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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados estudados sobre os fatores de influência no 

processo decisório de compra do público feminino de Itajubá-MG. Ao compreender 

elementos influenciadores comportamentais dos seus clientes e como eles 

selecionam e decidem no momento de compra é de grande importância para 

perdurar, e estabelecer e crescer no mercado. Esse estudo teve como propósito 

compreender o maior ponto que influencia o público feminino no momento de 

decisão de compra, de forma concreta e analisada, podendo mostrar como esse 

consumidor especifico é movido e como cada loja escolhida deve seguir e trabalhar 

futuramente. Foi realizado  por meio de uma pesquisa de campo através de um 

questionário, interceptando apenas mulheres consumidoras de cada loja na cidade 

de Itajubá-MG. Através do contato pessoal, identificou-se melhor a opinião do 

público feminino sobre as lojas Seller, Pernambucas , Kairós , Casa Joka e a  loja A 

Mineira, identificando as razões pela escolha. Os resultados mostram que cada 

empresa possui a sua identidade em que preço e as formas de pagamento são os 

principais critérios de estimulo á compra baseado na mesma classe social. Porém a 

propaganda, que cada loja escolhe para chamar a atenção do cliente é de grande 

importância, sendo a primeira razão pela escolha do estabelecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento de consumidoras. Decisão de 

compra. Clientes. Marketing. Identidade da loja 

 

1. Introdução 

Antigamente o marketing não era realizado e a propaganda realizada “boca 

a boca” Após esse período, Segundo Kotler (1994) o sentimento da necessidade, 

sob o processo de decisão de compra, acontece quando o consumidor entende a 

diferença sobre desejo e necessidade. Quanto maior a necessidade, e mais tempo 

permanecer mais forte será a procura de satisfazê-la.                   

Ainda seguindo o autor é essencial acompanhar constantemente o 

comportamento de compra do consumidor seguindo perguntas cruciais como: que 

consumidor é este? Como as características pessoais e fatores psicológicos 

influenciam no processo de decisão de compra? 

 

 

 



2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

O estudo apresentado tem por objetivo geral estudar os fatores que 

influenciam no processo decisório de compra do público feminino em lojas de 

Itajubá- mg 

 

     2.2 Objetivos Específicos  

Verificar quais são os fatores escolhidos no momento do processo de 

decisão de compra nas lojas pesquisadas. 

Pesquisar os fatores estudados por atores quais são os fatores 

influenciadores no processo de decisão de compra. 

 

3 Metodologia 

Foi considerado mais apropriado interceptar as mulheres, para uma melhor 

abordagem do tema, nas ruas de Itajubá que frequentam as empresas escolhidas 

através de uma pesquisa de campo. O questionário foi aplicado nos meses de 

Março e Abril onde foram entrevistadas 50 pessoas nas as lojas Seller, 

Pernambucas , Kairós , Casa Joka e A Mineira, A abordagem dos entrevistados foi 

formada por 100% mulheres. 

 

4. Desenvolvimento 

Através do contato pessoal, identificou-se melhor a opinião do público 

feminino sobre as lojas Seller, Pernambucas , Kairós , Casa Joka e A Mineira, 

identificando as razões pela escolha. As variáveis demonstradas foram: qualidade 

do produto, preço, ambiente, qualidade visual, opinião de terceiros, mídia e 

facilidade de pagamento.  

Outras questões foram interpeladas no questionário, onde obteve resultados 

satisfatórios para um melhor complemento sobre a interferência de cada empresa no 

processo decisório de compra.  

 



5 Resultados Preliminares  

Figura 1 – Motivo da escolha das empresa 

Fonte:Elaborada pela autora 

O questionário abordado era possível escolher todas as opções, assim como apenas 

uma (1) , sendo elas: qualidade do produto, preço, ambiente, Qualidade Visual, 

Opinião de terceiros, Mídia e  Facilidade de pagamentos. Dado isso os itens de cada 

loja não fecham em 100% 
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