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Introdução 
 

A questão da moda, ou seja, do uso da imagem como fonte de identidade, está cada 
vez mais presente na vida moderna. Com demanda e importância crescentes, o entendimento 
dos fatores chave de sucesso passa a ser fundamental para a geração de uma estratégia 
diferenciada. Este levantamento tem por objetivo analisar o comportamento desse segmento e 
estudar as melhores estratégias adotadas para a geração do diferencial competitivo.  

Os resultados coletados permitiram salientar que, em um mercado tão dinâmico e 
inovador, a questão confiança tem grande relevância estratégica. Com a necessidade constante 
de colocar novos itens no mercado a adoção de alguns fatores podem representar uma grande 
vantagem a longo prazo, como, por exemplo, entender o perfil de cada cliente, criar um 
vínculo emocional e estar engajado no processo de relacionamento com ele. Conclui-se, 
também, que concentrar-se em apenas um item não fará com que uma empresa se posicione 
melhor no mercado. 

A estabilização da economia brasileira e a consolidação da globalização, 
principalmente através da abertura de mercados, determinou fortes mudanças no cenário 
varejista, entre elas o fim do privilégio do lado não operacional, ou seja, da especulação 
financeira através de juros altos e crédito ao consumidor. Giuliani (2001, p.87) afirma que 
essas alterações têm ocorrido “cada vez com maior rapidez e demandando muitos 
investimentos, mostrando que o varejo brasileiro passa por transformações que só serão vistas 
com clareza dentro de alguns anos, mas que já estão sendo definidas hoje”. 

Essa realidade trouxe para o varejo brasileiro novas preocupações com o desempenho, 
competência, eficiência, linhas de produtos, canais de distribuição, forma de atuação, enfim, 
conforme coloca Souza (2002, p.213), com “as estratégias para que se garanta a sobrevivência 
e rentabilidade a longo prazo”. Aliados a isso, dados do SEBRAE1 mostram que as micro e 
pequenas empresas representam atualmente 98% das 4,1 milhões de empresas formais 
brasileiras de indústria, comércio e serviços. Respondem por 20% do PIB nacional e 
empregam 45% da força de trabalho que possui carteira assinada; e apenas um número 
reduzido de players pode ser considerado organizado e com nível de profissionalização 
razoavelmente desenvolvido.  

Esse cenário também é a realidade do varejo baseado em imagem, como é o caso do 
chamado varejo de moda, onde atualmente, conforme coloca Schimid (2002, p.107), “o maior 
desafio é diferenciar-se da concorrência e agregar valor ao consumidor”. 

 Esse levantamento tem por objetivo analisar, especificamente, as mudanças do varejo 
de moda, bem como sua importância, fatores-chave de sucesso e tendências, com a finalidade 
de facilitar a transferência dos conceitos da teoria para a prática empresarial. O capítulo 
contribui pela relevância que o varejo de moda vem ocupando na cadeia comercial brasileira, 

                                                 
1 SEBRAE. Disponível em <www.sebrae.com.br/br/osebrae/osebrae.asp>. Acesso em 29/11/2003. 
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pois segundo Rubic2, esse segmento teve um faturamento, no ano 2000, de vinte e dois 
bilhões de dólares. Além disso fatores relacionados com a imagem estão cada vez mais em 
evidência no mundo moderno.  

Como foco principal do estudo, pretende-se avaliar, através da comparação direta dos 
dados levantados na revisão bibliográfica com os obtidos em uma pesquisa de campo no 
segmento de vestuário, quais são os fatores chave de sucesso nesse segmento e qual a 
influência do Marketing de Relacionamento e do Composto de Marketing dentro desse varejo. 

Apresentam-se, também, no decorrer do texto, diversos exemplos práticos e citações 
de estudos de caso para elucidar as principais adaptações competitivas da rede do varejo de 
moda brasileiro.  

 
O VAREJO DE MODA 

É importante, para que o estudo se complete, definir o conceito de varejo de moda. 
Para Cobra (1997, p.2-5), varejo de moda é representado pelos setores têxtil, de confecções, 
de calçados, de jóias, de cosméticos, de brinquedos e de perfumaria, entre tantos outros que 
atuam nos negócios da moda. Schimid (2002, p.107) o define como “varejo baseado em 
imagem”, destacando-se o varejo de vestuário, entretanto pode-se verificar que ele é uma sub-
área do Marketing de Varejo. 

A definição da moda, como comportamento e reflexo da sociedade, é sabiamente 
explorada por Rubic – uma das maiores autoridades e pesquisadora do marketing de moda 
brasileiro – que, em uma análise criteriosa desse segmento, afirma que “muitos produtos estão 
agregados à moda com o objetivo de transmitir modernidade e contemporaneidade, pois o 
marketing agregado à moda gera uma identidade e simboliza fonte de desejo e poder”.3 

É importante esclarecer que o varejo de moda não se restringe somente ao vestuário, 
mas representa todo o varejo, onde o ciclo de vida do produto é muito dinâmico e altamente 
influenciado pelos fatores externos e emocionais. O envolvimento do varejo de moda está 
embasado na magia e sedução que os produtos transmitem ao público alvo. O consumidor 
desse segmento busca muito mais do que um produto, busca materializar seus desejos e 
anseios de identidade em um bem de consumo que transmita os reais valores do estilo pessoal 
e social pretendido. Cobra (2002, p.155) define esse comportamento quando aborda a moda 
como semiótica, ou seja, “uma forma de comunicação através de imagens ou símbolos”. 

Apesar da amplitude de setores envolvidos, as características fundamentais e 
tendências evoluíram de forma homogênea. É importante salientar que, apesar dessa 
convergência, os setores reagiram e se adaptaram, nos últimos anos, de forma distinta, porém 
os fatores-chave de sucesso – como veremos – são  semelhantes. A grande diferença está no 
fato de que alguns setores e/ou empresas estão mais estruturados estrategicamente na busca do 
diferencial competitivo no varejo de moda moderno.  

 
Análise, Evolução e Tendência 
 

Como já foi dito, a internacionalização e a estabilização da atual economia brasileira 
provocaram relevantes mudanças no cenário varejista. Após uma fase de grande 
desenvolvimento, calcado na exploração financeira – juros e crediário – e baixa 

                                                 
2 RUBIC, Luciane. Disponível em <www.espm.br>. Acesso em 02/12/2003. 

3 RUBIC, Luciane. Disponível em <www.ibmoda.com.br>. Acesso em 28/10/03. 
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conscientização do público consumidor, o varejo brasileiro teve que se adaptar para as novas 
formas de competição.    

Antes preocupados somente com o produto, os empresários atuais devem repensar 
suas estratégias ininterruptamente, baseando-as em todo o mix de marketing, para conseguir 
alguma diferenciação e vantagem competitiva no varejo. 

Para Robinette (2002, p.93), possuir “produtos de qualidade e preços justos é 
imprescindível para a entrada no mercado atual”, ou seja, o varejista terá que trabalhar 
estrategicamente todo o composto de marketing – atendimento, posicionamento, distribuição, 
logística, pesquisa, serviços, etc. – para se diferenciar e permanecer competitivo no cenário 
atual.  

Nesse contexto, segundo Souza (2002, p.214), “as operações de varejo precisam ser 
extremamente eficientes para garantir a sobrevivência em um mercado cada vez mais 
competitivo. A fidelização de clientes representa uma importante estratégia para o setor, 
inclusive, no segmento de varejo de moda”. Para Giuliani (2003, p.18) o importante é 
“almejar a fidelidade do cliente e, através dela, torná-lo leal à sua empresa”.  

Entender que a melhor estratégia é foco no cliente, ou seja, satisfazer com qualidade e 
eficiência seu gosto, é um imperativo dos negócios modernos. Drucker (apub Boone, 1998) já 
afirmou, há vários anos, que “o objetivo de um empreendimento é criar um cliente” e “o lucro 
é a recompensa que se ganha por criar um cliente satisfeito”. 

Segundo levantamentos realizados por Souza (2002, p.225),  
 

existe uma tendência mundial de concentração do varejo de moda que ainda não 
chegou ao Brasil e que apresenta ainda um considerável nível de dispersão, ou 
seja, uma infinidade de lojas avulsas ou pequenas redes com menos de dez filiais. 
Apenas alguns empresários do segmento nacional se preocupam em oferecer 
algum tipo de serviço a seus clientes, ou já demonstram preocupação em 
desenvolver ações organizadas com o fim de apresentar um diferencial que se 
traduza em vantagem competitiva. 
 

Na Inglaterra, por exemplo, o mesmo autor cita que a rede Marks & Spencer detém 
aproximadamente 14% de market share e na França o Promodes detém aproximadamente 
15%. Todo esse processo de concentração é uma tendência para o Brasil, e permitirá que o 
mercado se torne mais profissional, fazendo com que a adoção e implantação do 
gerenciamento dos processos de atração e retenção de clientes se torne cada vez mais 
necessária como instrumento para a permanência e evolução de empresas eficazes e lucrativas 
no varejo. 

Outras tendências mundiais, como o desenvolvimento da confiança na marca, 
ambientação do ponto de venda para transformá-lo em um experiência marcante, parcerias 
entre marcas, multicanais de venda e trabalho com nichos e segmentação de agrupamentos 
sociais, já são realidade nas empresas do varejo de moda mais diferenciadas no mercado.    

 
O Caso Renner 4 
 

A Renner iniciou sua trajetória em 1912, no Rio Grande 
do Sul. Com o aumento da demanda, a empresa cresceu, ampliou 

                                                 
4 RENNER. Disponíveis em <www.varejista.com.br> e <www.lojasrenner.com.br>. Acessos em 01/12/03. 
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sua linha de produtos e adotou o perfil de loja de departamentos, que permaneceu até 1991, 
quando passou por um amplo processo de reestruturação, do qual fez parte a substituição de 
seu padrão full line pela especialização em moda.  

Hoje, a rede possui 58 lojas distribuídas em vários estados. Voltada para moda 
feminina, masculina e infantil, que respondem por 70 % do mix de mais de 20 mil produtos 
oferecidos, as Lojas Renner também possuem outros departamentos: acessórios, calçados, 
utilidades, decoração, perfumaria, cama, mesa, banho e eletroportáteis.  

Todos os valores das Lojas Renner foram definidos a partir da filosofia "encantar com 
qualidade", que busca exceder as expectativas dos clientes, criando um diferencial no 
mercado. Para que essa superação aconteça, ações contínuas são realizadas para assegurar a 
satisfação dos "colaboradores" (nas Lojas Renner não se utilizam as palavras "funcionário" ou 
"empregado") e incentivá-los a seguir e praticar a filosofia do encantamento.  

Para medir a qualidade dos serviços prestados nas lojas, a empresa instalou, nos canais 
de contato com o cliente (unidades da rede e no site), o "Encantômetro", um display 
eletrônico no qual existem três botões - "muito satisfeito"/ "satisfeito"/ "insatisfeito" - por 
meio dos quais os clientes podem expressar, de forma rápida e instantânea, seu grau de 
satisfação em relação ao atendimento recebido.  

Até dezembro de 2003 foram registrados 37 milhões de toques nos aparelhos, sendo 
54,2% na opção de "Muito Satisfeito", 42,32% em "Satisfeito" e 3,47% em "Insatisfeito".  

 
Marketing de Moda 

Antes de estudar as influências do mix de marketing dentro do mercado de moda, é 
necessário analisar o comportamento do ciclo de vida da moda para aumentar a precisão das 
ações que objetivam o diferencial competitivo.  

Ao trabalhar o segmento de moda, Cobra (1997, p.4) salienta que “trabalhar com 
negócios de moda implica em criar estilos profeticamente, realizando esforços promocionais 
criativos e respeitando o timing de lançamento de coleções para estar sempre na ‘crista da 
onda’ do mercado”. Cita, ainda, que “a moda pode ser melhor compreendida pela observação 
de seu ciclo de vida”, cujas fases (no quadro abaixo) podem ser melhor entendidas pela 
exemplificação dos diversos tipos de consumidores.  

 
Figura 1. Ciclo de Vida da moda x Consumidor Típico (COBRA, adaptado de Stone, 1990) 

Introdução Nesta fase a nova coleção, por seu caráter inovador, pode até ser 
considerada indecente (pelo que ela induz aos consumidores) 

Crescimento Neste momento da fase de crescimento do produto no mercado, o 
consumidor típico é considerado um extravagante, um excêntrico. 

Maturidade Neste momento, o cliente visado é considerado um esperto ou 
inteligente, o smart. 

Declínio Quando o produto está em declínio, o consumidor é considerado 
um desalinhado ou horrível, fora de moda.  

Obsolescência 
O consumidor que se expõe a esse momento da moda pode ser 
considerado ridículo, ou seja, o retardatário (quando todos já 
usaram é que ele vai comprar).  
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Concomitante com essa análise, é necessário ter em mente os principais fatores que 
influenciam (oportunidades) ou retardam (ameaças) o movimento da moda. Para Aaker (apub 
Giuliani, 2001, p.86), cinco dimensões devem ser estudadas (demográfica, econômica, 
cultural, tecnológica e governamental), ou seja, é necessário fazer uma análise SWOT 
(strength, weakness, opportunity, threat). Já Cobra (1997, p.2), em uma reflexão específica 
sobre o ambiente de moda, aponta quatro fatores básicos:  

− fatores demográficos, ecológicos e psicográficos; 
− fatores econômicos; 
− fatores sociológicos; 
− fatores ligados à atitude dos consumidores. 

Dentre os vários aspectos que exercem maior influência no movimento da moda, após 
análise detalhada em Cobra (1997, p.4) pode-se sintetizar os seguintes fatores :  

− aumento do poder de compra das pessoas; 
− crescimento do mercado de lazer para combater a rotina 
− maior educação das pessoas que aumentam a receptividade por 

inovações; 
− maior independência econômica e social da mulher; 
− avanços tecnológicos que permitem inovações e preços mais baixos; 
− impacto das promoções de venda; 
− mudança de estação; 
− impacto criativo e inovador dos designers.  

Ao analisar os fatores que podem retardar a adoção da inovação da moda, Cobra 
destaca, como fatores importantes,  

os hábitos e costumes conservadores do povo brasileiro; a religião como um 
freio no comportamento das pessoas; os grupos formadores de opiniões que 
regulam o que deve ou não deve ser comprado, considerando-se o aspecto 
cultural; o esforço inadequado da propaganda e do merchandising nos 
pontos de venda, que ajuda a criar a magia do marketing de moda para 
seduzir as pessoas.  

Outro fator importante refere-se ao aspecto econômico: no contexto atual, o cenário de 
desemprego gera insegurança e até interfere no ato de comprar - a falta de segurança do 
consumidor leva à redução do poder de compra. 

Ao referir-se ao varejo de moda, o relacionamento com o cliente aparece como um dos 
itens de maior relevância. Pesquisa coordenada por Souza (2002, p.228) verificou os 
principais itens que o consumidor avalia para determinar as forças do estabelecimento 
varejista de moda. Entre eles, destacam-se como itens de maior relevância a qualidade 
(46,5%), o preço (24,6%) e o atendimento (11,3%). Aparecem, ainda, com menor 
porcentagem – em grau de importância – a localização, a variedade, o ambiente, o programa 
de fidelidade e a marca.  

 
O MIX DE MARKETING NO VAREJO DE MODA  

Entende-se como mix de marketing o conjunto de ferramentas de marketing que a 
empresa utiliza para atingir seus objetivos no mercado alvo. O mais conhecido, aceito e 
utilizado composto de marketing foi denominado por McCarthy (apub Giuliani, 2003, p.25), 
pela integração e sinergia, de quatro elementos essenciais – mais conhecidos como 4Ps 
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(produto, preço, ponto de venda e promoção) – para a obtenção dos melhores resultados 
financeiros.  

A seguir, correlaciona-se cada variável que constitui o composto de marketing com o 
varejo da moda, com o intuito de facilitar o entendimento da importância de cada item para a 
diferenciação dentro desse mercado e criação de valor para os clientes do segmento.   

Preço 
 

Para definir uma política consistente de preços deve-se ter em mente três tipos de 
fatores que influenciam na formação de preço e conseqüente lucro desejado. O primeiro 
refere-se às questões mercadológicas (variáveis externas), seguidas das variáveis internas e da 
estratégia da empresa.     

Além disso, existem vários tipos de estratégias de preço e qualidade que a empresa 
deve determinar para definir sua forma de competição. A seguir, Kotler (2000, p.477) resume 
nove estratégias básicas de preço – qualidade para facilitar o entendimento dessas estratégias.  

  
Preço  

Alto Médio  Baixo 

Alta 1. Preço Premium 2. Alto valor 3. 
Supervalor 

Média 4. Preço Excessivo 5. Valor Médio 6. Valor 
Bom 

Q
ua

lid
ad

e 

Baixa 7. Assalto ao 
Cliente 

8. Falsa 
Economia 

9. Economia 

Figura 2. Nove estratégias de preço qualidade 
 

Porém, é importante salientar que não existe a tática mais correta. Cada empresa deve 
traçar sua estratégia de acordo com a análise dos fatores mencionados e ter em mente que a 
sinergia entre o preço estipulado e o valor percebido pelo consumidor determinará o fruto de 
seu sucesso. Atualmente, com maior número de concorrentes (nacionais e internacionais), 
disponibilidade de informação, alternativas de similares e conscientização do consumidor, o 
preço estipulado para uma mercadoria deve ser muito condizente com o real valor percebido 
por este consumidor.  

Através de uma pesquisa realizada em São Paulo com 400 consumidores de moda, 
Siqueira (apub Costa, 1998, p.24) concluiu que “o preço atualmente é considerado um dos 
itens mais importantes para o consumidor definir uma compra no varejo de moda”. Ressalta, 
ainda, que “produtos de grifes mais sofisticadas precisam ter um diferencial muito grande de 
qualidade, de fatores emocionais ou até de caráter de exclusividade para justificar o valor 
cobrado e convencer o consumidor”. Na maioria dos casos, esse tipo de estratégia é utilizado 
nos ciclos de introdução e crescimento.  

Produto 
Com a abertura dos mercados e os avanços tecnológicos, o varejo da moda foi 

expandido, aparecendo uma infinidade de alternativas de produtos similares e/ou preços 
reduzidos.  
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Atualmente, uma loja que não ofereça produtos de qualidade fatalmente será 
descartada do ‘leque’ de alternativas de recompra do consumidor, fazendo com que seu custo 
aumente por ter que trabalhar sempre com a captação de novos consumidores – é sabido que 
captar é mais oneroso do que manter os antigos. 

Por outro lado, o mercado consumidor da moda deve estar sempre atento às tendências 
e novidades, o que o torna muito ávido pelas inovações. Esse fato exige do varejo de moda 
um alinhamento, quase em tempo real, com os últimos lançamentos e tendências. Por 
exemplo, no ano 2000, a empresa Natura – uma das maiores empresas do segmento de 
cosméticos brasileiro – colocou no mercado quatro novas linhas de produtos (Chronos, Ekos, 
Bioequilibrio e Natura Homem), que totalizaram mais de 47 novos itens para acompanhar a 
tendência e exigência do mercado consumidor.5 

Os fatores anteriormente colocados por Aaker e Cobra influenciam demasiadamente a 
concepção, desenvolvimento e aceitação dos produtos, por isso, o perfeito entendimento 
destes é fundamental para que se consiga oferecer produtos realmente desejados pelo nicho 
trabalhado. 

É importante salientar que, hoje em dia, é necessário entender que o conceito de 
produtos é intrinsecamente ligado, também, aos serviços oferecidos, onde o trabalho de pré e 
pós-venda e atendimento devem ser considerados fundamentais para a construção do 
relacionamento duradouro. A importância do relacionamento com o consumidor é fator 
primordial no varejo de moda, devido à sua relevância para alcançar a vantagem competitiva.  

Distribuição 
Juntamente com o marketing de relacionamento, os quesitos que envolvem a 

distribuição têm grande importância para o sucesso no varejo de moda. Itens como 
localização, ambiente, iluminação, vitrine, facilidade de acesso, multicanais e ações de 
merchandising, entre outros, influenciam o posicionamento e diferencial de um 
estabelecimento ou marca.  

Para o varejo de moda, o ponto de venda passa a ser o principal lugar de troca de 
experiência entre varejo e consumidor. Segundo Robinette (2001, p.58), “experiência é o 
conjunto de pontos nos quais as empresas e os consumidores trocam estímulos sensoriais, 
informações e emoções”. 

Persuadir, encantar, gerar empatia e confiança são tópicos que devem sempre estar no 
planejamento de um ponto de venda. Isso passa a ser relevante quando se sabe que, 
atualmente, muitas pessoas saem de casa para ver vitrines como opção de passeio.6 

Segundo Schimid (2002, p.124),  
 

um erro muito comum dos varejistas, especialmente os vinculados ao segmento de 
vestuário, está no cuidado em relacionar o calendário promocional (datas 
comemorativas e períodos do ano) simplesmente à vitrine do ponto de venda. Os 
recursos de merchandising são muito importantes, mas servem somente para 
alertar a mente dos consumidores de que a loja possui opções de presentes para a 
data. A loja deverá alinhar toda a estratégia (produtos, preços, comunicação) para 
aquela promoção, pois sem uma mínima divulgação e unidade estratégica, a 
promoção dificilmente funcionará. 

                                                 
5 NATURA. Disponível em <www.espm.br>. Acesso em 15/12/03.  
6 VITRINE VENDEDORA. Disponível em <www.academiadovarejo.com.br>. Acesso em 23/10/03. 
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Outra tendência, dentro das estratégias de distribuição do varejo de moda, é a 
utilização dos multicanais, com o intuito de facilitar o acesso dos diversos tipos de público 
consumidor ao produto. Veja, no final deste tópico, o trabalho que a C&A está desenvolvendo 
nessa área.  

Comunicação 
Segundo Angelo, “atualmente apenas uma pequena parcela da população - a de maior 

poder aquisitivo - pode se dar ao luxo de ser fiel a uma marca”.7 Essa análise é validada 
também na pesquisa, já exposta, de Souza com consumidores do varejo de moda, 
demonstrando que a importância da marca como fator de decisão de compra sempre é 
colocada depois de preços, qualidade dos produtos e atendimento, entre outros. A partir dessa 
premissa, somente trabalhando com sinergia os desejos dos consumidores, a confiança e a 
empatia pela marca,  o varejo de moda poderá obter alguma vantagem competitiva e o 
almejado relacionamento duradouro com sua clientela. 

Cabe ressaltar a importância da unidade da comunicação (merchandising, ambiente, 
catálogo, propagandas, sites, venda pessoal, etc.) que, juntamente com a frequência de 
estímulos, posicionará a marca para o mercado consumidor.  

 
O Caso C&A 8 

C&A são as iniciais dos irmãos Clemmens & August, que 
inauguraram, em 1843, em Sneek - Holanda, a primeira loja. 
Atualmente uma das maiores varejistas de vestuário e acessórios do 
mundo, a rede chegou ao Brasil em 1976, com a abertura da loja do 
Shopping Ibirapuera em São Paulo.  

Baseada no tripé moda/qualidade/preços acessíveis, a C&A logo conquistou uma 
parcela exigente do mercado que antes restringia suas compras às butiques. Hoje, ela está 
presente em grande parte do território nacional, contando com mais de 70 lojas, porém sempre 
mantendo o posicionamento de vender o melhor da moda por preço justo – e essa atitude se 
estende inclusive para a classe média alta.   

A C&A tornou-se um referencial quando se fala em varejo de moda pela coerência e 
profissionalismo de suas ações. Na verdade, foi a primeira loja de seu gênero a compreender 
que o posicionamento da loja é tão ou mais importante do que as ofertas e liquidações para 
criar e manter uma clientela permanente. Depois do sucesso da campanha publicitária do 
irreverente Sebastian, foi a vez da bem sucedida campanha estrelada pela top model Gisele 
Bündchen. A imagem de Gisele contribui não só para posicionar a marca C&A como a mais 
lembrada pelos consumidores em sua categoria, mas também para impulsionar as vendas pelo 
jogo de emulação, ou, como coloca Schweriner, “pela construção do seu eu através de uma 
referência externa marcante”.9 

Uma dos grandes fatores de sucesso da C&A está em trabalhar a integração de todo o 
composto de marketing em seu posicionamento. Dessa forma, o conceito de posicionamento 
mantém a mesma unidade em sua propaganda, visual de merchadising, treinamentos da 
equipe interna, internet e assessoria de imprensa, o que aumenta o valor percebido pelo 
público alvo.  

                                                 
7 CASE C&A. Disponível em <www.espm.br>. Acesso em 15/11/03. 
8 C&A. Disponíveis em <www.varejista.com.br>, <www.cea.com.br> e <www.espm.br>. Acessos em 01/12/03. 
9 SCHWERINER, Mario René apub CASE C&A. Disponível em <www.espm.br>. Acesso em 01/12/03.    
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Hoje a C&A tem o objetivo de atingir todas as faixas da sociedade e, por isso, está 
apostando na operação de multicanais, ou seja, atuando ao mesmo tempo em loja física, 
virtual ou vendas por catálogo.  

 
O Marketing de relacionamento no varejo de moda  

Como conquistar a confiança dos consumidores em um mercado tão competitivo? O 
que realmente o consumidor valoriza dentro do varejo de moda? Como manter um 
relacionamento emocionalmente consistente e rentável?  

 
A questão da confiança 

Conquistar e manter a confiança dos consumidores é o objetivo de qualquer empresa 
do mundo moderno que esteja preocupada com sua sobrevivência a longo prazo. Somente 
com uma troca constante de conhecimento pode-se entender e oferecer as melhores soluções, 
através de produtos e serviços que satisfaçam os desejos dos clientes e assim ser reconhecida 
pela credibilidade e segurança que oferece em seu relacionamento comercial.  

A confiança, em um mercado altamente heterogêneo e volátil, como é o mercado da 
moda, passa a ser um importante diferencial competitivo. Souza diz que os consumidores 
deste segmento valorizam, além de produtos de qualidade e preços justos, um atendimento 
diferenciado pela cortesia, empatia e pelo ambiente agradável e de fácil acesso. 

Em um mercado influenciado pelas tendências e com alta taxa de lançamentos, obter a 
confiança do consumidor é uma premissa para a conquista da fidelidade dos clientes. Giuliani 
(2003, p.18) aborda a diferença entre fidelidade e lealdade; “na primeira, ela está relacionada 
à conveniência, onde os clientes são fiéis por acreditarem que esta é uma boa opção em 
determinado momento; já a lealdade está relacionada à convicção; lealdade pressupõe um 
horizonte de tempo maior, uma relação mais aprofundada”. Para conseguir a fidelidade dos 
clientes deve-se procurar entender quais são os valores almejados por eles dentro do varejo de 
moda.  

É importante salientar que a confiança não se ganha através de uma promoção 
específica, pelo trabalho isolado de um departamento de atendimento ou através de um 
programa de fidelidade, mas sim com o comprometimento de toda a organização em valorizar 
o relacionamento com cada consumidor através de atitudes honestas, consistentes e coerentes. 
Concordando com esse ponto, Whiteley10 cita que as “organizações voltadas para os clientes 
precisam passar por uma mudança fundamental das crenças e valores, isto é, uma 
transformação significativa na cultura organizacional”. 

 
CRM e varejo de moda 

Se uma organização estiver procurando  
 

afinar todos os pontos de contato com a marca, integrando pessoas, processos e 
tecnologia do ponto de vista do cliente, resultando em valor de longo prazo para a 
marca, para a lealdade do cliente e rentabilidade, então se pode ter certeza de que 
ela está entendendo o que significa CRM. (Lobo, 2002)  

                                                 
10 WHITELEY, Richard. Disponível em <www.intermanagers.com.br/circuitos01.jps?id=70&pos=824>. Acesso 
em 02/12/2003 
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Thompson, fundador do maior e mais crescente portal sobre CRM na internet 
(www.crmguru.com.br), diz que: 

o CRM requer uma filosofia e cultura empresarial centradas no cliente para dar 
suporte aos processos eficazes de marketing, vendas e serviços. Os aplicativos de 
CRM podem ajudar na eficaz gestão de relações com os clientes, desde que a 
organização possua liderança, as estratégias e a cultura corretas. (Thompson 
apub Greenberg, 2001, p.60) 
 

Martha Rogers e Don Peppers sugerem que a filosofia de negócios CRM “tratam 
clientes diferentes de forma diferente”11 e, para isso, é necessário conhecermos com 
profundidade esses clientes.  

 Transportando a teoria do CRM para o varejo de moda, pode-se afirmar que, para 
oferecer o valorizado atendimento diferenciado, é fundamental entender cada consumidor e, 
principalmente considerando tratar-se de um mercado formado por ciclos de vida de produtos 
dinâmicos, deve-se gerenciar muito bem as informações para aproveitar e equacionar a oferta 
e demanda do varejo. 

“Deve-se aprender que a grande saída para o sucesso empresarial é aprender sempre, 
aprender com o cliente” (Matta, 2003, p.27). Ter precisão de informações, segurança no 
atendimento e empatia na entonação são fatores que se deve buscar no atendimento de todos 
os clientes do varejo de moda.  

 
Fidelização, programas de fidelidade e varejo de moda 

Fidelização baseia-se na constância das relações entre o cliente e a loja. Conforme já 
foi dito, está relacionada à conveniência, os clientes são fiéis por acreditarem que esta é uma 
boa opção em determinado momento. A evolução da fidelidade é a lealdade, ou seja, a 
convicção de que está se fazendo um bom negócio.  

Concordando com Souza (2002, p.221), “a fidelidade acontece de forma natural, 
estimulada pela empatia gerada pela qualidade do mix de marketing fornecido pela empresa”. 
Embora esse processo deva ocorrer naturalmente, não se descarta a possibilidade de estímulos 
da empresa, com base em mecanismos preconcebidos, para que essa empatia aconteça. 

Os programas de fidelidade surgiram como uma ferramenta para estimular os clientes 
a utilizarem freqüentemente seus serviços por meio de recompensas (bônus, descontos, 
produtos, etc.), obtidas pela constância na relação de trocas. Com o passar do tempo notou-se 
que esses programas, isoladamente, simplesmente ‘alugavam’ a fidelidade dos clientes 
enquanto ofereciam alguma vantagem comercial, ou seja, sozinhos não estimulavam o 
aumento da empatia pela empresa e/ou marca, não garantindo assim a permanência do 
consumidor na ausência do programa.  

Analisando clientes do varejo de moda da cidade de São Paulo, Souza afirma que a 
existência dos programas de fidelidade tem baixa influência na decisão de compra nesse 
segmento, devido à necessidade de se criar, através de todo o composto de marketing, um 
relacionamento emocionalmente consistente para conquistar a lealdade do cliente.  

Diante dessa ótica pode-se afirmar que os programas de fidelidade só terão sucesso se, 
ao aumentarem a freqüência de utilização dos clientes, estes perceberem, em toda a 
organização e composto de marketing oferecido, a preocupação com o relacionamento e sua 
importância.  

                                                 
11 ROGERS, Martha. Disponível em <www.1to1.com.br>. Acesso em 15/12/03.  
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Relacionamentos emocionalmente consistentes 
Compendiando os dados acima, pode-se afirmar que um relacionamento só passa a ser 

consistente e duradouro quando existir confiança entre as partes, conhecimento mútuo e, 
principalmente, interesse de ambas as partes pela preservação do relacionamento.  

Para criar um relacionamento emocionalmente consistente é necessário o cuidado 
desde a etapa de prospeção dos clientes, para causar uma boa primeira impressão, criando 
uma pré empatia. Depois, cultivar esse relacionamento, até conquistar a confiança; a seguir 
expandir o relacionamento, garantindo a lealdade do cliente. 

 
PESQUISA DE CAMPO 

Em uma pesquisa de campo, na cidade de São Paulo - SP, Souza (2002, p.213) 
identificou os seguintes itens de maior relevância – em ordem decrescente – para o 
consumidor do varejo de moda: a qualidade do produto, o preço, o atendimento, a 
localização, a variedade, o ambiente, o programa de fidelidade e a marca.  

Para se completar o foco de estudo deste trabalho realizou-se uma nova 
pesquisa de campo, com o intuito de comparar os dados obtidos na pesquisa de Souza, 
em uma  nova realidade para o consumidor de moda, ou seja, em uma cidade de menor 
porte, localizada no interior paulista – Sorocaba - SP, avaliando a percepção do 
consumidor influenciando a decisão de compra. 
Fatores Avaliados 

- Preço (Produto) 
- Qualidade (Produto) 
- Variedade oferecida pela loja (Local) 
- Localização / facilidade de acesso (Local) 
- Atendimento recebido / Qualidade do atendimento 
- Programa de fidelização / Concessão de prêmios 
- O ambiente da loja 
- A marca do produto oferecido 
-  

Método 
 Aplicação de 400 questionários auto-administrados, solicitando classificar os fatores 
influenciadores de compra do mais importante (1) para o menos importante (8), sem 
repetição, com questões fechadas. 
 
Amostra 
 A amostra de 400 questionários foi obtida por amostra simples ao acaso para 
população infinita, com nível de segurança de 95% e margem de erro de 5%. O tamanho da 
amostra foi obtido por Cochran (1974): 
 
  n =.   pq   . 
         .  a² .  
           t² 
 
onde: n é o tamanho da amostra, pq é a variância máxima a ser obtida, a é o nível de erro e t 
valor tabelado da distribuição t de student 
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Resultados Obtidos 
Para confirmar a ordem de importância dada aos fatores, optou-se por classificar pela 

somatória das citações avaliadas como 1, 2 e 3. 
1º) Atendimento Recebido 
 O fator atendimento recebido foi 
o que apresentou maior destaque entre as 
avaliações “1” (mais importante), com 
42,0% dos questionários indicando-o 
como o mais importante. Entre os graus 
1, 2 e 3, o atendimento foi citado por 
78,5% dos entrevistados 
 
2º) Qualidade do produto  

O fator qualidade do produto oferecido ficou com a segunda colocação na atribuição de 
maior importância dos fatores influenciadores da decisão de compra, com 20,0% dos 
questionários. Entre os graus 1, 2 e 3, a qualidade foi citada por 71,5% dos entrevistados. 

 

3º) Preço do produto 
O fator preço do produto foi classificado em terceiro lugar, com 22,0% dos questionários 
com avaliação “1”. Entre os graus 1, 2 e 3, o preço do produto oferecido foi citado por 
67,8% dos entrevistados. 

 

4º) Variedade de produto 
O fator variedade do produto oferecido ficou com a quarta colocação na atribuição de 

maior importância dos fatores influenciadores da decisão de compra, com 21,0% dos 
questionários avaliando esse item com grau 4. Entre os graus 1, 2 e 3, a variedade de 
produtos foi citada por 38,5% dos entrevistados. 

 
5º) Ambiente da loja 

O fator ambiente do produto oferecido ficou com a quinta colocação na atribuição de 
maior importância dos fatores influenciadores da decisão de compra, com 24,5% dos 
questionários avaliando esse item com grau 5.  Entre os graus 1, 2 e 3, o ambiente da loja 
foi citado por 32,3% dos entrevistados. 

 
6º) Localização da loja 

O fator localização do produto oferecido ficou com a sexta colocação na atribuição de 
maior importância dos fatores influenciadores na decisão de compra, com 22,0% dos 
questionários avaliando esse item com grau 6. Entre os graus 1, 2 e 3, a localização da loja 
foi citada por 20,5% dos entrevistados. 

 

7º) Marca do produto 
O fator marca do produto oferecido ficou com a sétima colocação na atribuição de 

maior importância dos fatores influenciadores da decisão de compra, com 27,3% dos 
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questionários avaliando esse item com grau 7. Entre os graus 1, 2 e 3, a marca do produto 
oferecido foi citada por 15,8% dos entrevistados. 

 
8º) Premiações 

O fator premiações ficou com a última colocação na atribuição de maior importância 
dos fatores influenciadores da decisão de compra, com 60,5% dos questionários avaliando 
esse item com grau 8. Entre os graus 1, 2 e 3, a existência de prêmios foi citada por 7,8% dos 
entrevistados. 
 

De maneira resumida podemos classificar os itens segundo o quadro abaixo: 
  

1º O atendimento recebido 
2º A qualidade do produto oferecido 
3º O preço do produto oferecido 
4º A variedade de produtos oferecida  
5º O ambiente da loja ou local de compra 
6º A localização da loja ou local de compra 
7º A marca do produto oferecido 
8º A existência de prêmios 

 
Comparação dos dados 
Comparando os resultados desta pesquisa com os apresentados por Souza, temos: 
 

Itens avaliados Pesquisa Sorocaba Pesquisa São Paulo 
Atendimento recebido 1º 3º 
Qualidade do produto 2º 1º 
Preço do produto 3º 2º 
Variedade oferecida  4º 5º 
Ambiente da loja 5º 6º 
Localização 6º 4º 
Marca do produto 7º 8º 
Premiação 8º 7º 

 
Análise dos resultados da pesquisa 

Apesar da variação na ordem classificatória de alguns itens, nota-se que as variáveis: 
atendimento, qualidade e preço destacam-se como fatores chave de maior relevância em 
ambas as pesquisas no segmento de moda.  

Porém, relembrando Robinette (2002, p.93), sabe-se que “produtos de qualidade e 
preços justos é imprescindível para a entrada no mercado atual”, ou seja, o varejista, 
obrigatoriamente, terá que trabalhar os itens preço e qualidade do produto para permanecer no 
mercado e, ainda, deverá se atentar ao item atendimento caso deseje se diferenciar dentro do 
segmento.  

Uma tentativa de interpretação da diferença entre a classificação das pesquisas, pode 
ser relacionada às diferenças entre valores (psicológicos, sociais e culturais) verificados nas 
cidades onde foram realizadas as pesquisas. A falta de tempo e o trânsito intenso e moroso 
nos grandes centros, por exemplo, podem aumentar a percepção de valor pela localização da 
loja ou, ainda, pela qualidade do produto, pois reduz-se a possibilidade de um futuro 
deslocamento desnecessário.  
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É importante ressaltar que a valorização do item atendimento pode ter conotações 
diferentes nos dois centros comerciais. O atendimento recebido, por exemplo, pode ser 
explicado pela cordialidade característica do interior paulista, em contrapartida a um 
atendimento mais objetivo dadas as peculiaridades da capital. 

 
Considerações Finais 

Em um mercado tão dinâmico e inovador como o varejo de moda, a questão confiança 
pode significar um grande diferencial competitivo para as empresas. Com a necessidade 
constante de colocar novos itens no mercado, entender o perfil de cada cliente, criar um 
vínculo emocional e estar engajado no processo de relacionamento com ele, pode representar 
uma grande vantagem a longo prazo. 

De acordo com o levantamento realizado, nota-se que não será apenas um item isolado 
que tornará uma empresa melhor posicionada para seus consumidores, mas sim todo o 
conjunto de atividades e idéias que ela realiza e acredita. A fidelidade dos consumidores se 
obtém trabalhando todo esse conjunto de fatores simultaneamente, de maneira coerente e 
honesta o que, no meio acadêmico, chamamos de marca. Segundo Troiano (2003, p.64), 

 
marca é um ‘contrato’ entre clientes e consumidores, de um lado, e a empresa de 
outro. Este ‘contrato’ virtual está apoiado nos valores que a empresa pratica, de 
fato, e que se espelham em tudo o que a marca projeta para o mercado. Quando 
estes valores que a marca projeta não reproduzem o que é o ambiente 
organizacional, o ‘contrato’ está sendo desonesto e acaba sendo desmascarado em 
algum momento, o que gera a perda da fidelidade dos clientes . 

 
Questões para refletir 

1. O varejo de moda é muito influenciado pelas tendências e fatores externos. Como 
conseguir transmitir o lado emocional, de maneira contínua, nesse cenário ? 

2. Os programas de fidelidade conquistam ou alugam a fidelidade de seus consumidores 
?  

3. Empresas que comercializam produtos que tem um médio ou longo intervalo de 
compras necessitam trabalhar com maior intensidade a ligação emocional com seus 
consumidores ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 15

Referências Bibliográficas 
 
BOONE, Louis E.; KURTZ, David. Marketing contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

COBRA, Marcos. Algumas reflexões acerca do marketing de moda. Revista RAE, v.4, n.4, 
1997. 

______________. Sexo e marketing. São Paulo: Cobra, 2002. 

COCHRAN, W. G. Técnicas de Amostragem. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1974. 

COSTA, M. de L. M. Mercado global, n. 104, 1998.  

GIULIANI, Antônio C. Administração: evolução, desafios e tendências. São Paulo: Cobra, 
2001. 

___________________. Marketing em um ambiente globalizado. São Paulo: Cobra, 2003. 

GREENBERG, Paul. CRM - customer relationship management - na velocidade da luz : 
conquista e lealdade de clientes em tempo real na Internet. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice 
Hall, 2000. 

LOBO, Alexandre. Marketing de relacionamento. São Paulo: SSJ, 2002. 

MATTA, João. Revista da ESPM. Set/Out 2003. 

ROBINETTE, Scott. Marketing emocional. São Paulo: Makron, 2002. 

SCHIMID, Érika Ferreira. Varejo de Moda: estratégias de marketing para diferenciação 
diante da concorrência. In: Varejo Competitivo. v.7, cap. V, São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, Carlos de Campos et all. Fidelização no varejo de moda: mito ou realidade. In: 
Varejo Competitivo. v.5, cap. X, São Paulo: Atlas, 2002.  

STONE, Elaine. Fashion merchandising, 5 ed., McGraw Hill, 1990.  

TROIANO, Jaime. Marca não é tapume. Revista Consumidor Moderno, n. 74, 2003. 

 


