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Resumo
A necessidade de atender a toda a demanda dos clientes as empresas do setor varejista de
confecção investem cada vez mais em ampliar seu mix de produtos. Esta iniciativa implica ao
comércio algumas vantagens e desvantagens. Desta forma, esta pesquisa tem como propósito
entender o impacto da amplitude do mix de produto no setor varejista de confecção na
concepção dos gestores da empresa. Para sua realização utilizou-se uma abordagem qualitativa
descritiva, sua coleta de dados foi através de uma pesquisa de campo, sendo entrevistados
gestores de empresas do comercio varejista da cidade de Barão de Cocais/MG. Foi encontrado
que uma amplitude no mix de produto é fundamental para sua competição no setor uma vez
que as lojas não possuem uma segmentação de mercado. Por outro lado a amplitude dos
produtos atrai novos clientes e proporciona fácil acesso de produtos não desejados ou não
conhecidos a estes mesmos clientes, aumentando sua fidelização.
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Abstract:
The need to meet all customer demand the companies in the clothing retail industry are
increasingly investing in expanding its product mix. This initiative involves some trade
advantages and disadvantages. Thus, this research aims to understand the impact of the
magnitude of the product mix in the retail sector in the design of the clothing company
managers. For its realization we used a qualitative descriptive approach, its data collection
was through a field survey, and interviewed managers of companies in the retail trade of the
town of Baron Cocais / MG. It was found that a range in the product mix is critical to its
competition in the sector since the stores do not have a market segmentation. On the other
hand the range of products attracts new customers and provides easy access for unwanted
goods or not known to these same customers, increasing customer loyalty.
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1

Introdução

Com a nova era de clientes cada vez mais exigentes vem surgindo com o passar dos anos
aumentado a concorrência e obrigando as empresas a renovarem sempre suas estratégias de
competitividade. A natureza do marketing é o desenvolvimento de troca que organizações e
clientes participam de forma voluntária em transações que beneficiem a ambos. Marketing é o
conjunto de idéias provindas do homem que interferem em relações de trocas efetuadas no
mercado a fim de facilitá-las. Pode-se ainda dizer que o marketing não é apenas a pratica dos
conhecimentos, mas sim o uso da tecnologia ao invés da ciência.
A idéia principal do marketing é auxiliar todos os envolvidos nas relações entre cliente e
empresa com o propósito de atender as necessidades e desejos dos consumidores
paralelamente ao desenvolvimento e lucratividade das empresas. Uma das ferramentas do
marketing que vem sendo usado com freqüência pelo comércio varejista é dispor ao cliente
uma variedade de produtos afim de estes tenham facilidade e comodidade para comprar os
produtos que necessitam e os que desejam.
A disposição de diferentes tipos de produtos aos clientes dar-se o nome de amplitude de
produtos sendo esta bem utilizado pelo marketing atual, por trazer novos clientes as lojas e
aumentar a fidelização dos mesmos. O estudo a seguir aborda como a amplitude de produtos é
empregada no setor varejista da cidade de Barão Cocais/MG e os efeitos desta prática sobre a
ótica dos gestores das empresas. A continuação deste estudo está organizada nas seções que se
seguem. A próxima seção é pertinente a todo o embasamento teórico utilizado, contendo o
conceito de marketing, conceito de varejo, retrata também a necessidade e desejo dos
consumidores e o mix de marketing. As demais seções referem-se a análise dos dados e as
considerações finais do trabalho.
2 Referencial Teórico
2.1 Marketing – Conceitos e definições
Nesta seção serão apresentados os conceitos de definições de marketing sobre a óptica dos
principais autores. Como conceito inicial a respeito de marketing será utilizado o entendimento
de Kotler e Armstrong (2009). Eles afirmam que o marketing é o processo que engloba várias
atividades e funções, porém dentre estas, a mais importante é o processo de se relacionar com
o cliente. A sua definição está acerca do que o marketing administra, ou seja, o relacionamento
nas transações financeiras com o cliente, na quais os principais objetivos são conservar os
clientes atuais e adquirir novos clientes garantindo sempre a todos de satisfação.
Las Casas (2007) explica que, um dos principais elementos do marketing esta voltado para o
gerenciamento das atividades mercadológicas que satisfaçam os clientes, se tornando essa a
chave do sucesso para todos os empreendimentos. O marketing busca atrelar a oferta da
organização para demandas específicas do mercado, utilizando como ferramenta um conjunto
de princípios e técnicas. Pode ser visto, também, como um processo social pelo qual são
reguladas a oferta e a demanda de bens e serviços para atender as necessidades sociais e não
individuais, surgindo assim o marketing de relacionanto.
O marketing de relacionamento, então busca entender e interagir com o cliente em um
processo de troca de benefícios. (D’ANGELO SCHNEIDER E LARÁN, 2006). No entanto
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para Cobra (1992) os conceitos anteriores estão incompletos, explica o autor que o marketing
tem por sua principal função descobrir e identificar a insatisfação dos clientes, utilizando
destas informações para aprimorar, melhorar e criar produtos ou serviços que garantam a
satisfação dos consumidores, gerando assim resultados para empresas.
O marketing é usado não só pra contribuir da com a melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos, mas sim para a sociedade em geral (CHURCHILL E PETER, 2002). Contudo, o
marketing não consiste em apenas se relacionar com o cliente e nem mesmo está acerca
apenas dos processos de trocas, ele é visto como “o processo de planejar e executar a
concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços,
criando assim, trocas que satisfazem metas individuais e/ou organizacionais.” (ZEITAHAML
E BITNER, 2008, P. 112)
Nos processos decisórios as questões econômicas têm auxiliado a decisão das pessoas,
construído em cima de um pressuposto de racionalidade de consumo, desta forma as pessoas
condicionadas pela renda buscam aumentar a satisfação (ÂNGELO, SIQUEIRA E FÁVERO
2003).
Com o intuito de aumentar a satisfação o marketing é visto como um processo de troca que
consiste no ato de obter um produto desejado de alguém, na qual algo é oferecido em
contrapartida. Neste caso considera a troca sendo um processo de criação de valor, de acordo
com o mesmo autor, ambas as partes se favorecem (KOTLER, 2008).
Neste caso, o processo de troca é o mesmo processo de compra e venda de produtos ou
serviços, o qual três componentes são essenciais para que este ocorra: a necessidade e desejo
dos consumidores; a capacidade (poder de compra) e por último a disposição para aquisição.
O produto ou serviço desejado deve estar adequado a moeda que representa o valor da
transação (COSTA E TALARICO, 1996)
No que diz respeito as decisões de compra, Ângelo, Siqueira e Fávero (2003) destacam que os
fatores econômicos tem um certo peso, contudo, o comportamento de compra é impulsivo ou
não planejado. Em dados se sua pesquisa foi mostrada que 85% das decisões de compras
foram tomadas no interior da loja, devido as condições locais e momentâneas.
De acordo com os diversos conceitos expostos anteriormente, pode-se identificar que o
marketing é o canal de ligação entre empresas e cliente. É através do marketing que são
identificadas as necessidades dos consumidores e os fatores que causam insatisfações nestes,
com a finalidade de propor melhorias e mudanças nas relações financeiras para garantir a
satisfação entre ambas as partes. O marketing é também um conjunto de funções que a
administração utiliza como orientação na tomada de decisões pertinentes a relações com os
clientes dentro da própria organização.
2.1.1 Varejo
Ao se falar em varejo vem logo a ideia de lojas, camelos e estabelecimentos aglomerados em
ruas avenidas etc., mas, independente do tamanho da loja ou a forma que ocorre a venda, seja
em loja ou não (por telemarketing, mala direta, internet, porta a porta), contando que a venda
seja realizada para o consumidor final, estará ocorrendo uma atividade varejista (KOTLER E
ARMSTRONG, 1998). Os mesmos autores apontam que os varejistas fornecem serviços que
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facilitam a compra e o uso dos produtos pelos clientes. Dentre estes serviços podemos citar
como exemplo, crédito, prazo, entrega, garantias, exibição dos produtos e facilidade no acesso
ao local da compra. Uma vez que as atividades efetuadas pelos varejistas são importantes para
os consumidores, o varejo é uma importante prática econômica significativa e um grande
negócio em nossa sociedade.
De acordo com Kotler (2008) todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos
consumidores finais são definidas como varejo. O local onde os produtos ou serviços são
vendidos (lojas, ruas ou residência dos consumidores) independe. Da mesma forma, todas as
maneiras pelas quais estes bens ou serviços são vendidos estão incluídas no conceito de varejo,
seja através de venda pessoal ou não (internet, telefone, etc). Esta opinião é compartilhada
pelos autores do primeiro parágrafo deste capítulo.
Kotler (2002) compartilha ainda o mesmo pensamento com Las Casas (1991) de que o varejo é
todo e qualquer atividade envolvida na venda de bens para o consumidor final. Toda empresa
com sede própria e que seu faturamento mensal tenha maior parte composto pelas vendas de
pequenos lotes de mercadorias somente a consumidores finais, que realize suas vendas de
porta em porta ou ate mesmo qualquer outra modalidade de venda, estará inserido na
modalidade varejista.
“O varejo inclui todas as atividades relativas a venda de produtos ou serviços
diretamente aos consumidores finais, para o uso pessoal e não comercial.”
(KOTLER, 2000, p. 540)

Levy e Weitz (2000), de forma mais completa, definem varejo como o conjunto de ramos de
negócios que vendem e comercializam produtos ou serviços á consumidores para seu uso
pessoal ou familiar, em pequenas quantidades e adicionando valores a estes. Varejo não é
apenas a comercialização de produtos em lojas, afirmam os autores, o varejo também oferece
serviços: Hotéis oferecem estadia; médicos; oferecem consultas; cabeleireiros: oferecem
tratamento aos cabelos. Para os autores, os varejistas encarregam-se de negociar e distribuir
produtos ou serviços aos consumidores finais, incorporando aos serviços ou produtos valores
que provém de certas ações, pré-definidas pelos mesmos, como: fornecer aos clientes
variedade de produtos e serviços; dividir lotes grandes de mercadorias em pequenas
quantidades; manter estoque; Fornecer serviços;
Levy e Weitz (2000) afirmam ainda que ao fornecer variedade de produtos, o varejista traz
comodidade ao consumidor que pode escolher entre uma grande seleção de marcas, cores,
modelos, tamanhos, e preços em um único local. Para reduzir os custos com transporte, os
varejistas, compram grandes quantidades de produtos e dividem os lotes grandes para que os
clientes comprem quantidade que quiserem. Manter estoque é uma necessidade dos varejistas
para que os produtos estejam sempre a disposição dos consumidores.
Uma visão diferente das demais é a de Cobra (2002) completando todos os conceitos
apresentados sobre varejo ate então, para o autor os varejistas atuam como intermediários entre
os fabricantes ou fornecedores de um produto e os consumidores finais. Desta forma, os
mesmos são importantes no processo de comercialização por reunirem vários tipos de produtos
e serviços em um mesmo ponto facilitando o acesso dos consumidores a estes produtos.
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Las Casas (1991) concorda com Cobra (2002) afirmando que o fluxo de bens e serviços do
produtor ao consumidor final ou usuário é orientado pela atividade de vendas. Ainda para o
autor tal atividade traz vantagens para todos os envolvidos neste processo, e para a economia, a
atividade de vendadas de produto ou serviços é a base de todo sistema capitalista. “Para os
consumidores proporciona melhoria no padrão de vida, uma vez que as empresas esforçam-se,
entre a concorrência, em obter vantagens cada vez maiores para seus clientes através do
aperfeiçoamento de produtos e métodos.” Conclui o autor com a citação acima.
Lojas de vestuários e calçados, no entendimento de Las Casas (2007), são considerados
estabelecimentos de varejo por terem como atividade fim a venda de mercadorias ao
consumidor final.
2.1.2 Necessidade e desejo dos consumidores
O interesse de uma pessoa pode ser estimulado por sinais, e estes sinais se dividem em internos
e externos. Os internos são os que as pessoas sentem necessidade ou disposição para fazer
algo. Os externos são vindos do exterior do individuo, algo chama a atenção e atrai os
consumidores para que estes sinais ativem-se dentro das pessoas. Outdoors, placas,
propagandas e até mesmo um comentário de um amigo referente a um produto despertam estes
sinais (KOTLE; FOX, 1994).
Ainda para Kotler e Fox (1994) a necessidade provém de um conjunto de sinais, estes sinais
não geram a necessidade das pessoas, ele apenas desperta esta vontade que já existe em cada
individuo. A tarefa da intuição dos profissionais de marketing é entender quais as necessidades
básicas que se pode atender, concluem os autores.
As pessoas interessadas em uma classe de produtos geralmente têm desejos específicos que
estes produtos satisfazemos clientes variam a respeito de cada atributo do produto que desejam
isto de acordo com a necessidade de cada um. (KOTLE; FOX, 1994)
D e acordo com Dominando o Marketing (2001) para se entender melhor os motivos que
levam os consumidores a decidir na hora da compra, deve-se responder primeiramente a duas
perguntas: a primeira é quais as necessidades os clientes procuram satisfazer e a segunda é
porque satisfaze-la da forma que satisfazem.
Dominando o Marketing (2001) expõe a pirâmide de maslow para explicar as necessidades dos
indivíduos, e afirma que as necessidades seguem níveis de hierarquia classificados estes por
ordem de importância, sendo as primeiras necessidades são as fisiológicas e as de segurança,
seguida da de pertencer, prestigio e finalmente a de auto realização.
Dominando o Marketing (2001) explica que a pirâmide de maslow é ideal para explicar as
necessidades do consumidor. De acordo com Dominando o Marketing (2001) o nível mais
baixo que uma pessoa sente uma necessidade ainda insatisfeita gera uma determinada
demanda, depois de satisfeita esta necessidade surgirá outra mais elevada, novamente
motivando o consumidor a satisfação. Para Dominando o Marketing (2001), necessidade
alguma pode ser totalmente satisfeita e esta continua insatisfação fará novas demandas
nascerem.
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2.1.3 Mix de marketing
O conceito de marketing descrito no primeiro capítulo transforma em prática de marketing a
literatura padrão, o profissional de marketing é tido como um misturador de ingredientes que
planeja diversas estratégias utilizando do mix de marketing, este por sua vez é composto pelos
chamados 4 P’s, Praça, Promoção, Preço e Produto.(GRÖNNROS, 1995).
Cobra (1991) afirma que o mix de marketing é formado pelos 4 P’s, sendo produto, praça,
preço e promoção são geradoras da sigla. O autor explica cada um dos P’s da seguinte forma: o
primeiro p é o produto e corresponde a qualidade, características, estilos, embalagens, serviços
referentes ao produto ofertado. O segundo p é da praça, ou seja, os canais de distribuição dos
produtos, onde eles serão disponibilizados para o acesso dos clientes. Terceiro p é o preço,
descontos, subsídios, prazos e etc. Por último o p de promoção, que refere-se as propagandas,
vendas pessoais, relações públicas, merchandising e etc.
No composto de marketing há quatro elementos que são denominados os 4 P’s : Produto,
preço, praça e promoção. Cobra (1997) acredita que os elementos do composto do mix de
marketing foram criados e estabelecidos para atender ao mercado-alvo, ou seja, o consumidor.
De acordo com Churchill e Peter (2000) para que os quatro elementos obtenham máxima
eficácia devem-se combinar de forma coerente entre si. A empresa pode utilizar destas
ferramentas para um processo de decisão, sobre as preferências de produtos, de preços,
condizentes com o mercado, na decisão do processo de distribuição do produto e na utilização
da criatividade para promoção do produto.
3 Metodologia
Para realizar esta pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa descritiva, na qual foram
feitas entrevistas semi-estruturadas com os gestores, nas empresas varejistas de Barão de
Cocais /MG. A opção por gestores das lojas, para responder a entrevista, se deu em função da
sua proximidade como os clientes, e seus conhecimentos de gestão de lojas. Este é um estudo
de grande importância, pois, visa à necessidade da amplitude do mix de produtos, uma vez
que o setor varejista atende da cidade atende a todas as características da demanda da região.
A mostra foi não probabilística por acessibilidade. Nesta amostra foi selecionadas empresas
do setor varejista da cidade com mais de quinze anos de experiência no setor. Os dados foram
analisados através da técnica análise de conteúdo.
4 Análise dos dados
Os dados desta pesquisa foram analisados através da técnica análise de conteúdo. Desta forma
foi possível entender na percepção dos gestores das empresas de confecção a importância da
profundidade do mix de produtos no setor varejista.
As empresas pesquisadas possuem mais de 15 anos no setor varejista da cidade, possuindo
uma grande experiência. Não possuem um grande número de funcionários, mas sim o
suficiente para atender a demanda dos clientes. Apresenta também uma gerência bastante
experiente no setor.
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Para facilitar um enquadramento de setor, foi utilizado o conceito de Kotler (2000) e Las Casas
(1991) na qual apontam que o setor o varejo inclui as atividades de vendas de produtos ou
serviços de forma direta aos consumidores finais. Las Casas (1991) aponta ainda que lojas de
vestuários e calçados sejam consideradas lojas de varejo. Desta forma as empresas utilizadas
como amostra atende ao requisito básico de pesquisa, se enquadrando no varejo.
Kotler e Fox (1994) apontam que a necessidade é a falta de algo incentivando ou estimulando
o individuo a adquiri-lo. Com isso as empresas colocam a disposição uma gama de produtos
no comercio varejista, de forma a proporcionar ao cliente que satisfação suas necessidades.
Dentro do contexto do gerencial o comércio varejista coloca a disposição do cliente uma gama
de produtos de forma a atender as necessidades e despertar desejo na cliente. No seu
entendimento Cobra (1997) acredita que os elementos do composto do mix de marketing
foram criados e estabelecidos para atender ao mercado-alvo, ou seja, o consumidor. De acordo
com Churchill e Peter (2000) para que os quatro elementos obtenham máxima eficácia devemse combinar de forma coerente entre si.
Para a empresa se destacar no seu setor e buscar uma diferenciação, ela pode utilizar das
ferramentas do marketing para facilitar o processo de decisão dos clientes, sobre as
preferências de produtos, de preços, condizentes com o mercado, na decisão do processo de
distribuição do produto e na utilização da criatividade para promoção do produto.
É fundamental entender os motivos que levam o consumidor a decidir na hora da compra.
Desta forma é necessário entender sobre a necessidade os clientes procuram satisfazer. De
acordo com o exposto pelo autor, as empresas colocam à disposição dos clientes vários
produtos, ampliando o seu mix de forma a promover uma melhor aceitação do cliente,
atendendo a todos os gostos procurados.
Foi identificado que ao promover ao cliente uma variedade de produtos, ou seja, promover a
ele um vasto leque de possibilidades, os clientes têm mais facilidade em atender suas
necessidades, de forma a despertar o interesse em outros produtos. Com isso, aponta outro
questionamento levantado por kotle e Fox, (1994) retratando que as pessoas interessadas em
uma classe de produtos geralmente têm desejos específicos, que estes produtos satisfazem os
clientes, varia a respeito de cada atributo do produto que desejam isto de acordo com a
necessidade de cada um.
No que se relaciona a amplitude do mix de produto, se torna importante para as empresas, pois,
ao entrar no estabelecimento o cliente sempre encontra algo que lhe agrade, caso não encontre
desperte o interesse por outro produto que está próximo.
Em relação à demanda foi identificado que é sazonal, em função da época do ano, festas,
eventos. As ocasiões de exposição em locais públicos, em festas e eventos estimulam a
necessidade e os desejos das pessoas, fazendo com que esta percepção se relacione com a
afirmativa de kotler e Fox, (1994) expressando que o interesse de uma pessoa pode ser
estimulado por sinais, interno e externo. Os sinais externos são vindos do exterior do
individuo, algo chama a atenção e atrai os consumidores para que estes sinais ativem-se dentro
das pessoas.
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5 Considerações finais
Para atender os consumidores e se destacar no setor, as empresas varejista adota as técnicas de
marketing para a escolha dos melhores produtos, estabelecimento de preços adequados, e as
promoções que devem ser feitas.
Tendo todos estes critérios estabelecidos, a escolha por um mix de produto mais amplo pelos
os varejistas é uma forma de se destacar no setor, proporcionando ao cliente que encontre o
que procure dentro de seu estabelecimento e não na concorrência. Desta forma é de extrema
importância um mix de produto amplo. Com esta amplitude o varejista tem uma maior
facilidade em atender as necessidades dos clientes, se tornado um diferencial competitivo
dentro do setor.
O varejista tem que se atenuar ao fator da sazonalidade que tem grande influencia neste
seguimento. Uma vez que, esta variável afeta em grandes proporções o fluxo de vendas da
empresa. Uma amplitude dos produtos de forma inadequada pode causar ao varejista um
dispêndio muito grande de capital para estocar e manter os produtos, se tornando um ponto
negativo.
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