira necessidade em mercados emergentes, onde os 

consumidores não fazem questão de qualidade, recursos ou estilos. Para Kotler e 

Keller (2006), a primeira etapa do processo de entrega de valor acontece no 

desenvolvimento de um posicionamento do valor da oferta – que pode ser tomado 

como a essência do marketing estratégico. A segunda etapa é o fornecimento desse 

valor, devendo a empresa determinar as características específicas de seus 

produtos e serviços, o preço e a distribuição. A terceira etapa é a comunicação do 

valor, realizada pela força de vendas, promoção e propaganda do negócio. Os 

clientes, por sua vez, formularão suas expectativas de valor e procurarão sempre 

maximizá-lo dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas 

limitações de conhecimento, mobilidade e renda. A probabilidade de satisfação e 

repetição da compra dependem, em última análise, da oferta atender a essa 

expectativa. 

Churchill e Peter (2000) colocam que o valor para o cliente é a diferença entre 

os benefícios percebidos e os custos percebidos. Trazem a ideia de uma balança do 

marketing voltado para o valor, colocando os benefícios, que podem ser de ordem 

funcional, social, pessoal ou experiencial, de um lado; e os custos, que podem ser 

de ordem monetária, temporal, psicológica e comportamental, do outro lado. Para 

que o valor seja percebido como superior, o lado dos benefícios deve pesar mais do 

que o dos custos. Caso contrário, apresenta-se um quadro de valor inferior – algo 

indesejável. Invariavelmente, o cliente desfrutará de benefícios e assumirá custos. 

Os componentes da dimensão de valor para o cliente, segundo Kotler e Keller 

(2006), são: qualidade, preço e conveniência. Contudo, cada setor conta com um 

conjunto de fatores específicos subjacentes que influenciam percepções.  

Os clientes também fazem avaliações subjetivas e intangíveis que estão 

acima e além do valor percebido objetivamente. Essa dimensão denominada Brand 

Equity por Kotler e Keller (2006) tem como componentes a conscientização da 

marca, postura do cliente com relação à marca e a percepção do cliente quanto à 

ética da marca. Outra perspectiva interessante é conhecida como Relationship 

Equity, que busca agregar valor por meio do relacionamento com os clientes. 
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Comumente utilizam programas de fidelidade, programas de relacionamento e 

tratamentos especiais para reter os clientes no longo prazo.  

Por fim, Parente (2009) reforça a ideia de que a oferta somente será bem-

sucedida se proporcionar valor e satisfação aos clientes. Para Kolter e Keller (2006), 

os consumidores optam entre ofertas levando em conta qual lhe parece proporcionar 

o maior valor; sendo que o valor aumenta com a qualidade e o serviço e reduz com 

o preço – embora outros fatores também possam desempenhar papel importante. 

 

5.7 QUALIDADE  

 

Ao tomarem suas decisões de compra, os clientes geralmente levam em 

consideração o nível de qualidade dos produtos e serviços. “No mínimo, os clientes 

querem produtos que executem as funções a que se destinam e façam isso 

relativamente bem” (CHURCHILL; PETER, 2000). Os clientes costumam utilizar 

alguns critérios para determinar a qualidade dos produtos e serviços. Os autores 

Churchill e Peter (2000) relacionam os oito critérios mais gerais, embora os mesmos 

variem de acordo com o produto, cliente e situação: 

1. Desempenho: como o produto se sai na função que se propõe a 

desempenhar? 

2. Características: o produto tem características exclusivas desejáveis? 

3. Confiabilidade: o produto parece funcionar bem e não quebra por período 

de tempo razoável? 

4. Conformidade: o produto se conforma aos padrões estabelecidos para 

itens como segurança? 

5. Durabilidade: quanto tempo o produto irá durar antes de se desgastar e ter 

de ser substituído? 

6. Serviços: com que rapidez e facilidade qualquer problema com o produto 

pode ser corrigido? 

7. Estética: quanto o produto é atraente para os sentidos apropriados da 

visão, paladar, olfato, tato e audição? 
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8. Avaliação geral: considerando todos os aspectos sobre o produto, 

incluindo suas características físicas, fabricante, imagem de marca, 

embalagem e preço, como o produto é avaliado? 

Kotler e Keller (2006) trazem a definição da American Society for Quality 

Control, que estabelece qualidade como sendo “a totalidade dos atributos e 

características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaras ou implícitas”. A partir disso, pode-se dizer que a empresa 

fornece qualidade sempre que seu produto ou serviço atende às expectativas do 

cliente ou as excede. Para Churchill e Peter (2000) um indicador de alguns dos 

critérios citados anteriormente é a presença de uma garantia. Esta é uma declaração 

de que o produto possui uma boa qualidade e os clientes tendem a ter uma opinião 

mais favorável sobre os produtos e serviços que possuam garantias amplas e 

generosas.  

Um dos principais problemas que emana no campo da qualidade é que as 

expectativas podem variar para diferentes consumidores. Além das expectativas, as 

percepções também podem variam para diferentes clientes. Logo, a qualidade 

resulta de variáveis controláveis e outras incontroláveis, tornando-se um grande 

desafio gerencial. Com relação aos aspectos controláveis, a qualidade pode ser 

considerada pela perspectiva da conformidade técnica. Logo, sua administração, 

nesse sentido, é bastante simplificada – devendo apenas o produto ser entregue 

conforme a qualidade prometida (KOTLER; KELLER, 2006). Por outro lado, as 

variáveis incontroláveis, tornam a gestão da qualidade mais complexa. Isso 

acontece por conta de variáveis exógenas e, principalmente, pela percepção e 

julgamentos individuais dos consumidores. Holley, Saunders e Percy (2004) 

salientam que como as organizações estão cada vez mais aderidas a programas de 

controle da qualidade e de certificações técnicas, a busca pela diferenciação entre 

um fornecedor e outro tem sido por meio do foco em elementos intangíveis da oferta 

– justamente os que são mais complexos e de difícil controle. 

Por fim, Kotler e Keller (2006) enfatizam que os profissionais de marketing 

devem tomar algumas providências à gestão da qualidade, como:  

a) Identificar as necessidades e exigências dos clientes;  
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b) Comunicar tais expectativas aos projetistas de produtos de maneira 

apropriada;  

c) Assegurar que os pedidos sejam atendidos corretamente dentro do 

prazo;  

d) Verificar se os clientes recebem instruções, treinamento e assistência 

técnica adequados à utilização do produto;  

e) Manter contato com os clientes após a venda para assegurar que 

permaneçam satisfeitos;  

f) Coletar ideias dos clientes no que se refere a melhorias de produtos e 

serviços e transmiti-las aos departamentos responsáveis da empresa.  

  

5.8 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E FIDELIDADE DE CLIENTES 

 

Um dos maiores desafios de uma empresa é manter em sua carteira clientes 

ativos e fiéis à sua oferta. Cobiçados por muitos concorrentes, os clientes estão mais 

conscientes e exigentes. Por isso, os aspectos de atração, retenção e fidelidade dos 

clientes tomam importância e devem ser trabalhados constantemente.  

Cabe à comunicação de marketing o principal papel na atração de novos 

clientes. Churchill e Peter (2000) definem: “Comunicação é a transmissão de uma 

mensagem de um emissor para um receptor que ambos entendam da mesma 

maneira”. Sendo assim, todo material promocional de uma organização deve 

transmitir claramente o significado pretendido. Os autores trazer o modelo 

denominado AIDA, acróstico de atenção, interesse, desejo e ação, como uma forma 

de analisar os esforços de comunicação, como segue na Figura 2. 

Figura 2 – Comunicação de marketing, modelo AIDA. 

 

Fonte: Churchill e Peter (2000, p. 451) 
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Para começar, “os profissionais de marketing precisam criar uma 

comunicação que rompa a desordem criada por todas as outras mensagens, de 

forma que o público-alvo pelo menos preste atenção a ela” (CHURCHILL; PETER, 

2000). Em seguida, os autores relatam que a comunicação buscará o interesse na 

organização e nos produtos e marcas apresentados. Após, concentrando-se 

principalmente nos benefícios, procurará despertar desejo à solução de determinado 

problema que o cliente possa ter. Por fim, a última e mais difícil fase, levará o cliente 

à ação de adquirir o produto ou serviço que a organização está ofertando. O ciclo se 

completa por meio do feedback relativo ao sucesso ou fracasso dos esforços de 

comunicação.  

Kotler e Keller (2006) enfatizam que as empresas que desejam aumentar 

suas vendas e lucros devem investir tempo e recursos na busca de novos clientes. 

Os autores sugerem algumas técnicas para a atração de clientes, como: 

desenvolver peças publicitárias e veiculá-las em meios de comunicação que 

poderão alcançar novos clientes; enviar material promocional ou telefonar para 

clientes potenciais; participar de feiras setoriais onde possivelmente encontrarão 

indicações, entre outros. Para os autores, tais atividades resultarão em uma lista de 

possíveis clientes que, caso possuam motivação, capacidade e intenção, tornar-se-

ão clientes potenciais à transação comercial.  

Entretanto, apenas atrair não é o bastante, a empresa também deve reter 

seus novos clientes. Kotler e Keller (2006) enfatizam as duas principais maneiras de 

retenção. A primeira seria erguer barreiras elevadas à mudança, de forma que os 

clientes ao ponderar os altos custos da troca por outro fornecedor acabem 

permanecendo com o mesmo. Tais custos podem ser de capital, de pesquisa por 

novos fornecedores ou da perda de descontos por conta de fidelização. Essa visão 

de retenção pode acarretar clientes retidos, contudo insatisfeitos. A outra maneira 

apresentada pelos autores, é a entrega de um alto grau de satisfação aos clientes. 

Nessa visão, a concorrência encontraria maiores dificuldades em persuadir os 

clientes oferecendo simplesmente preços mais baixos ou incentivos. Essa visão 

remete a ideia da entrega superior de valor aos clientes, enfatizada anteriormente no 

tópico “Proposta de Valor”. 
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Na visão de Churchill e Peter (2000), é por meio do alto grau de valor 

entregue que ocorre a satisfação do cliente que culminará na fidelização do mesmo. 

O cliente fiel possui um profundo compromisso de compra ou recomendação do 

produto ou serviço, mesmo exposto a esforços de marketing que buscam persuadi-lo 

à mudança de fornecedor (KOTLER; KELLER, 2006). Kotler e Armstrong (2003) 

apresentam o marketing de relacionamento como aquele que busca criar, além de 

transações de curto prazo, relacionamentos no longo prazo com clientes, 

distribuidores comerciantes e fornecedores. Sendo assim, por meio de fortes laços 

econômicos e sociais, as organizações fornecem o que prometeram por meio da 

qualidade, bom serviço e preço justo. 

Churchill e Peter (2000) apresentam a relação que o valor superior para o 

cliente resulta em relações duradouras e lucrativas, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Oferta de um valor superior para o cliente. 

 

Fonte: Churchill e Peter (2000, p.18) 

 

Os autores relatam que a oferta de um valor para os clientes pode deixá-los 

satisfeitos ou mesmo encantados, o que pode acarretar à fidelidade, algo desejável, 

visto que a manutenção dos clientes atuais é muito mais eficiente do que a 

permanente atração de novos. Por fim, a fidelidade adquirida leva a relações 

duradouras e lucrativas, proporcionando às organizações uma melhor forma de 

alcançarem seus objetivos. 

 

5.9 JANELA DO CLIENTE  

 

Desenvolvida pela Arbos Incorporation em 1987, a metodologia “Janela do 

Cliente” foi inspirada em um artigo da Harvard Business Review “Market Research 
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the Japonese Way”, que se chamava “Customer Window”. Segundo Albrecht e 

Brandford (1992), a janela do cliente é uma matriz de atributos que cruza duas 

variáveis. A primeira delas é a variável importância – que é percebida pelo cliente 

nos atributos do produto ou serviço. A segunda delas é a variável satisfação – que o 

cliente sente em relação a esses atributos levantados. Constrói-se, portanto, esta 

matriz com base em um questionário, que tem como objetivo principal, mensurar o 

grau de importância e satisfação referente a cada um dos atributos identificados.  

“Os objetivos da pesquisa sobre percepções de clientes são identificar as 

características que podem formar a base de uma diferenciação bem sucedida de 

seu serviço em relação a outros existentes no mercado” (ALBRECHT; 

BRANDFORD, 1992).  

Figura 4 – Janela do Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albrecht e Brandford (1992, p.157) 

 

No quadrante “A” ou “Força Competitiva”, ficam localizados os atributos que 

os clientes atribuem alta importância e que estão sendo satisfeitos pela empresa.  

No quadrante “B” ou “Superioridade Irrelevante”, ficam localizados os 

atributos que os clientes dão pouca importância, mas sentem-se satisfeitos com o 

que recebem. Salienta-se que os produtos ou serviços que estejam tendo um bom 
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desempenho nestes atributos devem buscar aumentar a percepção dos clientes a 

eles, a fim de deslocá-los ao quadrante “A” ou “Força Competitiva”. 

No quadrante “C” ou “Relativa Indiferença”, estão localizados atributos que 

possuem baixa relevância tanto de importância quanto de satisfação para os 

clientes. Logo, há certa indiferença dos clientes em relação aos atributos alocados 

neste quadrante.  

No quadrante “D” ou “Vulnerabilidade Competitiva”, estão localizados os 

atributos com alto nível de importância e baixo nível de satisfação. É o quadrante 

mais preocupante, pois permite que o produto ou serviço fique altamente vulnerável. 

Levando em conta esses atributos, a organização deve focar seus esforços na 

busca de soluções que aumentem a satisfação dos clientes.  

No centro da matriz está localizado um círculo conhecido como “Zona 

Cinzenta” ou “Zona de Indiferença”. Nesta zona ficam alocados os atributos cuja 

importância foi avaliada como sendo nem alta nem baixa, e quando o desempenho 

também está na faixa média, Nesse caso, o atributo estaria na média, comparada à 

concorrência. Logo, não haveria diferencial competitivo entre a loja e os 

concorrentes. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta etapa do trabalho, os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados serão apresentados. Para atingir o objetivo proposto, primeiramente foi 

feita uma pesquisa exploratória para aprofundar os conhecimentos sobre o tema de 

estudo e ser possível definir o que deveria ser mensurado. Dados já prontos sobre o 

tema – dados secundários – foram levantados e, posteriormente, realizaram-se 

cinco entrevistas em profundidade com o público-alvo (os clientes da loja Closet). 

Essas entrevistas tiveram como objetivo a geração de atributos que foram inseridos 

na etapa descritiva.  

Em seguida, realizou-se uma pesquisa descritiva. Foram coletados e 

analisados os dados por meio do método da aplicação de um questionário 

quantitativo, previamente estruturado (que se encontra no apêndice B, no final do 

trabalho), objetivando mensurar a força de cada atributo levantado na etapa 

exploratória. Essa metodologia segue as orientações de Slongo e Rossi (1997). A 

partir desses dados houve a mensuração do grau de satisfação dos clientes da 

Closet. 

 

6.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa qualitativa é uma metodologia de 

pesquisa que objetiva alcançar uma compreensão do contexto de um problema, 

suas razões e motivações subjacentes. Sua coleta de dados é não-estruturada e 

baseada em amostras pequenas que proporcionam uma compreensão inicial a 

respeito do problema de pesquisa delimitado. Rossi e Slongo (1997) indicam a 

pesquisa qualitativa como sendo o primeiro passo para a pesquisa de satisfação, já 

que a mesma tem como propósito descobrir o que o consumidor tem em mente. Tal 

abordagem fundamenta os indicadores a serem mensurados posteriormente. Errar 

na definição de tais indicadores significa errar a essência desse tipo de pesquisa.  
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Realizada com um grupo pequeno de entrevistados, esse tipo de estudo não 

envolve análises estatísticas. Malhotra (2006) coloca que sempre que houver um 

novo problema de pesquisa de marketing, a pesquisa qualitativa deve preceder a 

pesquisa quantitativa – sendo encaradas como pesquisas complementares e não 

como excludentes. Segundo Rossi e Slongo (1998), o que deve orientar esse tipo de 

pesquisa é a qualidade das entrevistas e o conteúdo das mesmas.  

As pesquisas qualitativas podem ser classificadas segundo sua abordagem 

como direta ou indireta. Malhota (2006) define a abordagem direta como sendo não 

encoberta. Ou seja, os objetivos do projeto são revelados aos respondentes ou 

ficam evidentes pela própria natureza da entrevista. Já a abordagem indireta tem os 

objetivos encobertos. No estudo em questão, utilizou-se a abordagem direta e foram 

realizadas cinco entrevistas em profundidade. 

 

6.1.1 Amostra 

 A amostragem é um dos componentes de uma concepção de pesquisa. 

Malhotra (2006) traz a definição de amostragem como sendo “um subgrupo dos 

elementos da população selecionado para a participação no estudo”. A maioria das 

pesquisas de marketing comumente utiliza a amostragem para inferir 

comportamentos de uma população. A amostra pode ser classificada como 

probabilística ou como não probabilística. No caso da etapa qualitativa, a técnica de 

amostragem é não-probabilística. Ou seja, ela utiliza o julgamento pessoal do 

pesquisador para defini-la e não parâmetros estatísticos.  

Para Rossi e Slongo (1997), os elementos que participam dessa fase da 

pesquisa devem ser selecionados dentre a população de clientes da empresa 

pesquisada. Sua escolha deverá ser feita conjuntamente pelo pesquisador e por 

executivos da empresa, adotando-se critérios de escolha por julgamento. É 

importante que os entrevistados nessa fase apresentem condições de discernir 

quanto à relevância dos indicadores de satisfação; recomendável, portanto que 

sejam dotados de experiência recente com os produtos e/ou serviços do 

estabelecimentos para que sejam realmente capazes de julgar aspectos e 

sensações oriundas de tal experiência. Em suma, os entrevistados devem ter algo a 

dizer de uma experiência recente que tiveram.  
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Quanto ao número de entrevistados, por se tratar de uma amostragem não-

probabilística e de escolha arbitrária, serão realizadas entrevistas até se obter 

homogeneidade nas respostas. Logo, caso se verifique que as respostas dos 

primeiros entrevistados começam a convergir para um mesmo conjunto de 

indicadores, é sinal de que o número de entrevistas deve ser suficiente. O inverso 

acontecerá se as respostas forem apresentando divergência.  

 

6.1.2 Coleta de dados 

As duas técnicas mais conhecidas e empregadas para a coleta de dados 

nesta fase são a entrevista em profundidade e o grupo de foco. Malhotra (2006) traz 

a definição da entrevista em profundidade como sendo uma entrevista não-

estruturada, direta, pessoal em que um único respondente é testado por um 

entrevistador treinado, para descobrir motivações, crenças atitudes e sentimentos 

subjacentes sobre um tópico. Ou seja, cabe ao pesquisador deixar o entrevistado à 

vontade, conduzindo com tranquilidade a entrevista, mas ao mesmo tempo dando 

liberdade ao entrevistado para abordar assuntos que somente ele pode ter 

conhecimento devido a sua familiaridade com o tema. A segunda técnica, grupo de 

foco, consiste em reunir aproximadamente entre oito a doze pessoas da amostra 

qualitativa em um mesmo ambiente para que, estimuladas e conduzidas por um 

moderador, possam emanar novas ideias e opiniões que dificilmente seriam 

estabelecidas ou levantadas em um conversa aos moldes da entrevista em 

profundidade.  

Tanto a entrevista em profundidade quanto o grupo de foco apresentam 

vantagens e desvantagens que deverão ser avaliadas antes da escolha definitiva por 

uma delas. Rossi e Slongo (1997) avaliam as técnicas, como segue:  

Vantagens da Entrevista em Profundidade:  

a) Os participantes sentem-se menos intimidados com a presença de um 

único indivíduo – o entrevistador – do que com a presença de todos os 

membros do grupo, mais o moderador e os observadores, que normalmente 

compõem um grupo de foco;  
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b) Os participantes sentem-se menos ansiosos sem a presença de 

observadores, cuja função não conseguem avaliar direito;  

c) Os participantes reduzem a preocupação com o próprio desempenho; o 

grupo pode funcionar como instrumento de pressão para que não errem, o 

que pode provocar inibição ou distorção entre o que pensam e o que 

expressam verbalmente;  

d) Os participantes reduzem, também, a preocupação com etiquetas por 

liberarem-se da imposição de um comportamento grupal mais rígido e 

socialmente coercitivo.  

Vantagens do Grupo de Foco:  

a) A interação entre os membros do grupo conduz à geração de ideias 

e/ou descobertas que podem não emergir na presença de uma única pessoa;  

b) A própria experiência que emerge do grupo pode levar a novos pontos 

de vista dos participantes, que não teriam ensejo em respostas individuais, 

sem exposição aos demais membros do grupo;  

c) Os resultados da pesquisa são disponibilizados mais rapidamente; 

muitos deles podem até ser abstraídos durante a discussão entre os 

membros do grupo.  

Para o presente estudo foram realizadas entrevistas em profundidade com 

cinco clientes, pela facilidade em obtê-las, já que os entrevistados não precisam se 

deslocar até um determinado local adequado à realização de um grupo de foco, 

acarretando maior resistência em participar da pesquisa.  

 

6.1.3 Análise dos dados 

Dependendo da técnica de coleta selecionada na fase qualitativa, 

procedimentos distintos de análise dos dados são utilizados, destacando-se a 

análise de conteúdo, em casos de entrevistas em profundidade, ou a interpretação 

de opiniões, no caso do grupo de foco, expressa no relatório do moderador.  

Ao utilizar a entrevista em profundidade como técnica de coleta, faz-se a 

opção pela análise de conteúdo. Essa metodologia parte de uma perspectiva de 

análise que busca quantificar a frequência de determinados termos, construções e 
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referências dentro de um discurso. Rossi e Slongo (1997) colocam que 

independentemente da técnica ou dos recursos empregados para analisar os dados 

da pesquisa qualitativa, é indispensável que o pesquisador não perca de vista o seu 

propósito central: a geração dos indicadores de satisfação. 

 

6.2 ETAPA DESCRITIVA 

 Segundo Malhotra (2006), a etapa descritiva tem como objetivo quantificar e 

concluir algo sobre o problema de pesquisa. Nesta fase, foi determinado o grau de 

satisfação dos clientes da loja Closet com relação aos indicadores gerados na etapa 

exploratória. O método de levantamento envolveu um questionário estruturado 

aplicado a uma amostra de uma população e destinado a obter informações 

específicas dos entrevistados. A análise dos dados foi posteriormente feita levando 

em conta aspectos estatísticos que garantem determinado grau de confiança à 

pesquisa. 

 

6.2.1 Elaboração do questionário 

 Estabelecidos todos os indicadores que fizeram parte da pesquisa, foi 

elaborado um questionário. Este foi aplicado nos clientes da loja Closet que haviam 

acabado de participar do processo de compra ou que tinham tido contato recente 

com tal processo. O contexto apresentado é tido como ideal por permitir recolher 

respostas em um curto espaço de tempo, em um ambiente onde os participantes 

têm maior capacidade para julgar os indicadores de satisfação apresentados. Rossi 

e Slongo (1998) afirmam que tal proximidade é indispensável para que o cliente 

tenha mais certeza acerca dos aspectos positivos e negativos decorrentes da 

interação com a empresa avaliada. 

 O questionário elaborado é estruturado e contou com perguntas feitas em 

uma ordem predeterminada, sendo um processo direto. Malhotra (2006) coloca que 

o exame estruturado direto é o método mais utilizado de coleta de dados. As 

perguntas apresentaram alternativas fixas, o que exigiu a escolha de uma resposta 

entre um conjunto delimitado de alternativas. A escala intervalar foi largamente 

utilizada no presente estudo. A mensuração realizada por esse tipo de escala 
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permite pontuar/classificar os indicadores, de tal modo que distâncias 

numericamente iguais na escala representem distâncias iguais na característica que 

está sendo medida. Um razão para a utilização da escala intervalar é que a 

localização do zero não é fixa, sendo possível arbitrá-la. Logo, qualquer 

transformação linear positiva da forma “y = a + bx” conservará as propriedades da 

escala.  

 A fim de auxiliar à estruturação do questionário, utilizou-se de forma livre a 

associação de determinados atributos às seis variáveis do mix varejista, analisadas 

por Mason, Mayer e Wilkinson (MASON; MAYER; WILKINSON, 1993, apud 

KOTLER, 1996). Como segue no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Alocação de atributos nos 6 P’s do Mix Varejista. 

6 P’s do Mix Varejista Exemplos de Atributos 

P – Mix de Produtos Variedade – amplitude e profundidade 

 
Qualidade dos produtos 

 
Exclusividade de estilos ou de design 

P – aPresentação Layout, departamentalização e planograma 

 
Decoração e atmosfera 

 
Comunicação visual e sinalização 

 
Conforto 

P – Preço Preço dos produtos 

 
Benefício/custo dos produtos 

 
Prazo e forma de pagamento 

P – Promoção Propaganda 

 
Promoções no ponto de venda 

 
Programas de fidelidade 

P – Pessoal Rapidez no atendimento 

 
Interesse e cortesia no atendimento 

 
Qualificação técnica no atendimento 

 
Serviços oferecidos 

P – Ponto e localização Proximidade 

 
Facilidade de acesso 

  Complementaridade com outras lojas 

Fonte: Mason, Mayer e Wilkinson (MASON; MAYER; WILKINSON, 1993, apud KOTLER, 1996 p 52). 

Após o desenvolvimento do questionário, o mesmo foi testado e aperfeiçoado. 

O intuito era que as perguntas estivessem formuladas de maneira simples e objetiva, 
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a fim de que os entrevistados compreendessem todas as questões e que não 

houvesse tendenciosidade no instrumento de coleta. 

 

6.2.2 População-alvo e amostra 

 Malhotra (2006) define população-alvo como a coleção de elementos ou 

objetos que possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais 

devem ser feitas inferências. Para Rossi e Slongo (1997) a população, nessa fase, 

deve ser constituída por clientes com experiência recente nas relações com a 

empresa. A média de circulação de clientes por mês na loja Closet ficou em 200 

pessoas. Essa estimativa partiu do registro do número de notas fiscais lançadas nos 

últimos seis meses (de março a agosto de 2013), que revelou uma média de 254 

notas lançadas no período. Admitindo que nem todas as notas representam um 

cliente diferente, visto que durante o mês há muitos casos de novas compras pelos 

mesmos clientes, a estimativa é considerada realista e aceitável para o presente 

estudo. 

Admitindo um erro amostral de 5%, com um nível de confiança de 95%, foram 

aplicados 132 questionários entre os dias 14 de outubro e 8 de novembro de 2013. A 

coleta foi realizada por pesquisadora contratada e treinada, nas dependências da 

loja Closet e também por telefone. Todos os respondentes são do sexo feminino. 

 

6.2.3 Coleta de dados e tabulação de dados 

 A técnica utilizada de coleta de dados na etapa descritiva foi a entrevista 

pessoal por meio da aplicação de 132 questionários. Seguindo o questionário 

previamente estruturado e testado, esta metodologia permitiu esclarecer as dúvidas 

dos respondentes no ato, assim como proporcionou  um índice de adesão e retorno 

superior ao de outras técnicas como envio de remessa do questionário via correio, 

entrevistas telefônicas ou eletrônicas.  

Após a coleta foi realizada a tabulação de todos os questionários aplicados 

para os posteriores tratamentos estatísticos e análises. Para tanto, foram utilizados 

os softwares Sphinx® e SPSS®.  
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6.2.4 Análise dos dados  

 A análise dos dados coletados foi embasada pela ferramenta Janela do 

Cliente, já apresentada na revisão teórica deste estudo. Entretanto, outros 

procedimentos estatísticos fizeram parte desta pesquisa, como o coeficiente Alfa de 

Cronbach e regressões múltiplas. 

 A partir da análise dos dados da fase descritiva, foi identificado e definido o 

grau de satisfação dos clientes da loja Closet. Isso é possível porque, por se tratar 

de uma etapa probabilística, pode-se inferir os resultados a toda população-alvo do 

presente estudo. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Nesta parte do trabalho, serão apresentadas as análises quantitativas do 

estudo. Primeiramente, é exposto o perfil da amostra, caracterizando seus 

respondentes. A seguir, são apresentados os resultados da avaliação dos atributos 

mensurados com suas médias e desvios padrões – visando medir a satisfação dos 

consumidores. A confiabilidade do questionário é então posta à prova, por meio do 

coeficiente Alfa de Cronbach; são feitas análises multivariadas de regressão múltipla 

e, por fim, apresenta-se o gráfico da Janela do Cliente e os quadrantes de tal 

metodologia analisados individualmente.  

 Conforme colocado anteriormente, foram aplicados 132 questionários, entre 

os dias 14 de outubro e 8 de novembro de 2013, sendo todos os respondentes do 

sexo feminino.  

 

7.1 PERFIL DA AMOSTRA 

 Visa caracterizar os respondentes da pesquisa por meio de informações 

pessoais dos mesmos. São apresentados a sua idade, cidade e bairro de residência 

(somente para a cidade de Porto Alegre), cidade onde trabalha, escolaridade e 

estado civil. A Tabela 1 apresenta os resultados quanto à idade dos entrevistados. 

Tabela 1 – Idade 

Idade Frequência % 

20 anos ou menos 2 2% 

21 a 30 anos 22 17% 

31 a 40 anos 30 23% 

41 a 50 anos 37 28% 

51 a 60 anos 30 23% 

60 anos ou mais 11 8% 

Total 132 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Das 132 entrevistadas, cerca de 75% possuem entre 31 e 60 anos. A 

distribuição obedece a uma curva normal sendo a faixa dos 41 a 50 anos a mais 
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expressiva (28%). Na entrevista com os donos do estabelecimento, já havia sido 

comentado sobre o perfil etário que ficou dentro do esperado. 

 A Tabela 2 apresenta os resultados quanto às cidades de residência dos 

entrevistados. 

Tabela 2 – Cidade de Residência 

Cidade onde Reside Frequência % 

Canoas 3 2% 

Esteio 1 1% 

Florianópolis 1 1% 

Novo Hamburgo 1 1% 

Osório 1 1% 

Porto Alegre 124 94% 

Santa Rosa 1 1% 

Total 132 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Com relação à cidade onde residem, a grande maioria das clientes (94%) são 

moradoras de Porto Alegre, algo que não surpreende levando em conta as 

características de loja de bairro que a Closet possui. 

 A Tabela 3 apresenta os resultados quanto aos bairros onde residem os 

entrevistados (somente para a cidade de Porto Alegre). 

 

Tabela 3 – Bairro onde residem (somente Porto Alegre) 

Bairro onde moram (Porto Alegre) Frequência % 

Auxiliadora 1 1% 

Bela Vista 3 2% 

Boa Vista 1 1% 

Bom Fim 3 2% 

Centro 11 9% 

Chácara das Pedras 3 2% 

Cidade Baixa 4 3% 

Conceição 1 1% 

Cristo Redentor 2 2% 

Floresta 45 36% 

Higienópolis 2 2% 

Humaitá 6 5% 

Independência 2 2% 

Ipanema 2 2% 



 
48 

 

Lindóia 2 2% 

Menino Deus 4 3% 

Moinhos de Vento 14 11% 

Mont' Serrat 2 2% 

Passo d'Areia 2 2% 

Petrópolis 2 2% 

Rio Branco 6 5% 

Santana 3 2% 

Três Figueiras 1 1% 

Tristeza 1 1% 

Vila Jardim 1 1% 

Total 124 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 3 apresenta somente os bairros das clientes que residem em Porto 

Alegre, visto o expressivo percentual de 94% das entrevistadas que residem na 

capital. O bairro Floresta, onde está localizada a loja, é onde moram 36% das 

entrevistadas, seguido pelos bairros Moinhos de Vento (11%), Centro (9%), Rio 

Branco (6%) e Humaitá (5%) – todos com um raio inferior a 5 km da loja. O que se 

percebe é uma pulverização das demais clientes em muitos bairros da cidade, 

sobretudo nos bairros localizados na zona norte de Porto Alegre. 

A Tabela 4 apresenta os resultados quanto à cidade onde os entrevistados 

trabalham. 

Tabela 4 – Cidade onde trabalham 

Cidade onde trabalha Frequência % 

Canoas 5 4% 

Florianópolis 1 1% 

Gravataí 3 2% 

Porto Alegre 98 74% 

Viamão 2 2% 

Não trabalham 23 17% 

Total 132 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A grande maioria das clientes são mulheres que exercem alguma atividade 

profissional (83%). A cidade onde se concentram o maior número de trabalhadoras 

ativas é Porto Alegre (74%), seguida por Canoas (4%), Gravataí (2%) e Viamão 
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(2%). A parcela de mulheres que não trabalham é de 17%, sendo que grande parte 

referem-se a senhoras aposentadas e, em poucos casos, donas de casa. 

A Tabela 5 apresenta os resultados quanto à escolaridade dos entrevistados. 

 

Tabela 5 – Escolaridade 

Grau de Instrução Frequência % 

Ensino médio completo 16 12% 

Ensino superior incompleto 25 19% 

Ensino superior completo 54 41% 

Pós-graduação incompleta 15 11% 

Pós-graduação completa 22 17% 

Total 132 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 O nível educacional das clientes da Closet é bastante elevado. Cerca de 70% 

da amostra possui pelo menos nível superior completo. Isso se reflete em melhores 

oportunidades de trabalho e consequentemente em melhores condições financeiras. 

Não foi perguntado às entrevistadas a renda familiar que possuem. Entretanto, sabe-

se que grande parte das clientes trabalham em empresas conceituadas no entorno 

da loja ou são autônomas (advogadas, médicas, dentistas, entre outras profissões). 

O ticket médio da loja é de R$243,38 por compra (média entre março e agosto de 

2013). 

A Tabela 6 apresenta os resultados quanto ao estado civil dos entrevistados. 

Tabela 6 – Estado Civil 

Estado Civil Frequência % 

Solteira 35 27% 

Casada 65 49% 

Divorciada/Separada 25 19% 

Viúva 7 5% 

Total 132 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Praticamente 50% das entrevistas são casadas. Após, encontram-se 

mulheres solteiras (27%) e divorciadas/separadas (19%). Além disso, 5% são 

viúvas. 
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7.2 A SATISFAÇÃO DA LOJA CLOSET 

 A seguir são apresentadas e analisadas as médias e desvios padrões que a 

loja Closet obteve nas perspectivas: Produtos; Apresentação da Loja; Preço; 

Promoção; Pessoal; e Ponto e Localização. Cada bloco é verificado individualmente 

facilitando didaticamente sua análise. A escala de satisfação utilizada varia de 1 a 5, 

sendo que o nº 1 significava pouco satisfeito e o nº 5 muito satisfeito. Solicitou-se 

que os entrevistados julgassem cada atributo de acordo com suas percepções e 

sentimentos. 

 

7.2.1 Grau de Satisfação com relação aos Produtos 

 Os respondentes começaram alocando suas respostas com relação aos 

produtos que a Closet oferta – roupas e acessórios femininos.  

A Tabela 7 apresenta os resultados quanto à satisfação com relação aos 

produtos da loja Closet. 

Tabela 7 – Satisfação com relação aos Produtos 

Variável Média Desvio Padrão 

Variedade de Roupas 4,77 0,49 

Variedade de Acessórios 4,08 1,15 

Qualidade das Roupas 4,84 0,42 

Qualidade dos Acessórios 4,59 0,77 

Exclusividade de Estilo/design 4,70 0,62 

Satisfação Geral com relação aos Produtos 4,83 0,47 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Levando em consideração a escala que varia de 1 a 5, a média de satisfação 

geral com relação aos Produtos foi de 4,83 – consideravelmente elevada. Nas 

entrevistas em profundidade realizadas, foi marcante a questão da qualidade das 

roupas – que obteve média de 4,84 – assim como a questão da variedade (4,77) e 

exclusividade das peças (4,70). O item com a menor média (4,08) foi a variedade de 

acessórios, que também apresentou o maior desvio padrão (1,15). Isso significa que 

existe uma nítida discordância por parte de algumas clientes que deram notas bem 

baixas para o item “Variedade de Acessórios”. Sendo assim, a loja deve identificar 

como poderá modificar a percepção dessas clientes insatisfeitas. Na parte 
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exploratória, identificou-se que as entrevistadas gostariam que houvesse mais 

acessórios para compor visuais diferentes com as roupas. Outro ponto levantado foi 

o desejo que elas possuem de poder contar também com calçados na loja. 

 Com relação à exclusividade de estilo/design, as clientes perceberam que a 

loja mudou o posicionamento inicial que tinha. Anteriormente, no início das 

atividades da loja, as peças tinham um caráter exclusivo, já que as compras de 

mercadorias eram mais restritas. A proprietária comprava poucas peças ou somente 

uma de determinado modelo e as clientes valorizavam muito isso. Em conversa com 

os proprietários, verificou-se que no momento atual da Closet ficaria inviável manter 

tal característica, visto o aumento da demanda e a distância dos fornecedores que 

se localizam em São Paulo. 

 

7.2.2 Grau de Satisfação com relação à Apresentação da Loja 

 A apresentação do estabelecimento é um fator importante para a escolha do 

fornecedor e para a satisfação dos clientes. Aspectos como decoração, limpeza e 

comunicação visual, foram levados em conta. 

A Tabela 8 apresenta os resultados quanto à satisfação com relação à 

apresentação da loja. 

Tabela 8 – Satisfação com relação à Apresentação da Loja 

Variável Média Desvio Padrão 

Decoração e Atmosfera 4,48 0,74 

Limpeza e Higiene das instalações 4,90 0,39 

Comunicação Visual e Sinalização 4,35 0,96 

Ambiente climatizado 4,52 0,71 

Satisfação Geral com relação à Apresentação da Loja 4,73 0,53 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Dos  seis blocos analisados, a satisfação geral com relação à apresentação 

da loja é a que obteve pior resultado, com média de 4,73. O quesito limpeza e 

higiene das instalações foi o que obteve a maior média (4,90). Percebe-se que a 

comunicação visual da loja (média de 4,35 e desvio padrão de 0,96) deve ser 

trabalhada de forma a modernizá-la e deixá-la mais atrativa aos olhos das clientes. 
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Quanto a “Decoração e Atmosfera” (4,48) e a “Ambiente Climatizado” (4,52), os 

mesmos devem ser verificados, buscando identificar possibilidades de melhorias. 

Entretanto, cabe a ressalva que esses aspectos são extremamente subjetivos e de 

difícil controle.   

 

7.2.3 Grau de Satisfação com relação ao Preço 

 Os preços pagos por produtos e serviços são avaliados pelos consumidores 

levando em consideração aspectos subjacentes, como: qualidade, sensação de 

justiça, benefícios percebidos, entre outros. A tabela 9 apresenta os resultados 

sobre o grau de satisfação com relação aos preços praticados na loja Closet. 

 

Tabela 9 – Satisfação com relação ao Preço 

Variável Média Desvio Padrão 

Preço dos Produtos 4,51 0,81 

Custo X Benefício dos Produtos 4,80 0,58 

Prazo e formas de pagamento 4,80 0,51 

Satisfação Geral com relação ao Preço 4,83 0,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 As clientes da loja Closet, de modo geral, possuem um bom grau de 

satisfação geral com relação ao preço (4,83). Observa-se que, mesmo com uma 

média de 4,51 que leva em consideração apenas a variável “Preço”, as 

entrevistadas atribuíram uma média de 4,80 para o “Custo X Benefício dos 

Produtos” e também para o “Prazo e formas de pagamento”. Sendo assim, conclui-

se que a loja está praticando preços tidos como justos pela maioria de suas 

consumidoras. Cabe a manutenção desse nível da satisfação e também a criação de 

estratégias que fortaleçam os benefícios dos produtos comercializados, fortalecendo 

a sensação de justiça e ótimo “Custo X Benefício”. 

 

7.2.4 Grau de Satisfação com relação à Promoção 

 Essa parte do questionário possibilitou a coleta de informações sobre o grau 

de satisfação com aos aspectos ligados à Promoção da Closet. 
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A Tabela 10 apresenta os resultados quanto à satisfação com relação à 

promoção da loja Closet. 

 

Tabela 10 – Satisfação com relação à Promoção 

Variável Média Desvio Padrão 

Propaganda 3,55 1,29 

Promoção nos pontos de venda 4,77 0,61 

Programas de Fidelidade 3,70 1,35 

Satisfação Geral com relação à Promoção 4,77 0,58 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 10 revela os atributos com as piores médias de satisfação da 

pesquisa: “Propaganda” (3,55) e “Programas de Fidelidade” (3,70). As clientes 

percebem a falta de propaganda da loja. A proprietária Márcia já havia comentado 

sobre a falta de investimentos nesse sentido, justificada pelos custos envolvidos e 

também por receio de haver algum tipo de demanda em excesso em um momento 

que os proprietários ainda não se sentem suficientemente estruturados. Quanto aos 

programas de fidelidade, na realidade a loja não possui nenhum programa 

específico – o que justifica o desvio padrão elevado de 1,35. Contudo, 

costumeiramente se abre um espumante para celebrar o momento de alegria 

enquanto a cliente realiza suas compras e, para grande parte delas, isso representa 

uma forma gentil de retribuição por sua fidelidade. Outro fato marcante para as 

clientes é o envio de sacolas com roupas da loja para compra à domicílio – trabalho 

que perdura desde a abertura da loja e que tem mostrado resultados substanciais no 

faturamento e na fidelidade dos clientes. 

 A loja também costuma realizar eventos de lançamento de coleção e bazares 

promocionais de liquidação, bem vistos pelas clientes. No quesito “Promoção nos 

pontos de venda”, a loja obteve média de 4,77. Quanto a satisfação geral com 

relação à “Promoção”, a loja conseguiu uma média satisfatória de 4,77. 

 

7.2.5 Grau de Satisfação com relação ao Pessoal 

 Um dos pontos mais comentados nas entrevistas em profundidade realizadas 

na parte qualitativa do estudo foi com relação ao atendimento. A Tabela 11 
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apresenta as médias e desvios padrões conquistados nos quesitos referentes à 

satisfação com relação ao pessoal. 

 

Tabela 11 – Satisfação com relação ao Pessoal 

Variável Média Desvio Padrão 

Rapidez no atendimento 4,92 0,29 

Interesse e cortesia no atendimento 4,96 0,19 

Qualificação técnica no atendimento 4,80 0,49 

Serviços oferecidos 4,91 0,29 

Satisfação Geral com relação ao Pessoal 4,97 0,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A satisfação com relação ao pessoal que trabalha na loja foi o quesito que 

teve a maior média (4,97) da pesquisa. As clientes realmente percebem o 

atendimento da Closet como sendo excelente. Com interesse e cortesia, as 

atendentes conquistam as mulheres que frequentam a loja, obtendo média de 4,96 

neste atributo. Destaque também para a rapidez no atendimento (4,92), lembrando 

que muitas das vendas devem ser realizadas rapidamente, já que são feitas em 

curtos espaços de tempo, como no horário destinado ao almoço das clientes que 

trabalham no entorno da loja. Os serviços oferecidos, como ajuste de roupas, 

também conquistaram uma boa média de 4,91.  

 O atributo com menor média do bloco foi o da “Qualificação técnica no 

atendimento” (4,80). Embora seja um boa média, esse resultado é um alerta no que 

se refere a saber sobre aquilo que se está vendendo. Como as clientes possuem um 

alto nível educacional, percebem que as vendedoras têm certa dificuldade de 

expressarem referências técnicas sobre os produtos comercializados. Sabe-se que, 

conforme observado nos dados secundários, o comércio de vestuário feminino tem 

absorvido mão de obra com baixo nível educacional e com certas limitações 

oriundas desse fato.  

 

7.2.6 Grau de Satisfação com relação ao Ponto e Localização 

 Para o comércio de maneira geral, a escolha do ponto e localização de 

suas lojas é fundamental para o sucesso do negócio. A Tabela 12 apresenta os 
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resultados apresentados pela Closet com relação à satisfação com relação ao ponto 

e localização da loja. 

 

Tabela 12 – Satisfação com relação ao Ponto e Localização 

Variável Média Desvio Padrão 

Proximidade 4,53 0,81 

Facilidade de acesso 4,77 0,52 

Estacionamento 4,36 1,04 

Complementaridade com outras lojas 4,67 0,68 

Satisfação Geral com relação aos Ponto e Localização 4,79 0,49 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Closet está localizada em um ponto comercial com grande fluxo de pessoas 

que trabalham e moram no bairro ou próximos a este. Quanto a facilidade de 

acesso, as clientes atribuíram média 4,77 e percebem que existe uma 

complementaridade com outras lojas (4,67) – lembrando que a Closet está 

localizada em uma galeria com lojas com diversas propostas comerciais. Quanto à 

proximidade, a média foi de 4,53, algo esperado, já que algumas clientes não moram 

nem trabalham na região – o desvio padrão de 0,81 é compreensivo, visto que a 

sensação de distância tende a ter uma alta variabilidade. A pior média foi com 

relação ao estacionamento (4,36). A loja não conta com estacionamento exclusivo, 

cabendo aos consumidores que se deslocam com veículos próprios encontrarem 

estacionamentos privados ou ruas paralelas onde seja permitido o estacionamento. 

O desvio padrão elevado de 1,04 é justificável, já que nem todas as clientes utilizam 

meios próprios de locomoção no deslocamento à loja e não dependem de 

estacionamento. Ou seja, é nítido que as clientes afetas pela falta de 

estacionamento alocaram sua insatisfação em suas respondas, elevando o desvio 

padrão do atributo “Estacionamento”. O que a loja pode fazer nesse sentido é 

encontrar alguma alternativa de desconto no valor pago aos estacionamentos 

privados ou, até mesmo, arcar com esse custo para compras acima de determinado 

valor. 

 De forma geral, a satisfação com relação ao ponto e localização teve uma 

média satisfatória de 4,79, com baixo desvio padrão (0,49). 
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7.3 ALFA DE CRONBACH 

 Objetivando estimar a confiabilidade do questionário aplicado, o coeficiente 

alfa de Cronbach corresponde à média de todos os coeficientes meio a meio que 

resultam das diferentes maneiras de dividir os itens da escala (MALHOTRA, 2006). 

Variando de 0 a 1, considera confiável a escala que apresenta coeficientes maiores 

que 0,8. 

 A seguir é apresentada a relação dos coeficientes alfa de Cronbach 

separados por blocos e com a média geral no final do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Alfa de Cronbach 

Produtos   

Variedade de Roupas 0,854 

Variedade de Acessórios 0,856 

Qualidade das Roupas 0,856 

Qualidade dos Acessórios 0,856 

Exclusividade de Estilo/design 0,855 

Satisfação Geral com relação aos Produtos 0,855 

Apresentação da Loja 
 

Decoração e Atmosfera 0,851 

Limpeza e Higiene das instalações 0,859 

Comunicação Visual e Sinalização 0,859 

Ambiente climatizado 0,850 

Satisfação Geral com relação à Apresentação da Loja 0,855 

Preço 
 

Preço dos Produtos 0,853 

Custo X Benefício dos Produtos 0,854 

Prazo e formas de pagamento 0,853 

Satisfação Geral com relação ao Preço 0,856 

Promoção 
 

Propaganda 0,855 

Promoção nos pontos de venda 0,856 

Programas de Fidelidade 0,860 

Satisfação Geral com relação à Promoção 0,857 

Pessoal 
 

Rapidez no atendimento 0,860 

Interesse e cortesia no atendimento 0,860 

Qualificação técnica no atendimento 0,856 

Serviços oferecidos 0,857 

Satisfação Geral com relação ao Pessoal 0,860 

Ponto e Localização 
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Proximidade 0,860 

Facilidade de acesso 0,857 

Estacionamento 0,857 

Complementaridade com outras lojas 0,857 

Satisfação Geral com relação ao Ponto e Localização 0,857 

Média 0,856 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Analisando os alfas por blocos, percebe-se que a escala é confiável. Com 

média de 0,856, pode-se afirmar que a pesquisa contou com um instrumento de 

coleta apropriado e confiável. 

 

 

7.4 REGRESSÃO MÚLTIPLA 

 

 Nesta parte são feitos tratamentos estatísticos entre os blocos da pesquisa 

(Produtos; Apresentação da Loja; Preço; Promoção; Pessoal; Ponto e Localização) 

via regressão múltipla. Segundo Malhotra (2006), as regressões são utilizadas para 

analisar relações associativas entre uma variável dependente métrica e uma ou mais 

variáveis independentes. A regressão múltipla é uma “técnica que desenvolve 

simultaneamente uma relação matemática entre duas ou mais variáveis 

independentes e uma variável intervalar dependente” (MALHOTRA, 2006). Como 

variáveis dependentes foram consideradas as satisfações gerais em cada bloco e as 

independentes as demais que compõem cada um dos blocos. Salienta-se que, 

mesmo com baixo poder explicativo, as variáveis que possuem significância maior 

que 0,05 foram mantidas respeitando as ordens de importâncias observadas nos 

betas (β) dos blocos analisados.  

A Tabela 13 apresenta a ordem de influência das variáveis independentes no 

bloco sobre a satisfação com relação aos produtos. 
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Tabela 13 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto aos Produtos 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º Exclusividade de Estilo/design 0,38 0,00 

2º Qualidade das Roupas 0,28 0,00 

3º Qualidade dos Acessórios 0,14 0,10* 

4º Variedade de Roupas 0,12 0,17* 

5º Variedade de Acessórios (0,08) 0,33* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Tabela 13 apresenta como variável dependente a satisfação geral com 

relação aos Produtos e independentes as demais do bloco. Na ordem de 

importância, verifica-se que a exclusividade de estilo/design fica em primeiro lugar, 

seguida pelas qualidades das roupas e acessórios. É nítida a preferência das 

clientes pela compra de roupas tidas como exclusivas. Com um excelente nível 

educacional e ticket médio na ordem de R$254,00, as clientes demonstram querer 

se sentirem únicas e utilizando roupas e acessórios exclusivos, não abrindo mão da 

qualidade dos produtos. As demais variáveis são tidas como não significativas na 

regressão analisada. 

 A Tabela 14 apresenta a ordem de influência das variáveis 

independentes no bloco sobre a satisfação com relação à apresentação da loja. 

 

Tabela 14 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto à Apresentação 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º 
Limpeza e Higiene das 
instalações 

0,32 0,00 

2º Ambiente climatizado 0,30 0,03 

3º Decoração e Atmosfera 0,17 0,21* 

4º 
Comunicação Visual e 
Sinalização 

(0,06) 0,45* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A Tabela 14 mostra que a satisfação geral com relação à apresentação da 

loja resulta principalmente da limpeza e higiene das instalações (0,32), seguida pelo 

ambiente climatizado (0,30). Quanto à higiene, a loja deve apenas manter como 

está. Já com relação à climatização do ambiente, deve haver um cuidado maior, 

verificando se há algum problema de conforto térmico. A média deste atributo 

(observada anteriormente) ficou em 4,52 com desvio padrão de 0,71 – o que 

demostra que algumas clientes estão insatisfeitas com alguma questão neste 

sentido. As demais variáveis são tidas como não significativas na regressão 

analisada. 

  

A Tabela 15 apresenta a ordem de influência das variáveis independentes no 

bloco sobre a satisfação com relação ao preço. 

 

Tabela 15 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto ao Preço 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º Custo X Benefício dos Produtos 0,55 0,00 

2º Prazo e formas de pagamento 0,24 0,02 

3º Preço dos Produtos (0,01) 0,85* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 

 Apresentando a ordem de importância das variáveis independentes do bloco, 

a Tabela 15 revela que o “Custo X Benefício dos Produtos” foi a variável que ficou 

em 1º lugar em relação à satisfação geral quanto ao preço. Isso representa o 

sentimento de justiça que as clientes possuem com relação à qualidade dos 

produtos e certa exclusividade das peças – fato que esteve presente em todas as 

entrevistas em profundidade realizadas. Com beta de 0,24, a variável “Prazo e 

formas de pagamento” ficou em 2º lugar na ordem de importância. As clientes dão 

valor as facilidades que encontram na Closet na hora de pagarem por suas compras. 

Esse aspecto deve ser mantido, possibilitando que as clientes possam gastar mais 

na loja e frequentem a mesma mais vezes. A variável “Preço dos produtos” é tida 

como não significativa na regressão analisada. 
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A Tabela 16 apresenta a ordem de influência das variáveis independentes no 

bloco sobre a satisfação com relação à promoção da Closet. 

 

Tabela 16 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto à Promoção 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º Promoção nos pontos de venda 0,33 0,00 

2º Programas de Fidelidade 0,17 0,20* 

3º Propaganda 0,16 0,23* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 

 Como esperado, a Tabela 16 apresenta apenas a “Promoção nos pontos de 

venda” como a variável que possui significância na regressão analisada. A Closet 

deve rever aspectos que tangem a propaganda da loja de forma geral. Neste 

momento, as clientes reconhecem apenas os eventos de lançamento e bazares da 

loja como forma de divulgação da mesma. Seria interessante planejar algum 

programa de fidelidade que reconhecesse clientes especiais e possibilitasse à loja 

ganhos em sua imagem. O uso de mídias sociais na internet poderia, se bem 

trabalhado e com manutenção constante, ser fonte de divulgação com custos 

relativamente baixos. As demais variáveis são tidas como não significativas na 

regressão analisada. 

A Tabela 17 apresenta a ordem de influência das variáveis independentes no 

bloco sobre a satisfação com relação ao pessoal. 

 

Tabela 17 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto ao Pessoal 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º 
Interesse e cortesia no 
atendimento 

0,40 0,00 

2º Rapidez no atendimento 0,28 0,00 

3º Serviços oferecidos 0,27 0,00 

4º 
Qualificação técnica no 
atendimento 

-0,04 0,53* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 
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 O interesse e cortesia no atendimento (0,40) ficou em destaque na ordem de 

importância em relação a satisfação geral quanto ao pessoal, seguida pela rapidez 

no atendimento (0,28) e pelos serviços oferecidos (0,27). A Closet deve manter seu 

atendimento tão elogiado pelas clientes. Sugere-se, no entanto, o acompanhamento 

e treinamentos constantes das vendedoras com relação aos aspectos técnicos dos 

produtos que comercializam. A variável “Qualificação técnica no atendimento” é tida 

como não significativa na regressão analisada. 

A Tabela 18 apresenta a ordem de influência das variáveis independentes no 

bloco sobre a satisfação com relação ao ponto e localização da loja. 

 

Tabela 18 – Ordem de influência das variáveis independentes em relação à Satisfação Geral 
quanto ao Ponto e Localização 

Ordem de 
importância 

Variável Importância (β) Significância 

1º Facilidade de acesso 0,54 0,00 

2º 
Complementaridade com outras 
lojas 

0,17 0,05* 

3º Estacionamento 0,11 0,13* 

4º Proximidade (0,03) 0,73* 

*Significância >0,05 (variável não significante) – Fonte: Dados da pesquisa. 

 A satisfação geral quanto ao ponto e local está associada principalmente pela 

facilidade de acesso (0,54). Como a maioria das clientes trabalha nas proximidades 

da loja ou moram no bairro, é rápido e fácil o acesso à Closet. As demais variáveis 

são tidas como não significativas na regressão analisada. 

 

7.5 ANÁLISE DA JANELA DO CLIENTE 

 A Tabela 19 a seguir, apresenta as médias de importância e satisfação dos 

atributos analisados, e também o desempenho resultante dessa diferença entre o 

nível de importância e de satisfação encontrados em cada atributo. No gráfico da 

Janela do Cliente no eixo das abscissas serão alocadas as médias das importâncias 

de cada atributo e no eixo das ordenadas o desempenho resultante entre a 

importância e a satisfação de cada atributo.  
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Tabela 19 – Médias de satisfação e importância 

N Atributos Importância Satisfação     Desempenho 

1 Interesse e cortesia no atendimento 4,99 4,96 (0,03) 

2 Qualidade das Roupas 4,98 4,84 (0,14) 

3 Rapidez no atendimento 4,97 4,97 0,00 

4 Qualidade dos Acessórios 4,93 4,59 (0,34) 

5 Limpeza e Higiene das instalações 4,93 4,90 (0,03) 

6 Serviços oferecidos 4,90 4,91 0,01 

7 Variedade de Roupas 4,89 4,77 (0,11) 

8 Custo X Benefício dos Produtos 4,89 4,80 (0,09) 

9 Qualificação técnica no atendimento 4,89 4,80 (0,09) 

10 Rapidez no atendimento 4,88 4,92 0,05 

11 Exclusividade de Estilo/design 4,80 4,70 (0,10) 

12 Facilidade de acesso 4,70 4,77 0,08 

13 Prazo e formas de pagamento 4,64 4,80 0,15 

14 Promoção nos pontos de venda 4,56 4,77 0,21 

15 Estacionamento 4,48 4,36 (0,12) 

16 Preço dos Produtos 4,40 4,51 0,11 

17 Comunicação Visual e Sinalização 4,36 4,35 (0,01) 

18 Variedade de Acessórios 4,33 4,08 (0,25) 

19 Proximidade 4,13 4,53 0,40 

20 
Complementaridade com outras 
lojas 

3,95 4,67 0,72 

21 Programas de Fidelidade 3,95 3,70 (0,24) 

22 Ambiente climatizado 3,78 4,52 0,74 

23 Propaganda 3,69 3,55 (0,14) 

24 Decoração e Atmosfera 3,67 4,48 0,80 

  MÉDIAS 4,53 4,59 0,07 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  

A partir da Tabela 19, pode-se alocar cada variável no gráfico da Janela do 

Cliente – apresentada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Janela do Cliente da loja Closet 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Figura 5 apresenta as variáveis que ficaram alocadas no Quadrante A do 

Gráfico 1 – Janela do Cliente. 

 

Figura 5 – Quadrante A: Força Competitiva 

N Variáveis 

12 Facilidade de acesso 

13 Prazo e formas de pagamento 

14 Promoção nos pontos de venda 

 

 No quadrante A, Força Competitiva, encontram-se os atributos que os clientes 

valorizam e recebem da loja Closet. É onde as empresas devem focar esforços para 

que tenham o maior número de atributos dentro dessa perspectiva. A facilidade de 

acesso, o prazo e as formas de pagamento e a promoção na loja, estão alocados de 

forma adequada no quadrante A. Na etapa exploratória já se havia levado em 
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consideração a alta satisfação com os eventos promovidos na loja e o fácil acesso à 

Closet.  

A Figura 6 apresenta as variáveis que ficaram alocadas no Quadrante B do 

Gráfico 1 – Janela do Cliente. 

 

Figura 6 – Quadrante B: Superioridade Irrelevante 

N Variáveis 

1 Interesse e cortesia no atendimento 

2 Qualidade das Roupas 

3 Rapidez no atendimento 

4 Qualidade dos Acessórios 

5 Limpeza e Higiene das instalações 

6 Serviços oferecidos 

7 Variedade de Roupas 

8 Custo X Benefício dos Produtos 

9 Qualificação técnica no atendimento 

10 Rapidez no atendimento 

11 Exclusividade de Estilo/design 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 No quadrante B estão alocados os atributos que a Closet está oferecendo, 

mas que possuem uma importância menor por parte dos clientes. Salienta-se que a 

loja obteve notas elevadas em todos os quesitos, por isso, seria errôneo dizer que 

os clientes não dão importância às variáveis alocadas neste quadrante. Neste caso, 

o que a loja deve fazer é apresentar esses atributos aos clientes de uma forma que 

passem a valorizar ainda mais sua importância, movendo-os para o quadrante A. 

Como a loja apresentou uma das piores médias em relação à propaganda, poderia 

investir sua comunicação nas variáveis que estão contidas neste quadrante – 

melhorando a imagem da loja. 

A Figura 7 apresenta as variáveis que ficaram alocadas no Quadrante C do 

Gráfico 1 – Janela do Cliente. 
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Figura 7 – Quadrante C: Relativa Indiferença 

N Variáveis 

15 Estacionamento 

17 Comunicação Visual e Sinalização 

18 Variedade de Acessórios 

21 Programas de Fidelidade 

23 Propaganda 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

No quadrante C, Relativa Indiferença, foram distribuídos os atributos que os 

clientes valorizam menos e que não recebem tão bem da loja. A ênfase neste caso é 

dada aos atributos “Programas de Fidelidade” e “Propaganda”, que ficaram 

localizados no extremo mais negativo do quadrante. Ou seja, esses dois quesitos 

são bem marcantes e os clientes acabam não valorizando e também não recebendo. 

A variedade dos acessórios na etapa exploratória já demostrava um comportamento 

de pouca importância no contexto geral, mas que as clientes sentiam que não 

recebiam como desejavam. A comunicação visual da loja pode ser trabalha a fim de 

que mude de quadrante e as clientes passem a reconhecer como importante e 

satisfatória.  

A Figura 8 apresenta as variáveis que ficaram alocadas no Quadrante D do 

Gráfico 1 – Janela do Cliente. 

 

Figura 8 – Quadrante D: Vulnerabilidade Competitiva 

N Variáveis 

16 Preço dos Produtos 

19 Proximidade 

20 Complementaridade com outras lojas 

22 Ambiente climatizado 

24 Decoração e Atmosfera 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 No quadrante D, Vulnerabilidade Competitiva, são encontrados os atributos 

que os clientes dão importância, mas que não recebem de uma forma satisfatória. A 

ideia é buscar deslocá-los, na medida do possível, para o quadrante A. 
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 O atributo localizado mais ao extremo do quadrante, que deve ser levado 

especialmente em consideração, refere-se à “Decoração e Atmosfera” da loja, 

seguido pelo atributo “Ambiente climatizado”. A loja deve investigar como poderia 

modificar a satisfação das clientes nesses atributos de forma emergencial. Itens 

como “Complementaridade com outras lojas” e “Proximidade”, dependem de 

percepções muito individuais dos clientes e podem ser trabalhados na comunicação 

da loja de modo a modificar essa percepção. 

 Com relação aos preços dos produtos, este atributo está alocado em uma 

região da Janela do Cliente que possibilita o deslocamento para o quadrante A de 

forma facilitada. A loja deve focar seus esforços na entrega de alto valor, fazendo 

com que as clientes percebam mais benefícios do que custos envolvidos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

 A partir da etapa exploratória e descritiva do estudo, evidenciou-se que as 

clientes da Closet estão muito satisfeitas de forma geral com a loja. Com muita 

euforia, nas entrevistas em profundidade, elas destacavam a satisfação com o 

atendimento da loja. Consideraram as vendedoras interessadas e o tratamento 

cortês. Relataram que se sentiam bem, porque havia sinceridade por parte das 

atendentes quando uma roupa ou acessório não ficava bem nelas. Com muito 

sentimento em suas palavras, exaltavam aspectos como a qualidade das peças e o 

bom gosto da loja. Falaram sobre como eram bem tratadas enquanto realizavam 

suas compras; da Márcia (proprietária da loja), como confidente de assuntos 

diversos. Enfim, a loja passou a ser considerada para elas não apenas um mero 

ponto comercial; mas sim, um ponto de encontro para mulheres independentes, com 

bom gosto e alto grau de instrução – que gastam, em média, R$243,38 por compra. 

 Ao analisar as notas atribuídas a todos os atributos alocados nos blocos da 

pesquisa (Produtos; Apresentação da Loja; Preço; Promoção; Pessoal; Ponto e 

Localização), ficou nítido que a loja está agradando de forma muito satisfatória suas 

clientes na maioria dos quesitos. Por isso, foi necessário observar minuciosamente 

cada item e buscar, por meio dos desvios padrões, significância estatística, entre 

outros detalhes, aspectos que estivessem gerando menor satisfação às clientes. Por 

isso, os eixos da Janela do Cliente estão localizados verticalmente na média 4,53 

(média geral quanto à importância – bastante elevada) e horizontalmente na média 

0,7 (média geral de desempenho).  

 De forma geral, a loja deve manter o bom atendimento, a qualidade e 

variedade de suas roupas, sua higiene, prazos e formas de pagamento, serviços 

como ajustes de roupas e a sensação que as clientes têm de estarem fazendo bons 

negócios. Entretanto, alguns aspectos podem e precisam ser cuidadosamente 

observados. Algo que chama atenção é o aspecto da variedade e qualidade dos 

acessórios. A loja pode trabalhar de forma a transformá-los em “iscas” para o 

consumo de produtos com maior margem de lucro. Por serem mercadorias com 
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preços mais atrativos, podem geram maior fluxo de visitas à loja, caso sejam bem 

trabalhados na comunicação da Closet. 

 Como no início de suas atividades a loja apresentava características 

marcantes de Boutique, as clientes (principalmente antigas) perceberam o 

movimento que a Closet está fazendo para a massificação dos produtos. Deve haver 

muito cuidado para que a loja não perca as clientes que querem exclusividade. Este 

perfil de consumidor tende a realizar compras mais caras, gerando maior 

lucratividade para a loja. Sugere-se um estudo, segmentando os consumidores por 

grupos por padrão de consumo, observando quais são os mais lucrativos e definindo 

estratégias para torná-los frequentadores ainda mais assíduos na loja. 

 A comunicação visual, decoração e atmosfera da loja foram atributos que 

obtiveram médias não tão boas (comparadas às demais). Como são aspectos 

subjacentes que levam em conta o gosto de cada pessoa, sugere-se que algumas 

clientes sejam sondadas para se descobrir quais pontos poderiam ser trabalhados 

para a melhoria da satisfação neste sentido. A climatização do ambiente também 

obteve uma média menos satisfatória, devendo ser observada junto às clientes a fim 

de solucionar um possível desconforto térmico que esteja acontecendo. 

 O preço dos produtos surpreendentemente não é considerado um problema 

para a Closet. Isso se deve ao fato das clientes terem um senso de justiça com 

relação ao “custo x benefício” que estão tendo na compra. Ou seja, a loja tem 

conseguido entregar valor para os clientes, algo fundamental em um mercado com 

grande concorrência. Neste sentido, a Closet deve manter seus preço e reforçar 

sempre o valor de seus produtos e serviços. Além disso, o perfil das clientes da loja 

relaciona o preço à qualidade dos produtos, podendo gerar confusão de percepção 

caso seja modificado de forma significativa. 

 A propaganda da loja apresentou o pior resultado entre todos os atributos 

analisados (média de 3,55). É necessário que a gerência pense como apresentar a 

marca e seus diferenciais ao mercado de forma eficaz. Reforçar a imagem da loja 

para as clientes atuais também é fundamental. Pode-se utilizar anúncios em jornal e 

revistas que circulam nos bairros próximos à Closet, criar e manter uma fan page em 

uma rede social, entre outras ações que modifiquem o quadro de baixíssimo 

investimento em comunicação que a loja apresenta. 
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 Como a loja está localizada dentro de uma galeria comercial sem 

estacionamento próprio, poderia verificar, com algum estacionamento privado 

próximo, algum tipo de desconto para as clientes ou então um selo de cortesia da 

loja para compras acima de determinado valor. 

 Por fim, cabe parabenizar a Closet que, de modo geral, está realizando um 

trabalho satisfatório, fidelizando clientes e construindo uma história de sucesso. A 

loja deve focar esforços especialmente em sua comunicação, apresentando os 

benefícios de produtos e serviços de forma persuasiva e atraente, elevando, assim, 

as percepções positivas quanto à importância e à satisfação dos atributos 

observados pelos clientes. 
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APÊNDICE A – ROTEIROS UTILIZADOS NAS ENTREVISTAS 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROPRIETÁRIOS DA LOJA 

 

1. Apresentação: 

 Proposta do Trabalho de Conclusão do Curso (Pesquisa de Satisfação, uso da 

ferramenta Janela do Cliente); 

 O que é uma pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade, pesquisa qualitativa e 

como funcionará a coleta de dados. 

 Solicitação para gravação da entrevista e uso das informações para publicação do 

TCC. 

 

2. Perfil/Processos/Status Atual: 

 Tempo da empresa, ramo de atuação, características peculiares da 

empresa/negócio; 

 Identificar o grau de uso e conhecimento de informações sobre a satisfação dos 

clientes. 

 

3. Promoção e Publicidade: 

 Como a empresa “pensa” em Marketing e Satisfação de Clientes? 

 Solicitar exemplos de ações de MKT que são oriundas da identificação de 

insatisfações dos clientes; 

 Verificar: Prospecção, Comunicação Institucional e Fidelização; 

 Investigar os “porquês” da utilização dos meios de promoção atual (Quais foram/são 

as ações de comunicação mais eficazes?). 

 

4. Perfil dos Clientes: 

 Identificar o perfil principal e secundário dos clientes da loja (renda, idade, 

escolaridade, estilo de vida, etc). 

 

5. Dados Closet 

 Ticket médio da loja;  

 Comportamento do fluxo de clientes durante o mês;  

 Média de novos clientes por mês; 

 Verificar aquisição, retenção de clientes (procedimentos adotados); 

 Verificar se há procedimento formal para controle e análise da satisfação dos 

clientes. 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE FEITAS COM OS CLIENTES 

 

INTRODUÇÃO 

Para você, o que é moda para um mulher? Você acredita que todos seguem de alguma forma a 

moda? 

Em sua opinião, o que as mulheres mais levam em conta na hora de irem a algum estabelecimento 

comercial para comprarem roupas e acessórios? 

Qual tipo de lojas são as preferidas das mulheres? Por quê? 

GERAL: ESTRUTURA/ATENDIMENTO/FIDELIDADE 

Qual a primeira coisa que você observa quando entra em uma loja? 

Se você pudesse criar uma loja, como ela seria? O que para você seria fundamental ter? 

Se você pudesse selecionar as atendentes de uma loja, o que levaria em consideração? O que você 

não suporta que um vendedor faça? Por quê? 

Em sua opinião, como uma loja pode se tornar inesquecível para um cliente? 

ESPECÍFICO: CLOSET 

Como você definiria a Closet? 

Como você conheceu a loja? 

O que mais chama atenção da Closet para você? 

Como você definiria o público que compra na Closet? 

O que as clientes podem encontrar na Closet? 

Você encontra tudo que imaginava na Closet? O que não encontra? 

Por que e há quanto tempo você frequenta a loja? 

Você teve algum momento marcante na Closet? Como foi? 

Você já participou de algum evento da loja? O que achou? 

Quais os pontos que mais te satisfazem na loja? Existe alguma coisa que te desagrade de alguma 

forma? 

O que você acha do atendimento da loja? 

O que você acha do visual do loja? 

O que você acha dos preços da loja? 

O que você acha da localização da loja? 

O que você acha da qualidade dos produtos da loja? 

Como você considera a questão do estacionamento da loja? 
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APÊNDICE B – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA LOJA CLOSET 

QUESTIONÁRIO SOBRE O SEU NÍVEL DE IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS ATRIBUTOS ENCONTRADOS EM LOJAS 
QUE COMERCIALIZAM ACESSÓRIOS E VESTUÁRIO FEMININO 

Primeiramente você irá responder, por meio de uma escala que varia de 1 a 5, o nível de importância que você dá 
para cada atributo listado, sendo que o nº 1 significa pouco importante e o nº 5 significa muito importante. Esses 
atributos devem ser julgados de acordo com suas percepções e sentimentos. Não estamos falando da Closet, mas sim 
de qualquer loja que comercializa acessórios e roupas femininas. Não se preocupe porque ninguém saberá que as 
respostas dadas a este questionário são suas. A análise feita neste estudo é geral e não individual. Desde já, 
agradecemos sua participação.  

I. PARA VOCÊ, qual o nível de importância em relação aos atributos relacionados abaixo:  

PRODUTOS Pouco Importante                                Muito Importante 

1. Variedade de Roupas  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

2. Variedade de Acessórios 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

3. Qualidade das Roupas 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

4. Qualidade dos Acessórios  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

5. Exclusividade de Estilo/design 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

6. Nível de importância c/ relação aos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

APRESENTAÇÃO DA LOJA  Pouco Importante                                Muito Importante 

7. Decoração e Atmosfera  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

8. Limpeza e Higiene das instalações 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

9. Comunicação Visual e Sinalização 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

10. Ambiente climatizado  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

11. Nível de importância c/ relação à Apresentação 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PREÇO Pouco Importante                                Muito Importante 

12. Preço dos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

13. Custo X Benefício dos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

14. Prazo e formas de pagamento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

15. Nível de importância c/ relação ao Preço 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PROMOÇÃO  Pouco Importante                                Muito Importante 

16. Propaganda 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

17. Promoção nos pontos de venda 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

18. Programas de Fidelidade  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

19. Nível de importância c/ relação à Promoção 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PESSOAL Pouco Importante                                Muito Importante 

20. Rapidez no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

21. Interesse e cortesia no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

22. Qualificação técnica no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

23. Serviços oferecidos 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

24. Nível de importância c/ relação ao Pessoal 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PONTO E LOCALIZAÇÃO Pouco Importante                                Muito Importante 

25. Proximidade  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

26. Facilidade de acesso 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

27. Estacionamento  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

28. Complementaridade com outras lojas  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

29. Nível de importância c/ relação ao Ponto e Local  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

 

Chegamos à 2ª parte do questionário. Agora você irá responder sobre seu nível de satisfação com relação aos 
atributos anteriores, pensando na LOJA CLOSET. Ou seja, essa parte é específica da loja CLOSET. A escala de 
satisfação é igual a anterior variando de 1 a 5, sendo que o nº 1 significa pouco satisfeito e o nº 5 significa muito 
satisfeito. Esses atributos devem ser julgados de acordo com suas percepções e sentimentos. Seja sincera, pois 
ninguém saberá que as respostas são suas.  
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QUESTIONÁRIO SOBRE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO À LOJA CLOSET 

II. PARA VOCÊ, qual o nível de SATISFAÇÃO em relação aos atributos abaixo NA LOJA CLOSET:  

PRODUTOS Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

30. Variedade de Roupas  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

31. Variedade de Acessórios 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

32. Qualidade das Roupas 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

33. Qualidade dos Acessórios  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

34. Exclusividade de Estilo/design 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

35. Nível de satisfação c/ relação aos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

APRESENTAÇÃO DA LOJA  Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

36. Decoração e Atmosfera  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

37. Limpeza e Higiene das instalações 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

38. Comunicação Visual e Sinalização 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

39. Ambiente climatizado  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

40. Nível de satisfação c/ relação à Apresentação 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PREÇO Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

41. Preço dos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

42. Custo X Benefício dos Produtos  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

43. Prazo e formas de pagamento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

44. Nível de satisfação c/ relação ao Preço 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PROMOÇÃO  Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

45. Propaganda 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

46. Promoção nos pontos de venda 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

47. Programas de Fidelidade  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

48. Nível de satisfação c/ relação à Promoção 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PESSOAL Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

49. Rapidez no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

50. Interesse e cortesia no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

51. Qualificação técnica no atendimento 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

52. Serviços oferecidos 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

53. Nível de satisfação c/ relação ao Pessoal 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

PONTO E LOCALIZAÇÃO Pouco Satisfeito                                      Muito Satisfeito 

54. Proximidade  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

55. Facilidade de acesso 1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

56. Estacionamento  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

57. Complementaridade com outras lojas  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

58. Nível de satisfação c/ relação ao Ponto e Local  1.O          2.O         3.O         4.O        5.O  

 

III. Dados Pessoais  

59. Idade: ________________________  

60. Estado Civil: (   )Solteira; (   )Casada; (   )Divorciada/Separada; (   ) Viúva.  

61. Cidade onde reside: _____________________________ 62.Bairro:_______________________________ 

63. Cidade onde trabalha: ____________________________  

64. Grau de Instrução: (   ) Fundamental Incompleto; (   )Fundamental Completo; (   ) Médio Incompleto; 

(   ) Médio Completo; (   ) Superior Incompleto; (   ) Superior Completo; (   ) Pós-graduação Incompleta;  

(   ) Pós-graduação Completa. 

  


