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1 - RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar a percepção dos consumidores de um 

Shopping localizado no município de Cariacica-ES sobre os tradicionais elementos 

do composto de marketing: produto, preço, promoção e praça, a fim de verificar qual, 

dentre esses elementos é o mais relevante para os mesmos. Abordou-se no 

referencial teórico os conceitos centrais do mix de marketing necessários para 

compreensão deste artigo. Realizou-se um estudo de caso neste Shopping, 

iniciando com uma pesquisa bibliográfica, com dados secundários retirados de 

livros, dissertações, e artigos, com intenção de criar uma base sólida de conteúdo. 

Em seguida realizou-se uma pesquisa de campo, onde os consumidores 

responderam à pesquisa qualitativa por meio de formulários semi-estruturados, 

contendo sete questões fechadas e uma aberta, onde os dados foram analisados 

através dos mesmos. O universo desta pesquisa foram especificamente os 

consumidores deste Shopping, sendo a amostra não probabilística acidental de 232 

entrevistados. A pesquisa apresentou certas limitações que podem influenciar no 

resultado deste estudo, estando descritas no capítulo da metodologia.  A partir da 

análise dos dados coletados, foi possível identificar qual elemento dentre os 4P’s 

possui maior relevância na percepção dos consumidores deste Shopping sendo ele 

o elemento praça, mais especificamente a localização. Os motivos que levaram os 

consumidores entrevistados a escolherem este elemento como fator de maior 

relevância o tornando essencial estão descritos ao longo deste artigo. Mesmo não 

sendo o foco, ao decorrer deste estudo, identificou-se um gargalo na empresa em 

questão, que pela percepção dos consumidores entrevistados foi em relação ao 

elemento promoção (propaganda/publicidade). Possivelmente esta pesquisa servirá 

para que o Shopping pesquisado implante possíveis melhorias, a fim de atender as 

necessidades dos consumidores. Os objetivos deste estudo foram alcançados, pois 

possibilitou identificar que existe somente um elemento do Mix de Marketing, 

considerado como o mais relevante na percepção dos consumidores, podendo 

constatar qual a função de cada um dos 4P’s e sua aplicação dentro da empresa 

pesquisada, e confirmou-se também que em sua maioria, a resposta foi positiva aos 

estímulos do elemento considerado como o mais relevante, sendo eles influenciados 

pelo mesmo. Por fim este estudo é de grande importância para os profissionais 
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envolvidos no ramo de varejo, pois se sabe a necessidade de uma empresa de ter 

uma rede de consumidores para mantê-la funcionando. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

O segmento de shoppings centers no estado do Espírito Santo vem 

crescendo significativamente, nos últimos anos, pois de acordo com os dados 

obtidos no site da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE, 2015) 

houve abertura de cinco shoppings centers nos últimos cinco anos, sendo uma 

média de um por ano.  

Através dos dados acima, entende-se a importância deste estudo para 

analisar a percepção do consumidor em relação ao Mix de Marketing, pois a 

estratégia de marketing é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelos profissionais 

que atuam no ramo do varejo, podendo assim, contribuir para implantação de 

possíveis melhorias na empresa, pois se sabe a necessidade de uma empresa de 

ter uma rede de consumidores para mantê-la funcionando.  

Assim, tem-se a preocupação de conquistar e fidelizar seus consumidores, o 

setor estratégico do shopping pesquisado no município de Cariacica-ES e de outros 

segmentos do ramo podem se beneficiar com esta pesquisa, pois com as 

informações obtidas através da opinião dos consumidores, pode-se melhorar o 

atendimento, os produtos e/ou serviços oferecidos pelos lojistas, atendendo as 

expectativas do seu público-alvo, tendo um retorno perante o mercado, e também 

auxiliando e/ou direcionando as estratégias para alcançar seus objetivos.  

 

3 - OBJETIVOS 

Diante disso, identificou-se o objetivo final e o seguinte problema de 

pesquisa: Quais dos elementos do Mix de Marketing têm maior relevância na 

percepção dos consumidores de um Shopping no município de Cariacica-ES? 

 

4 - METODOLOGIA 

A metodologia inicial aplicada foi uma pesquisa bibliográfica, coletando 

dados secundários, em livros, dissertações, e artigos, com intenção de criar uma 

base sólida de conteúdo do conhecimento de alguns autores a respeito do mix de 
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marketing. A internet também foi um meio muito utilizado com uma volumosa base 

de informações e acesso a dados que contribuíram para esta pesquisa. 

Foi realizado também um estudo de caso, pois analisou-se especificamente 

um Shopping no município de Cariacica-ES, identificando a percepção dos 

consumidores para se obter a resposta do problema de pesquisa, alcançando os 

objetivos da pesquisa. 

Em seguida, realizou-se uma pesquisa de campo utilizando formulários 

estruturados contendo sete questões fechadas e uma aberta de natureza qualitativa, 

onde seus dados são primários. Segundo afirmação da Vergara (2014), “o formulário 

é um meio-termo entre questionário, mas é você quem assinala as respostas que o 

correspondente dá oralmente”. (VERGARA, 2014, p. 52). 

Fraga (2009, p. 60) define universo como “[...] conjunto de indivíduos ou 

objetos que apresentam em comum determinadas características definidas para o 

estudo”. Portanto, o universo desta pesquisa foram especificamente os 

consumidores de um Shopping no município de Cariacica-ES. A amostra foi de 232 

consumidores entrevistados a fim de saber sua opinião, sendo amostra não 

probabilística acidental. 

As aplicações dos formulários foram realizadas entre os dias 27 de fevereiro 

a 15 de março de 2016, sendo em dias de semana incluindo finais de semana, 

ficando restrito ao hall de entrada deste Shopping, mediante a permissão da 

administração local, onde os mesmos informaram como o único local permitido para 

realizar o levantamento dos dados. Nesse hall de entrada, um grande movimento de 

pessoas entrava e saia, ou até mesmo estavam sentados aguardando alguém ou 

tomando sorvete, dentre outras situações. A escolha dos consumidores 

entrevistados foi não probabilística acidental, sendo qualquer consumidor que se 

disponibilizou a responder ao formulário. A abordagem aos consumidores 

entrevistados foi realizada com formalidade, seguido de identificação, informando o 

motivo da pesquisa e com cordialidade pedimos autorização para realizar a pesquisa 

sempre que o consumidor estivesse disposto a responder. 

O estudo apresentou certas limitações, a primeira delas se dá pelo pouco 

tempo que este Shopping possui no mercado, não possuindo muitas publicações, 

dificultando o acesso a informações relevantes. Outra limitação do método é que os 

consumidores entrevistados podem ter fornecido respostas falsas/omissas, que não 
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traduzem as suas opiniões reais, por razões conscientes ou inconscientes. Na 

pesquisa de campo, a maior limitação encontrada foi a restrição de local, onde as 

pesquisadoras não puderam ter acesso, como por exemplo, o estacionamento, ou 

até mesmo em outra portaria do Shopping em questão. Essa limitação pode afetar 

os resultados da pesquisa em geral, como por exemplo: a renda familiar, o gênero, 

faixa etária, etc. Na pesquisa empírica, os dados foram tratados de forma qualitativa, 

apresentados através da análise destes dados, auxiliando na compreensão, sendo 

exposto no capitulo quatro deste artigo. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

5.1 - MIX DE MARKETING 

Para que as atividades de marketing sejam executadas, é necessária a 

existência de alguns elementos básicos que compõe o seu Mix, pois de acordo com 

Kotler e Keller (2013) que “classificou várias atividades de marketing em ferramentas 

de mix de marketing de quatro tipos amplos, os quais denominaram os quatro P´s do 

marketing: produto, preço, praça (ou ponto de venda) e promoção.” (KOTLER E 

KELLER, 2013, p.23). 

O Mix de Marketing também é conhecido como composto de marketing, ou 

4P’s, formam um conjunto de ferramentas para alcançar estratégias relacionadas ao 

mercado dando credibilidade e ganhando espaço no mercado. Segundo Rocha e 

Christensen (1999), o composto de marketing, é o conjunto de instrumentos 

controláveis, por meio dos quais pode-se obter melhor equilíbrio entre oferta e 

demanda existente  

Lima et al. (2005) reafirmando a citação de Rocha e Christensen (1999) 

define o Mix de Marketing como “[...] conjunto de instrumentos de marketing que a 

organização utiliza para atingir seus objetivos no mercado-alvo. ” (LIMA et al., 2005, 

p.51). 

Os profissionais de marketing usam estes elementos como ferramentas para 

refletir a melhor proposta de valor para os consumidores de um mercado-alvo bem 

definido. (KOTLER, 2000). Com base nessa afirmação, serão explicadas algumas 

informações importantes sobre o Mix de Marketing, levando em consideração o 

primeiro “P” como produto. 
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FIGURA 1- A ESTRUTURA DOS QUATRO P’S 

 
Fonte: Marketing para o século XXI – como criar conquistas e dominar mercados, Kotler (2000, p. 125). 

 

5.1.1 - Produto 

Costa e Crescitelli (2003) definem que produto “é todo bem que pode ser 

ofertado a um ou vários mercados, visando à satisfação de uma necessidade e/ou 

desejo, para que seja adquirido, utilizado e consumido”. (COSTA E CRESCITELLI, 

2003, p.28). 

Do ponto de vista de Alvarez (2008) conceitua produto como algo que pode 

ser bens tangíveis e intangíveis (no caso serviço), e consiste no processo de 

transformação das necessidades identificadas no mercado em algo que possa ser 

oferecido e tenha valor para o cliente. 

 

5.1.2 - Preço 

Pode ser considerado como a quantidade de dinheiro ou outros recursos 

dados em troca de produtos e serviços. Segundo Basta et al., (2005) “preço é o valor 

agregado que justifica a troca. A transferência de posse de um produto é planejada e 

adequada por esse elemento (valor percebido versus custos versus benefícios). ” 

(BASTA et al., 2005, p. 39). 

Em outro ponto de vista, Costa e Crescitelli (2003) afirmam que “a definição 

de preço para um produto deve ser decidida por consenso, entre as áreas de 

marketing, financeiro e de vendas de uma empresa [...]”. (COSTA e CRESCITELLI, 

2003, p. 37). 
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Em questão de valor, o produto oferecido tem que ter o retorno esperado 

pela empresa e também valor esperado pelo consumidor, conforme Alvarez (2008) 

afirma que “as questões de preço deverão preservar tanto a rentabilidade esperada 

do produto quanto a percepção de valor que se fixar no mercado”. (ALVAREZ, 2008, 

p. 18). 

 

5.1.3 - Praça 

Após um produto ser fabricado, com o seu preço estabelecido, ele precisa 

ser distribuído no mercado. Costa e Crescitelli (2003) definem a distribuição como 

“[...] conjunto de atividades estratégicas e de planejamento desenvolvido pela 

empresa para tornar um produto disponível à aquisição, uso e consumo dos diversos 

públicos”. (COSTA E CRESCITELLI, 2003, p. 41). 

Em acordo com os autores citados acima, Lima et al. (2005, p. 70) define 

praça como “[...] fazer produtos chegarem até os clientes com eficiência e eficácia”. 

Os profissionais de marketing tentam disponibilizar os produtos para os 

consumidores quando e onde eles desejam comprá-los, assim criando trocas que 

ofereçam valor. (LIMA et al., 2005).Dentro do elemento praça, abrange também 

centro de distribuição, logística e distribuição física, conforme Alvarez (2008), 

Em oposição ao que é dito por Lima et. al. (2005) sobre o elemento preço, 

os autores Costa e Crescitelli afirmam que, o elemento praça do Mix de Marketing 

pode ser considerado o mais importante, pois “planejar e estruturar a distribuição é 

um processo dos mais importantes no Mix de Marketing e exige a adoção de 

atitudes e decisões mercadológicas”. (COSTA E CRESCITELLI, 2003 p. 41). 

 

5.1.4 - Promoção 

Após a fabricação do produto, o estabelecimento do preço e escolha dos 

canais e pontos de venda, a última fase do Mix de Marketing, é a promoção, onde os 

profissionais de marketing se comunicam com os consumidores de diversas 

maneiras. Conforme a definição de Lima et al. (2005) “o composto de comunicação 

e promoção consiste em atividades que visam comunicar os atributos e benefícios 

do produto e persuadir os clientes-alvo a adquiri-lo e consumi-lo” (LIMA et al.,2005, 

p.75). 
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De acordo com Las Casas (2012), promoção é a comunicação entre 

vendedores e compradores, não somente entre dois pontos, mas uma cadeia como 

um todo, fornecedores, meios de comunicação para se adquirir o produto, 

satisfazendo as necessidades, e maximizar os lucros para a empresa.  

Além da propaganda, o elemento promoção, abrange outros elementos 

importantes são eles: publicidade, relações públicas, promoção de vendas, 

merchandising e venda pessoal. (ALVAREZ, 2008).  

 

6 - RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

Para melhor compreender os resultados dos dados obtidos, separou-se o 

perfil dos consumidores dos demais fatores, sendo expostas as seguintes variáveis: 

faixa etária, gênero, e estado civil dos consumidores pesquisados.  

Para responder ao problema de pesquisa foi solicitado aos consumidores 

que classificassem os elementos do Mix de Marketing em grau de relevância. Nesta 

percepção, resultou nos seguintes dados: 50% dos consumidores entrevistados 

consideram o elemento praça como mais relevante em suas percepções, mais 

especificamente a localização, pelo fato deste shopping ser pioneiro no município de 

Cariacica-ES. Outro motivo relevante relatado pela maioria dos consumidores, é que 

eles utilizam o shopping quando as lojas de rua não estão disponíveis, ou seja, na 

parte da noite, finais de semana e feriados, o que facilita as compras de pessoas 

que não possuem tanto tempo durante a semana para adquirir produtos/serviços. 

Costa e Crescitelli (2003) afirmam que, o elemento praça do Mix de Marketing pode 

ser considerado o mais importante, pois “planejar e estruturar a distribuição é um 

processo dos mais importantes no Mix de Marketing e exige a adoção de atitudes e 

decisões mercadológicas”. (COSTA E CRESCITELLI, 2003 p. 41). Baseando-se 

nesta afirmativa, a pesquisa realizada, está de acordo com os autores Costa e 

Crescitelli (2003), respondendo ao problema de pesquisa, pois constatou que o 

elemento praça é o mais relevante na percepção dos consumidores do Shopping em 

questão. Os dados desta pesquisa entram em oposição ao que é dito pelos autores 

Lima et al. (2005), onde ele afirma que o elemento preço, tornou-se uma das 

variáveis de marketing mais relevantes. Diante desse dado, percebe-se que a praça, 

mais especificamente localização é a variável principal pela percepção dos 

consumidores pesquisados, e segundo “opiniões de alguns varejistas os três 
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segredos do sucesso são localização, localização e localização.” (KOTLER E 

KELLER, 2013, p. 492).  

 

GRÁFICO 1 – ELEMENTO CONSIDERADO O MAIS RELEVANTE PELOS 
CONSUMIDORES DE UM SHOPPING NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES  

 
Fonte: Elaboração das autoras(2016). 

De acordo com a maioria dos consumidores entrevistados mesmo com a 

frequência raramente (32%), muitos informaram que o frequentam, pois consideram 

que este shopping possui uma excelente localização, devido a outros shoppings 

serem mais distantes, pelo deslocamento em geral, levando em consideração que 

alguns consumidores moram mais próximos a localidade do shopping em questão.  

Baseando-se na informação do consumidor referente aos estímulos e 

respostas, foi questionado aos consumidores entrevistados se, o elemento que fora 

considerado por ele individualmente como o mais relevante, o estimulava a consumir 

neste shopping, obtendo-se os seguintes dados: 77% dos consumidores 

responderam positivamente aos estímulos do elemento considerado como o mais 

relevante. Os que não se sentem estimulados pelo elemento considerados por eles 

como mais relevante somam 11% e os demais 12% são estimulados às vezes. 

Assim, o estímulo percebido pelos consumidores entrevistados, possui influência na 

decisão de consumo dos produtos/serviços dos mesmos. 
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GRÁFICO 2– RESPOSTA DO CONSUMIDOR AOS ESTÍMULOS DO ELEMENTO MAIS 
RELEVANTE DE UM SHOPPING NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES 

 
Fonte: Elaboração das autoras (2016). 

Em análise isolada do elemento praça obteve-se um estrato de 98 

consumidores pesquisados escolhendo este elemento como o mais relevante do Mix 

de Marketing, e desse total de 98 consumidores, 84% informaram ser influenciados 

por este elemento, os demais 16% restantes, totalizando 19 consumidores 

entrevistados, informaram ser influenciados às vezes ou não são influenciados, ou 

seja, a parcela maior de consumidores entrevistados que escolheram o elemento 

praça como o mais relevante, é de fato influenciada por este elemento, pois é 

importante manter o consumidor estimulado. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a pesquisa, identificou-se que os elementos do Mix de 

Marketing podem influenciar a percepção dos consumidores no momento em que 

buscam os produtos/serviços oferecidos pelas empresas.  

Obteve-se na pesquisa realizada em campo que o perfil dos consumidores 

entrevistados, do Shopping analisado foi predominantemente do gênero feminino, 

sendo jovens entre 18 e 30 anos, solteiras (os), e que pela percepção dos 

consumidores deste Shopping, o elemento do Mix de Marketing que eles 

identificaram como o mais relevante, foi o elemento praça, mais especificamente a 

localização, sendo considerado por eles um fator essencial, pelo fato de muitos 

moradores residirem próximo a este Shopping e também por ser pioneiro no 

município de Cariacica-ES, isso demonstra o quanto a localização deste Shopping é 
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importante para os seus consumidores. Outras explicações dadas pelos 

consumidores foi que as lojas existentes dentro deste Shopping, não existem no 

mercado local de rua e que eles o frequentam quando as lojas de rua não estão 

disponíveis, ou seja, na parte da noite, finais de semana e feriados.  
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