
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS – EST 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – STA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

PATRÍCIA DE PAIVA VIEIRA SANTOS 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA 

FEMININA E A INFLUÊNCIA DA MARCA NO 

PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 

 

PROF. ORIENTADOR: MAURÍCIO LEÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

Julho/2018 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

 

 

 

 

 

 

PATRÍCIA DE PAIVA VIEIRA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA FEMININA E A INFLUÊNCIA 

DA MARCA NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018



 
 

PATRÍCIA DE PAIVA VIEIRA SANTOS 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA FEMININA E A 

INFLUÊNCIA DA MARCA NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso 
de Administração da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial para obtenção do Grau de 
Bacharel em Administração. 

 

 

 

 

Orientador 

Prof. Dr.Maurício Leão 

 

 

 

Niterói 

2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PATRÍCIA DE PAIVA VIEIRA SANTOS 

 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA FEMININA E A 

INFLUÊNCIA DA MARCA NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA. 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Administração da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial para obtenção do Grau de 
Bacharel em Administração.  

 

 

Aprovada em 16 de Julho de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Maurício Leão (orientador) - UFF 

 

 

______________________________________ 

Prof. Sérgio de Sousa Montalvão - UFF 

 

 

______________________________________ 

Prof. Américo da Costa Ramos Filho - UFF 

 

 

Niterói 

2018 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
A todos os professores que me ajudaram a chegar até aqui, agradeço 

profundamente a oportunidade de ter convivido, desde o jardim de infância até a 
universidade, com profissionais qualificados sempre me assessorando, orientado e 
ensinado da melhor maneira possível. Sou eternamente grata por toda a atenção, 
dedicação e amor dessas pessoas que fazem toda a diferença na construção de 
uma sociedade melhor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento do consumidor do 
varejo de moda feminina, uma potente indústria que movimenta bilhões de reais 
anualmente no Brasil, compreender a construção de uma marca e todos os valores 
intangíveis que ela oferecer para seu público, para então verificar através de um 
estudo de campo se de fato ocorre a influência da marca na decisão de compra. 
Para tanto, utilizou-se uma pesquisa tipo survey composta por 90 respondentes do 
sexo feminino, uma amostragem não probabilística por conveniência, onde o envio 
das perguntas foi realizado através das mídias sociais a pessoas da rede de 
contatos da autora. E constatou-se que para determinados perfis de consumidoras a 
marca é irrelevante, evidenciando outros fatores, como o preço, responsáveis pela 
decisão final de compra. Através do cruzamento dos dados obtidos pela pesquisa 
pôde-se perceber também que a classe social do respondente interferiu diretamente 
na identificação pelo preço como fator decisório no momento da compra de produtos 
de moda feminina.  
Este trabalho foi organizado da seguinte maneira: Introdução, fundamentação 
teórica, pesquisa e metodologia aplicada, análise dos resultados e as considerações 
finais.  
 

 

 
Palavras chave: Comportamento do Consumidor. Moda. Marca. Decisão de 

Compra. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze consumer behavior of women's fashion, a 
powerful industry that moves billions of reais annually in Brazil, to understand the 
construction of a brand and all the intangible values, to then verify through a field 
study the influence of the brand in the purchase decision. 
For this, a survey research was used consisting of 90 female respondents, a non-
probabilistic sample for convenience, where the questions were sent through social 
media to people in the author's network. And was verified that for some consumer 
profiles the brand is irrelevant, evidencing other factors, such as the price, 
responsible for the final purchase decision. Through other analyzes, was also noticed 
that the respondent's social class directly influences their identification by the price as 
a deciding factor when buying women's fashion products. 
This paper was organized as follows: Introduction, theoretical basis, research and 
applied methodology, analysis of results and final considerations. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O comportamento do consumidor tem sido objeto de estudo de diversos 

autores ao longo dos anos. Solomon (2008, p.23) definiu como: "estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

descartam produtos, serviços ideias ou experiências para satisfazer necessidades 

de desejos". E no consumo de moda esse constante uso e descarte para satisfazer 

desejos ficam ainda mais evidentes, são diversas coleções lançadas ao longo do 

ano, onde o novo rapidamente torna-se ultrapassado. Pois muito além da 

necessidade primordial de vestir-se apenas para proteção, o consumidor de moda 

busca nas peças diversos outros valores.  “A moda é um reflexo móvel de como 

somos e do tempo em que vivemos, já que a roupa sempre foi utilizada como 

instrumento social para exibir riqueza e status social” (FIALHO, 2005, p. 8).  

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (Abit), a indústria têxtil e de confecção no Brasil é referência 

na moda mundial, especialmente na produção de moda praia, homewear e 

jeanswear. Ainda segundo dados divulgados pela Abit, o país faturou em 2017 US$ 

45 bilhões, e o setor é o segundo maior empregador da indústria de transformação. 

Tendo em vista todo esse potencial lucrativo são muitas as empresas e profissionais 

que vem buscando investir no mercado de confecção, o que tem aumentado 

consideravelmente a competitividade, trazendo então a necessidade de inovação, 

diferenciação e planejamento estratégico, para aqueles que desejam se manter no 

mercado.  

Alguns fatores vêm contribuindo para que o mercado da moda esteja a cada 

dia mais competitivo, como a democratização da internet onde milhares de lojas 

virtuais surgem todos os dias, ou até mesmo as vendas realizadas através das redes 

sociais sem qualquer custo além dos produtos a serem ofertados, o fenômeno da 

globalização que permitiu a entrada de fornecedores mundiais, alguns praticando 

preços muito abaixo do mercado nacional, e a facilidade de encontrar com apenas 

um click grifes que antes eram somente acessíveis a viajantes internacionais. Todo 

este cenário evidencia a extrema necessidade das empresas em compreender seu 

publico alvo para que seja possível oferecer algo que diferencie o produto dos 

demais, algo que desperte o interesse, o desejo pelo bem de consumo: "O marketing 

trafega pela mente das pessoas procurando descobrir necessidades e desejos 
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explícitos e ocultos, com a finalidade de desenvolver produtos que, por serem de 

moda, se transformem rapidamente em objetos de desejo" (COBRA, 2010, p. 17).  

Diversos fatores podem influenciar na decisão de compra do consumidor, 

entretanto é possível dizer que, de modo geral, esta decisão se dará baseada nas 

satisfações e valores percebidos, conforme explica por Kotler e Keller: 

 

 O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e 
satisfação ao comprador-alvo. O comprador escolhe entre 
diferentes ofertas com base naquilo que parece proporcionar o 
maior valor (KOTLER, KELLER, 2006, p.33).  

 

E dentre algumas possibilidades de criar valor a um produto para atrair o 

consumidor, este trabalho analisará a força da marca e os valores intrínsecos que 

ela pode proporcionar para o seu público-alvo. Ogilvy (2009) “os fabricantes que 

dedicam sua publicidade para construir uma imagem mais favorável ao seu estilo e 

sua marca são aqueles que conseguirão maiores benefícios e uma maior 

participação no mercado”. É fundamental que se compreenda os desejos do 

consumidor para que estratégias mais assertivas sejam desenvolvidas e possam 

suprir suas necessidades, estar atento a todo o processo de compra, e inclusive o 

pós compra, aumentará consideravelmente as chances de fidelização e lealdade do 

cliente.  

O objetivo geral deste estudo é verificar se a marca é um fator determinante 

durante o processo de decisão de compra do consumidor de moda feminina. E como 

objetivos específicos pretende-se analisar os demais fatores que influenciam a 

compra do consumidor de moda feminina, compreender os valores que a marca 

pode proporcionar para esse público e entender quais necessidades esses 

consumidores buscam suprir.  Para tal, além da revisão bibliográfica, uma pesquisa 

do tipo survey foi realizada com 90 mulheres das quatro regiões do Brasil, com o 

foco nas classes C e D.   
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2. COMPREENDENDO O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

Compreender o comportamento do consumidor tem sido um dos grandes 

desafios enfrentados pelos profissionais do marketing ao longo dos anos. São 

diversos os fatores que podem motivar o consumo, e como cada consumidor possui 

as suas especificidades no momento da compra, para uma organização que deseje 

atingir a excelência no atendimento as expectativas e necessidades do seu público 

torna-se imprescindível o estudo da área do comportamento do consumidor.   

De acordo Solomon (2008, p.23), “é um campo que estuda como as pessoas, grupos 

e organizações selecionam, compram, usam, e descartam artigos, serviços, ideias 

ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos”. E mediante um 

mercado globalizado e excessivamente competitivo como o do século XXI, o 

conhecimento aprofundado sobre o comportamento do consumidor possibilita a 

organização um melhor planejamento estratégico para o atendimento as 

expectativas do seu público.  

De acordo com Mattar (1999, p. 158), "o objetivo de marketing ao pesquisar o 

comportamento, é entender melhor o consumidor e assim poder melhor antecipar ou 

prever o seu comportamento futuro". Ou seja, é preciso que o setor do marketing 

esteja sempre atento ao seu consumidor, constantemente atualizado sobre todos os 

tipos de mudanças e aspectos que podem vir a influenciar no seu comportamento, 

para que desta maneira a organização consiga antever suas possíveis variações 

comportamentais, estando sempre a frente no atendimento das expectativas e 

necessidades do seu público. 

 Durante um estudo, Cobra (1992) percebeu que o consumo é influenciado 

pela idade, renda, nível de educação, padrão de mobilidade e gosto. 

 

“O consumo é largamente influenciado pela idade, renda, nível de 
educação, pelo padrão de mobilidade e gosto dos consumidores. Isto 
tudo tem levado os administradores que atuam em marketing a 
compreender o comportamento dos consumidores, buscando agrupá-
los em segmentos homogêneos de consumo.” (COBRA, 1992, p. 201) 
 

 Ainda segundo o autor, outros fatores são capazes de influenciar o 

comportamento do consumidor, tais como: 

 Meio físico: O lugar, as pessoas, o clima, a cultura; 

 Tecnologia: Inovações, novos recursos tecnológicos;  
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 Economia: Podendo estimular ou desestimular a compra;  

 Politica: As politicas vigentes em um país podem estimular o consumo 

de determinados produtos e inibir o consumo de outros;  

 Lei: Normas, leis e regulamentos podem estimular ou inibir a compra 

de determinados bens. 

 

Portanto, é notório que existem diversos aspectos que podem influenciar o 

consumo, assim como também existem diferentes tipos de consumidores. Por isso é 

importante que exista a delimitação do público alvo de acordo com o posicionamento 

estratégico da empresa, para que então seja aprofundado o estudo sobre o 

comportamento destas pessoas e as campanhas sejam feitas direcionadas para um 

grupo de consumidor específico, um determinado nicho de mercado, possibilitando 

assim uma maior assertividade no atendimento aos anseios do seu público. 

          

2.1  FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO  
 

Uma das teorias mais estudadas sobre o assunto é a Pirâmide da Hierarquia 

de Necessidades, desenvolvida pelo psicólogo americano Abraham Maslow, 

excelente para a compreensão das necessidades das pessoas, e consequentemente 

para se entender o consumo. 

Essa teoria mostra como as ações do ser humano são guiadas, buscando 

sanar necessidades por meio de um ordenamento pré-definido que vai desde uma 

necessidade simples e básica como as fisiológicas até as mais complexas como 

status e outros fatores psicológicos. 
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Figura 1: Pirâmide da Hierarquia de Maslow 

 

Fonte: www.blog.softwareavaliacao.com.br/piramide-de-maslow, acessado em 20/05/2018. 

 

As necessidades ilustradas na pirâmide estão relacionadas aos seguintes 

aspectos: 

 

 As necessidades fisiológicas são as mais importantes, pois está 

associada aos instintos básicos, alimentação, água, abrigo, excreção, 

dormir, calor. 

 A segunda necessidade a ser suprida de acordo com a pirâmide é a 

segurança, ligada a nosso instinto de sobrevivência como ter um lar, um 

emprego, plano de saúde, é a segurança física, financeira, etc. 

 No terceiro patamar encontram-se as necessidades sociais, a 

convivência social, amizades, relacionamentos, família, fazer parte de 

grupos sociais. 

 A necessidade de autoestima aparece no quarto patamar, é o desejo de 

se reconhecer e ser reconhecido pelos outros, se sentir orgulhoso, 

respeitado. Diferente do anterior, aqui ele não quer apenas se inserir em 

um grupo e sim ser aceito e reconhecido. 

 E no topo da pirâmide a necessidade de realização pessoal, que é 

quando o individuo usa a motivação como propulsor para atingir seu 
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potencial máximo, autocontrole, satisfação pessoal, independência. Aqui 

o julgamento da sociedade não é o mais importante, surge a expressão 

individual.   

 Para o Maslow essas etapas da pirâmide estão relacionadas e são 

dependentes, pois para chegar ao último degrau é necessário que os anteriores já 

tenham sido supridos, caso contrário a satisfação do individuo com a sua vida 

tenderá a regressão. Compreender esse sequenciamento das necessidades 

desenvolvido por Maslow, onde vemos primeiro as fisiológicas e por último a 

realização pessoal, é extremante importante para os profissionais do marketing 

compreendam o nível das necessidades que o produto/serviço que eles estão 

trabalhando busca atender. É conhecer o indivíduo para que estratégias sejam 

assertivas. 

Outros autores se aprofundaram no estudo das necessidades do consumidor, 

o desejo de consumir vem normalmente agregado a alguns elementos que acabam 

por influenciar o consumo, são os chamados influenciadores.  Kotler e Keller (2006) 

analisaram diversos fatores determinantes, tais como: aspectos culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. 

 

2.1.1 Fatores Culturais 
 

Para Kotler e Keller (2006) os fatores culturais têm determinante impacto no 

comportamento do consumidor, pois determinará parte da maneira de agir da 

sociedade em questão, sendo absorvido pelos indivíduos ali inseridos certos valores, 

preferencias e percepções, “Cada cultura compõem-se de subculturas que fornecem 

identificação e socialização mais específicas para seus membros. Entre as 

subculturas estão às nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as regiões 

geográficas” (KOTLER; KELLER, 2006 , p. 173). 

Um exemplo deste fator é o motivo pelo qual a grande maioria das noivas no Brasil 

se casa de branco, é a influência da cultura na vida das pessoas. Mesmo que ela 

prefira outra cor acabará procurando um vestido branco, pois esse comportamento 

está inserido na cultura do país, faz parte da bagagem cultural. 

Deste modo, ter conhecimento sobre a cultura em que o público alvo está 

introduzido é crucial para entendê-lo, visto que a identidade cultural exerce uma 

influência direta no  comportamento, valores e percepções do consumidor. 
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2.1.2 Fatores Sociais 
 

De modo geral, as relações sociais moldam as pessoas desde a infância, 

logo, é outro aspecto crucial para entender o comportamento do consumidor. Para 

os autores Kotler e Keller (2006, p.177):  

 

“Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma 
influência direta (face a face) ou indireta sobre as atitudes ou o 
comportamento de uma pessoa. Os grupos que exercem 
influência direta são chamados grupos de afinidade. Alguns 
grupos de afinidade são primários, como família, amigos, 
vizinhos e colegas de trabalho, com os quais interage continua 
e informalmente. As pessoas também pertencem a grupos 
secundários, como grupos religiosos e profissionais ou 
associações de classe, que normalmente são formais e exigem 
menor interação continua.” 

 

O fator social é geralmente de grande relevância para entender o consumidor, 

e como pode ocorrer dos hábitos mudarem em função do seu dia a dia, é importante 

conhecer o lugar que ele costuma ir, as pessoas que interage, o que frequenta. Um 

exemplo desse fator é quando o consumidor compra aquele vestido com a estampa 

x só porque todas as pessoas de determinado grupo social estão usando, mesmo 

que aquela modelagem não seja a preferida. Ou começar a frequentar aquela boate 

nova da rua famosa onde porque os amigos estão indo. Essas influências são 

comuns, assim como existem aquelas que vêm da infância, da família, existem estas 

que ocorrem a todo o momento, por isso a grande importância deste fator. 

 

2.1.3 Fatores Pessoais 
 

Esse fator pode ser visto tanto como o mais difícil de ser analisado quanto 

como o mais comum, pois ele se refere a preferências, interesses, opiniões e 

vontades pessoais. De acordo com Dias (2003, p. 62), “variam de acordo com a 

idade, o ciclo de vida familiar e estágios psicológicos". Não necessariamente 

teremos sempre os mesmos desejos, eles mudam com o tempo, idade, situação 

financeira, momentos da vida, e é algo muito particular. Por isso, de acordo com 

Dias (2003, p. 63), "os principais estágios do ciclo de vida são: solteiros e viúvos, 
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casais sem filhos, casais com filhos. Se for considerado o tipo de produto e serviço 

que cada ciclo familiar consome, é recomendável considerar o fator idade". 

E mesmo nos grupos de pessoas do mesmo gênero, com hábitos similares, 

do mesmo grupo social, eles não obrigatoriamente terão os mesmos interesses em 

determinados produtos, pois serão as particularidades de cada individuo o fator 

determinante, motivo que torna este um dos fatores mais complexos de serem 

analisados.  

  

2.1.4 Fatores Psicológicos 
 

De acordo com Kotler (1998), existem quatro importantes fatores psicológicos 

que influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, percepção, 

aprendizagem e crenças e atitudes. 

 Motivação: Kotler (1998, p.173), “um motivo ou impulso é uma 

necessidade que está pressionando suficientemente para levar uma 

pessoa a agir”. 

 Percepção: Kotler (1998) “percepção é a forma pela qual uma pessoa 

seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um quadro 

significativo do mundo”. 

 Aprendizagem: Kotler (1998, p.175), “aprendizagem são todas as 

mudanças ocasionadas no comportamento de um indivíduo em função 

de suas experiências”.  

 Crenças e atitudes: Kotler (1998, p.176), “crença é um pensamento 

descritivo que uma pessoa sustenta sobre algo”. Em relação às 

atitudes, o autor afirma que estas colocam as pessoas numa estrutura 

mental de gostar ou desgostar de um objeto.  

 

 O aspecto psicológico pode interferir diretamente na forma de consumo das 

pessoas, pois está ligado as emoções. Como exemplo da influência psicológica é 

possível citar o comportamento de compra excessivo de produtos para rejuvenescer 

a pele ou a alta demanda de intervenções cirúrgicas para esta finalidade, geralmente 

em virtude do medo do envelhecimento que algumas pessoas possuem. A 
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percepção e crença de que beleza está associada a pele jovem torna-se o fator 

motivacional para esse tipo de comportamento. 

 

2.2 O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 
 

Diversos fatores influenciam na decisão do consumidor pela compra de 

determinado produto ou serviço, entretanto é possível dizer resumidamente que, de 

modo geral, esta decisão se dará baseada nas satisfações e valores percebidos, 

conforme explicado por Kotler e Keller: “O produto ou oferta alcançará êxito se 

proporcionar valor e satisfação ao comprador-alvo. O comprador escolhe entre 

diferentes ofertas com base naquilo que parece proporcionar o maior valor” 

(KOTLER, KELLER, 2006, p.33). 

Este momento da compra pode passar por diversas etapas até que se chegue 

a uma decisão, principalmente quando se trata de algo mais complexo. 

E para melhor compreender o comportamento do consumidor, Rosemberg (1977) 

realizou um estudo onde a figura conhecida como caixa preta demonstra os 

estímulos e respostas processadas na mente do consumidor, conforme ilustrado na 

imagem abaixo. 

 

Figura 2: A Caixa preta do Autor Rosemberg 

 

Fonte: Rosemberg, Larry J (1997). 

 

Nesta imagem é possível perceber que para que exista uma resposta é 

necessário que algo estimule anteriormente e este estimulo é realizado através dos 

fatores de influência como necessidades, cultura, família. E partindo dessa 

percepção de quem para que exista a compra é necessário que haja um estímulo, 



23 
 

novos estudos foram desenvolvidos onde buscou-se ordenar em 5 etapas esse 

processo na mente do consumidor. Kotler (1998); Etzel, Walker e Stanton (2001) 

explicaram em seus estudos que estas seriam: 

 

1º Reconhecimento da Necessidade; 

Ocorre no momento em que o indivíduo percebe um problema a ser suprido, 

podendo se tratar de uma necessidade essencial como alimentação, sede, abrigo, 

ou podendo ser estimulada por fatores externos como comerciais, ciclo social. 

 

2º Busca de Informações; 

Aqui se iniciam as pesquisas sobre os produtos/serviços que ele deseja, seja através 

de familiares, amigos, propagandas, vendedores, mídias, ou qualquer outra forma de 

obter informações antes de adquirir.   

 

3º Avaliação das Alternativas; 

Após coletar as informações, aqui inicia a análise das alternativas capazes de 

atender as suas necessidades. Neste momento muitos são os critérios que podem 

ser utilizados para comparar as opções, como marcas, estilo de vida, experiências 

anteriores, dentre outros. 

 

4º Decisão de Compra; 

São diversos os fatores que fazem o consumidor adquirir determinados produtos ou 

marcas, e estes podem variar de acordo com a situação. Pode acontecer  também 

desta decisão mudar no momento final da compra, motivados por imprevistos 

ocorridos durante esse processo. 

 

5º Avaliação Pós Compra. 

Depois de comprar o consumidor analisa se foi satisfatória ou não a aquisição, por 

este motivo o pós-compra é um momento que também deve ser muito cuidado pela 

empresa, pois nesta fase ocorre a avaliação final, que será considerado na próxima 

compra. 

 

Deste modo, é importante que os profissionais do marketing entendam todo 

esse processo para irem adequando as estratégias e os modos de atuação. Assim 
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estudar o processo de decisão de compra e o comportamento do consumidor é 

fundamental para que as organizações satisfaçam os desejos dos seus clientes e 

estejam bem posicionadas no mercado. 
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3. MARCA 
 

3.1. CONCEITO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

De acordo com informações disponibilizadas no site oficial do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial- INPI (Autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), o órgão responsável pelo registro da 

marca, dentre outros serviços, no Brasil, podemos compreender a marca da seguinte 

maneira: 

 

a) Definição 

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e 

distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem 

diversa. De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como 

marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas 

proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da 

Propriedade Industrial). 

 

b) Natureza 

 Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto, de 

serviço, coletiva e de certificação. Quanto à sua natureza, as marcas são 

classificadas como de produto, de serviço, coletiva e de certificação. 

 

c) Formas de apresentação 

No que se referem às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser 

classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional. 

 

d) Princípios legais 

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas: 

 Territorialidade 

 Especialidade 

 Sistema atributivo 
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Por definição de Aaker (1998, p. 7) “marca é um nome diferenciado e/ou 

símbolo (tal como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) 

destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de 

vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes”. 

A marca é fundamental para criação da identidade de uma empresa no mercado, 

são diversos produtores oferecendo os mesmos produtos e serviços, vários 

concorrentes atuando no mesmo setor, logo é de suma importância que os clientes 

possam identificar as empresas de forma clara. Também para que não haja 

confusão de nomes/logos, existem os regulamentos para o registro de uma marca, 

como, por exemplo, o que impede que empresas atuando no mesmo setor registrem 

o mesmo nome. 

 

Figura 3: Empresas mundialmente reconhecidas e consolidadas por sua marca. 

 

Fonte: www.klickpages.com.br/blog/o-que-e-branding/, acessado em 14/05/2018. 

 

Ou seja, a marca de uma empresa cria uma identidade visual para ela perante 

o seu consumidor, tornando possível a diferenciação das demais organizações 

concorrentes. E uma marca quando bem trabalhada pelos profissionais do marketing 

agrega um grande valor para empresa, valores estes tangíveis financeiramente 

falando, como é o caso de diversas marcas reconhecidas mundialmente onde o 

nome é o maior ativo da empresa gerando lucros inimagináveis e também os valores 
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intangíveis que é a personalidade que a marca adquire perante seu consumidor, 

gerando emoções, credibilidade, amor, identificação, confiança, referência, ou até 

mesmo a representação de uma classe social ou um estilo de vida. 

 

3.2  VALORES INTANGÍVEIS E TANGÍVEIS 
 

Alguns autores definiram a marca de modo que torna possível um melhor 

entendimento sobre os aspectos intangíveis que ela pode entregar para o 

consumidor. Para Aaker e Joachimsthaler (2000, p.207), "uma marca forte tem 

personalidade, associações organizacionais, emoção e auto-expressão". A 

personalidade em uma marca auxilia fortemente no seu posicionamento no mercado, 

pois estabelece uma ligação com o seu consumidor, criando o fundamental 

diferencial para a empresa em um cenário altamente competitivo. Uma marca que 

cria um vínculo afetivo com o consumidor consegue não apenas a confiança e 

credibilidade do seu público alvo, mas torna-se para ele a representação de diversos 

valores intrínsecos satisfatórios as suas necessidades. 

Conforme mencionado por David Ogilvy (2009) “os fabricantes que dedicam 

sua publicidade para construir uma imagem mais favorável ao seu estilo e sua marca 

são aqueles que conseguirão maiores benefícios e uma maior participação no 

mercado”. Portando, é extremamente necessário que as empresas compreendam 

seu publico alvo para que seja possível oferecer algo que diferencie o produto dos 

demais, algo que desperte o interesse, o desejo pelo bem de consumo: "O marketing 

trafega pela mente das pessoas procurando descobrir necessidades e desejos 

explícitos e ocultos, com a finalidade de desenvolver produtos que, por serem de 

moda, se transformem rapidamente em objetos de desejo" (COBRA, 2010, p. 17).  
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Figura 4: A mente do consumidor e as diversas necessidades e desejos. 

 

Fonte:www.implantandomarketing.com/wp-content/uploads/2013/03/branded-contet.png,acessado em 
14/05/2018. 

 

São muitos os valores intrínsecos que uma marca pode despertar na mente 

do consumidor, e estes valores intangíveis quando bem construídos na grande 

maioria das vezes são os principais responsáveis por gerar o vínculo de fidelidade 

tão desejado pelas organizações, tornando-se uma referência no seu setor para com 

seus clientes.  Um dos valores que vem ganhando a cada dia mais força no mercado 

mundial é a questão da sustentabilidade, até por uma necessidade em pró do meio 

ambiente e algumas consequências desastrosas que a população tem vivido 

resultante da má utilização dos recursos naturais, diversas empresas já estão se 

adaptando a um perfil de consumidor mais consciente com a produção e descarte 

dos produtos que estão consumindo. É um público que se identifica com as 

organizações que de fato demonstrem essa postura sustentável, talvez até disposto 

a pagar um preço um pouco maior, pois para estas pessoas o fato de consumir de 

forma consciente interfere primordialmente para sua decisão de compra. 

Uma marca consolidada no mercado também traz consigo um grande valor 

financeiro para a empresa, é constatado através dos balanços patrimoniais que 

diversas são as responsáveis pelo o maior ativo da organização.  E neste momento 
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onde é possível mensura-la monetariamente o seu valor passa da tênue linha do 

intangível para algo tangível. 

 

3.3  A IMPORTÂNCIA DA MARCA COMO FATOR DECISÓRIO 
 

O processo de decisão de compra do consumidor pode ser fortemente 

influenciado pela marca, pois são vários os valores capazes de vir agregados a ela. 

A marca de uma empresa quando bem construída desperta a identificação no seu 

público, que passa a associar a ela benefícios que posteriormente serão utilizados 

como fator decisório. 

Para melhor visualizar quais seriam esses benefícios Orth (2005) realizou um 

estudo ilustrando esses valores que podem ser percebidos pelo consumidor, 

conforme a imagem a seguir. 

 

Figura 5: As possíveis percepções do consumidor perante determinada marca 

 

Fonte: Orth, (2005). 

 

E compreendendo os benefícios que podem ser percebidos pelo consumidor, 

os profissionais do marketing entenderam a importância da associação dos 

produtos/serviços a alguns valores, como por exemplo, poder financeiro, jovialidade, 
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nível social, estilo de vida, entre outros. Esta técnica conhecida como Branding 

entende que os consumidores compram muito mais do que produtos, eles compram 

todos os conceitos trazidos, todas as promessas agregadas.  

 Existe um fator conhecido como associações espontâneas que são as 

responsáveis por fazerem uma marca ser lembrada pelo consumidor, seja de forma 

positiva ou negativa. De acordo com Kotler (2003) são cinco os fatores que devem 

ser cuidados para trabalhar a associação. 

 

a) Atributos: é importante que a empresa tenha atrativos, particularidades 

percebidas pelo seu público. 

b) Benefícios: a marca precisa trazer vantagens para o consumidor. 

c) Valores da Empresa: ter valores compatíveis com o que ele acredita gera uma 

identificação. 

d) Personalidade: uma marca que mostra atitude e um estilo bem definido. 

e) Usuários: a forma de se relacionar com os seus consumidores 

 

Uma marca forte no mercado torna-se referência e gera confiança no 

consumidor, sendo mais confortável apostar nela do que arriscar-se em uma nova 

ou desconhecida, diminuindo assim o tempo e os esforços para a tomada de 

decisão. Pois quando ele ainda não foi conquistado por nenhuma marca este 

processo de decisão pode tornar-se demasiadamente longo e trabalhoso, como 

durante o estágio de avaliação das alternativas onde ele vai analisar e comparar as 

muitas marcas presentes neste cenário cada vez mais competitivo com milhares de 

opções. Por isso a importância de fidelizar o consumidor e encantá-lo para que este 

processo seja mais intuitivo e ele se veja em determinada marca se comparada a 

outras, porque aquela especificamente é capaz de refletir a sua autoimagem, visão 

essa que pode ser concebida de variadas formas como através das propagandas, 

por indicação de profissionais especializados, influência do seu ciclo social, opiniões 

de pessoas próximas, dentre outras. 

Além das marcas que despertam a identificação do consumidor por aspectos 

intangíveis, existem as que são capazes de atraí-los por outros motivos. É o caso 

das marcas que tem de fato uma superioridade em relação às demais, seja pela 

qualidade ou tecnologia aplicada nos seus produtos, ela tende a se destacar e 

ganhar a confiança do consumidor por conta desse diferencial trazido. Também 
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existem aquelas que são pioneiras no produto que oferecem, são aquelas que 

trazem a inovação e criatividade ao mercado, tornam-se então referencias no seu 

setor. Outros tipos de marcas que podem despertar a confiança do consumidor são 

aquelas tradicionais, que superaram as barreiras do tempo e já viraram ícones na 

indústria que atuam se mantendo sempre muito presentes na mente do consumidor. 

Para Kotler (2003) as organizações deveriam ter como objetivo principal atuar de 

modo que seja fácil para o cliente responder o motivo pelo qual ele deve optar pelo 

seu serviço em relação aos demais. Seja pelo valor oferecido, pela qualidade, 

identidade, tradição ou qualquer outro motivo, uma marca deve encantar o seu 

consumidor para que exista a fidelização e se torne referencia no momento da 

compra. 

O preço é um dos fatores que costuma influenciar na decisão de compra de 

alguns consumidores, determinados públicos tendem a serem mais sensíveis ao 

preço em relação a outros. É durante a fase da pesquisa onde ele está avaliando as 

alternativas para a tomada de decisão que o consumidor pode utilizar o preço como 

fator decisório, principalmente se o produto em questão oferecer algum tipo de 

vantagem financeira, como por exemplo, se estiver em promoção, se não houver 

custos com o frete, se o cliente tiver algum código de desconto, são fatores capazes 

de estimulam a decisão final de compra para um perfil de consumidor mais sensível 

ao preço. No entanto, é verdade que outros fatores influenciam juntamente com o 

preço, afinal se todas as empresas e produtos fossem exatamente iguais os clientes 

analisariam as opções apenas comparando preço e decidindo pelo mais barato.  

Alguns tipos de produtos onde o consumidor não tem forte ligação, o preço pode ser 

o principal motivador, pois neste cenário a marca não apresenta um grande atributo. 

Proetti (2006) analisou alguns comportamentos de compra em relação às marcas, 

custos e atributos desejados: 

a) Comportamento complexo de compra: é a decisão de compra entre produtos 

de diferentes marcas, mas com características parecidas, envolvendo assim 

o conhecimento das especificações dos produtos e sua utilidade. 

b) Comportamento de compra para reduzir a dissonância: ocorre quando o 

consumidor pretende realizar uma compra que seja de alto custo, esporádica 

ou que represente algum risco, causando desconforto e fazendo com que 

ele pesquise outras fontes para decidir. O pós-marketing pode reduzir esse 

desconforto de compra.  
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c) Comportamento rotineiro de compra: ocorre quando não há diferença entre 

as marcas e, consequentemente, não há envolvimento com a compra. 

Símbolos e apelos visuais podem influenciar este tipo de compra.  

d) Comportamento de compra buscando variedade: é quando há grandes 

diferenças entre as marcas e o consumidor possui baixo envolvimento com o 

produto. 

 

Desta maneira é possível compreender que além do fator preço e marca alguns tipos 

de produtos demandam um comportamento de compra diferenciado, em virtude do 

grau de envolvimento que despertam no consumidor. 
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4. O MARKETING E A INDÚSTRIA DA MODA 

4.1  O QUE É MODA? 
 

É possível compreender o surgimento e a evolução da moda através de 

alguns aspectos, como os sociais, políticos e econômicos. Historicamente falando, 

nos primórdios da humanidade a vestimenta era obtida através da pele dos animais 

abatidos e tinha a função primordial de proteger o corpo, apesar de já evidenciar 

alguns aspectos de diferenciação entre os caçadores como a força e a coragem 

daquele que vestia a pele do animal mais selvagem. E ao longo da história o 

vestuário demostrou-se cada vez mais associado à manifestação do individualismo. 

Para Santarelli (2000, p.1), o vestuário sempre teve ligação com status e 

diferenciação. 

No início da história do vestuário sempre houve a ligação direta 
de status associado à diferenciação de classes. Mesmo quando 
técnicas de tecelagem ainda não haviam sido inventadas e 
peles de animais eram os únicos elementos disponíveis, os 
melhores caçadores eram diferenciados pelo fato de possuírem 
as peles dos animais mais ferozes. Assim transmitiam suas 
habilidades de bons caçadores através da sua vestimenta e, 
desta maneira, passaram a impor suas diferenças sobre 
aqueles que não possuíam sua coragem ou algum tipo de 
mercadoria, ou poder para adquirirem estas peles mais 
cobiçadas. (SANTARELLI, 2000, p. 1) 

 

Na época do Renascimento Europeu, a vestimenta servia como diferenciação 

das classes sociais, inclusive com a existência de leis de restrição para que 

determinadas cores e tecidos fossem utilizados apenas pelos nobres. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Indumentária da época do Renascimento Europeu 
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Fonte: www.quora.com/How-did-people-became-nobles-in-medieval-times, acessado em 07/06/2018. 

 

Mais do que simples peças de roupas e acessórios a moda tornou-se capaz 

de entregar valores para o consumidor, como o pertencimento a determinada classe 

social, um estilo de vida, a aceitação em grupos específicos, entre outros. Até 

mesmo quem se diz contra a moda acaba inconscientemente seguindo o estilo do 

grupo em que está inserido, por exemplo, os monges budistas, todos utilizando o 

mesmo corte de cabelo e vestindo roupas com cor e modelagem idênticas, estão de 

certa forma seguindo a moda imposta naquela micro sociedade a qual estão 

inseridos, buscando assim a aceitação daquele grupo. A roupa é capaz de falar por 

si só, é muito mais do que um mero produto, ela é capaz de criar toda uma 

identidade perante a sociedade.  

Assim como a arte a moda desperta o apreço bela beleza, pelo belo, e 

seguindo suas próprias diretrizes, torna-se um excelente mercado do ponto de vista 

financeiro, pois como precificar uma arte? Qual o valor da criação do estilista? É 

uma linha tênue entre a arte e o consumo, não é possível mensurar seu valor, pois 

ela vai muito além de um produto entre milhares. Sob uma perspectiva social, ela 

representa o ambiente em que o homem está inserido, ou deseja se inserir, de uma 

forma muito autêntica.  

Conforme explicado por TREPTOW (2007, p.31) a partir do momento em que 

a aparência começa a se valorizada na busca pela diferenciação, é quando a moda 

manifesta-se. A moda manifesta-se no momento em que o homem passa a se 

valorizar através da aparência, procurando pela diferenciação, buscando a 
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demonstração da individualidade. Porém essa diferenciação de uns gera uma 

identificação em outros, pois a moda é gerada através da cópia do estilo da pessoa 

que se admira. Na época do consumo em massa pode-se concluir que a moda são 

os valores materializados nos bens de consumo, e à medida que são consumidos 

geram relações entre as pessoas a partir das aparências e assim gerando a 

propaganda do que é novo (TREPTOW, 2007. p. 31). 

A moda, na grande maioria das vezes, surge a partir do que os estilistas em 

parceria com a indústria desenvolvem para a próxima coleção, podendo também em 

alguns casos surgir a partir das ruas, ou da mídia. Ela se sustenta na valorização da 

aparência e no valor gerado ao comprador, é nesse gancho que o marketing se 

sustenta e estabelece formas de atrair o consumidor apoiando-se nas expectativas e 

desejos das pessoas ao adquirir um produto de moda. A moda é cíclica, vai e volta, 

se transforma, se reinventa, está em constante movimento, a cada nova estação 

novas, apostas, novas cores, modelagens, estampas e conceitos.  
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Figura 7: A Indumentária feminina de cada década 

 

Fonte: www.luisameirelles.com/tag/historia-da-moda/ acessado em 08/06/18. 

 

Ao citar a evolução da moda feminina torna-se extremamente necessário 

mencionar a estilista Coco Chanel, pois foi ela quem revolucionou a indumentária 

destina a mulheres nos anos 20 com uma visão muito a frente do seu tempo, ela 

desenvolveu peças despojadas e fáceis de serem usadas, conquistando milhares de 

mulheres que antes, para se adequar ao visual que lhes era imposto na época, 

vestiam saias enormes com muitas camadas e se apertavam em espartilhos. Visual 

este já totalmente inadequado para essas mulheres independentes e modernas 

daquele novo século pós-guerra. Portanto, Chanel foi capaz de ir além das barreiras 

da moda e propor as mulheres um novo olhar sobre seu papel na sociedade. 

A confecção de roupas com tecidos mais simples, o uso de pérolas falsas, e o 

conceito do pretinho básico, ajudaram a democratizar a elegância. Chanel foi sem 
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dúvidas uma revolucionária na moda feminina, ou melhor, como a própria estilista 

costumava dizer ela não criava moda, e sim estilo. 

 

Figura 8: Frase da estilista Coco Chanel 

 

Fonte: www.modacommodos.blogspot.com/2016/08/diferenca-entre-moda-e-estilo.html acessado em 

08/06/18. 

 

Dentre as criações mais importantes da estilista para a história do vestuário 

feminino está o terno para mulheres (composto por saia, suéter e cardigã), o uso de 

calça e blazer inspirada no guarda-roupa masculino, o Tailleur de tweed, acessórios 

como os chapéus e as famosas pérolas falsas, a utilização de tecidos da cor preta a 

qual qualquer mulher da época poderia usar independente da classe social, até 

mesmo o corte de cabelo Chanel que se adequava perfeitamente ao chapéu cloche, 

e ainda hoje é conhecido pelo seu nome.  

 

Figura 9: A revolução do vestuário feminino por Coco Chanel 

 

Fonte: www.revistadonna.clicrbs.com.br/moda/coco-chanel-para-alem-do-tweed-o-legado-da-estilista-
para-moda/ acessado em 08/06/18. 
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Coco Chanel enxergava a moda muito além das roupas, ela costumava 

afirmar que “a moda não é algo presente apenas nas roupas. A moda está no céu, 

nas ruas, a moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está 

acontecendo”. O conceito de moda vai além dos desfiles na passarela, ou de mera 

futilidade como já foi popularmente classificada, e Chanel com a sua ampla 

percepção utilizou sabiamente a indumentária como instrumento de democratização 

e revolução social.  A moda tem a ver com transformação, mudança, é a relação 

entre o antigo e o novo, que vai e volta tornando-se moderno novamente, ela é 

cíclica, e até mesmo o que é novo buscou sua inspiração no passado, e assim tudo 

se reinventa.  

O costureiro e estilista inglês Charles-Fréderec Worth, até hoje considerado 

como o pai da alta costuma, foi quem iniciou a separação das coleções em épocas 

para o lançamento. Ele dividiu o lançamento das suas coleções em duas 

temporadas para que a moda acompanhasse as estações mais importantes do ano, 

que é a primavera-verão e outono-inverno, assim as pessoas poderiam se adequar 

as mudanças do clima e adquirir peças adequadas para a nova estação. No entanto, 

atualmente diversas coleções são lançadas ao longo do ano trazendo peças novas 

para o mercado quase todos os meses. E como no Brasil as estações ocorrem em 

meses diferentes da Europa, a imagem ilustrativa a seguir mostra como é o 

funcionamento dos lançamentos de uma marca brasileira ao longo do ano. 
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Figura 10: Cronograma de lançamento das coleções de moda no Brasil 

 

Fonte:www.marivicente.wordpress.com/2015/03/01/chega-de-duvidas-como-funcionam-as-estacoes-
do-mundo-da-moda/ acessado em 08/06/2018. 

 

  A diferença das estações é o motivo pelo qual o Brasil esta sempre atrás no 

lançamento das tendências, pois os desfiles internacionais são os primeiros a 

exibirem as apostas que veremos por aqui somente na próxima temporada. 

Uma curiosidade sobre o setor que vale ressaltar é que apesar de ser usual o 

termo Moda para nos referirmos a todas as criações relacionadas ao mercado têxtil, 

internamente para os profissionais/estudantes da área não é sempre que esta 

nomenclatura se encaixa, pois existe uma diferença entre moda e tendência. 

Inicialmente quando o estilista está fazendo pesquisas, criando e desenvolvendo a 

sua coleção, ele está apostando em tendências, aquelas que vemos nos desfiles, 

elas são as apostas para a próxima estação que podem ou não virar moda. E a partir 

deste momento quando determinado produto/ cor/ estampa/modelagem se 

populariza e cai no gosto do público em geral, aquelas que vemos nas ruas, algo 
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que tenha marcado uma estação, aí então surge o fenômeno denominado moda 

entre os profissionais do setor. 

 

4.1.1 A indústria da moda brasileira 
 

O Brasil tem uma história bastante relevante na indústria têxtil, eventos como 

o São Paulo Fashion Week evidenciam a evolução da moda brasileira no mundo. De 

acordo com informações disponibilizadas pela Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (Abit), fundada em 1957, o país tem um grande destaque no 

cenário da moda internacional, por diversos fatores e em diversos segmentos, sendo 

a quinta maior indústria têxtil do mundo. 

 

O Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro tem destaque no 
cenário mundial, não apenas por seu profissionalismo, 
criatividade e tecnologia, mas também pelas dimensões de seu 
parque têxtil: é a quinto maior indústria têxtil do mundo, o 
segundo maior produtor de denim e o terceiro na produção de 
malhas. Autossuficiente na produção de algodão, o Brasil 
produz cerca de 5,4 bilhões em peças de vestuário, sendo 
referência mundial em beachwear, jeanswear e homewear. 
Outros segmentos também vêm ganhando mercado 
internacional como a nossa moda feminina, masculina, infantil, 
além do fitness e moda íntima. (Abit) 

 

 Ainda segundo informações da ABIT sobre o perfil do setor, apenas em 2017 

houve um faturamento de US$ 45 bilhões, conforme descrito na análise a seguir e 

disponível para consulta no site da associação. 

 

Perfil do Setor:  

 Dados gerais do setor referentes a 2017 (atualizados em dezembro 2017): 

 Faturamento da Cadeia Têxtil e de Confecção: US$ 45 bilhões; contra US$ 

39,3 bilhões em 2016; 

 Exportações (sem fibra de algodão): US$ 1,0 bilhão, contra US$ 1,0 bilhão em 

2016; 

 Importações (sem fibra de algodão): US$ 5,1 bilhões, contra US$ 4,2 bilhões 

em 2016; 

 

 Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 4,1 bilhões 

negativos, contra US$ 3,2 bilhões negativos em 2016; 
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 Investimentos no setor: R$ 1.900 milhão, contra R$ 1.671 milhão em 2016; 

 Produção média de confecção: 5,9 bilhões de peças; (vestuário + meias e 

acessórios + cama, mesa e banho), contra 5,7 bilhões de peças em 2016; 

 Produção média têxtil: 1,7 milhão de toneladas, contra 1,6 milhão de 

toneladas em 2016; 

 Varejo de Vestuário: 6,71 bilhões de peças, contra 6,3 bilhões de peças em 

2016;  

 Trabalhadores: 1,479 milhão de empregados diretos e 8 milhões de 

adicionarmos os indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão de obra 

feminina; 

 2º. Maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para 

alimentos e bebidas (juntos); 

 2º. Maior gerador do primeiro emprego; 

 Número de empresas: 29 mil em todo o País (formais);   

 Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo; 

 Quinto maior produtor têxtil do mundo; 

 Segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo; 

 Quarto maior produtor de malhas do mundo; 

 Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da Indústria de 

Transformação;   

 A moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda do mundo;   

 Temos mais de 100 escolas e faculdades de moda;   

 Autossuficiente na produção de algodão, o Brasil produz 9,4 bilhões de peças 

confeccionadas ao ano (destas, cerca de 5,3 bilhões em peças de vestuário), 

sendo referência mundial em beachwear, jeanswear e homewear. * dados de 

2014; 

 Com a descoberta do Pré-sal, o Brasil deixará de ser importador para se 

tornar potencial exportador para Cadeia Sintética Têxtil  mundial;   

 O Brasil é, ainda, a última Cadeia Têxtil completa do Ocidente. Só nós ainda 

temos desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os 

desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, 

confecções e forte varejo;   

 Indústria que tem quase 200 anos no País;   



42 
 

 Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, 

tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie;    

 

Portanto, é possível observar o grande potencial da indústria têxtil no Brasil, 

destaque mundial no setor o país tem uma imagem bastante positiva na moda 

internacional, um mercado que o movimenta bilhões de dólares por ano. E nos 

últimos anos com o aumento da força digital (e-commerce, redes sociais, 

aprimoramento do serviço mobile, democratização da internet), a ascensão das 

classes sociais que antes tinham o poder de compra limitado, a concorrência do fast 

fashion (grandes varejistas utilizando estratégias como a produção de peças na 

china e investindo fortemente em publicidade) e o crescimento do comercio de rua 

(que antes era visto como ilegal, no entanto surgiram os de programas de incentivo a 

legalização como o Micro empreendedor individual- MEI), o setor potencializou-se 

ainda mais. 
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4.2  CONCEITUANDO MARKETING 
 

O marketing é muito mais do que as propagandas vistas nos veículos de 

comunicação ou das promoções exibidas nas vitrines das lojas, ele está em toda a 

parte, está em todas as ações que as empresas públicas ou privadas fazem para 

atrair o seu público visando atender as suas expectativas e necessidades. Os 

autores Kotler e Keller (2006, p. 4) durante seus estudos entenderam o marketing 

como “a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da captação, manutenção e 

fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um 

valor superior para o cliente”. As funções dos profissionais do marketing envolvem 

diversas etapas como, por exemplo, analisar o mercado, definir o público alvo da 

empresa, entender as suas necessidades e o que deseja suprir, quais os produtos e 

serviços serão oferecidos, definir os 4p’s do marketing (preço, praça, promoção, 

produto), identificar quais os valores/imagem que a empresa deseja passar para seu 

consumidor, definir as ações promocionais que serão utilizadas, se haverão 

parcerias, dentre outras responsabilidade do setor. 

 

 

 

 

Figura 11: Executivo desenvolvendo estratégias de marketing 

 

Fonte:www.khrea.com/khrea/taller-claves-para-el-emprendimiento-y-el-desarrollo-de-negocios/ 
acessado em 30/05/2018. 
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Entretanto, é visível que em muitas organizações o marketing é visto 

erroneamente apenas como um setor comercial e restrito as vendas, porém ele é 

muito mais importante e suas ferramentas quando bem exploradas contribuem 

diretamente para as decisões estratégicas da empresa. Logo, para o melhor 

aproveitamento de seu potencial o setor deve estar diretamente associado à alta 

cúpula da organização, pois o fundamento do marketing é manter a empresa em 

uma relação de proximidade com seu consumidor. Quanto mais próximo, melhor 

será a compreensão das necessidades do seu público e consequentemente mais 

assertividade para atendê-las gerando mais vendas.  
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Figura 12: Cérebro do consumidor recebendo diversos tipos de informações 

 

Fonte:www.venturebeat.com/2017/10/23/marketing-language-the-emotions-and-symbols-that-work-
best/ acessado em 30/05/2018. 

 

Peter Drucker (1973) explicou a função gerencial do marketing da seguinte 

maneira: 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de 
vender. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o 
esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e 
entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja 
adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing 
deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única 
coisa necessária então seria tornar o produto ou o serviço 
disponível. (DRUCKER, 1973, p. 64) 

 

O marketing trafega na busca do atendimento aos desejos das pessoas, já 

que as necessidades são finitas e em algum momento elas deixam de existir. Um 

claro exemplo é o ato das pessoas comprarem roupas compulsivamente apesar de 

já terem peças suficientes no armário, acontece que essas compras estão sendo 

guiadas pelo desejo, pois já não existe mais a necessidade primária de apenas 

cobrir o corpo para proteger-se. Essa vontade repentina de adquirir uma peça nova 

com a cor da moda que todo o seu ciclo social está usando, foi na maior parte das 

vezes, introduzida por ações de marketing e traduzida como um desejo de compra.   

 Alguns adventos surgidos nos últimos anos fizeram com que o marketing 

adquirisse novos comportamentos para se adequar a essas novas realidades de 

mercado. 

 Adventos como:  
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 A globalização: quebrando as barreiras entre os países, facilitando as 

negociações, logística de transporte possibilitando uma interação mundial 

jamais antes vista.   

 O grande avanço tecnológico: vivemos na era da informação, redes sociais 

conectando pessoas de todos os lugares do planeta, lojas virtuais 

possibilitando o pequeno empreendedor ampliar suas vendas a nível mundial, 

as pessoas passando várias horas do dia conectadas em seus 

smartphones/tablets/computadores, o surgimento dos blogs e youtubers hoje 

conhecidos como digitais influencers que a cada dia interferem mais na 

decisão de compra do consumidor. Ou seja, os dias estão sendo cada vez 

mais vividos virtualmente. 

 O Poder de compra da população: a ascensão das classes antes menos 

favorecidas, as várias formas de pagamento.  

 

Estas foram algumas das principais mudanças que ocorreram nos últimos 

anos, por isso o profissional do marketing que deseja conhecer o seu consumidor 

profundamente e assim obter êxito nas suas ações estratégicas, precisa estar muito 

atento as novas formas de comportamento, novos momentos econômicos, políticos 

e sociais, todos fatores cruciais para um bom desempenho. 

 

4.2.1 O mercado da moda e as estratégias de marketing 
 

Assim como nos séculos passados o marketing de moda atual continua tendo 

o mesmo objetivo, aumentar as vendas e consolidar a marca, o que difere são as 

maneiras e métodos que são utilizados para tal. Da mesma forma que atua 

marketing em outros seguimentos, na moda o profissional precisa identificar quem é 

o seu público-alvo, analisar qual é a melhor forma de chegar até ele e definir então 

as melhores estratégias para atendê-lo, sempre evidenciando os pontos fortes da 

empresa, com o objetivo de diferencia-la da concorrência e gerar valor para o 

consumidor.   

Na imagem a seguir, o autor Esey (p.15) ilustrou os componentes fundamentais do 

Marketing de Moda e como este processo opera. 
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Figura 13: O Funcionamento do Marketing de moda 

 

Fonte: Esey, Mikey (2009, p.15). 

 

O marketing de moda está em todos os passos do processo de 

desenvolvimento do produto, vai desde o momento da criação pensada para aquele 

grupo de consumidor específico (realizando pesquisas, definindo o público alvo, mix 

de produtos), até as formas de divulgação pra esse público (definição de preço, 

praça, promoção) e claro, sem esquecer-se do suporte e comunicação no pós venda 

(como serviços para atendimento ao cliente, análises de satisfação) etapa essencial 

para monitorar a qualidade no atendimento ao consumidor.  

O mercado da moda muda constantemente, novas coleções trazem novas 

tendências e tornam as anteriores rapidamente ultrapassadas, essa dinâmica gera 

um ambiente muito propício para a atuação do profissional de marketing, que é o 

conhecido como ambiente de marketing. Para o marqueteiro do setor da moda, as 

constantes mudanças deste mercado com a busca insaciável pelo novo e a 

fascinação pelo “belo”, que a cada estação está associado a um novo conceito, 

possibilitam a exploração constante da sua criatividade. O profissional do marketing 

de Moda trabalha a cada nova coleção buscando despertar nos consumidores novos 

desejos e a “necessidade” de atualizar-se constantemente seguindo as tendências 

propostas para cada estação. O que pode ser bastante trabalhoso se comparado a 

outros setores onde os produtos não mudam tão excessivamente quanto na moda. 
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Então apesar de ser conceitualmente igual ao marketing dos demais setores, a 

moda tem suas particularidades devido a essa substituição continuada dos seus 

produtos, tornando este um setor desafiador, mas com inúmeras possibilidades. 

Afinal, o desejo por adquirir uma nova peça de roupa soa muito mais atraente para o 

consumidor do que o de comprar, por exemplo, um lençol novo a cada estação. 

Para Marcos Cobra (2007, p. 44) a utilização do conceito 4C’s ajuda a 

sintetizar este tipo de marketing. 

O conceito de marketing de produtos de moda pode se resumir 
portando a 4Cs: cliente, conveniência, comunicação e custo. 
Cliente: pode tanto ser o comprador quanto o canal de 
distribuição (varejo ou atacado) ou, ainda, o consumidor final (o 
usuário do produto). Conveniência: o distribuidor do produto de 
moda pode ser um atacadista, um lojista ou mesmo um simples 
distribuidor intermediário que leve o produto até o consumidor 
final, proporcionando tantas conveniências quantas forem 
possíveis, de maneira a facilitar a compra e o uso do produto. 
Comunicação: todo esforço de comunicação de marketing faz 
parte da estratégia de convencimento do consumidor. A 
propaganda, a promoção de vendas, a internet, a comunicação, 
entre outros, associam-se ao esforço de venda do produto. 
Custo: com a finalidade de não onerar o comprador, os custos 
de marketing devem ser estabelecidos com base no mercado, 
não apenas na contabilidade. 

 

Portanto, o autor entende que a atuação baseada nestes quatro pilares, 

compreensão do cliente, o proporcionamento de conveniência, o empenho na 

comunicação para convencer o consumidor, e a atenção aos custos, resume a 

maneira como atua o marketing no setor da moda. Com tantas coleções (Primavera-

Verão/ Outono-Inverno) e mini coleções (alto-verão/ festas de fim de ano, e outras) 

sendo lançadas constantemente, a vida-útil de uma peça na moda tem se tornado a 

cada dia menor, então o profissional que é capaz de compreender esse tempo do 

produto no mercado conseguirá desenvolver estratégias mais assertivas e saberá 

quais as melhores ferramentas as serem utilizadas. 

Dentre tantas outras características, a moda é identidade visual e esta é uma 

de suas peculiaridades mais fascinantes, o fato de permitir que as pessoas se 

expressem de maneira não verbal. E visando demonstrar como as roupas podem 

trazer consigo toda essa comunicação, três exemplos diversos são citados a seguir: 

 

- Uma filosofia de vida: A comunidade hippie com suas peças bastante 

características como as cores lúdicas, estampas coloridas ou terrosas, tecidos leves 
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e acessórios artesanais, transmite de imediato suas ideologias de amor, paz, 

liberdade.  

Figura 14: O estilo hippie e seus elementos característicos 

 

Fonte: www.philosophia1b.blogspot.com/2017/11/filosofia-hippie.html?view=flipcard, acessado em 

01/06/2018. 

 

- Uma forma de protesto: Como é o caso das blusas femininas transparentes que 

viraram moda em 2017, trazendo os seios à mostra em uma manifestação de 

liberdade e apoio ao movimento feminista.  

 

Figura 15: Modelo desfilando com peças que mostram a liberdade feminina 

 

Fonte:www.correiodopovo.com.br/ArteAgenda/Variedades/Moda/2017/2/609969/Semana-de-Moda-
de-Nova-Iorque-leva-protesto-politico-para-as-passarelas, acessado em 01/06/2018. 
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-Uma demonstração de amor/devoção: Como as peças dedicadas ao público 

religioso com imagens e símbolos característicos. Algumas grifes já retrataram o 

tema, como foi o caso da Dolce & Gabbana que em lançou uma coleção totalmente 

dedicada a temática religiosa.  

 

Figura 16: Modelos da Dolce & Gabbana em desfile inspirado na temática religiosa. 

 

Fonte: www.pinterest.com/pin/108086459780964048/, acessado em 01/06/2018. 

 

Essa é a magia da moda, poder falar pelas pessoas, traduzir comportamentos 

e gostos em peças de roupa. É a capacidade de comunicar para a sociedade gostos 

e estilos de vida sem que seja dito ao menos uma palavra. Assim os profissionais do 

marketing de moda tem um campo vasto de possibilidades a serem exploradas, pois 

o ser humano está sempre em constante mudança, outra idade, outro estado civil, 

outra área de atuação profissional, são todos fatores que contribuem para novos 

comportamentos. É o desejo de passar outra imagem acompanhado de novas 

formas de se vestir, ou, simplesmente a manutenção do mesmo estilo e o anseio por 

peças que continuem a traduzir aquela maneira de vestir que o faz reconhecido no 

seu ciclo social. Desse modo o marketing de moda não atua apenas vendendo 

peças de roupa/acessórios, mas sim verdadeiros desejos de consumo. 

Para encantar o cliente e motivá-lo a consumir algumas estratégias são 

cruciais, como por exemplo, o branding, que tem como objetivo fazer com que o 
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consumidor acredite que somente determinada empresa tem o que ele precisa. E 

para esse processo a empresa precisa ser capaz de conhecer o seu público, estar 

totalmente ciente se é consumidor de massa ou consumidor de luxo, o gênero, a 

idade, localização, etc. Em um segundo momento, ao entender quem é esse público, 

é preciso que o profissional de marketing decida qual a melhor estratégia a ser 

desenvolvida. E esta decisão se dará após a analise de alguns fatores, como os 

conceitos econômicos de oferta e demanda, o poder aquisitivo deste consumidor, a 

atenção ao tipo de produto que está trabalhando, se estará vendendo tendências, 

pois nesse caso será preciso despertar a necessidade de estar na moda e seguir as 

apostas de cada estação, tendendo a ser um público que valoriza mais a força da 

marca, ou se é perfil de consumidor mais conservador que poderá ser mais sensível 

ao preço no momento da compra. Estas variáveis serão melhor analisadas no 

próximo capítulo onde os resultados da pesquisa serão revelados, pois além do 

preço e da marca, o incentivo ao consumo recebe influência de diversas outras 

partes, como da mídia, das tecnologias, de atuações do marketing, de fatores 

sociais, psicológicos, etc. 

 Além da capacidade de retratar o modo de vida das pessoas, a moda reflete 

também o comportamento econômico, cultural e social do indivíduo. E tendo ciência 

da sua grande influência na indústria, geração de empregos e exponencial 

movimentação da economia, este setor deixou de ser erroneamente visto como 

mera futilidade e tem sido estudado e analisado por diversos autores. 

Para Marcos Cobra (2007, p. 67) a moda: 

Estandardiza e, ao mesmo tempo, diferencia, valoriza e 
enriquece o ego das pessoas. Influem comportamentos e é 
influenciada por eles. A moda gera empregos, porque é uma 
indústria, e, como tal, obriga a renovação, ao consumo e, 
portanto, a circulação de dinheiro. [...] O negócio da moda 
tangencia as áreas de criatividade, produção, administração e 
marketing. Para fascinar e emocionar as pessoas, vale se de 
conhecimentos oriundos da psicologia e da sociologia. Seu 
estudo, portanto, é uma atividade multidisciplinar envolvente e 
desafiadora. 

 

E atualmente com a forte influência das mídias sociais, comércio eletrônico, 

influenciadores digitais e outros adventos da tecnologia o estudo das estratégias de 

marketing para a atuação nesse novo cenário tornou-se indispensável para a 

sobrevivência das organizações. Todos estão conectados, os consumidores estão 

interagindo no mundo virtual e os concorrentes estão intensificando a participação 
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neste ambiente tecnológico onde novas formas de divulgação estão influenciando 

milhares de pessoas massivamente.  Então, não se atentar e se inserir nessa nova 

realidade é uma imperdoável falha do setor de marketing de uma empresa que 

deseja se manter no mercado, podendo significar um inestimado prejuízo para a 

organização, pois por mais que ela já esteja bem posicionada estrategicamente é 

preciso se atentar a este novo cenário que a sociedade está vivenciando. 

Logo, o entendimento sobre a forma como as pessoas estão escolhendo, 

comprando e descartam os produtos e serviços torna-se extremamente necessário. 

Dessa maneira, nos próximo capítulos serão apresentadas as metodologias e 

análises da pesquisa realizada com as consumidoras de moda feminina buscando 

uma melhor compreensão do comportamento deste público. 
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5 METODOLOGIA 

5.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

A abordagem desta pesquisa classifica-se como quantitativa. Para Fonseca 

(2002, p. 20) “A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 

causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.”. 

 

5.2  SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM 
 

Esta pesquisa utilizou uma amostragem não probabilística por conveniência, 

onde o envio das perguntas foi feito através das mídias sociais e pessoas da rede de 

contatos da autora. 

 

1.1.  COLETA DE DADOS 
 

Para a coleta dos dados um questionário foi criado utilizando a ferramenta 

SurveyMonkey e seu link disponibilizado para usuárias das redes sociais instagram e 

whatsapp presentes na lista de contatos da autora. Todas as respostas do 

questionário foram obtidas online entre os dias 15 de junho até 18 de junho de 2018. 

Para Gil (2002, p. 115) “Por questionário entende-se um conjunto de questões que 

são respondidas por escrito pelo pesquisado. Formulário, por fim, pode ser definido 

como a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 

previamente elaboradas e anota as respostas”. 

A analise dos dados que compuseram a amostra foi realizada 

quantitativamente, inicialmente separando todas as variáveis, como sexo, faixa-

etária, estado civil, classe social, perfil geográfico, entre outros, em grupos. 

Posteriormente verificou-se a frequência e também foi realizado o cruzamento dos 

dados obtidos. A analise foi realizada utilizando ferramentas disponíveis na 

plataforma SurveyMonkey.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

6.1  PERFIL DAS CONSUMIDORAS ENTREVISTADAS 
6.1.1 Perfil Demográfico 

 

Quanto ao sexo: Para este estudo participaram 90 consumidores, sendo 

100% do sexo feminino. 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Quanto à faixa etária: A maioria encontra-se entre 18 a 25 anos sendo estes 

correspondentes a 50,56% da população pesquisada, seguida pela faixa etária de 26 

a 33 anos correspondente a 29,21%, logo após a faixa etária de 34 a 41 anos com 

17,98% e os acima de 41 anos correspondente a 2,25%. 

Uma pessoa dentre as 90 respondentes ignorou esta pergunta, totalizando então 89 

respostas.  
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Gráfico 2: Faixa Etária 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Quanto ao estado civil: 74,44% se declararam solteiras, 23,33% casadas e 

2,22% divorciadas. 

 

Gráfico 3: Estado Civil 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Quanto à classe social: 42,22% disseram fazer parte da classe D, 32,22% 

preferiram não responder, 20,00% são da classe C, seguido por 3,33% da classe B e 

2,22% da classe A. 

Gráfico 4: Classe Social 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

6.1.2 Perfil Geográfico 
 

A pesquisa identificou os consumidores pelas regiões do Brasil, estando a maioria 

na região Sudeste correspondente a 57,78%, seguida pelo Nordeste com 28,89%, o 

Centro-Oeste com 5,56%, o Norte com 4,44%, e a região Sul do país representando 

3,33% da população pesquisada.  
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Gráfico 5: Perfil Geográfico 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

6.2 PERFIL DE CONSUMO E OS FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO 
DE COMPRA 

6.2.1 Frequência de Compra 

As consumidoras foram questionadas sobre a frequência de compra de peças 

de vestuário/artigos de moda feminina, e 34,44% informou comprar de forma 

eventual, para 33,33% a compra é mensal, 15,56% respondeu trimestral, 7,78% 

semestral, 5,56% anual e 3,33% disseram comprar semanalmente.   
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Gráfico 6: Frequência de Compra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

6.2.2 Influência da Marca  
 

Quando questionadas se a marca influenciava no momento da compra, 70% 

responderam que não.  
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Gráfico 7: Influência da Marca 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

E posteriormente ainda questionadas se em algum momento da vida já 

haviam comprado apenas pela marca a maioria também afirmou que não, 

correspondentes a 61,11%. 

 

Gráfico 8: Compra apenas pela marca 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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6.2.3 Fator de maior importância para a decisão de compra 
 

Buscando verificar qual o fator que mais influência no momento da compra 

das consumidoras de moda feminina as seguintes opções foram verificadas. 

 

Tabela 1: Fator de maior importância no momento da compra 

Opções de Respostas 
Número de 
Respostas 

Respostas 
(%) 

O Preço do produto 43 47,78% 
Uma Marca de confiança 2 2,22% 
A Qualidade da peça 34 37,78% 
O Atendimento dos funcionários 1 1,11% 
As Formas de Pagamento 
disponíveis 

3 3,33% 

Recomendações de terceiros 
(amigos, revistas, famosos) 

3 3,33% 

Outros 4 4,44% 

Total 90 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observou-se então que o preço 47,78%, e a qualidade da peça 37,78% foram 

respectivamente considerados os fatores mais importantes para a maioria dos 

respondentes.  

 

Gráfico 9: Fator de maior importância no momento da compra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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6.2.4 Fator de menor importância  
 

As mesmas opções de respostas do item anterior foram reexibidas, porém 

nesse momento para verificar que fatores os consumidores de moda feminina 

caracterizam como de menor importância no momento da sua compra. 

Uma pessoa dentre as 90 respondentes ignorou esta pergunta, totalizando então 89 

respostas. 

 

Tabela 2: Fator de menor importância no momento da compra 

Opções de Respostas 
Número de 
Respostas 

Respostas 
(%) 

O Preço do produto 4 4,49% 

Uma Marca de confiança 16 17,98% 

A Qualidade da peça 1 1,12% 

O Atendimento dos 
funcionários 

11 12,36% 

As Formas de Pagamento 
disponíveis 

 
11 

 
12,36% 

Recomendações de terceiros 
(amigos, revistas, famosos) 

 
28 

 
31,46 

Outros 18 20,22% 

Total 89 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

De acordo com os dados coletados, é possível verificar que as 

recomendações de terceiros 31,46%, outros fatores 20,22% e a confiança na marca 

17,98% foram respectivamente identificados como os fatores de menor relevância no 

momento da compra para a população estudada. 
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Gráfico 10: Fator de menor importância no momento da compra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

6.3 CRUZAMENTO DOS DADOS OBTIDOS 

6.3.1 Renda x Preço 
 

 Classe A: Menor classe da amostra 2,22%. Com apenas 2 respondentes 

possui quantidade insuficiente para essa análise. Em virtude da ausência de 

pessoas representantes dessa classe social na rede de contatos da autora, 

não foi possível o maior acesso a este público. 

 Classe B: Segunda menor classe da amostra 3,33%. Com apenas 3 

respondentes possui quantidade insuficiente para essa análise. Também em 

virtude da ausência de pessoas representantes dessa classe social na rede 

de contatos da autora, não foi possível o maior acesso a este público. 

 Classe C: Entre as pessoas da classe C, correspondente a 20,00% terceira 

maior população da amostra, 38,89% viram o preço como fator decisório. 

Outro fator relevante é que essa foi a única classe que em sua maioria, 

61,11%, afirmaram já ter comprado produto apenas pela marca, e demonstrou 

também uma alta frequência de compra, sendo a opção mensal responsável 

por 61,11% das respostas.  
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Gráfico 11: A Classe social C e o Preço 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

 Classe D: A maior parte das consumidoras respondentes, 42,22% encontram-

se na classe D e 60,53% consideram o preço como fator decisório, 

demostrando ser a classe mais sensível ao fator preço.  

 

Gráfico 12: Classe social D e o Preço 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Entre os que preferiram não declarar, 32,22% segunda maior classe da 

amostra, apenas 34,48% consideram o preço como fator principal no momento da 

compra.  
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Gráfico 13: Os que Preferiram não declarar e o fator preço 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

6.3.2 Influência da marca x perfil do consumidor 
 

Buscando identificar quem são os 30% da amostra que responderam sim para 

a influência da marca no momento da compra, foi verificado que:  

 

 É um consumidor em sua grande maioria solteiro 81,48%, estando a maior 

parte concentrada na Região Sudeste 62,96%, apresenta uma alta frequência 

de compra, 44,44% da população afirmou comprar de forma mensal, quanto a 

classe social a maior parte dessa amostra preferiu não responder 33,33%. 

Nesta análise a classe C aparece bastante próxima, correspondente a 

25,93% dessa população que recebe influência da marca, com apenas duas 

respostas a menos. Neste estudo a classe C demonstrou um padrão de 

respostas bastante similar aos que preferiram não responder, pressupondo-se 

que se estes tivessem respondido a questão, em hipótese, o perfil deste 

consumidor poderia estar facilmente associado à classe C. 

. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar o comportamento do 

consumidor de moda feminina e identificar se ocorre a influência da marca no 

processo de decisão de compra, além de investigar que outros fatores podem ser 

decisórios para o consumidor nesse momento. Para Ogilvy (2009) “os fabricantes 

que dedicam sua publicidade para construir uma imagem mais favorável ao seu 

estilo e sua marca são aqueles que conseguirão maiores benefícios e uma maior 

participação no mercado”. No entanto, através dos resultados obtidos pela pesquisa 

realizada neste trabalho, composta por 90 respondentes, sendo 100% do sexo 

feminino, constatou-se que para 47,78% da amostra o fator preço é o que exerce a 

maior influência no momento da compra de produtos de moda. Dessa maneira, para 

determinado perfil de consumidor a organização que oferecer o menor preço o 

conquistará, tornando a dedicação do fabricante a marca irrelevante se o custo do 

produto não atender a disponibilidade financeira do seu público-alvo. 

Através do cruzamento dos dados da pesquisa foi possível verificar que a maior 

parte da amostra obtida, que identificou o preço como fator decisório, encontra-se na 

classe D (de 2 a 4 salários mínimos) correspondendo a 42,22% dos respondentes. 

Hipoteticamente estas pessoas são mais sensíveis ao preço em virtude da renda 

que possuem, e nesse contexto o fator marca torna-se irrelevante perante a situação 

financeira em que estão inseridas, pois conforme demonstrado neste estudo pela 

pirâmide das necessidades de Maslow, as primeiras necessidades a serem supridas 

são as mais básicas, aquelas que estão associadas a nossos instintos fisiológicos e 

de segurança, como a alimentação, moradia, segurança, saúde, etc. E dispondo de 

recursos financeiros limitados, já estando estes comprometidos com os fatores 

essenciais para a sobrevivência, as marcas de moda tendem a ser desconsideradas 

para esse perfil de consumidor. 

Como limitação da pesquisa, está o fato das pessoas apresentarem certa 

resistência em expor sua preferencia por marca, pois a moda foi vista por um longo 

tempo como futilidade, então se utiliza um discurso mais racional apontando 

normalmente para a qualidade do produto como fator decisório, 37,78% dos 

respondentes da pesquisa escolheram essa alternativa, ficando apenas atrás do 

preço. Sendo que, no setor têxtil, na grande maioria das vezes o mesmo fornecedor 

distribui para várias marcas, então o consumidor final que acredita que a empresa x 
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é melhor do que a empresa y por entregar uma peça com a qualidade superior está 

na verdade escolhendo a marca, porque a superioridade do produto nesse caso 

seria inexistente. Dessa maneira, as estratégias do marketing podem estar atuando 

de forma tão sutil e eficaz na vida dos consumidores que eles não consigam 

perceber que estão sendo constantemente estimulados a optar por um produto em 

detrimento do outro, o que pode ter mascarado os resultados obtidos pela pesquisa. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a sociedade acadêmica, as 

organizações ou qualquer outra pessoa interessada no assunto. E que novas 

pesquisas sobre o comportamento do consumidor de moda feminina e a influência 

das marcas sejam realizadas com as classes sociais A e B, a fim de obter-se uma 

análise mais aprofundada sobre esse público pouco presente na amostra 

conseguida pela autora. 

 

 

  



67 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AAKER, David A. Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca. São 
Paulo: Negócio Editora, 1998. 

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich. Como construir marcas líderes. 
São Paulo: Futura, 2000 

ABIT. Quem Somos. Disponível em:  
< http://www.abit.org.br/cont/quemsomos> Acesso em 08/05/2018 às 15:45 

ABIT. Quem Somos. Disponível em: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor> 
Acesso em 08/05/2018 às 15:30 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing. 2 ed.. São Paulo: Atlas, 1992 

COBRA, Marcos. Marketing Básico. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007 
COBRA, Marcos. Marketing & Moda. 2. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo; 
Cobra. Editora & Marketing, 2010. 

DIAS, Sergio Roberto. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

DRUCKER, Peter. Management: tasks, responsibilities, practices. Nova York: 
Harper and Row, 1973. 

ESEY, Mikey. Fashion Marketing. Oxford: Blackwell, 2009. 

ETZEL, Michael J.; WALKER, Bruce J.; STANTON, William J. Marketing. São Paulo: 
Editora Makron Books Ltda, 2001 

FIALHO, Beatriz Merched. Marketing de Moda. Rio de Janeiro, 2005. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

INPI. O que é marca. Disponível em:  
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marc
a>. Acesso em 17/05/2018 às 14:10.  

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

KOTLER, Philip. , KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12ª Edição, 
São Paulo, Editora Pearson Prentice Hall, 2006. 

KOTLER, P. Marketing para o século XXI. São Paulo: Futura, 2003. 

MASLOW, A. H. (1975). Uma teoria da motivação humana.  In: BALCÃO, Y.; 
CORDEIRO, L. L. (org.).  O comportamento humano na empresa (pp. 337-
366).  Rio de Janeiro: FGV. 



68 
 

MATFAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 1999 

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 

OGILVY, David apud SILVA, Zander C. A importância da marca na publicidade. 
Disponível em: <http://www.dm.com.br>. Acesso em: 03 de set. 2009 

Orth, Ulrich R. (2005); “Consumer personality and other factors in situational brand 
choice variation”, Journal of Brand Management, London, Nov. Vol. 13 (2), pp. 115-
133. 

PROETTI, S. Introdução ao marketing: Conceitos básicos para o estudo de 
marketing. 2. ed. São Paulo: EDICON, 2006 

ROSEMBERG, Larry J. Marketing. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 1977. 

SANTARELLI, Christiane Paula Godinho. O consumo da moda nas classes 
economicamente inferiores. São Paulo: USP, 2000. 

SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. 7. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

TREPTOW, Dóris. Inventando moda: planejamento de coleção. 3.ed. Brusque: 
Do Autor, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

9 APÊNDICE 
 

 



70 
 

 

 


