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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos clientes de uma empresa que atua na 
comercialização de roupas masculinas, femininas, cama mesa e banho, localizada na região noroeste 
do estado de São Paulo,  mediante a realização de uma pesquisa junto  a seus clientes, com vistas a 
estabelecer o nível de sua satisfação em relação aos produtos e serviços disponibilizados pela 
empresa. Para se atingir o objetivo, iniciou-se com a elaboração de um levantamento bibliográfico 
que possibilitaria um melhor entendimento dos assuntos abordados, após a sua realização, se utilizou 
de pesquisas de caráter quantitativa e qualitativa, aplicadas junto aos clientes das 12 lojas objeto de 
estudo, situadas em (11) onze cidades da região noroeste do Estado de São Paulo. A coleta de 
dados foi realizada por meio de amostragem de 10% dentro do universo de clientes cadastrados pela 
empresa, atingindo 1.200 (mil e duzentos) entrevistados de ambos os sexos. Após a coleta de dados, 
estes foram tabulados e dão corpo aos resultados da pesquisa. Diante a um mercado tão competitivo, 
é extremamente importante conhecer o cliente, o seu perfil, necessidades e desejos para que a 
organização desenvolva métodos para melhorar seu produto e serviço oferecido para destacar-se 
perante a concorrência, obter novos clientes e fidelizar os já conquistados. Através das técnicas do 
marketing de relacionamento, a empresa cria métodos, campanhas, eventos e promoções que 
interagem com o cliente, conhecendo seus hábitos, e assim, o atendimento se torna personalizado e 
a fidelização concluída. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Diante da atual realidade econômica vivenciada no país, provoca com isso 

um acirramento competitivo entre as empresas que atuam no mesmo segmento 

de mercado, tornando-o mais competitivo, com maior atuação da concorrência e 

com os clientes se tornando a cada dia mais exigentes, principalmente pelo 

acesso as informações disponibilizadas nas plataformas digitais que acabaram 

alterando o comportamento dos consumidores junto ao mercado, tornando-se 

mais seletivos na hora de optar por um serviço ou por produtos, 

independentemente do segmento de mercado. 

Por outro lado, as empresas estão investindo em métodos para identificar o 

perfil do cliente com vistas a sua fidelização.  

Diante deste contexto, a busca em conquistar novos clientes passou a ser 

uma atividade árdua em virtude da infinidade de produtos e serviços que são 

disponibilizados no mercado, o que leva a empresas tentar ao máximo buscar 

atender as necessidades apresentadas pelo cliente de forma a conquistar sua 

confiança, tornando-os fiéis, ou seja, fazer com que eles sempre se lembrem da 

empresa quer seja pelo atendimento, produtos oferecidos, disponibilização de 

várias formas de pagamento, credibilidade, entre outras. 

Cabe então a cada empresa buscar mecanismos que possam fazer com 

que estas sejam lembradas pelos clientes e pelo próprio mercado de maneira 

positiva, fazendo com que suas qualidades se destaquem perante o mercado 

concorrente como um todo. 



3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos clientes de 

uma empresa que atua na comercialização de roupas masculinas, femininas, cama 

mesa e banho, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, mediante a 

realização de pesquisa, com vistas a estabelecer o nível de sua satisfação em 

relação aos produtos e serviços disponibilizados pela mesma.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia é a busca de respostas através do conhecimento e 

desenvolvimento de pesquisas partindo da indagação de um problema ou dúvida,  e 

segundo Marconi e Lakatos (2007, p.69),  afirmam “que a metodologia pode ser 

entendida como um caminho traçado para atingir um objetivo determinado, 

representando a forma, o modo para resolver problemas e buscar respostas para as 

necessidades e dúvidas” 

Para se atingir os objetivos do trabalho, iniciou-se com a elaboração de um 

levantamento bibliográfico que possibilitaria um melhor entendimento dos assuntos 

abordados, após a sua realização, se utilizou de pesquisas de caráter quantitativa e 

qualitativa, aplicadas junto os clientes das 12 lojas objeto de estudo, situadas em 

(11) onze cidades da região noroeste do Estado de São Paulo. 

 
o método de Pesquisa Quantitativa, como o próprio nome já diz significa 
quantificar dados, fatos ou opiniões, nas formas de coleta de informações, 
como também com o emprego de técnicas e recursos simples de 
estatística, tais como média, percentagem, moda, desvio padrão e 
mediana, como o uso de métodos mais complexos tais como análise de 
regressão, coeficiente de correlação etc., bastante comum em defesa de 
teses. OLIVEIRA (2002, p. 155).  
 

Já a pesquisa qualitativa se caracteriza segundo Richardson (1999, p.90):  

 
(...) pode ser caracterizada como tentativa de uma compreensão detalhada 
dos significados e características situacionais apresentada pelos 
entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 
características ou comportamentos. RICHARDSON (1999, p. 90). 
 

A coleta de dados foi realizada por meio de amostragem de 10% dentro do 

universo de clientes cadastrados pela empresa, atingindo 1.200 (mil e duzentos) 

entrevistados de ambos os sexos nas 11 (onze) lojas do grupo.  

De acordo com Roesch (1996, p.131) "o propósito da amostra é construir 

um subconjunto da população que é representativo nas principais áreas de interesse 



da pesquisa".   

Segundo Roesch (1996, p.148), “o questionário não é apenas um formulário, 

ou um conjunto de questões listadas sem muita reflexão. O questionário é um 

instrumento de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa”. 

Os resultados da pesquisa será abordado na discussão dos resultados que 

levaram a empresa a identificar o nível de satisfação dos clientes e suas 

necessidades. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente capítulo contemplará a fundamentação teórica capaz de dar 

sustentabilidade ao desenvolvimento do trabalho e busca dos objetivos pretendidos, 

iniciando-se pela definição de varejo, marketing de relacionamento e fidelização de 

clientes. 

5.1 Varejo 

Assim como qualquer atividade, o varejo se inova a todo o momento devido 

a mudanças no comportamento do consumidor, no cenário econômico e avanços 

tecnológicos, estando presente no dia a dia das pessoas. 

O varejo é uma das atividades mais pioneiras que a sociedade conhece. O 

ser humano sempre esteve acostumado a negociar mercadorias para suprir suas 

necessidades, desde a época do escambo, ou seja, troca de produtos, passando 

pela revolução mercantilista quando surgiram as primeiras trocas monetárias até a 

evolução que expandiu o varejo e as estratégias mercadológicas que são as vista 

hoje, evoluídas pela globalização e progresso da internet (KOTLER, 2006). 

 
O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços 
diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Um 
varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo 
faturamento provenha principalmente da venda de pequenos lotes no 
varejo. (KOTLER, 2006, p. 500) 
 

Outra definição muito usada para varejo: “como uma unidade de negócio 

que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende 

diretamente a consumidores finais e eventualmente a outros consumidores (LAS 

CASAS, 2000, p.17). 

Para Levy e Weitz (2000, p. 26) “varejista é um negociante que vende 

produtos e serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores”. 



Na abordagem mais tradicional, o varejo está relacionado em todas as 

atividades comerciais de venda de mercadorias ou serviçosque satisfaz as 

necessidades e desejos do cliente final, segundo PARENTE (2000). 

5.2 Marketing de relacionamento 

De acordo com Kotler (2003) marketing de relacionamento se da através 

da relação de longo prazo do cliente com a empresa, traduzindo em uma fidelização. 

Segundo a visão de Peters (2000, p.2) "A organização que conseguir dar ao 

cliente algo que se aproxima mais do que eles querem, mais do que eles mesmos 

esperavam, pode ir além da satisfação dos clientes e criar o encantamento do 

cliente”. 

É importante ter total conhecimento do cliente, aprofundar no 

relacionamento com os mesmos e proporcionar experiências únicas entre ele e a 

empresa, para que ele se sinta valorizado e conhecido por todos colaborados da 

organização. (KANTER, 2001) 

Para Cobra (1993), conquistar e manter clientes, criar um vínculo recíproco 

satisfatório entre clientes, fornecedores e distribuidores, resultam em preferência nos 

negócios, traduzido por marketing de relacionamento. 

5.3 Fidelização e satisfação de clientes 

Os clientes buscam pontualidade, lealdade e exatidão em uma empresa 

quando a escolhem para fornecer o produto ou serviço desejados por eles, 

sinônimos esse da palavra fidelidade. (TAKENAKA, 2012) 

As empresas buscam de todas as maneiras atraírem seus clientes e atender 

as necessidades dos mesmos e, para isso, a fidelização é fundamental, pois um 

cliente satisfeito se torna fiel, defende e ainda colabora na boa divulgação da marca 

e da empresa. Sabemos que a divulgação boca a boca é responsável por grande 

parte da disseminação de informações e impressões boas e ruins de um 

estabelecimento (LAS CASAS, 2000) 

Conforme Bogman (2000, p. 20) “cliente fiel é aquele que sempre volta à 

organização por ocasião de uma nova compra ou transação, por estar satisfeito com 

o produto ou serviço. E fidelização é o processo pelo qual um cliente se torna fiel”. 

Kotler (2003, p.53) apresenta satisfação como sento “o sentimento de prazer 

ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo 

produto ou serviço em relação às expectativas da pessoa”. 

Kotler e Armstrong (2003, p.478) destacam ainda que a satisfação de 



clientes “é importante componente de fidelização, qualquer empresa verifica que é 

difícil conseguir a fidelidade do cliente sem antes atingir altos níveis de satisfação 

para ele”. 

O consumidor satisfeito ou realizado com o produto, serviço e atendimento 

cria uma forte ligação com a empresa pelo seu diferencial, tendo a mesma 

registrada em sua mente cada vez que necessitar ou desejar um produto. (KOTLER 

E ARMSTRONG,  2003 p. 480) 

 
Satisfazer um consumidor não é fácil. Acredite! O que é satisfatório para uma 
pessoa pode ser insatisfatório para outra. Clientes são indivíduos que 
possuem características, opiniões e gostos diversos (...). Nunca vamos 
conseguir satisfazer 100% dos clientes, mas é necessário fazermos o 
máximo de esforço para conseguimos alcançar o mínimo de satisfação 
esperada por eles. BEZERRA (2013, p.12). 
 

“Se o produto atendeu suas expectativas, se teve o desempenho desejado 

ou muitas vezes imaginado pelo consumidor, este ficará satisfeito e normalmente 

voltará a comprá-los”. (OLIVEIRA, 2007, p.175). 

Para Lovelock (2001, p.150), fidelidade está relacionada à permanência do 

cliente por um período de tempo, sendo consumidor repetidas vezes, tornando-se, 

em alguns casos, um consumidor exclusivo, atuando até como um verdadeiro 

defensor da marca da empresa. 

Enquanto que Las Casas (2000, p.77) “a fidelização de clientes, em sentido 

lato, pode ser definida como a disposição de um cliente para um relacionamento 

comercial com um fornecedor, que se concretiza em ações sequenciais”. 

Verifica-se nas considerações apresentadas pelos autores pesquisados, que 

o sucesso das empresas é proveniente de clientes fiéis. Entendê-los, ouvi-los e 

surpreendê-los transmite confiança e qualidade.  

“A primeira impressão é a que fica” (Pizzinatto, 2005, p.135), ditado 

importante que define que a primeira compra é onde se inicia todo o ciclo da 

fidelização, se a experiência do cliente for positiva, ele retornará para uma nova 

aquisição, caso seja negativa, essa será a impressão que ficará guardada.  

5.4 CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes 

Para fidelizar o cliente é necessário investir na qualidade de atendimento, 

conhecer o cliente, entender suas necessidades, desejos e como resolver o seu 

problema através do produto ou serviço que a empresa oferece.Com toda essa 

necessidade é importante investir em novas estratégias, como a implementação da 



ferramenta chamada CRM. 

 
CRM é uma estratégia de negócios voltada ao entendimento e à 
antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma 
empresa. Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do 
cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados 
interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados 
consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de 
contato com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente 
através de qualquer ponto de contato com a empresa. PEPPERS & 
ROGERS (2000, p.47). 
 

Para Kotler e Keller (2006, p.151), “o CRM é importante porque é um grande 

impulsionador da lucratividade de uma empresa, é o valor agregado de uma base de 

clientes”. 

 
Quadro 1 – Métodos de Modelo Estratégico na implementação do CRM 

Identificar os 
clientes 

Manter um histórico atualizado de cada um através do contato, 
reclamações, sugestões, ou seja, o feedback das interações 
do cliente com a empresa 

Diferenciar os 
clientes 

Criando meios de fidelizá-los e atraí-los 

Interagir com o 
cliente 

Estimulando a troca de informações para que assim a 
empresa possa conhecê-los de uma forma mais profunda 

Atendimento 
personalizado 

Fazendo com que cada cliente se sinta especial e único, o que 
acarreta em satisfação. 

Fonte: Adaptado de Peppers e Rogers (2000). 
 

A fidelização de clientes pode ocorrer com a aplicação dos métodos 

apresentados, porém temos que destacar a existência de outros autores que 

também recomendam aplicação de  métodos similares em seu contexto  que visam 

fidelizar os clientes. 

 

6. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta o resultado obtidos com aplicação das pesquisa 

realizada na rede de lojas pertencentes a empresa objeto do estudo de caso aplicado. 

Por meio da primeira questão pode-se identificar que 86% dos consumidores  

das lojas são do gênero feminino e 14% masculino. A Clientela da empresa em sua 

maioria é formada por pessoas que estão ativos no mercado de trabalho e por 

aposentados. Pelos resultados obtidos na pesquisa o publico alvo da empresa esta 

concentrado em pessoas da classe média, já que 70% dos clientes tem renda entre 

4 e 5 salários mínimos. 

 

 



Gráfico 1 - Atrativo para efetuar compras Gráfico 2 - Satisfação quanto ao 
atendimento 

Fonte: A Busca pela Fidelização de Clientes - Estudo de Caso no Setor Têxtil de Varejo, 2019. 
 

Foi verificado conforme o gráfico 1 que 30% dos consumidores são atraídos 

a comprar pelo atendimento, enquanto 24% pelo preço, seguido de 21% atraídos 

pela qualidade dos produtos e forma de pagamento oferecida. 

Verifica-se no gráfico 2 que 84% clientes classificam o atendimento oferecido 

pela empresa como ótimo, enquanto 16% consideram bom, apresentando um 

resultado positivo. Ficando evidente a satisfação com o que lhes é oferecido em 

relação a atendimento. 

 
Gráfico 3: Formas de pagamento 

 

Gráfico 4 - Qualidade dos produtos 

 
Fonte: A Busca pela Fidelização de Clientes - Estudo de Caso no Setor Têxtil de Varejo, 2019. 

 
Em relação as forma de pagamento, 97% dos clientes classificam como ótimo 

e bom, já que, dentre as opções para pagamento existe o crediário e cartão próprio 

da loja, cartão de débito e crédito e cheque (vide gráfico 3). 

Por meio do gráfico 4 pode-se verificar a percepção do cliente quanto à 

qualidade dos produtos disponibilizados pela rede. 



Verifica-se que 66% classificam a qualidade dos produtos como ótima e 32% 

como bom, apenas 2% desta sendo regular. 

 
Gráfico 5 - Classificação do espaço físico das 

lojas 

 

Gráfico 6 - Diferencial em relação à 
concorrência 

 
Fonte: A Busca pela Fidelização de Clientes - Estudo de Caso no Setor Têxtil de Varejo, 2019. 

 
O gráfico 5 apresentou que 98% dos clientes estão satisfeitos com o espaço 

físico oferecido. 

Evidencia que o preço é o principal diferencial em relação a concorrência, 

com 34%, seguido do atendimento com 30% (vide gráfico 6). 

 
Gráfico 7 - Linha de produtos que mais atrai na compra 

 
Fonte: A Busca pela Fidelização de Clientes - Estudo de Caso no Setor Têxtil de Varejo, 2019. 

 
O gráfico 7 demonstra que o setor feminino é a linha de produtos que mais 

atrai o consumidor na compra, totalizando 36%, seguido do setor infantil com 22% e 

o masculino com 21%. 

A última pergunta do questionário identifica a proporção de clientes que 



possuem o cartão da empresa, resultando em 70% que não possuem o cartão ainda 

e, apenas 30% que possuem. 

Com os resultados obtidos através da aplicação da pesquisa com os clientes 

das lojas, foi possível identificar o perfil e o nível de satisfação dos mesmos. 

 O público alvo é predominantemente feminino, representando 86% do 

universo de clientes. Destaca-se uma faixa etária acima de 36 anos, casado (a) e 

com renda equivalente a classe média. 

Revelou ainda que, o atendimento, a forma de pagamento, o espaço físico e 

a qualidade dos produtos são satisfatórios aos consumidores. 

Os diferenciais competitivos em relação à concorrência são relevantes para 

a fidelização, havendo destaque para o atendimento e o preço, mesmos fatores que 

atraem o cliente a comprar na empresa objeto de pesquisa 

Diante dos dados apresentados, a empresa possuiu resultados positivos 

quanto à satisfação e fidelização dos clientes, podendo ser espelho para outras 

empresas do comércio varejista. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante a um mercado tão competitivo, é extremamente importante conhecer 

o cliente, o seu perfil, necessidades e desejos para que a organização desenvolva 

métodos para melhorar seu produto e serviço oferecido para destacar-se perante a 

concorrência, obter novos clientes e fidelizar os já conquistados. 

Através das técnicas do marketing de relacionamento, a empresa cria 

métodos, campanhas, eventos e promoções que interagem com o cliente, 

conhecendo seus hábitos, e assim, o atendimento se torna personalizado e a 

fidelização concluída. 
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