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Estudar sobre o comportamento de compra do consumidor no mercado de moda é de grande
importância, já que o Brasil  é  o quinto produtor têxtil do mundo (ABIT, 2016). A era da
informação e de alta competitividade entre as empresas tornou os clientes de moda - e de
outros tipos de produtos, mais exigentes no momento da compra. Esse fato leva as empresas
buscarem  estratégias  para  melhor  atender  seus  clientes  e  retê-los.  Para  atender  bem
determinado público é necessário compreendê-lo. Uma das formas de o fazer é estudar os
fatores que influenciam o comportamento dos consumidores. Sendo assim, este trabalho tem
por objetivo: Identificar fatores que influenciam a decisão de compra de clientes de moda em
uma loja de varejo em São Francisco do Sul - SC. Para tanto foi necessário: Identificar o
perfil das clientes; identificar quais aspectos dos fatores do comportamento do consumidor
influência na decisão de compra; identificar quais atributos do mix de marketing influenciam
no processo de decisão de compra. A pesquisa é um estudo de caso em uma loja de varejo de
vestuário. O método utilizado foi de abordagem quantitativa com características descritivas. O
instrumento  de  coleta  de  dados  foi  um  questionário  estruturado,  contendo  trinta  e  oito
questões fechadas elaboradas a partir da teoria dos estudos do comportamento do consumidor
(fatores psicológicos, culturais, pessoais e sociais), bem como do mix de marketing (produto,
preço, praça e promoção), todos extraídos da teoria de Kotler e Keller, (2006). A população da
pesquisa são as 240 clientes cadastradas na loja em estudo, da qual foi calculada a amostra,
com erro  amostral  de  6%,  resultando  em 128  questionários  respondidos.  Após  os  dados
tratados estatisticamente, os resultados com maior frequência de respostas são: O público-alvo
(perfil) são mulheres com idade entre 21 a 45 anos, a maioria possui ensino médio, renda
entre 2 e 6 salários-mínimos e quase 60% delas consideram-se casadas. Quanto aos fatores
influenciadores no processo de compra, no fator psicológico são: ansiedade, bom humor e
felicidade as levam a comprar mais. Dos fatores pessoais, o que as motiva a comprar são:
beleza do produto, a própria necessidade, ou se o produto se encaixa no seu estilo pessoal. No
fator cultural preferem comprar na própria loja pesquisada, porque os produtos têm qualidade
e os preços são aceitáveis. No fator social os aspectos influenciadores são: comprar em lojas
da própria cidade e numa menor proporção, também são influenciadas a realizar compras via
internet. Os atributos do mix de marketing que influenciam na decisão de compra quanto ao
elemento produto: por sua qualidade, marca e exclusividade. No elemento preço: facilidade de
pagamento. Elemento praça: ambiente aconchegante oferecido pela loja e por fim o elemento
promoção: exposição da vitrine e brindes por ela oferecidos.
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