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RESUMO 

O objetivo geral desse artigo é analisar o comportamento dos consumidores 

dentro do clusters comercial da rua 25 de março em São Paulo. A metodologia 

utilizada será pesquisa bibliográfica, exploratória e de campo. Clusters são 

concentrações geográficas de companhias interconectadas, fornecedores 

especializados e provedores de serviços. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Todorov e Hanna (2010), o comportamento pode ser entendido em 

diferentes graus de complexidade, assim não pode ser entendido isolado do contexto 

em que ocorre. Não há sentido em uma descrição do comportamento sem referência 

ao ambiente. Portanto não é possível determinar o comportamento de um individuo 

em relação a suas preferências em compras sem conhecimento das propriedades do 

ambiente que este se encontra. 

“Clusters são concentrações geográficas de companhias interconectadas, 

fornecedores especializados, provedores de serviços, firmas em indústrias 

correlacionadas e instituições associadas (por exemplo, universidades, agências 

reguladoras e associações comerciais) que competem em determinados campos, mas 

que também cooperam” (PORTER, 1998, p. 213-214). Tendo em vista que clusters 

podem ser definidos como aglomerados comerciais, o comportamento do consumidor 

e suas características (faixa etária, renda média) devem ser analisadas sob tal 

contexto, dentro de tal ambiente.  

Todavia é necessário fazer com que o consumidor tome conhecimento dos 

estabelecimentos não tão populares de um cluster, e que os lojistas dos mesmos se 

adequem as preferências e consigam atingir o consumidor com mais efetividade 

 

OBJETIVO 

Analisar o comportamento dos consumidores dentro do clusters comercial da 

rua 25 de março em São Paulo e desta forma propor estratégias a serem utilizadas 

por lojistas a fim de adequar suas práticas e potencializar suas vendas com base nas 

preferências do público. 

 

METODOLOGIA  



Para a realização desse artigo será utilizada:  A Pesquisa Bibliográfica é 

elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de 

pesquisa inclui material impresso, como livro, revistas, jornais, teses, dissertações e 

anais de eventos científicos (GIL, 2010, p. 29). A Pesquisa Exploratória é uma 

pesquisa realizada quando o tema escolhido, por ser novo, ainda não possui fontes 

suficientes de referência e não apresenta hipóteses consistentes para servir de ponto 

de partida para a pesquisa (MARTINS JÚNIOR, 2015, p. 74). A Pesquisa de campo é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles 

(MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 169). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Larentis (2009), o processo decisório de compra e de consumo passa 

por cinco etapas: reconhecimento do problema (quando o individuo nota a 

necessidade de comprar); a busca de informações (em relação a tal necessidade); 

avaliação das alternativas e decisão de compra; ato de compra; avaliação pós-compra 

(satisfação ou insatisfação) e descarte. Ademais, outras questões ambientais (classe 

social e cultura) e individuais (recursos, motivação, personalidade e conhecimento) 

podem influenciar o processo.  

Quanto aos recursos, segundo Blackweel, Engel e Minard (2005) podem ser 

classificados em econômicos, temporais e cognitivos (capacidade de processar 

informações). A personalidade pode ser descrita, neste conceito, como a forma com 

que o consumidor reage ao ambiente em está inserido. 

“A motivação é o que move as pessoas. Em outras palavras, é a força motriz 

do comportamento humano” (LARENTIS, 2009), assim a motivação é o que leva o 

consumidor a comprar.  

Segundo Porter (1998) um cluster é uma forma de rede que ocorre dentro de 

um espaço geográfico no qual a proximidade de firmas e instituições assegura certa 

base comum e amplia a frequência e o impacto das interações. Clusters podem ser 

classificados em comerciais (sejam atacadistas ou varejistas), industriais e de alta 

tecnologia. 

Zaccarelli (2004, p. 197) utilizando-se do ponto de vista estratégico, afirma que 

“cluster significa um agrupamento de objetos similares”, devendo ser entendido como 



um agrupamento competitivo e que “o distrito industrial de uma cidade formará um 

cluster se todas as empresas aí presentes se dedicarem a produzir o mesmo tipo de 

produto e se o agrupamento dessas empresas fazer com que a competição assuma 

características diferentes”. 

A rua 25 de março reúne mais de 3000 (três mil) estabelecimentos de diferentes 

nichos, sendo considerada o maior centro comercial (varejista e atacadista) da 

América Latina a boa localização – na região central da cidade -  possibilita um grande 

número de visitantes, cerca de 400.000 (quatrocentos mil) por dia, em busca de preços 

baixos e variedade (VEJA, 2014). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão bibliográfica está concluída, estamos encaminhando o processo de 

desenvolvimento do questionário com questões fechadas, que será aplicado no 

cluster da rua 25 de março, no mês de setembro iremos a campo aplicar o questionário 

e tabular os dados. 
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